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RESUMO 

O presente estudo visa analisar a articulação teoria e prática como parte constitutiva do 

compromisso formativo dos cursos de administração, no sentido de verificar a contribuição 

social na realidade local que estão inseridos. Para isso, foi necessário fazer uma revisão de 

literatura abordando o histórico dos cursos de Administração, a concepção de currículo no 

ensino superior e o currículo do curso de Administração alinhado à responsabilidade social. 

Após a revisão de literatura, foi feito um estudo de caso múltiplo de caráter qualitativo com 

três cursos de Administração em cidades distintas para analisar a inserção regional no 

currículo por meio da análise dos documentos normativos, entrevistas com coordenadores, 

professores e alunos. Os resultados apontam que a função social dos cursos de Administração 

é concebida apenas para garantir a entrada de alunos. Não há uma preocupação efetiva com a 

inserção regional e em como o curso pode ser conduzido para ter um compromisso formativo 

alinhado com as necessidades regionais. A possível saída para reverter o sucateamento do 

Ensino Superior é criar ferramentas mais rigorosas de avaliação dos cursos que determinem 

jornadas de trabalho, plano de carreira, projetos extra sala e acompanhamento de egresso 

visando sempre a qualidade e não a rentabilidade.  

Palavras-chave: Educação Superior, Currículo, Cursos de Administração, Compromisso 

Formativo.  

ABSTRACT 

This study aims to analyze the articulation between theory and practice as a constitutive part 

of the training commitment of the business courses in order to observe the social contribution 

to the local reality that they are inserted. For that, it was necessary to review the literature 

including the history of the business courses, the curriculum design in the higher education as 

well as the curriculum in the Business course in line with social responsibility. After that, a 

multiple case study of qualitative character was developed including three business courses 

from different cities in order  to analyze the regional integration in the curriculum by 

analysing normative documents, interviews with coordinators, professors and students. The 

results show that the social function of the Business courses have been designed to ensure the 

students‘ entrance.  There is no effective concern for regional integration, as well as the 

course can be conducted to have a formative commitment in line with regional needs. A 

possible solution to reverse the scrapping of higher Education is to create more accurate tools 

to evaluate courses that determine working hours, career plan, extra classroom projects  and 

egress monitoring  always aiming quality rather than profitability. 

Keywords: Higher Education, Curriculum, Business Courses, Formative Commitment. 
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1. INTRODUÇÃO  

O ensino universitário do curso de Administração no Brasil tem uma história recente. 

Enquanto que em outros países o curso surgiu há mais tempo, no Brasil, sua concepção 

ocorreu após a década de 1960 impulsionada pelas diversas transformações da economia que 

fizeram com que, no decorrer das décadas, a demanda por profissionais capazes de gerenciar 

organizações de diferentes setores fosse crescente. Essa nova perspectiva de mercado refletiu 

na procura pelo curso, a qual também se intensificou posteriormente devido à formação 

generalista que oferece e o baixo custo para o aluno (devido a pouca necessidade de recursos 

extra sala), em sua maioria. O Governo Federal também contribuiu significativamente para a 

expansão do Ensino Superior e, particularmente, do curso de Administração ao criar 

programas de inclusão social nas Instituições de Ensino Superior (IES). Moura (2012) explica 

esse processo 

As políticas de inclusão social promovidas pelo governo federal incentivaram o acesso 

à Universidade e causaram uma transformação no perfil dos estudantes, tornando-o 

muito mais heterogêneo. Com milhares de pessoas desejando ingressar em uma 

universidade havia uma demanda reprimida que começou a ser atendida. O curso de 

Administração de Empresas, em especial, teve um estrondoso crescimento em sua 

oferta visto que, conforme atesta Nicolini (2003), não eram necessários grandes 

investimentos em laboratórios sofisticados ou qualquer refinamento tecnológico para a 

abertura de um curso de Administração, desse modo, a abertura desses cursos se 

tornava vantajosa por não exigir maiores investimentos financeiros em sua 

estruturação (MOURA, 2012, p.15). 

Com isso, o curso de Administração, conforme atesta Bertero (2007), se tornou a vanguarda 

da massificação da educação universitária no Brasil, sendo também procurado por pessoas 

que não tinham um interesse genuíno pela profissão de administrador, apenas desejavam ou 

necessitavam de um diploma universitário. 

Corroborando com as afirmações acima, é importante ressaltar que o contínuo crescimento de 

oferta do curso pode ser comprovado por meio dos dados dos últimos Censos da Educação 

Superior realizados pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do INEP. Os resultados 

demonstram que o curso de Administração sempre aparece como o que possui maior 

quantidade de estudantes em todo o país. Para atender a tanta procura a quantidade de cursos 

abertos por ano cresce exponencialmente, conforme pode ser observado na tabela a seguir.  
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GRÁFICO 1: CRESCIMENTO DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL: 

COMPARATIVO 1991-2012 

 

Fonte: MEC/Inep; Tabela elaborada por Inep/DEED (2014).  

 

É possível observar no gráfico que, em pouco mais de 20 anos, a quantidade de cursos de 

Administração no Brasil cresceu quase 800 por cento e a proporção de oferta de cursos em 

instituições particulares em relação a cursos em instituições públicas também é grande, uma 

vez que a expansão na rede privada cresceu três vezes mais que a pública em decorrência da 

reforma Universitária. Braga, Olher, Reis e Oliveira (2011) embasam a realidade acima 

explicitada ao afirmarem que. 

Nossa sociedade contemporânea está dando novos rumos ao estudo da administração. 

A proliferação dos cursos de bacharelado em administração brasileiros, além do 

reconhecimento pelo Conselho Federal de Administração (CFA) dos tecnólogos como 

integrantes da profissão, vem ampliando o número de profissionais habilitados a 

exercer a profissão. No ano de 2010 o Brasil possui segundo (CRUZ, 2005) mais de 

2.700 Instituições de Ensino Superior (IES) que oferecem o curso de Administração. 

São mais de 1.100.000 alunos matriculados (INEP, 2011) e cerca de 108 mil 

formandos por ano (CFA, 2011). Ainda cabe salientar que evidências empíricas 

demonstrem que a profissão ainda não está saturada (BRAGA, OLHER, REIS, 

OLIVEIRA, 2011, p. 58).  

Tal realidade exposta leva a necessidade de aprimorar a compreensão acerca do processo de 

formação dos Administradores no Brasil e analisar qual o tipo de profissional que as 

Instituições estão disponibilizando para o mercado de trabalho. Mais do que isso, é importante 

abarcar o processo de formação dos futuros administradores por meio de análise do currículo 

e, dentro dele, analisar qual a contribuição social dos cursos no entorno das IES. Além da 

massificação da profissão, conforme explicitado anteriormente, essas questões são 

importantes devido a alguns fatores:  
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Analisando sociologicamente, a educação em todos os níveis, mas principalmente a superior, 

exerce a responsabilidade social de promover o progresso social, econômico e cultural de uma 

nação em todas as suas esferas, uma vez que prepara o indivíduo para sua vida profissional. É 

importante mensurar o quão significativo está sendo essa contribuição para torná-la mais 

assertiva nesse aspecto e fornecer insumos para os órgãos governamentais atuarem na 

fiscalização.  

Além da questão sociológica, existe o lado prático traduzido em ações e objetivos a serem 

cumpridos pelos cursos conforme exigência do Ministério da Educação para ter a 

regulamentação da oferta.  

Dentro dessa perspectiva, é importante salientar que, referente às normas legais para criação 

de um curso de Administração, o Ministério da Educação estipulou uma série de exigências 

por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN‘s) com a Resolução CNE/CES n° 4, de 

13 de julho de 2005 para permitir a oferta do curso pelas Instituições de Ensino. Essa DCN‘s 

ainda encontra-se em vigor. 

Dentre as exigências, merecem destaque a estipulação do currículo mínimo traduzidos em 

―eixos de competências‖ e a justificativa de inserção do curso na região. Isso significa que o 

curso de Administração que for aberto, deve apresentar argumentos que revelem a relevância 

de estar inserido na localidade, comprovando, assim, qual a sua contribuição para a região. 

Tal justificativa de relevância social deve ser embasada em dados econômicos e sociais e 

concretizada por meio de disciplinas inseridas no currículo, as quais devem ser condizentes 

com as necessidades locais, sem desconsiderar a formação generalista. A intenção é que o 

currículo do curso seja concebido visando atender a demanda do mercado de trabalho tanto 

regional, quanto global, partindo sempre da definição do perfil do egresso. 

Ainda, a estipulação do currículo mínimo objetiva uniformizar minimamente as disciplinas 

ofertadas em qualquer região do país, evitando, assim, a discrepância de formação de 

profissionais. É importante frisar que o presente estudo entende que tal iniciativa é importante 

para qualquer formação profissional e deve ser respeitada. No entanto, a área de gestão 

merece ser analisada com cautela, uma vez que o contexto local exerce forte influência no 

modelo de gestão usado. 

Os chamados eixos de formação regem a formação dos bacharéis em administração. São 

quatro os eixos trabalhados pelos administradores: Eixos de Formação Básica, Eixo de 
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Estudos Quantitativos e suas Tecnologias, Eixo de Formação Profissional e Eixo de Formação 

Complementar. Ainda somam-se as disciplinas dos eixos citados acima, a formação do 

administrado (vigente em 2015), conta com o Estágio Supervisionado, Atividades 

Complementares e o Trabalho de Conclusão de Curso, que são obrigatórios para que o 

administrador torne-se habilitado.  

Dentre os eixos citados, importa analisar no decorrer deste estudo, principalmente, o eixo de 

formação complementar, onde é possível incluir disciplinas que oferecem a interlocução do 

curso com a inserção regional.  

As justificativas acima apresentadas para entender a relevância do tema proposto trazem a 

percepção de que o currículo dos cursos de Administração deve ser cuidadosamente elaborado 

obedecendo alguns paramentos específicos.  

Ocorre que há um gap em todo o processo, uma vez que o principal instrumento de medição 

da qualidade do curso é o ENADE (Exame Nacional de desempenho dos estudantes), que 

consiste em uma prova única desenvolvida pelo INEP para estudantes de todo o Brasil o qual 

avalia o conhecimento adquirido no decorrer do curso.  

Temos ai uma contradição. Se por um lado, nas DCN‘s são estipuladas uma série de 

exigências peculiares para oferta do curso, valorizando a realidade local, por outro lado, essas 

exigências não são atestadas na saída do egresso por meio do ENADE que, por sinal, avalia a 

padronização do conhecimento em detrimento da especificidade exigida na justificativa da 

oferta.  Essas questões geram um reflexo direto no processo de concepção do currículo do 

curso e, consequentemente, na formação do aluno.   

Um currículo de um curso superior é elaborado partindo de uma estrutura que considera duas 

vertentes: estrutura formal que engloba documentos, normas e regulamentos e o processo 

prático que conglomera as práticas educativas cotidianas. O processo formal aqui se traduz 

nas exigências das DCN‘s e o processo prático, as atividades que inter-relacionam a prática da 

profissão dentro das disciplinas. O grande desafio está em conduzir um ensino que fuja da 

―educação bancária‖, onde o espírito crítico do aluno não é trabalhado, conduzindo o processo 

de aprendizagem em que  o professor sabe tudo e o aluno nada.  

A principal preocupação na elaboração do currículo para o curso de Administração é oferecer 

disciplinas básicas, instrumentais e disciplinas da formação profissional, objetivando acatar as 
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metas propostas para o curso, alinhado com o perfil do egresso proposto, com as DCN‘S  e, 

principalmente, com o conjunto de técnicas metodológicas compatíveis com a concepção do 

curso.  Para Braga, Olher, Reis, Oliveira (2011),  

As características que um aluno deverá ter ao terminar o curso superior impõem a este 

uma série de tarefas importantes. A principal diz respeito à estrutura curricular. Esta é, 

na verdade, vai garantir a formação e assegurar a relevância, o significado e o caráter 

científico de uma área de conhecimento, sem se fechar em torno do conhecimento já 

estabelecido, em outras palavras, estando aberto a atualizações. (BRAGA, OLHER, 

REIS, OLIVEIRA, 2011, p. 61).  

A intenção deste estudo então é, por meio de um estudo de caso múltiplo, entender todo esse 

processo do compromisso formativo dos cursos de administração com a realidade local na 

prática, comparando três Cursos inseridos em regiões distintas. Foram criados indicadores que 

possibilitem a análise comparativa dos objetos estudados que permitirão inferir conclusões.  

Para alcançar o objetivo proposto, o presente estudo possui como embasamento teórico uma 

revisão de literatura que aborda como ocorreu a criação e expansão dos cursos de 

Administração no Brasil e o contexto que estava e está inserido; a concepção de currículo do 

ponto de vista teórico no ensino superior, especificamente, no curso de Administração; a 

formação do professor que atua nos cursos de Administração; a relação dos cursos de 

Administração com a responsabilidade social; e, por fim, a análise da forma como o curso é 

avaliado pelo governo.  

Toda teoria estudada servirá como referencial para aplicação da pesquisa de campo que, ao 

final, possibilitará entender com maior clareza a inter-relação teoria e prática.   

Espera-se que os resultados do estudo sirvam como insumos consistentes para o 

aprimoramento das análises dos cursos de Administração no Brasil, com foco na qualidade da 

formação do futuro profissional. 
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2. PROBLEMA DE PESQUISA   

Desde a expansão universitária vem ocorrendo no Brasil, como em todo o mundo, uma 

―explosão estudantil‖. O número de estudantes universitários apresenta uma velocidade muito 

grande. Se o crescimento do número de estudantes tem sido extraordinariamente grande, o 

aumento do número de estudantes de administração está sendo muito maior. 

Bresser-Pereira (1968) apresenta argumentos que explicam tal aumento na procura do curso 

de Administração na década de 1960, mas que continuam atuais.  

A explosão estudantil tem como causa geral o grande desenvolvimento tecnológico 

que o mundo vem conhecendo. Esse desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo 

em que reduz grandemente a necessidade de operários, aumenta a procura por técnicos 

e administradores de nível educacional superior. Estes últimos tornam-se necessários 

porque o desenvolvimento tecnológico ocorre dentro de grandes organizações e exige 

que estas empresas se tornem ainda maiores. A concentração empresarial é, portanto, 

uma direta decorrência do desenvolvimento tecnológico. Ora, à medida que crescem 

as empresas e se burocratizam, torna-se necessário um número cada vez maior de 

administradores. (BRESSER-PEREIRA, 1968, p. 1).  

Castro (1981) também possui suas convicções para explicar tal aumento na década de 1980.  

Na medida em que se toma mais complexa, uma economia tende a reduzir a proporção 

de pessoas ocupadas nas tarefas diretamente produtivas. Aumenta, portanto, o número 

de pessoas que, de alguma forma, atuam na dimensão gerencial ou que influenciam no 

processo de tomada de decisões. Não é claro e nem é óbvio o que deverão saber essas 

pessoas, porém, a área de administração propõe-se a ser uma alternativa privilegiada 

de preparar recursos humanos para ocupar tais posições. Se a tal se propõe, é nesse 

prisma que deverá ser julgado o ensino de administração: em que medida está sendo 

capaz de gerar pessoas corretamente qualificadas para as posições convencionalmente 

chamadas de gerenciais ou executivas. (CASTRO, 1981, p. 59) 

Devido à realidade acima citada, a procura por administradores cresce, fazendo com que o 

interesse por cursos de administração aumente concomitantemente. O mercado vem 

respondendo com relativa presteza a essa procura. Não só as escolas tradicionais ampliaram 

suas vagas, como também outras escolas foram fundadas. Isso se explica, devido à forte 

pressão da procura e, também, à facilidade de ―entrada no mercado‖, ou seja, de abrir novas 

escolas ou cursos de administração. 

A rigor, uma escola de administração, para funcionar, não tem necessidade de laboratórios, de 

instalações caras, como acontece com escola de engenharia, medicina, agronomia física, entre 

outros.  Em princípio, basta um bom PPC, salas de aula e os professores qualificados. Nessa 

perspectiva, Nicolini (2003) enfatiza  

Um fator importante para a evolução desmedida do crescimento da graduação em 

Administração é que a abertura dos cursos apresenta-se vantajosa, uma vez que podem 

ser estruturados sem muitos dispêndios financeiros, pois não são necessários 
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investimentos vultosos em laboratórios sofisticados e nem qualquer outro refinamento 

tecnológico (NICOLINI, 2003 p. 45). 

O ensino de administração no Brasil tem se transformado em uma fábrica de diplomas 

universitários com baixa qualificação; mais do que isso, o ensino de administração no Brasil 

está ameaçado de tornar-se um ensino, em média, de baixo nível para alunos. Não é apenas o 

gigantismo dos cursos de administração. Na verdade, seu crescimento muito rápido e 

comercializado também explicaria esse fato.  

Serva (1991) defende que os cursos de administração, frequentemente, formam profissionais 

despreparados para o mercado de trabalho. O autor argumenta que 

Formam-se profissionais muito menos no "domínio do pensar" do que no "domínio do 

fazer"; o ensino é por demais "tecnicista"; grande parte dos enfoques teóricos 

transferidos é de cunho normativo, desembocando em prescrições antigas para os 

novos e desafiantes problemas que o profissional enfrenta. Um dos efeitos observados 

é que, no interior das organizações, frequentemente é colocada para o administrador 

(principalmente para os iniciantes) a distinção entre o que é "teórico" e o que é 

"prático", ou seja, entre "aquilo que você aprendeu na escola" e "aquilo que aqui dá 

certo". Nem sempre as práticas inerentes ao modus operandi do sistema oligopolizado 

podem ser transferidas com sucesso para os demais sistemas produtivos. O 

profissional acaba por forjar suas próprias "teorias" originadas de sua própria atuação, 

assistemáticas, empíricas, muitas vezes desconexas entre si, porem eficazes, 

representando o suporte teórico absorvido na escola, em vários casos, apenas o 

caminho para o alcance do bacharelato-ritual formalístico institucionalmente exigido 

para o acesso ao campo profissional (SERVA,1991, p. 15).  

Nicolini (2003), em consonância com a afirmação acima, disserta sobre a concepção do 

currículo dos cursos de administração que formam profissionais, mas não os tornam 

competentes para o mercado de trabalho.  

Completamente despersonalizado e fiel ao currículo mínimo (Conselho Federal de 

Educação, 1993, p. 295), o ensino serve tão somente para a produção em massa de 

bacharéis, e as escolas de Administração, como estão estruturadas, mais se parecem 

com uma fábrica do que com um laboratório. Pode-se traçar a seguinte analogia: as 

escolas recebem a matéria-prima (o aluno) e a transformam, ao longo da linha de 

montagem (o currículo pleno), em produto (o administrador). (NICOLINI, 2003, p. 

47). 

Visando explicar o processo de formação do futuro administrador, Nicolini (2003), elaborou a 

seguinte figura: 
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FIGURA 1: A LINHA DE PRODUÇÃO DO ADMINISTRADOR 

 

Fonte: Nicolini (2003, p. 48) 

Segundo o autor, a figura ilustra que o curso de administração funciona como uma fábrica, 

conforme sugere abaixo.  

As escolas de Administração são como organizações industriais. A partir de um 

padrão de produção, determinado por características da escola e por necessidades 

locais, elas definem sua maneira para realizar a tarefa de formar administradores, 

escolhem os trabalhadores mais adequados a essa tarefa e selecionam, de acordo com 

sua credibilidade e prestígio, a matéria-prima. Em outras palavras, uma proposta de 

currículo pleno, um bom corpo docente e bons estudantes, consequentemente, seriam 

suficientes para formar bons administradores. (NICOLINI, 2003 p. 50).  

Em consonância com a realidade exposta, em que houve uma massificação do curso de 

administração, eles tornaram-se, em sua maioria, muito semelhantes em seus currículos 

independentemente da região que estão inseridos. A realidade observada é que os currículos 

são muito semelhantes em todas as Instituições de Ensino Superior e desconsideram as 

particularidades locais, o que gera problemas estruturais em sua concepção e está em 

desacordo com as orientações do MEC.  

Quando uma IES prepara a criação de um curso de Administração, a primeira preocupação é 

com o currículo do curso. Esse currículo é embasado, na maioria das vezes, prioritariamente 

pelas DCN‘s de 2005 que fazem uma série de exigências para a formação do futuro 

administrador, inclusive ressaltando a necessidade de inseri-lo no contexto local, conforme 

citado abaixo: 

O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de graduação em 

Administração, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, 

abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 
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I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às sua inserção institucional, 

política, geográfica e social. (Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Administração, 2005). 

De acordo com o demonstrado, apesar dos visíveis esforços do Ministério da Educação em 

inserir os cursos de Administração nas realidades locais por meio de seus currículos, na 

prática, os cursos se esforçam pouco para atender tal realidade.  É obrigatório constar nos 

Projetos Pedagógicos de Curso uma parte dedicada a esclarecer qual a justificativa para inserir 

o curso na região. Essa justificativa deve ser bem embasada em dados geográficos, 

econômicos e sociais para a aprovação do curso. Portanto, é evidente que, na teoria, os cursos 

de Administração se preocupam em atender as necessidades locais da região que estão 

inseridos. 

Torna-se importante refletir dentro da concepção do currículo, onde será trabalhada a 

realidade regional. Para o Nicolini (2003), a etapa que contempla no currículo, a preocupação 

com a formação voltada para as necessidades regionais se concentra nas disciplinas eletivas e 

complementares, conforme menciona abaixo: 

Nas disciplinas eletivas e complementares, busca-se uma ênfase na formação, seja ela 

generalista ou especializada. Essa última etapa, conforme o próprio título demonstra, 

não apresenta necessariamente um formato definido, sendo utilizada para promover o 

contato com disciplinas conexas à Administração ou enfatizar uma área do 

conhecimento já discutida durante o curso. É também o espaço para adequar o 

currículo pleno às características de cada escola e às vocações regionais. (NICOLINI, 

2003, p. 52).     

 

A referência que o autor faz ao espaço no currículo direcionado a adequação para vocações 

regionais, remete a importância de ter o currículo que contemple as especificidades de cada 

região.  

Dowbor (2006) também defende a importância da educação contemplar a realidade local e o 

impacto dessa ação na sociedade ao afirmar que  

A ideia da educação para o desenvolvimento local está diretamente vinculada a esta 

compreensão e à necessidade de se formar pessoas que amanhã possam participar de 

forma ativa das iniciativas capazes de transformar o seu entorno, de gerar dinâmicas 

construtivas. Hoje, quando se tenta promover iniciativas deste tipo, constata-se que 

não só os jovens, mas inclusive os adultos desconhecem desde a origem do nome da 

sua própria rua até os potenciais do subsolo da região onde se criaram. Para termos 

cidadania ativa, temos de ter uma cidadania informada, e isto começa cedo. A 

educação não deve servir apenas como trampolim para uma pessoa escapar da sua 

região: deve dar-lhe os conhecimentos necessários para ajudar a transformá-la. 

(DOWBOR, 2006, p. 15).  
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Para Silveira, Bocayuva e Zapata (2002), ao contrário de políticas verticais emanadas do 

poder central, generalistas para qualquer espaço geográfico e oriundas de estruturas 

administrativas nacionais de corte setorial, o desenvolvimento local permite integrar gestão e 

política com foco na realidade local, de modo a rearticulá-los e recriá-los a partir de 

iniciativas provenientes de novos arranjos institucionais, a exemplo de fóruns, comitês e 

conselho de desenvolvimento, que se construam com autonomia e legitimidade. 

Essas reflexões são relevantes não só apenas devido à exigência do MEC, mas a importância 

que a educação tem na evolução de uma sociedade. A escola, seja ela no ensino básico ou 

universitário, contribui significativamente com a formação do futuro cidadão que irá atuar 

como um agente ativo tanto nos aspectos político e social, assim como econômico. Essa 

atuação acontece, em primeira instância, a partir da formação de individuo mais consciente do 

seu papel social, que cobra com mais conhecimento os resultados da política e se articula na 

sociedade civil. Já o ensino superior precisa ter o compromisso primário de preparar os alunos 

para atender as demandas regionais de emprego. Isso irá contribuir em diversos aspectos, tais 

quais, sociais, econômicos e financeiros. Colossi (2008) afirma que: 

O currículo do Curso de Administração deve observar estas diferentes dimensões do 

estudo para ser considerado inovador, e assim adotar uma concepção substantiva de 

ensino superior em Administração. Com isto, a responsabilidade social do 

Administrador formado é ampliada e, ele passa a desempenhar um papel relevante na 

sociedade em geral, quer como diretor, gerente, supervisor, de uma empresa, ou 

mesmo dirigente de um pequeno grupo social, pois sua noção de organização é ao 

mesmo tempo abrangente e operacional. (COLOSSI, 2008, p. 41) 

Há outra questão a ser analisada que coloca em contradição as diretrizes do MEC e toda 

reflexão feita até o momento: o profissional Administrador, em sua maioria, é formado para 

trabalhar em um mercado global, o que gera uma característica no currículo onde o foco está 

na formação ―generalista‖, reforçando, assim, a despreocupação com a realidade local. Para 

Diniz (2001)  

No bojo desta relação dialética que combina o hiperespaço da circulação do capital 

com a recriação da localidade ressurge o discurso acadêmico e a prática política da 

ação local na busca da construção econômica e social, redefinindo o lugar da 

localidade como locus da vida econômica e social. O local como conceito 

multifacetado, envolvendo escala (tamanho/dimensão), diferença/especificidade, 

autonomia, nível de complexidade. Ele é também identificado com a ideia de lugar ou 

de região, como porção do espaço onde as pessoas habitam, realizam suas práticas 

diárias, ocorrem as transformações e a reprodução das relações sociais, a construção 

física e material da vida em sociedade. O lugar é a complementaridade de três 

dimensões: localização, interação social, no sentido antropológico e cultural. Assim, 

além de realidade empírica, a região ou o lugar é representação social (DINIZ, 2001, p 

4).    
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Devido à massificação e globalização, já comentada, do curso de Administração, os currículos 

agem como ―fábricas‖ de profissionais preocupados principalmente com o mercado externo. 

Nicolini (2003) afirma que, tal como as fábricas, representações do pensamento clássico da 

Administração, determinístico e programático como uma máquina, as escolas de 

Administração têm apresentado um intercâmbio muito pequeno com o ambiente no qual estão 

inseridas. Serva (1991) embasa tal afirmação ao defender que 

Na área de administração de empresas o suporte teórico fornecido pelas escolas 

destina-se quase que exclusivamente ao sistema oligopolizado de produção, quando 

sabemos que menos de 10% do total das unidades empresariais estão contidas nesse 

estrato. As teorias organizacionais e os modelos de gestão são fundamentados pelos 

paradigmas, ideologias gerenciais, estruturas e necessidades daquele sistema, gerando 

um profundo gap entre teoria e prática quando observamos os demais espaços do 

campo de atuação do administrador. SERVA (1991, p. 15).  

Além dessa problemática, há, ainda, outro problema considerável: existe uma incoerência 

dentro das ações do próprio Ministério da Educação, uma vez que, mesmo incentivando a 

inserção dos cursos de administração na realidade local por meio das DCN‘s, não possui um 

sistema de avaliação que fiscalize o cumprimento nesse quesito. Muito pelo contrário; o 

sistema de avaliação que impera hoje é o SINAES (Sistema de Ensino de Avaliação da 

Educação Superior), que é composto por indicadores como o ENADE e as variáveis de 

insumos que compõem os CPC (Conceito Preliminar de Cursos). Sobre o ENADE, trata-se de 

uma prova padronizada para todos os estudantes que cursam administração em todo o 

território nacional que mensura as competências técnicas dos alunos, ou seja, aí encontra-se o 

grande paradigma: o ENADE mensura e avalia os cursos por meio da padronização do 

conhecimento dos alunos em qualquer região do país, mas incentiva a criação do currículo do 

curso voltado para atender as demandas locais. 

Muitos estudiosos colocam em dúvida a efetividade do SINAES. Escobar, Dalfovo, Verdinelli 

(2010) afirmam que há estudos como de Barreyro (2008), Sguissardi (2008) e Polidori (2009) 

que sugerem uma reflexão sobre a validade desses indicadores, incluindo o IGC (Índice Geral 

de Cursos). Os estudos que abordam tal crítica comentam sobre a dualidade existente entre 

indicadores terem a função de ranqueamento, não para fins de qualidade, mas sim para 

objetivar a mercantilização dos cursos e suas respectivas IES. 

Conforme argumentos acima expostos, constata-se que o currículo dos cursos de 

Administração é muito similar na maioria das escolas e a realidade da região é pouco 

contemplada na sala de aula. O cumprimento efetivo de tal diretriz não é fiscalizado pelos 
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sistemas de avaliação dos órgãos competentes, apesar de ser incentivado nas DCN‘s. Ao 

minimizar a importância de contextualizar as particularidades locais na aplicação do currículo 

na prática, torna-se necessário averiguar qual a real contribuição dos cursos de administração 

para o desenvolvimento local, confrontando a teoria posta no Projeto Pedagógico de Curso 

com a prática, para efetuar uma análise e averiguar se os cursos estão cumprindo seu papel 

social. 

Com base na discussão realizada até o momento, ao final da tese, pretende-se pesquisar três 

cursos de administração, buscando em seus currículos e nos planos de ensino de disciplinas 

elementos indicativos de seus compromissos com a realidade local e responder as seguintes 

perguntas: 

 De que forma os currículos dos cursos de Administração a serem estudados abordam a 

inserção regional? 

 Os currículos dos cursos de Administração cumprem na prática o que pregam nos 

documentos normativos? 

 Há compromisso formativo dos cursos de Administração com a realidade local? 

As respostas para todas as perguntas acima foram o cerne para que a pesquisa cumpra o 

objetivo proposto. A forma detalhada de como a pesquisa será feita consta na metodologia.  
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3. JUSTIFICATIVA 

Em minha vivência como coordenadora do curso de Administração, pude participar da 

reelaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), onde usamos como base para 

reformulação do currículo e demais informações as DCN‘s do curso de Administração, o 

Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da 

Instituição que trabalhava. 

Cada um desses documentos tem um papel importante na elaboração do PPC, uma vez que 

PDI determina onde a instituição deseja chegar em um planejamento estratégico de cinco anos 

e o PPI determina quais as diretrizes educacionais que a Instituição irá seguir para alcançar 

esse planejamento estratégico. Nessa análise, há a definição do Perfil do Profissional Egresso 

que a Instituição deseja formar, que deve estar em consonância com a necessidade do 

mercado regional. Nesse sentido, não só o curso deve ter a preocupação com desenvolvimento 

regional, mas a IES toda também deve ter esse compromisso.  

Nessa perspectiva, no processo de reformulação do currículo, a diretriz a ser cumprida do 

Grupo Educacional que eu trabalhava era a padronização dos cursos de Administração de 

todas as IES pertencentes ao Grupo em todo Brasil. Com isso, o objetivo principal era ter o 

mesmo currículo do curso de Administração em São Paulo, Brasília ou Caraguatatuba, por 

exemplo. No entanto, os PPC‘s apresentavam justificativas plausíveis para a oferta de curso 

em cada região, especificando a demanda e contribuição social, conforme exigência do MEC.  

No meio de minha gestão como coordenadora, recebi a comissão de avaliação do MEC para 

avaliação do curso, o qual estava com um protocolo de compromisso a ser seguido e nota dois 

de conceito, ou seja, insatisfatória para continuação da oferta do curso. Com as ações 

implantadas o curso foi bem avaliado, sendo contemplado com a nota quatro.  

Diante de tal situação, comecei a me perguntar sobre até que ponto o processo de avaliação do 

MEC contempla a realidade dos cursos e não se baseia somente na documentação 

apresentada, uma vez que a ideologia do grupo educacional é contrária a proposta do MEC, 

mas o PPC considerado ―bem feito‖ possibilitou o bom conceito.  

Nesse cenário, a contribuição social, que é incentivada pelo MEC, e o currículo na prática 

foram quase ignorados em todo processo avaliativo.  
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Ao trabalhar em outras IES, constatei que a padronização dos currículos é uma prática 

comum, sendo essa a primeira justificativa para estudar tal questão. 

Outra constatação dentro de minha vivência como docente em cursos de Administração é que 

os alunos são preparados e incentivados para uma atuação em empresas multinacionais, o que 

condiz com a atual realidade do mercado mundial, onde há demanda por profissionais aptos a 

atuarem em qualquer cultura. No entanto, por outro lado, os cursos não se preocupam em 

preparar um profissional para atuar no mercado regional.  

O presente estudo também se justifica pela carência de literatura que aborda a questão, 

conforme pesquisa prévia efetuada em periódicos, dissertações e teses. De acordo com 

Nicolini (2003),  

A diminuta produção científica, na forma de livros ou trabalhos científicos, sobre a 

formação em Administração é surpreendente. A quantidade de pareceres analíticos 

sobre o ensino de Administração resume-se ao mínimo necessário. E a documentação 

que conta a história dos acordos que propiciaram o início do estudo de Administração 

no Brasil é escassa e carente de sistematização. (NICOLINI, 2003, p. 53).  

Conforme exposto no problema de pesquisa, o curso de Administração tem sofrido ao longo 

dos anos uma forte massificação, sendo relevante entender qual o retorno social que esses 

cursos oferecem.  

Há necessidade de entender a contribuição e o compromisso das Instituições de Ensino 

Superior para a sociedade que está inserida, bem como se as intenções apresentadas no PPC 

condizem com a prática. Trata-se de um tema atual, uma vez que o Ministério da Educação 

tem dedicado esforços há anos em forçar as IES a terem uma atuação social nos mais 

diferentes níveis. 

De acordo com Mancebo (2004), o MEC em 2004 aprovou uma lei que redefiniu os rumos da 

universidade brasileira tanto pública quanto privada. Visando a tal objetivo, o MEC 

intensificou a agenda da reforma universitária e propôs sete tópicos para discussão: 1) Missão 

da educação superior, 2) Autonomia, 3) Financiamento, 4) Acesso e permanência, 5) 

Estrutura e gestão, 6) Avaliação e 7) Conteúdos e programas.  

Especificamente, ao se referir ao tópico da discussão sobre as falhas no sistema atual de 

avaliação de cursos feito pelo MEC, o objetivo, segundo Mancebo (2004) é remeter à 

construção de uma nova cultura avaliativa de natureza formativa, capaz de firmar ao mesmo 

tempo, em todas as instituições, públicas ou privadas, a consciência de sua função pública e 
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de seu compromisso público inarredável com a sociedade brasileira. Ou seja, há necessidade 

de repensar o SINAES para que a ideologia seja coerente com a prática avaliativa.  

A afirmação do autor é controversa, uma vez que, para outros, o resultado do SINAES é 

apenas apontar e, por si só, não cria uma cultura avaliativa de natureza formativa.  

 Diante desta discussão, o tema se faz relevante de ser pesquisado, uma vez que seus 

resultados trarão contribuições importantes para a garantia da qualidade dos cursos de 

administração.  
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4. PRESSUPOSTOS  

Os cursos de administração não têm evidenciado por meio do seu currículo significativa 

inserção social no contexto no qual estão situados.  Não abordam em seu currículo o que a 

realidade local precisa. Porém, muitas vezes, são bem avaliados, o que gera dúvidas na 

efetividade de sua contribuição social. 
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5. OBJETIVOS:  

5.1. OBJETIVO GERAL: 

O presente estudo tem a finalidade de analisar a articulação teoria e prática como parte 

constitutiva do compromisso formativo dos cursos de administração para de verificar a 

contribuição social na realidade local que estão inseridos.     

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analisar a função social dos cursos de Administração; 

 Analisar as contradições existentes entre os documentos normativos que orientam a 

avaliação dos cursos;  

 Analisar os currículos dos cursos de Administração e confrontá-los com as 

necessidades locais no que se refere a aspectos sociais, econômicos e financeiros.  
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6. METODOLOGIA:    

6.1.TIPO DA PESQUISA  

Visando cumprir o objetivo geral do presente estudo, o qual teve a finalidade de analisar a 

articulação teoria e prática como parte constitutiva do compromisso formativo dos cursos de 

administração, no sentido de verificar a contribuição social na realidade local que estão 

inseridos, a pesquisadora optou em embasar esta pesquisa na metodologia Estudo de Caso 

Múltiplo de caráter qualitativo. 

Dentro dessa perspectiva, para alcançar resultados satisfatórios na pesquisa, foram estudados 

os currículos dos cursos de Administração em três Instituições de Ensino Superior distintas, 

escolhidas criteriosamente como base nas características similares no que se refere ao perfil 

dos professores e perfil dos estudantes.  

Tal análise pretendeu identificar elementos no currículo que pudessem mostrar a preocupação 

com a realidade local. Após esta análise, foi importante verificar, na sala de aula, se esses 

elementos identificados no currículo são efetivos em relação a seus objetivos.   

Sendo assim, esta pesquisa justifica seu caráter qualitativo, uma vez que todas as análises 

foram feitas com uma visão do pesquisador sem a intenção de mensurar quantitativamente os 

elementos coletados em campo. 

Para embasar o argumento acima exposto e mostrar a viabilidade da pesquisa sobre a escolha 

do procedimento metodológico, Chizzotti (2003) define pesquisa qualitativa como sendo 

aquela que,    

Implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de 

pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente 

são perceptíveis a uma atenção sensível e, após esse tirocínio, o autor interpreta e 

traduz em um texto, zelosamente escrito, com perspicácia e competências cientificas, 

os significados patentes ou ocultos de seu objeto de pesquisa (CHIZZOTTI, 2003, p. 

221).  

Ainda para o autor, 

Diferentes orientações filosóficas e tendências epistemológicas inscrevem-se como 

direções de pesquisa, sob o abrigo qualitativo, advogando os mais variados métodos 

de pesquisa, como entrevistas, observação participante, historia de vida, testemunho, 

analise do discurso, estudo de caso e qualificam a pesquisa como pesquisa clinica, 

pesquisa participativa, etnografia, pesquisa participante, pesquisa-ação, grounded 

theory, estudos culturais, etc (CHIZZOTTI, 2003, p. 222). 

Já para Neves (1996),  



31 
 

 A expressão ―pesquisa qualitativa‖ assume diferentes significados no campo das 

ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 

visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de 

significados (NEVES, 1996, p. 1) 

Ainda, Neves (1996) argumenta que os estudos qualitativos diferem entre si quanto ao 

método, forma e objetivos. O autor ainda explica que há uma diversidade existente entre os 

trabalhos qualitativos e enumera um conjunto de características essenciais capazes de 

identificar uma pesquisa desse tipo. Segundo o autor, essas características são, 

(1) O ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental; (2) O caráter descritivo; (3) O significado que as pessoas dão as coisas e 

a vida como preocupação do investigador; (4) Enfoque indutivo. (NEVES, 1996, p. 1)  

Diante dos argumentos acima expostos sobre a justificativa do caráter qualitativo da pesquisa, 

esta tese estudou as IES, não só na perspectiva do Currículo, mas também a prática da sala de 

aula. Para isso, contou com leitura de documentos, entrevistas com a coordenação, 

professores e alunos, não sendo pertinente uma mensuração quantitativa dos dados analisados. 

Dentro da perspectiva, na pesquisa qualitativa há diferentes vertentes que podem ser 

escolhidas para utilizar como base metodológica do estudo. Dentre as diferentes 

metodologias, optou-se por utilizar o Estudo de caso. Martins (2008) define a metodologia 

Estudo de caso sendo 

Uma estratégia metodológica de se fazer pesquisa nas ciências sociais e nas ciências 

da saúde. Trata-se de uma metodologia aplicada para avaliar ou descrever situações 

dinâmicas em que o elemento humano esta presente. Busca-se apreender a totalidade 

de uma situação e, criativamente, descrever, compreender e interpretar a 

complexidade de um caso concreto, mediante um mergulho profundo e exaustivo em 

um objeto delimitado. (MARTINS, 2008, p 5) 

O mesmo autor ainda complementa que, 

Mediante um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de 

caso possibilita a penetração em uma realidade social, não conseguida plenamente por 

um levantamento amostral e avaliação exclusivamente quantitativa. O trabalho de 

campo–estudo ensinamentos advindos do referencial teórico e das características 

próprias do caso. (MARTINS, 2008, p 3).  

Já para Yin (1990),  

Estudo de caso é uma forma de se fazer pesquisa social empírica ao investigar um 

fenômeno atual dentro de seu contexto de vida-real, onde as fronteiras entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente definidas e na situação em que múltiplas 

fontes de evidencia são usadas. (YIN, 1990, p. 41).  

Isso significa que o estudo de um caso possibilita a descoberta de relações que não seriam 

analisadas de outra forma, já que as inferências em estudo de caso devem responder a 
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perguntas ―como‖ e ―por que‖. O autor também define com clareza os critérios ou situações 

que devem ser considerados para um estudo de caso ser feito.  

Em primeiro lugar, deve ter-se em conta o tipo de pergunta, descritiva (descriptive 

question): o que aconteceu? Ou uma pergunta explicativa (explanatory question): 

como ou por que alguma coisa aconteceu. Em segundo lugar, a necessidade de 

―esclarecer uma situação particular para chegar a uma íntima (i.e. em profundidade e 

em primeira mão) compreensão dessa situação‖. (YIN, 2005, p. 381).  

O estudo de caso está em consonância ao objetivo proposto nesta tese, uma vez que foi feita 

uma pesquisa empírica nas IES estudadas, onde foi analisado o contexto de vida real. 

O primeiro passo para iniciar uma pesquisa baseada na metodologia ―Estudo de caso‖ é a 

definição do caso que deseja estudar. Após essa definição, é necessário definir se o estudo de 

caso será singular ou múltiplo. 

Segundo Yin (2001), ha quatro tipos de Estudo de Caso possíveis: o caso único com enfoque 

holístico, o caso único com enfoque incorporado e os casos múltiplos com os mesmos 

enfoques.  

Sendo assim, para que a tese não se limite ao estudo de um único curso de Administração, 

podendo gerar um viés nos resultados e comprometer sua imparcialidade, foi escolhido o 

estudo de caso múltiplo para efetuar de um estudo comparativo.  

Yin (2005), ainda sublinha que, 

Ao fazer um estudo múltiplo de casos, será importante verificar quais lugares ou 

pessoas proporcionarão melhor riqueza de dados e proporcionarão melhor cruzamento 

de casos (cross case issues), tendo em conta a ―lógica do inquérito‖. E decidir se os 

casos múltiplos ―representam: - casos confirmatórios (isto é, presumíveis replicações 

do mesmo fenómeno); - casos contrastantes (ex., um caso de sucesso e outro de 

insucesso); - casos teoricamente diferentes (ex., um caso de escola primária e um caso 

de escola secundária)‖. E conclui que, com três ou mais casos, importará incluir 

alguma variação geográfica, étnica, de tamanho e outras. (YIN, 2005, p. 385) 

Yin (2005) também afirma que ―ter casos múltiplos pode ajudar a reforçar os achados de todo 

o estudo porque os casos múltiplos podem ser escolhidos como replicações de cada caso, 

como comparações deliberadas e contrastantes, ou variações com base em hipóteses‖. 

O mesmo autor ainda afirma que uma das chaves para se construir um Estudo de Caso 

múltiplo bem sucedido e que possa obedecer a uma lógica de replicação e não a da 

amostragem, exige o computo operacional do universo ou do grupo inteiro de respondentes 

em potencial e, por conseguinte, o procedimento estatístico para se selecionar o subconjunto 
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especifico de respondentes que vão participar do levantamento.  ele elaborou um fluxograma 

para um Estudo de Caso múltiplo:  

FIGURA 2: FLUXOGRAMA PARA ESTUDO DE CASO MÚLTIPLO 

 

Fonte: Yin (2001, p. 20) 

De acordo com o fluxograma apresentado, após a seleção das IES e cursos de administração a 

serem estudados, foi necessário conduzir os estudos de caso individualmente em momentos 

distintos, bem como preparar relatórios de análise dos dados estudados. Após esses 

procedimentos, foi necessário fazer um cruzamento de dados para verificar similaridades e 

divergências, para, por fim, inferir conclusões.  

6.2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Uma vez definida a metodologia da tese, estudo de caso múltiplo de caráter qualitativo, esta 

pesquisadora escolheu como campo de estudo três Instituições de Ensino situadas no Estado 

de São Paulo que ofertam o curso de Bacharelado em Administração. Inicialmente, 

selecionou-se os cursos a serem estudados considerando sua localização e tipo de mercado 

para as quais os egressos são encaminhados, tais como comércio, indústria, serviços ou 

turismo. Para que a amostra fosse homogênea, padronizou-se a origem da instituição a qual o 

curso pertence, por exemplo: IES que seja Faculdade, Centro Universitário ou Universidade. 
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Considerou-se, igualmente, o tamanho da IES, sua filiação ou grupo educacional. Por fim, 

este estudo caracterizou-se nos seguintes aspectos: 

a) Perfil socioeconômico dos estudantes; 

b) Perfil do corpo docente; 

c) Carga horária do curso. 

Com a caracterização dos cursos de acordo com os parâmetros acima descritos, acredita-se 

que a amostra escolhida atende ao padrão de seleção que possa validar a pesquisa.  

6.3. SELEÇÃO DE SUJEITOS 

Inicialmente foram convidados a participar do estudo quatro cursos de faculdades situadas em 

cidades diferentes. A intenção era comparar cursos inseridos em cidades com economias) 

distintas. Com isso, foram convidadas uma faculdade na cidade de São Sebastião (SP), que 

tem como economia predominante o turismo e o petróleo; e uma faculdade em Mogi das 

Cruzes (SP), que tem como economia forte o agronegócio. Os convites foram feitos por meio 

de uma reunião agendada com o coordenador de curso, onde foi entregue um resumo da Tese 

para posterior análise da reitoria ou direção.  

Todas as faculdades negaram o convite com alegações diferentes. No entanto, os 

coordenadores, em conversa informal, disseram que os dirigentes temem uma avaliação 

mesmo que anônima, pois ter consciência das fragilidades da faculdade. Posteriormente, foi 

convidada uma faculdade de Suzano (SP) que, também, negou o convite.  

Com isso, o plano ―B‖ foi solicitar autorização a um Grupo Educacional que possui 

faculdades que ofertam o curso de Administração nas seguintes cidades: Taubaté, São José 

dos Campos, Jacareí e São Paulo.  

Diante dessa nova realidade, esse grupo foi escolhido por atender aos critérios de seleção 

acima descritos, uma vez que os cursos de Administração são completamente independentes 

(não sofreram alteração alguma após a fusão), estão em cidades diferentes e possuem 

currículos distintos. Considerou-se, também, o perfil da região que o curso atende, sendo que 

os três escolhidos não se assemelham totalmente.  
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Por fim, foi considerada a liberdade de análise dada ao pesquisador pelo grupo Educacional 

para efetuar a pesquisa de forma imparcial, podendo aferir todas as considerações que julgar 

pertinente no decorrer do estudo.  

Sendo assim, a seleção dos sujeitos para coleta de dados foi feita com base no critério de 

relevância que cada ator envolvido na temática estudada pode contribuir com as informações 

fornecidas. Optou-se por entrevistar: 

a) Presidente do grupo Educacional;  

b) Coordenadores dos cursos estudados; 

c) Professores que atuam no curso; 

d) Alunos do curso. 

As Instituições são indicadas por nomes fictícios atribuídos para preservação da identidade.  

6.4. COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados a partir da seguinte sistematização: 

1. Pesquisa bibliográfica e documental sobre: 

a) Histórico dos cursos de administração no Brasil e sua relação com a expansão 

universitária;  

b) Teoria pertinente sobre a relação entre o curso de Administração e a 

responsabilidade social para correta especificação do foco da pesquisa; 

c) Concepção de currículo no ensino superior e, dentro dessa temática, abordar a 

formação do currículo nos cursos de Administração.  

2. Estudo de caso em cada um dos cursos selecionados, onde foram analisados os Planos 

de Diretriz Institucional, Projetos Pedagógicos das Instituições, Projetos Pedagógicos 

de Curso e demais documentos considerados necessários para verificação da 

existência de  elementos no currículo que aborde a questão da preocupação com o 

desenvolvimento no entorno da IES.  

3. Entrevista com: 

a. Presidente do Grupo Educacional; 

b. Coordenadores dos cursos;  

c. Professores;  

d. Alunos.  
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As entrevistas foram aplicadas de formas distintas para cada público, conforme detalhamento 

a seguir: 

1. Presidente do Grupo Educacional: foi feita uma entrevista semiestruturada com o 

presidente do grupo, valendo-se de um questionário aberto com a finalidade de 

compreender qual o posicionamento institucional que as faculdades estudadas devem 

seguir e quais as perspectivas de futuro.  

2. Coordenadores de curso: foram feitas entrevistas semiestruturadas com questionário 

aberto para conhecer o processo de concepção do currículo dos cursos. 

3. Professores: também foram aplicadas entrevistas semiestruturadas com questionário 

aberto. No entanto, para esse público o objetivo foi analisar como o currículo é 

aplicado em sala de aula.  

4. Alunos: questionário fechado que possibilite a aplicação em um número grande de 

respondentes para posterior análise e tabulação. A intenção é identificar a percepção 

dos discentes sobre o currículo do curso que estudam e a preparação para o mercado 

de trabalho. 

O roteiro das entrevistas consta em anexo ao final deste trabalho  
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7. REVISÃO DE LITERATURA  

7.1. HISTÓRICO DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL  

 

A história da criação dos cursos de Administração no Brasil se mistura com a história da 

industrialização no mundo. Assim como em outras profissões, a sociedade brasileira só 

passou a necessitar de profissionais qualificados em administração a partir de uma demanda 

existente. Sendo assim, como a revolução industrial ocorreu no Brasil tardiamente, a criação 

do primeiro curso de Administração no país também é algo recente conforme será visto neste 

capítulo.  

Para entender com maior clareza a criação dos primeiros cursos de Administração no Brasil, é 

fundamental compreender, inicialmente, o contexto histórico da criação do ensino superior de 

forma geral, bem como a criação dos primeiros cursos de Administração no mundo, uma vez 

que o país se interessou recentemente pela profissão e se inspirou nos modelos estrangeiros de 

ensino, preservando traços dessa cultura até os dias de hoje.  

Ferreira (2010) explicita que tanto a história política quanto a econômica das primeiras fases 

do Brasil republicano, revelam aspectos da realidade social que são fundamentais para a 

compreensão das práticas modernas de gestão no Brasil. Primeiramente, existe uma 

expressiva literatura historiográfica que tenta explicar porque o processo de industrialização 

no Brasil ocorre tardiamente concentrado na região de São Paulo (RATNER, 1972). Por sua 

vez, esses estudos revelam questões que destacam a importância do desenvolvimento político 

e econômico do país daquele período na recepção das modernas doutrinas de Administração 

por parte da elite industrial brasileira (VIZEU, 2008).  

O autor ainda argumenta que aspectos como a influência da economia cafeeira de 1900, 

enquanto formadora de condições estruturais para o ímpeto industrial nas primeiras décadas 

daquele século (DEAN, 2001), sugerem a formação de uma mentalidade empresarial nem 

sempre propícia para receber os fundamentos racionalizadores da doutrina do management 

norte-americano (VIZEU, 2008 apud FERREIRA 2010).  

Além de ser um importante aspecto norteador da compreensão da história da Administração 

moderna no país, a formação política e econômica considerada recente, se comparada a outras 

nações, também informa uma identidade gerencial própria, tendo em conta os estudos que 
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apontam para a permanência de características de uma mentalidade empresarial refratária aos 

pressupostos da moderna gestão. Alcadipani e Bertero (2014) atestam que  

 No final do século XIX e início do século XX, a Administração despontou como um 

conjunto de técnicas e habilidades que poderiam ser ensinadas no sistema escolar. Foi, 

também, nesse período, que a profissão de administrador emergiu. Em inúmeros 

países da Europa, o ensino de Administração não surgiu dentro de universidades, mas, 

sim, com a criação de escolas comerciais independentes (Üsdiken, 2004). Foi o ensino 

de Administração desenvolvido nos EUA, porém, que ganhou proeminência 

internacional, difundindo-se no mundo por meio da americanização, um processo 

deliberado e consciente de difusão dos valores básicos dos EUA para países sob sua 

influência, como resultado de sua preponderância política, econômica e militar 

(Alcadipani & Caldas, 2012). (ALCADIPANI E BERTERO, 2014, p. 155).  

Os primeiros cursos de Administração surgiram nos Estados Unidos no final do século XIX, 

com a criação da Wharton School, em 1881.  

Assim como o ensino em Administração, criado no Brasil tardiamente, a introdução do 

Ensino Superior no país também ocorreu recentemente se comparada a outras nações, onde a 

Universidade é mais antiga.  Tal ensino foi instituído junto a vinda da família Real em 1808, 

conforme menciona Colossi (2008): 

No Brasil, mais particularmente, a Educação Superior é parte integrante da história da 

sociedade brasileira. A literatura mostra que a chegada da Família Real Portuguesa em 

1808, fugindo das forças napoleônicas, foi a razão inicial para a criação das primeiras 

escolas superiores brasileiras. Embora não haja consenso entre os autores sobre qual 

foi a primeira, a maioria deles cita 3 instituições como sendo as pioneiras do ensino 

superior brasileiro: Escola de Medicina do Rio de Janeiro, Escola de Medicina da 

Bahia, Escola de Engenharia e Arte Militar do Rio de Janeiro. (COLOSSI, 2008, p. 

38) 

Concordando e complementando a afirmação acima, Batista (1993), argumenta que  

A implantação do ensino superior no Brasil foi iniciativa do governo central, quando 

da chegada da corte no Brasil, em 1808, com criação e funcionamento no Rio de 

Janeiro da academia militar e academia de marinha. Em 1827 foram criados dois 

centros de ciências jurídicas e sociais, um na cidade de São Paulo e outro em Olinda. 

(BATISTA, 1993, p. 3).  

Conforme aludido acima, em 1808, D. João VI autorizou a criação de cadeiras de nível 

superior, organizadas de forma isolada, geralmente, com um só professor. Ainda em 1808 

foram criadas as cadeiras de cirurgia na Bahia e de anatomia e cirurgia no Rio de Janeiro. Em 

1810 foi fundada a Academia Militar e em 1816 a Academia Imperial de Belas-Artes foi 

inaugurada, além de outras cadeiras no período pre-independência, tais como de agricultura, 

matemática, entre outros.  
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Em 1823 ocorreu a criação do curso de Direito, que aconteceu depois da independência. Os 

constituintes de 1823 só debateram o tema a partir da apresentação do projeto, na sessão de 19 

de agosto de 1823 pelos deputados membros da comissão de instrução pública. O artigo 1º do 

citado projeto indicava que haveria ―duas Universidades, uma na Cidade de S. Paulo, e outra 

na de Olinda‖.  

Em 1825, o Imperador autorizou a criação provisória de um curso jurídico na Corte. A 

justificativa do ato se deu nos seguintes termos: “Querendo que os habitantes deste vasto e 

rico Império, gozem, quanto antes de todos os benefícios prometidos na Constituição‖, 

almejando ―conseguir para o futuro Magistrados hábeis e inteligentes‖ para suprir os cargos 

jurídicos no ―estado de Independência Política, a que se elevou este Império‖. Além disso, a 

medida visava diminuir as despesas das famílias, cujos filhos estudavam, geralmente na 

universidade de Coimbra (BRASIL. Dec. de 1825, p. 4).  

Colossi (2008) explica que, a partir de então, em 1827 foram criados os Cursos de Ciências 

Jurídicas em São Paulo e em Olinda. O ano de 1832 marcou o processo de organização dos 

cursos de Medicina no império. Por uma Lei decretada pela Assembleia Geral e sancionada 

pelos Regentes em nome do Imperador, em três de outubro, ―As Academias Médico 

cirúrgicas do Rio de Janeiro, e da Bahia‖ passaram a ser ―denominadas Escolas, ou 

Faculdades de Medicina‖ (BRASIL. Lei de 1832, p. 87). Com tal medida, os cursos isolados 

ganharam o estatuto de Faculdades. Além de formar os médicos, o curso também passou a 

formar farmacêuticos e parteiras. De acordo com o artigo 13 

Sem título conferido, ou aprovado pelas ditas Faculdades, ninguém poderá curar, ter 

botica, ou partejar, enquanto disposições particulares, que regulem o exercício da 

medicina, não providenciarem a este respeito (BRASIL. Lei de 1832, p. 89).   

Assim, os médicos, cirurgiões, boticários e parteiras formados em instituições estrangeiras ou 

com conhecimentos práticos, que quisessem exercer legalmente a profissão deveriam requerer 

o exame junto às faculdades. 

Em 1838, o então ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos, informou que ―Os Cursos de 

Ciências Sociais e Jurídicas continuam a lutar com embaraços consideráveis‖. Continuava a 

falta de professores, e havia o problema da ―falta de assiduidade nos que existem‖. O trabalho 

docente não era tão atraente quanto o de magistrado e de advogado, por isso eram ―raríssimos 

os mancebos talentosos, e aplicados, que aspiram aos Lugares Catedráticos‖. ―Somente com o 

aumento dos salários dos professores, de maneira que esses honorários tornem os referidos 
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Lugares apetecíveis, se poderiam atrair bons professores‖. (Brasil, Rel. de 1838, p. 11). O 

ministro também chamou a atenção para a necessidade de reformar os estatutos dos cursos 

jurídicos, dando mais autoridade e atribuições à função do diretor, pois, a ―autoridade deste 

funcionário é, no estado presente, quase ou mesmo inteiramente nula‖ (Idem. p. 12). 

Em 1844, o ministro José Carlos Pereira de Almeida Torres, mesmo admitindo que as 

circunstâncias financeiras do Império não permitissem muitos investimentos, conclamou a 

atenção dos deputados para a situação da escola de Medicina da Bahia.  

Em 1889, a República nasce, e com ela, quatorze Escolas Superiores. A Universidade de 

Manaus, criada em 1909, mostrou a força do ciclo da Borracha. Da mesma forma, em 1912 

foi criada a Universidade do Paraná, com o ciclo do café. Percebe-se aí mais uma vez a 

influência do contexto econômico na criação de Instituições de Ensino Superior e de cursos 

que atendessem a necessidade de profissionais de mercado de cada época. Com o curso de 

Administração não foi diferente. 

Muitos autores diferem na data da introdução do curso de Administração no Brasil. Para 

alguns, como Nicolini (2003), essa inserção ocorreu no início do século. Para outros, como 

Motta (1983) e Serva (1990), ocorreu a partir do Governo do então Presidente Getúlio Vargas. 

Ao analisar o contexto histórico e econômico do país, será considerada nesta tese a data 

relevante de criação do curso a partir da década de 1930, pois coincide com a Revolução 

Industrial no Brasil e, portanto, um fator determinante para a relevância da formação do 

profissional administrador. Mesmo que seja constatada a criação de cursos de Administração 

antes desse período, o contexto econômico e político não tornaria a profissão tão proeminente 

quanto a década posterior a 1930.  

Abaixo, são apresentados os argumentos dos autores que definem na literatura pesquisada 

algumas datas. Inicialmente Nicolini (2003) defende que: 

A história dos cursos superiores de Administração no Brasil começa logo no início do 

século, simultaneamente com um longo processo de definição sobre quais as fronteiras 

do campo do saber administrativo. Durante mais de seis décadas, o ensino das ciências 

administrativas se confundiu com o das Ciências Econômicas, até a definição do 

currículo mínimo do curso de graduação em Administração, que finalmente habilitava 

os bacharéis em Administração Pública ou de Empresas ―ao exercício da profissão de 

Técnico de Administração‖, denominação que seria modificada posteriormente para 

administrador. (NICOLINI, 2003, p. 1)  

O autor ainda precisa o ano de criação  
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Os primeiros cursos de que se tem notícia no Brasil datam do ano de 1902, quando 

passam a ministrar o estudo da Administração duas escolas particulares: no Rio de 

Janeiro, na Escola Álvares Penteado, e em São Paulo, na Academia de Comércio. Em 

1905, o Decreto Legislativo n.º 1.339 do Governo Federal reconhece como de 

utilidade pública os dois cursos, validando o diploma por elas conferido. (NICOLINI, 

2003, p. 1)  

Serva (1990) possui outra data da criação dos cursos de Administração no Brasil. Para o autor, 

o referido curso foi criado no governo de Getúlio Vargas, conforme explica abaixo.  

As primeiras escolas superiores de administração no Brasil surgiram como uma das 

consequências da política desenvolvimentista adotada a partir dos governos de Getúlio 

Vargas. Uma das condições básicas para a consolidação dessa política era a 

disponibilidade de pessoal qualificado para gerir eficazmente as organizações públicas 

e os diversos programas de governo, bem como os empreendimentos privados, os 

quais deveriam adotar critérios de racionalidade econômica. (SERVA, 1990, p. 10).  

Conforme o autor, a partir da década de 1930 com o governo de Getúlio Vargas, a Revolução 

industrial chegou ao Brasil e com a isso a demanda por profissionais qualificados em gestão. 

Nessa década surgiram as primeiras universidades em decorrência da aglomeração de escolas 

isoladas. De acordo com Nicolini (2003), 

Essa demanda por administradores começa a ser respondida com a criação, em 1941, 

da Escola Superior de Administração de Negócios (ESAN) em São Paulo. Os recursos 

para sua fundação foram tomados junto à classe empresarial paulista, despertando 

nessa o interesse para a formação profissional de dirigentes para a indústria e o 

comércio. (NICOLINI, 2003, p.2)  

Para Motta (1983), até a Revolução de 1930 a educação nem era uma prioridade do governo 

nem constava entre as grandes questões nacionais e apenas 1931, dentro de um processo de 

ampliação da esfera de atuação do Estado, o então presidente Getúlio Vargas criou o 

Ministério da Educação e estruturou o ensino no Brasil, desde os níveis mais elementares até 

os mais avançados. Na área dos estudos universitários, criou o Curso Superior de 

Administração e Finanças.  

Conforme já mencionado, o ensino de Administração está relacionado ao processo de 

desenvolvimento do país. Esse processo foi marcado por dois momentos históricos distintos, 

os quais foram explicados pelo CFA ([201-?]) e evidenciam a correlação entre economia e 

Educação.  

O primeiro momento foi do governo de Getúlio Vargas, representativos do projeto 

"autônomo", de caráter nacionalista. O segundo, pelo governo de Juscelino 

Kubitschek, evidenciado pelo projeto de desenvolvimento associado e caracterizado 

pelo tipo de abertura econômica de caráter internacionalista. Este último apresentou-se 

como um ensaio do modelo de desenvolvimento adotado após 1964. Nesse período, o 

processo de industrialização se acentuou, sobretudo devido à importação de tecnologia 

norte-americana. (CFA, [201-?])  
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Nicolini (2003) também se refere a esses dois momentos 

O momento histórico que vivia o país àquela época era propício para a difusão dessa 

tecnologia. Se o surgimento do ensino de Administração é resultante do 

desenvolvimento econômico do governo de Getúlio Vargas, um grande incentivo dado 

à expansão desse ensino foi o surto industrializante no qual ingressou o país sob o 

comando de Juscelino Kubitschek, décadas mais tarde, que havia criado uma enorme 

demanda por profissionais que pudessem atuar nas organizações que se instalavam e 

progrediam, no ambiente de intensas mudanças econômicas que vinham ocorrendo. 

(NICOLINI, 2003, p. 4)  

Já se fazia necessária a profissionalização dos quadros das empresas brasileiras. A 

complexidade e o tamanho de suas estruturas demandavam a utilização crescente da técnica e 

isso tornou fundamental o treinamento de profissionais para executar diferentes funções no 

interior das organizações. Conforme Oliveira (2013) 

A administração se desenvolveu em paralelo a estruturação do capitalismo e a 

dinamicidade das organizações burocráticas, que se tornaram mais complexas e 

diversas exigindo profissionais cada vez mais preparados para conduzirem-nas aos 

seus objetivos. A sistematização do conhecimento gerencial e sua consequente 

transmissão para outros indivíduos foi uma das condições essenciais para garantir a 

reprodução tecnoburocrática no mundo e para colocar esta área do conhecimento em 

uma posição de destaque por sua interação na estrutura social contemporânea. 

(OLIVEIRA, 2013, p. 2)  

Conforme discutido acima, o surto de ensino superior, em especial o de Administração, é 

fruto da relação que existe entre essa expansão e o tipo de desenvolvimento econômico 

adotado após 1964, calcado na tendência para a grande empresa. Nesse contexto, tais 

empresas, equipadas com tecnologia complexa e com um crescente grau de burocratização, 

passam a requerer mão-de-obra de nível superior para lidar com essa realidade.  

Apesar das divergências, todos os autores estudados convergem na ideia de que os cursos de 

Administração no Brasil foram totalmente inspirados no modelo americano e essa realidade 

trouxe consequências até os dias de hoje. Para Serva (1990), o modelo de desenvolvimento 

almejado pelo Brasil teve seu delineamento calcado na experiência das nações ocidentais mais 

avançadas, resultando daí toda a filosofia que direcionou a criação das escolas de 

administração.  

Motta (1983) também disserta sobre a criação do curso e seu paralelismo com o ensino 

engendrado nos EUA. Para ele, o ensino de Administração no Brasil é relativamente recente 

se comparado a outros países. De acordo com o autor: 

O ensino da administração no Brasil é um fenômeno recente, no panorama 

universitário, como no resto de praticamente todo o mundo, salvo nos EUA. Lá, em 
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algumas universidades, ensina-se administração há quase um século, embora os cursos 

tenham ganhado o formato que originou o atual a partir da primeira Guerra Mundial. 

Nos demais países do mundo, o ensino de administração adotou o modelo de 

transferência de tecnologia desenvolvida nos EUA. Isto ocorreu tanto na América 

Latina quanto na Europa. (MOTTA, 1983, p. 53).  

Ainda para o autor,  

Em 1954, instalou-se a primeira escola com um perfil nítido das busines school norte-

americanas no Brasil. Um grupo de jovens professores ingressou nessa instituição e 

foi enviado para programas de mestrado na Michigan State University. De volta ao 

Brasil, passaram a lecionar nas áreas de administração geral, contabilidade e finanças, 

mercadologia administração da produção. De original; desde o início, a escola 

preocupou-se em dar formação em campos tais como a economia, a sociologia, a 

política, a psicologia e o direito. Mais tarde, muitos desses docentes voltaram aos 

EUA ou se encaminharam para a Europa para estágios ou doutoramento. (MOTTA, 

1983, p. 53)  

Serva (1990) explica os cinco anos de evolução da criação do curso de administração no 

Brasil e o modelo internacional de formação dos docentes. 

Com exceção da Escola de Serviço Público do DASP, as outras instituições criaram cursos 

de administração pública em nível de graduação (Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul e Universidade Federal da Bahia) ou introduziram melhorias no curso vigente (EBAP); 

houve aperfeiçoamento de bolsistas nos EUA (18 da EBAP, nove do DASP, 17 da UFRS e 

28 da UFBA) realizando cursos de mestrado e doutorado; a realização de convênios com a 

Fundação Ford (envolvendo a EBAP, a UFRS e UFB) possibilitou iniciar pesquisa e 

produzir material didático. Em outro estudo, Polia Hamburguer, ao avaliar a cooperação 

internacional para a criação da EAESP, ressalta: "houve uma filosofia, orientando a 

implantação da escola. Esta filosofia se traduziu em alguns pontos básicos de ação: crença 

numa orientação generalista (―à la Harvard‖) em oposição a uma tendência à 

especialização ( ... ), o esforço de formação de todo um corpo docente, enviado para fazer 

mestrado nos Estados Unidos, na Michigan State University. Isto garantiu uma formação 

básica, comum a todos"(SERVA, 1990, p. 11-12).  

Um marco importante para o Ensino Superior no Brasil e para os cursos de Administração foi 

a criação da USP, fundada em 1937 e em 1946. Tendo como objetivo colaborar com as 

empresas privadas e órgãos do serviço público, foi criada a Faculdade de Economia e 

Administração (FEA) na Universidade de São Paulo. No interior da FEA foram criados 

diversos institutos que desempenharam um papel importante no relacionamento com o poder 

econômico, entre eles o Instituto de Administração, responsável pela orientação e execução de 

pesquisas para os setores públicos e privados na sua área.   

É importante salientar que a FEA não possuía o curso de graduação em Administração, mas 

apenas os cursos de Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. Havia nos dois cursos, 

porém, um conjunto de disciplinas que evidenciavam uma preocupação com as questões 

administrativas. Somente no ano de 1964 é que surgem os cursos de graduação em 

Administração de Empresas e em Administração Pública nessa faculdade.  
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Outro marco histórico na evolução do ensino de Administração é o aparecimento da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). Originada no Departamento Administrativo do Setor Público (DASP), 

foi instituída em 1944 com o objetivo de preparar pessoal especializado para a administração 

pública e privada, tornando-se um modelo para a consolidação dos cursos de Administração 

no país posteriormente. Serva (1990) explica a importância da FGV para os cursos de 

Administração no Brasil.  

Da Fundação Getúlio Vargas surgiu a Escola Brasileira de Administração Pública 

(EBAP) e a Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), ambas na 

década de 50. Para a criação da EAESP foi fundamental a participação do governo 

americano e da Universidade do Estado de Michigan, no ano de 1953. A EBAP 

também foi beneficiada pela participação do governo americano. Em nove de março 

de 1959 foi assinado o convênio mais importante para a área de administração, de 

conformidade com o Acordo sobre Serviços Técnicos Especiais, entre o Brasil e os 

EUA, tendo por sigla PBA-I.'" Este convênio objetivava, principalmente, a criação de 

cursos de administração em algumas universidades brasileiras, incluindo, para tanto, 

ações como assistência técnica para a elaboração de currículos, métodos e técnicas de 

ensino, instalação de bibliotecas e formação de professores. (SERVA, 1990, p. 11) 

Castro (1981) também faz sua explanação sobre a recente história dos cursos de 

Administração no Brasil e sua relação com a fundação Getúlio Vargas. 

Os cursos de administração no Brasil têm uma história muito curta, principalmente 

quando comparamos com os EUA, onde os primeiros cursos na área se iniciaram no 

final do século passado, com a criação da Wharton School, em 1881. Em 1952, ano 

em que se iniciava o ensino de administração no Brasil, com a criação da ―Escola 

Brasileira de Administração Pública‖ da Fundação Getúlio Vargas (EBAP), seguida, 

dois anos após, pela criação da Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

(EAESP), também da Fundação Getulio Vargas, os EUA já formavam em tomo de 50 

mil bacharéis, 4 mil mestres e 100 doutores por ano em Administração. (CASTRO, 

1981, p. 1). 

Nicolini (2003) igualmente contribui com os autores acima e finaliza com a seguinte 

afirmação: 

A EAESP se tornou um centro de treinamento e intercâmbio na área de negócios, 

sendo uma referência para a expansão dos cursos de Administração no país, pois sua 

proposta adaptava-se ao estilo de desenvolvimento brasileiro, que privilegiava as 

grandes empresas produtivas, principalmente as estrangeiras e estatais. Formada nos 

melhores moldes das business schools norte-americanas, onde as grandes empresas já 

eram realidade desde a Segunda Revolução Industrial, tinha como referencial teórico 

bibliografia americana e abrigava o primeiro currículo especializado em 

Administração de Empresas do país. (NICOLINI, 2003, p. 5) 

Já para Alcadipani e Bertero (2012)  

A FGV-EAESP foi criada nos anos 1950, momento em que o Brasil vivia um contexto 

histórico no qual se pensava o desenvolvimento nacional independente, como nos 

mostram os escritos dos pensadores do Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB), criado na mesma década. Fizeram parte do ISEB ilustres pensadores, como 

Helio Jaguaribe, Roland Corbisier e Alberto Guerreiro Ramos. As ideias desses 

acadêmicos afetaram o pensamento de administração no Brasil, como podemos 
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perceber na obra de Guerreiro Ramos e no texto de João Ubaldo Ribeiro (RIBEIRO, 

2006), o qual fez mestrado na área nos EUA e voltou ao Brasil, preocupado quanto ao 

modo de adequar os ensinamentos lá recebidos à realidade local. A relação entre o 

desenvolvimentismo e o ensino de administração foi analisada por Fischer (1984), que 

nos mostra como esse ideário foi crucial no desenvolvimento do ensino de gestão no 

País. (ALCADIPANI E BERTERO, 2012, p. 285)   

A criação dos cursos de Administração assume um papel relevante, por ampliar a organização 

escolar do país que, até então, constituía-se apenas de engenheiros, médicos e advogados. 

Dois anos depois, a FGV criou a Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

(EAESP). Na maior capital do país, a escola se propôs a formar profissionais especialistas nas 

técnicas de gerência empresarial, atendendo, assim, às expectativas do empresariado local. 

Nicolini (2003) reforça mais uma vez a influência do ensino estrangeiro na Administração 

 A influência estrangeira no ensino de Administração, já apontada, se manifesta de 

forma mais vigorosa através de convênio firmado em 1959 entre o governo brasileiro 

e o governo americano, instituindo o Programa de Ensino de Administração Pública e 

de Empresas. Tal convênio, que beneficiou a EBAP, a EAESP, o DASP e as 

Universidade federais da Bahia e do Rio Grande do Sul (UFBA e UFRGS, 

respectivamente) enfatizava a necessidade de formar professores para o ensino de 

Administração pública e de empresas, visando dotar o governo e a área privada de 

técnicos competentes para promoverem o desenvolvimento econômico e social. 

(NICOLINI, 2003, p. 4) 

E o autor ainda completa 

Mais que o envio destes bolsistas, o país também recebe uma missão de professores 

norte americanos, especializados em administração pública e de empresas, que foi 

responsável pelos programas em implementação no país, missão essa que só termina 

em 1965. Assim, o ensino de Administração, recente no Brasil, fica caracterizado 

como mais uma transferência de tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos. 

(NICOLINI, 2003, p. 4).  

Com essa referência e outras também importantes, como a EBAP e a USP, o ensino de 

graduação em Administração se desenvolveu rapidamente no Brasil, mas acabou por 

desvirtuar-se do modelo que as originou. 

Esse modelo de ―polos de referência‖ supracitados não se reproduziu. A regulamentação do 

ensino e posteriormente o ―milagre econômico‖ abriram um grande campo para os bacharéis 

em administração. Mas essa demanda foi atendida formando-os em faculdades isoladas e 

privadas, características do processo de expansão do ensino superior no país. O fato de essas 

instituições não estarem vinculadas às universidades permitiu um crescimento do número de 

escolas em escala exponencial. 
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Em 1960, houve o chamado ―Milagre Brasileiro‖, como consequência do forte crescimento 

econômico que aconteceu durante o Regime Militar. Com isso, a indústria brasileira foi 

ampliada e fortalecida e a necessidade de profissionais qualificados se tornou latente. Esses 

acontecimentos impulsionaram a expansão dos cursos superiores de Administração como uma 

resposta a demanda por profissionais que pudessem atuar nas organizações que se instalavam 

e progrediam no país. 

Seguindo com a ordem cronológica dos fatos, é importante entender o período que 

compreendeu entre 1965 e 1975, pois o sistema de ensino superior foi objeto de notável 

expansão devido à Reforma Universitária feita pelo governo, tendo um crescimento das 

matriculas em 500%. Esse fator mudou o rumo do ensino superior no Brasil não só no aspecto 

quantitativo, mas, principalmente nas diretrizes seguidas pelas IES. Serva (1991) explica o 

que ocorreu nessa época. 

Após 1964, a retomada da ênfase desenvolvimentista pelos governos militares 

engendrou profundas transformações no panorama socioeconômico do país, 

ampliando sobremaneira a área profissional dos administradores, tanto na esfera 

pública quanto no âmbito privado. Paralelamente, a universidade brasileira penetrava 

numa crise sem precedentes na sua história, com graves consequências; a Reforma 

Universitária, baseada na Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, objetivava 

primordialmente a expansão do número de vagas. Embora atingindo este objetivo, os 

governos militares geraram uma profunda distorção no sistema universitário ao 

privilegiarem o aspecto da quantidade em detrimento da qualidade, fator de excelência 

em se tratando de ensino superior. "A expansão ampliou substancialmente a 

necessidade de maiores dotações orçamentárias ao sistema, fato que, infelizmente, não 

ocorreu, gerando assim graves desproporções entre o crescimento físico e a 

capacidade de administra-lo, a remuneração do corpo docente ficou profundamente 

defasada com o passar dos anos acarretando sensível queda na qualidade do ensino, 

como também restrições à pesquisa." O agravamento da crise do ensino universitário, 

sufocando a pesquisa, pauperizado e desmoralizando a carreira docente, impediu a 

renovação de quadros nas instituições universitárias e provocou o êxodo de talentos 

para outros setores. Medidas adicionais, como por exemplo, a promulgação do 

Decreto-lei nº 477, em 26.02.69, acabaram por empobrecer ainda mais a vida 

acadêmica, suprimindo da universidade grande parte do seu natural vigor. (SERVA, 

1991, p. 14) 

Conforme mencionado acima, em 1968 ocorreu a Reforma Universitária e, para Motta (1983) 

foi uma mudança importantíssima na esteira da crise de 1968, quando a segunda visão passou 

a prevalecer, inspirando um novo currículo para os cursos de graduação e novos critérios na 

formação de docentes nessas áreas. 

A Reforma Universitária contribuiu significativamente nesse processo de profissionalização 

devido às leis engendradas, que estabeleceram claramente níveis de ensino tipicamente 

voltados às necessidades empresariais. Além disso, essas leis possibilitaram o surgimento de 
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Instituições privadas e com as universidades puderam corresponder à grande demanda de 

ensino superior desde a década de 50. 

A Lei nº 5.540, nos artigos 18 e 23, afirma que: "os cursos profissionais poderão, segundo a 

área abrangida, apresentar modalidades diferentes quanto ao número e a duração, a fim de 

corresponder às profissões reguladas em Lei: As Universidades e os estabelecimentos isolados 

poderão organizar outros cursos para atender às exigências de sua programação específica e 

fazer face à peculiaridade do mercado de trabalho regional".  

Especificamente no que se refere ao curso de Administração nesse processo de expansão, o 

CFA ([201-?]) defende que a expansão dos cursos de Administração ocorreu em meio a esse 

processo, pois no final dos anos 60, a evolução ocorreria não mais vinculada a Instituições 

Universitárias, mas às Faculdades isoladas que proliferaram no bojo do processo de expansão 

privatizada na sociedade brasileira. 

O CFA ([201-?]) ainda explica que  

Essa expansão também está relacionada às transformações ocorridas no plano 

econômico. A partir da década de 60, o estilo de desenvolvimento privilegiou as 

grandes unidades produtivas na economia do país. Ocorreu o crescimento acentuado 

das grandes empresas, principalmente estrangeiras e estatais, permitindo a utilização 

crescente da técnica. Isso implicou diretamente a necessidade de profissionais com 

treinamento específico para executar diferentes funções internas das organizações. 

Diante dessa situação, as grandes empresas passaram a adotar a profissionalização de 

seus quadros, tendo em vista o tamanho e complexidade das estruturas. Isso veio 

constituir um espaço potencial para a utilização dos Administradores que passaram 

pelo sistema escolar (CFA [201-?]).  

Em meio a essas as mudanças econômicas, houve a regulamentação da atividade do 

profissional administrador, que ocorreu na metade da década de 60, pela Lei nº 4.769, de 9 de 

setembro de 1965. A referida Lei afirma que o exercício da profissão de Técnico em 

Administração é privativo dos Bacharéis em Administração Pública ou de Empresas, 

diplomados no Brasil, em cursos regulares de ensino superior, oficial, oficializado ou 

reconhecido, cujo currículo seja fixado pelo Conselho Federal de Educação, nos termos da Lei 

nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação no Brasil. 

Isso veio ampliar um vasto campo de trabalho para a profissão de Administrador. 

Tais acontecimentos repercutiram significativamente na proliferação dos cursos de 

Administração, uma vez que, em um intervalo de 30 anos, o ensino desse curso alcançou uma 
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dimensão significativa na sociedade brasileira, considerando que contava com dois cursos 

apenas em 1954, o da EBAP e o da EAESP, ambos mantidos pela FGV. Na Tabela abaixo 

pode-se verificar a evolução do número de cursos das décadas de 60, 70, 80, 90 e 2000. 

TABELA 1: NÚMERO DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NAS DÉCADAS DE  60, 70, 

80, 90 E 2000 

 

DÉCADAS                      NÚMERO DE CURSOS 

 

 

Antes de 1960 2 

 

 

1960 31 

 

 

1970 247 

 

 

1980 305 

 

 

1990 823 

 

 

2000 1462 

 

 

2010 1805 

 Fonte: MEC - Dados compilados pelo Conselho Federal de Administração (2013) 

Conforme pode ser observado na tabela, houve um forte aumento da oferta dos cursos de 

administração desde sua criação no Brasil na década de 1960 até 2010. Em recentes pesquisas 

efetuadas tanto pelo ministério da educação, quanto por veículos de grande circulação, há 

evidências de que o curso de Administração é o mais procurado na atualidade. Tal afirmação 

será melhor explorada mais adiante.  

Um dos aspectos que merece ser destacado na expansão dos cursos de Administração é a 

considerável participação da rede privada nesse processo, ocorrido a partir do final dos anos 

70. No início da década de 80, o sistema particular era responsável por aproximadamente 79% 

dos alunos, ficando o sistema público com o restante. O mesmo ocorre nas demais áreas do 

conhecimento, onde a distribuição é de 61% para a rede privada. 

De acordo com o CFA ([201-?])  

Em meio a reforma, ao contrário das primeiras escolas, que nasceram próximas aos 

campos do poder econômico e político, as novas escolas, de maneira geral, nasceram 

equidistantes das expectativas e dos grupos que ocupam posições dominantes nesses 

campos. Essas escolas surgiram a partir da iniciativa daqueles que atuavam no setor 

educacional, aproveitando o momento em que o Estado pós-64 abriu um grande 

espaço para a iniciativa privada, visando a atender à crescente demanda de acesso ao 

ensino de 3º grau (CFA ([201-?]).   

A abertura dos cursos de administração apresenta-se muito vantajosa, já que podem ser 

estruturadas sem muitos gastos. Tais cursos buscavam uma certa rentabilidade acadêmica, 
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procurando adaptar suas práticas acadêmicas aos grandes centros que desfrutam de maior 

legitimidade. 

Os dados do Censo da Educação Superior de 2013 apontam que um fator importante, também 

fruto da expansão dos cursos de Administração no País, é a concentração desse ensino em 

determinadas regiões. No início da década de 80, as regiões Sudeste e Sul respondiam por 

80.722 alunos e 81% de todo o ensino de Administração do País. Na década de 2000, apesar 

das regiões sul e sudeste ainda abrangerem grande número de cursos de Administração este 

tornou-se muito populoso em todas as regiões do Brasil.  

 Esses dados indicam uma forte prevalência das regiões de maior concentração e 

diferenciação produtiva, onde se localizam as maiores oportunidades em termos de mercado 

de trabalho para essa profissão. 

A partir das informações acima expostas, é possível constatar que a preocupação não deve 

estar apenas voltada à preparação de profissionais para as empresas privadas. No momento 

em que o Brasil se encaminha para uma sociedade democrática, torna-se relevante defender a 

formação de um profissional capaz de atuar em diferentes formas organizacionais, tais como: 

associações de bairros, cooperativas, pequenas empresas e outros campos novos a espera de 

formas organizacionais inovadoras, além do seu tradicional campo nas empresas, 

contribuindo para o desenvolvimento da região que está inserida. Essa afirmação vai ao 

encontro com a temática estudada no presente estudo.  

Ainda na década de 1970, enquanto o país sofria os impactos da intensificação de um modelo 

econômico pelo qual se buscava aceleradamente moldar uma feição capitalista periférica e 

dependente, a universidade e os cursos de Administração perdiam o seu vigor e o seu status. 

Para Serva (1991),  

No bojo da crise as escolas de administração estacionaram, envelheceram. Com raras 

exceções, continuaram a manter fielmente· os mesmos conteúdos teóricos que 

configuraram os currículos originais transferidos pelas missões americanas na década 

de 50. Tais currículos e seus conteúdos teóricos foram como que "sacramentados". 

Não podemos negar a sua validade para o processo de criação dos cursos e 

implantação das primeiras escolas, mas não podemos aceitar a sua permanência 

intacta após 30 anos, durante os quais o país possivelmente terá passado por 

transformações mais significativas do que nos 50 anos anteriores, neste século. A 

situação ao nível da graduação parece-nos mais desalentadora. (SERVA, 1991, p. 15).  



50 
 

Motta (1983) se refere às décadas de 70 e 80, bem como a evolução da indústria nesse 

período, a qual foi significativa para determinar a demanda pela mão de obra qualificada por 

administradores.  

Na passagem da década de 70 para a de 80, lembra que o processo econômico se 

caracterizou pela impressionante concentração econômica, mormente após 1964, nos 

quadros de um desenvolvimento voltado para a grande empresa. A grande empresa 

surge moderna no Brasil, utiliza tecnologia avançada e dispensa em larga medida a 

mão-de-obra não qualificada. Essa tecnologia, por sua vez, depende cada vez mais do 

fortalecimento de funções de planejamento; controle e análise das atividades 

empresariais. Em suma; essas funções, tornadas mais complexas, exigem mão-de-obra 

qualificada. Dá-se, dessa forma, um intenso processo de burocratização, no qual os 

profissionais requeridos devem ter formação universitária. Destaca-se, assim, a 

necessidade do administrador como técnico exigido pelo sistema de produção e, 

paralelamente, ocorre a explosão de cursos de formação de administradores, que 

respondem igualmente, a meu ver, aos anseios de ascensão social da baixa classe 

média, Essa barrada pelos vestibulares bastante seletivos das grandes escolas, que 

pressupõem cursos anteriores em bons e caros colégios, constitui-se no público por 

excelência nas ―faculdades de bairro‖. (MOTTA, 1983, p. 54)  

Em 1975 começaram a surgir os decretos proibindo a criação de novos cursos e abertura de 

vagas. A grande expansão começa a decair. Ainda entre 1975 e 1985 houve um período de 

acomodação, sendo que entre 1980 e 1985 o ensino superior apresentou taxas negativas de 

crescimento conforme tabela abaixo:  

TABELA 2: EVOLUÇÃO DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO ENTRE 1980 E 1985 

 

Fonte: INEP, 2012 

Em 1988, a constituição daquele ano deu passo adiante na recusa conceitual e política da 

possibilidade de criação de modelos institucionais diferenciados, ao estabelecer no seu artigo 

207 que as universidades obedeceriam ao princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão.  

Entre os anos 1990 e 1991, as principais variáveis que compõem o ensino superior 

permaneceram estáveis. No entanto, houve uma retomada da expansão de vagas ocasionada 

pelo aumento da oferta de cursos noturnos. Nesse sentido, os cursos de Administração 

proliferaram ainda mais, pois a natureza do curso permite e incentiva que alunos trabalhem 

simultaneamente aos estudos. Com a abertura de turmas no período noturno, houve aumento 

da demanda, pois ampliou as opções de trabalho para os alunos.  

Total Universidades Fac. Integradas e Centros Universitários Estabelecimentos Isolados

Geral Total Federal Estadual Municipal Privada Total Estadual Municipal Privada Total Federal Estadual Municipal Privada

1980 882 65 34 9 2 20 20 1 - 19 797 22 43 89 643

1981 876 65 34 9 2 20 49 1 1 47 762 18 68 126 550

1982 873 67 35 10 2 20 51 - 2 49 755 18 70 122 545

1983 861 67 35 10 2 20 57 - 1 56 737 18 69 111 539

1984 847 67 35 10 2 20 59 - 1 58 721 18 64 108 531

Ano
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Para Martins (2000), um dos traços marcantes no funcionamento do campo das instituições de 

ensino superior brasileiro em 1990 foi exatamente, o aparecimento de um ―novo ensino 

privado‖, de perfil laico, que se constitui a partir do final dos anos 60, comandado por uma 

lógica de mercado e um acentuado ethos empresarial. Como já foi assinalado pelo autor, a 

partir do final dos anos 80 ocorreu um movimento para transformação de escolas isoladas 

e/ou federações de escolas em universidades particulares, em grande parte guiado por esse 

―novo ensino privado‖. 

De acordo com Nicolini (2000) 

Em 1990 já constava a soma de 330 cursos e em 1994 haviam 195.603 alunos 

matriculados nos cursos de formação de administradores. Segundo o censo 

elaborado pelo MEC em 1998, o número de estudantes regularmente 

matriculados já estaria em 257.409, distribuídos em 549 escolas de 

administração. A maior parte dessas instituições (57,6%) não são 

universitárias (NICOLINI, 2000, p. 24).  

Em 1995 houve a Reforma gerencial do governo FHC, presidida pelo então ministro do 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), Bresser Pereira, onde houve um 

redimensionamento do papel do Estado nos diversos setores da economia, dentre eles a 

Educação.  

De acordo com Oliveira et. Al (2005), no tocante à educação superior, as reformas e políticas 

implementadas, sejam pelo MARE, sejam pelo MEC, resultaram em: 

a) Maior intervenção do Poder Executivo sobre a escolha de dirigentes, no caso das 

Instituições Federais de Ensino Superior – IFES; 

b) Ampliação do controle da produção do trabalho acadêmico por meio da instituição de 

sistema de avaliação (Provão, Gratificação de Estímulo à Docência (GED), nova 

sistemática de avaliação da pós-graduação etc.); 

c) Crescimento do grau de subordinação da formação acadêmica ao mercado de trabalho 

por intermédio de reestruturação curricular e; 

d) Incremento da diversificação e diferenciação dos cursos e das Instituições de Ensino 

Superior (IES). 

Ainda para os autores, a ideia de universidade passou a ser associada de forma pragmática à 

de empresa privada, tendo em vista os interesses do capital no tocante à produção de um certo 

tipo de conhecimento. Assim, o saber acadêmico, a ciência e a educação, em geral, adquirem 
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a condição de mercadorias típicas do atual modelo de acumulação capitalista, não sendo 

considerados bens coletivos e direito fundamentais da cidadania, garantida pelo Estado. 

Oliveira (2013) traça um panorama da educação a partir da reforma gerencial e explica que 

A combinação das transformações produtivas, que proporcionaram uma maior 

abertura do mercado de trabalho, e das modificações nas políticas educacionais, que 

facilitaram e incentivaram a abertura de cursos superiores, principalmente na iniciativa 

privada (NUNES, 2007), proporcionaram um crescimento expressivo para o ensino de 

Administração. Em 1998, o número de matrículas era de 99.338, onze anos depois o 

número de matrículas nos cursos presenciais eram 874.076 e a distância 228.503, o 

que resultava em 1.102.579 de matrículas (INEP, 2010a). No ano de 2010 a área de 

Ciências Sociais, Negócios e Direito responderam por 40,5% das matrículas no ensino 

superior brasileiro (INEP, 2011), o que posiciona o curso de graduação em 

Administração como o maior em número de matrículas do Brasil (OLIVEIRA, 2013, 

p. 8) 

A partir de 2002, conforme cita Oliveira et. Al (2005), de acordo com a agenda e medidas 

tomadas pela OMC
1
 (2004), o ensino superior deverá ser concebido como serviço qualquer, 

podendo ser comercializado globalmente entre os países que fazem parte dessa organização. 

Sendo assim, a educação ganhou status de comércio. O curso de Administração, 

especificamente, foi amplamente ofertado em diversas regiões, uma vez que é altamente 

rentável, pois exige baixo custo de implantação e consegue alocar muitos alunos dentro de 

uma mesma sala de aula. Com isso, as mensalidades se tornaram cada vez mais acessíveis, o 

que atraiu e atrai muitos estudantes, a partir de então, tratados como clientes para algumas IES  

Essa realidade interferiu diretamente na qualidade dos cursos ofertados. O contingente tão 

significativo de cursos, alunos e formandos fazem emergir questionamentos sobre o tipo de 

formação que os estudantes de Administração estão recebendo. Historicamente, os cursos de 

Administração têm apresentado um resultado mediano nas avaliações do ensino superior 

realizadas pelo MEC.  

Como observaram Oliveira e Bastos (2005), no antigo ―Provão‖, os cursos de administração 

apresentaram um predomínio de instituições ofertantes com conceitos ―C‖, em uma escala de 

cinco pontos (de ―A‖ – melhor até ―E‖ - pior). Dados mais recentes, relacionados ao ENADE 

de 2010, indicaram que o CPC das escolas de Administração apresentou conceito médio de 

2,3 (numa escala de ―1‖ – pior a ―5‖ – melhor), com um desvio padrão de 0,7 e a moda, ou 

CPC mais frequente, de 2,8 (INEP, 2010b). 

                                                           
1
 Organização Mundial do Comercio  
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Esses resultados medianos evidenciam que a expansão quantitativa não tem sido 

acompanhada de um alto nível de ensino. Os estudantes não têm se destacado no ENADE; e 

as Instituições de Ensino Superior (IES) também não têm oferecido cursos com diferencial 

suficiente para impulsionar o ensino desta profissão no país. 

De acordo com Oliveira (2013),  

Nos últimos anos o curso de Administração brasileiro apresentou crescimento 

significativo com relação ao número de matrículas, tanto presenciais como na 

educação a distância (INEP, 2010; 2011). De modo que em 2011, no censo do ensino 

superior, a área de gerenciamento e administração teve 1.279.297 de matrículas totais, 

o que a posiciona no topo do ranking dos cursos mais procurados no país por aqueles 

que desejam um diploma do ensino superior (INEP, 2013). (OLIVEIRA, 2013, p. 3) 

O último censo da educação da educação superior feito em 2012 evidenciou que o curso de 

Administração é o maior do país, com maior procura. O INEP (2014) também elaborou uma 

tabela comparativa da oferta do curso de Administração no Brasil desde 1991 até 2012. 

Analisando comparativamente os anos estudados, constata-se o aumento expressivo de oferta 

do curso em faculdades particulares e um aumento discreto de instituições públicas, conforme 

gráfico abaixo: 

GRÁFICO 2: EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NO 

BRASIL 

 

Fonte: INEP (2014) 
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A leitura de tais dados permite analisar a proporção do crescimento dos cursos de 

Administração ofertados em Instituições particulares em relação aos cursos gratuitos. Com 

isso, tem-se o seguinte resultado: 

GRÁFICO 3: COMPARATIVO DA PROPORÇÃO DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO 

PARTICULARES EM RELAÇÃO À GRATUITOS 

 

Fonte: INEP (2014) 

Conforme ilustrado no gráfico acima, há uma oferta muito maior de cursos particulares sobre 

os públicos. No entanto, houve um aumento de cursos públicos. Ocorre que, com a 

mercantilização do ensino, o governo não consegue acompanhar a velocidade do aumento da 

oferta.  

Ao analisar o histórico do curso de administração no Brasil, desde a primeira criação até os 

dias de hoje, é possível efetuar análises interessantes. O modelo americano tido como 

exemplo impera até os dias de hoje nas faculdades brasileiras. A expansão universitária 

viabilizou o crescimento do curso de Administração no país, mas essa realidade ainda deixa 

dúvidas quanto a qualidade do ensino ofertado na maioria das instituições. Esse crescimento 

também fez nascer uma nova realidade em que a maioria das instituições que oferecem o 

curso de Administração estão desvinculadas do processo de construção científica. Abriram 

mão do seu papel como sujeito da história administrativa, para apenas repetir o que já estava 

sistematizado no exterior. Abriram mão da investigação e da discussão científica e reduziram 

a sociologia do conhecimento que ministram.  
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Por fim, Nicolini (2000) argumenta que a redução sociológica é, então, tema da maior 

importância quando se fala da formação do administrador. Em concordância, Guerreiro 

Ramos, no domínio afirma que:  

Uma atitude metódica que tem por fim descobrir os pressupostos referenciais, de 

natureza histórica, dos objetos e fatos da realidade social. A redução sociológica, 

porém, é ditada não somente pelo imperativo de conhecer, mas também pela 

necessidade social de uma comunidade que, na realização de seu projeto de existência 

histórico, tem de servir-se da experiência de outras comunidades (GUERREIRO 

RAMOS, 1983, p. 36). 

A autonomia intelectual, ao menos no campo da Administração, ainda falta ao Brasil, na 

medida em que são implantados modelos prontos importados que são inadequados, na maioria 

das vezes, para realidade nacional. Isso faz com que a sociedade não crie consciência da sua 

liberdade nem a personalização, características de povos que fazem história com 

autenticidade.  

Apesar dos inegáveis equívocos no processo de construção do ensino em administração no 

Brasil, não é necessário recomeçar a sua história administrativa. As experiências estrangeiras 

devem ser cuidadosamente investigadas para poder replicar os casos de sucesso e descartar os 

insucessos, o que na Administração é chamado de Benchmark, ou seja, troca de melhores 

práticas.  

Ferreira (2010) sintetiza a ideia de que olhar para o passado do Brasil é algo necessário para 

que a academia brasileira avance no entendimento da identidade organizacional e gerencial 

nacional. No entanto, não basta olhar o passado recente e julgar o que a história da 

Administração no Brasil se fez a partir do estabelecimento da industrialização e do ensino da 

Administração no país, ou na fundação das grandes corporações e grupos empresariais 

nacionais. Deve-se buscar no Brasil mais distante as bases de uma possível identidade 

gerencial e organizacional brasileiras. Assim, entender a gestão brasileira por completo 

significa entender o Brasil em sua totalidade social, cultural, econômica e política, tarefa essa 

somente possível por meio do olhar histórico.  
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7.2. CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO NO ENSINO SUPERIOR E SEUS ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS   

Para compreender o conceito de Currículo no ensino superior, inicialmente é importante 

definir o que é currículo nas suas mais diversas concepções, uma vez que tal definição ainda 

gera muita discussão sobre seu significado.  

Para o entendimento aprofundado sobre a temática, também é importante compreender sobre 

os princípios da educação e qual o papel do currículo no processo educacional. Diante dessa 

perspectiva, Sacristan (1999) define o princípio de educação  

A Educação não é algo espontâneo na natureza, não é mera aprendizagem natural que 

se nutre dos materiais culturais que nos rodeiam, mas uma invenção dirigida, uma 

construção humana que tem um sentido e que leva consigo uma seleção de 

possibilidades, de conteúdos e de caminhos. (SACRISTAN, 1999, p. 33)  

Com isso, a educação dirigida se traduz por meio do currículo, o qual, de acordo com o Peréz 

(2003),  

É um projeto de formação e um processo de realização através de uma serie 

estruturada e ordenada de conteúdos e experiências de aprendizagem articulados em 

forma de proposta político-educativa, com a finalidade de produzir aprendizagem que 

se traduzam em formas de pensar, sentir, valorizar e atuar frente aos problemas 

complexos que permeiam a vida social e laboral em um país determinado (PERÉZ, 

2003, p. 01).  

A autora explica o que vem a ser, em sua concepção, um projeto, processo e caráter político. 

Segundo ela, projeto se opõe a ideia de plano e é suscetível a modificações dependendo do 

que se é vivido. Esse projeto se concretiza no processo que deve ser transparente e avaliado 

continuamente. Por fim, seu caráter político deve atender a determinados setores da 

sociedade.  

Sacristan (2013) elucida que o termo currículo deriva da palavra latina curriculum, cuja raiz é 

a mesma de cursus e currere. Na Roma antiga, falava-se de cursus honorum, que significava a 

soma das honras que o cidadão acumulava à medida que desempenhava sucessivos cargos 

eletivos e judiciais, desde o posto de vereador ao cargo de Consul. O termo era utilizado para 

significar a carreira e sua ordenação do percurso, o que hoje é entendido como trajetória 

profissional, chamado de curriculum vitae. 

Os currículos são complexos, há variações culturais em seu processo de formulação e diferem 

de acordo com os níveis e especialidades que existem dentro do sistema educacional. 

Destarte, a concepção de currículo não cabe ser generalizada a qualquer grau de formação.  
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Com isso, há muitos autores que dissertam sobre seu significado, práticas e relevância. No 

entanto, é difícil mencionar todas as complexidades que norteiam a teoria do currículo. 

Macedo (2006) descreve as diversas formas que o currículo é estudado de acordo com os 

principais autores, ao mencionar que o diálogo com a tradição moldou a ampliação que 

assumiu a forma de acréscimos aquilo que era entendido por currículo — o formal — de 

outras dimensões, entre elas a vivida. São muitos os termos que definem esse somatório de 

dimensões: pré-ativo e interativo (Jackson, 1968); como fato e como prática (Young e Whitty, 

1977); oficial, percebido, operacional e experencial (Goodlad, 1979); prescrito, apresentado, 

moldado, em ação e realizado (Gimeno Sacristán, 1988); pré-ativo e ativo (Goodson, 1995).   

Macedo (2006) ainda explica que, em sua concepção, Young e Whitty (1977) e Goodson 

(1995) advogam a integração entre essas dimensões do currículo, a sua própria existência 

acaba por reforçar a separação entre produção e implementação de propostas curriculares, 

consolidando uma visão prescritiva do currículo. Goodson (2005), por sua vez, defende a tese 

que,  

Iniciar qualquer análise de escolarização aceitando sem questionar, ou seja, como 

pressuposto, uma forma e conteúdo de currículo debatidos e concluídos em situação 

histórica particular e com base em outras prioridades sociopolíticas é privar-se de toda 

uma séria de entendimentos e insights em relação a aspectos de controle e operação da 

escola e sala de aula. É assumir como dados incontestáveis as mistificações de 

anteriores episódios de controle. Deixemos claro, estamos nos referindo à sistemática 

"invenção de tradição" numa área de produção e reprodução sociais - o currículo 

escolar - onde as prioridades políticas e sociais são predominantes." (GOODSON, 

2005, p.27).  

Já Young (1977) afirma que 

o currículo como fato precisa ser considerado não como mera ilusão, camada 

superficial da prática escolar de alunos e professores, mas como uma realidade social, 

historicamente específica, expressando relações de produção particulares entre 

pessoas. Semelhante currículo é uma mistificação quando se apresenta como algo que 

possui vida própria e confunde as relações humanas nas quais, como qualquer 

conceito de conhecimento, está embutido, fazendo da educação uma coisa que as 

pessoas não podem compreender nen controlar"(YOUNG, 1977, p. 59).  

Macedo (2006) finaliza ao interligar os pensamentos de Goodson e Young, 

A proposição de Goodson (1995) de que o currículo escrito seja tomado como uma 

dimensão pré-ativa, como ―um roteiro para a retórica legitimadora da escolarização‖ 

(p.21), está em acordo com o que Young e Whitty (1977) definiam como currículo 

como fato. Apesar de esta última definição não se referir especificamente ao currículo 

escrito, entendo que há uma relação incontestável entre currículo como fato e 

currículo pré-ativo ou escrito. Para esses autores (Young e Whitty, 1977; Goodson, 

1995 e Young, 2000), o currículo como fato designa a ideia de que há um saber 

externo à escola para ser transmitido via currículo. Trata-se do lugar em que o saber 

reificado tende a tomar forma como aquilo que deve ser ensinado (MACEDO, 2006, 

p. 101).  
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Independente da concepção defendida por diferentes autores, a questão que se encontra no 

centro das discussões se refere ao papel da escolarização nas sociedades atuais, bem como o 

papel da cultura na concepção de um currículo. Nessa concepção, a cultura é vista como um 

repertório de sentidos partilhados, produzidos em espaços externos à escola. Desse repertório, 

são selecionados e organizados elementos culturais, num processo que envolve didatização ou 

mediação/transposição didática, que compõem o mosaico a que denominamos currículo.  

A chamada seleção cultural do currículo também é objeto de estudo de Sacristan ao defender 

a ideia de que 

Na escolaridade obrigatória, o currículo costuma refletir um projeto educativo 

globalizador que agrupa diversas facetas da cultura, do desenvolvimento pessoal e 

social, das necessidades vitais do indivíduo para seu desempenho em sociedade, 

aptidões e habilidades consideradas fundamentais, etc. (SACRISTAN, 2000, p. 55) 

Já para Grundy (1987, apud Sacristan, 2008) afirma que 

Currículo não é um conceito, mas uma construção cultural. Isto é, não se trata de um 

conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e previamente à experiência 

humana. É, antes, um modo de organizar uma série de práticas educativas. (GRUNDY 

,1987, apud SACRISTAN, 2008) 

O autor corrobora com a afirmação de que a definição sobre o significado do currículo é algo 

muito complexo e não pode se resumir de forma única, uma vez que é entendido como uma 

construção cultural. Sacristan (2000) ainda defende que, quando o currículo é definido, está 

sendo descrita a concretização das funções da própria escola e a forma particular de enfocá-

las em um momento social e histórico determinado para uma modalidade ou nível de 

educação. Para o autor,  

O currículo do ensino obrigatório não tem a mesma função que o de especialidade 

universitária ou de uma modalidade de ensino profissional. Isso se traduz em 

conteúdos, formas e esquemas de racionalização interna diferente, porque é diferente a 

função social de cada nível e peculiar à realidade social e pedagógica que se criou 

historicamente em torno dos mesmos (SACRISTAN, 2000, p. 15). 

Percebe-se que a ideia de currículo transcende o conteúdo formal que deve ser assimilado 

pelo aluno e remete a uma formação integradora de conhecimentos, habilidades e atitudes.  

Sacristan (2013) ainda complementa em outro estudo mais recente, ao mencionar que o 

currículo também tem o sentido de construir a carreira do estudante e de maneira mais 

concreta os conteúdos desse percurso, sobretudo sua organização, aquilo que o aluno deverá 

aprender e superar e em que ordem deverá fazê-lo.  
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Hoje, sabe-se que o currículo a ensinar é uma seleção organizada dos conteúdos a aprender, os 

quais, por sua vez, regularão a prática didática que se desenvolve durante a escolaridade. 

(SACRISTAN, 2013, p. 16) 

A crítica que o autor faz a aplicação do currículo, nos dias de hoje, é que a aprendizagem e 

seus respectivos agentes e destinatários – os professores e alunos – tornaram-se mais 

orientados por um controle externo, uma vez que este determinou a organização da totalidade 

do ensino por meio do estabelecimento de uma ordem sequenciada.   

Um dos efeitos desse regramento foi o reforço da distinção entre as disciplinas e a 

determinação concreta dos conteúdos que os professores deveriam cobrir, bem como o 

refinamento dos métodos de ensino. Sacristan propõe um esquema para melhor entendimento 

de sua teoria: 

FIGURA 3: O PODER REGULADOR DO CURRÍCULO COM OUTRAS 

INVENÇÕES 

 

Fonte: Sacristan (2013, p. 17) 

Com a ordenação do currículo, o conteúdo – o que é ensinado e sobre o que aprende – é 

regulado; os períodos para se ensinar e aprender são distribuídos, é separado o que será o 

conteúdo do que se considera que deva estar nele inserido e quais foram os conteúdos 

externos e mesmo estranhos.  

Diante de tantas teorias de currículo, o cerne da questão traz o entendimento que, 

independente para qual grau escolar, o currículo é uma concepção de aprendizagem onde se 
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reconhece o conhecimento social historicamente determinado e se estimula a atividade de 

estudantes em um processo de construção do conhecimento. 

A partir da discussão de diferentes percepções do significado do currículo, importa para a 

presente pesquisa entender, em profundidade, o currículo para o ensino superior, uma vez que 

as questões sobre currículo estão no centro das discussões atuais sobre a educação escolar, 

mas, em especial, no ensino profissionalizante. Embasando tal afirmação, Silva (2007) 

argumenta que 

O ensino superior é um tema recorrente e atual no cenário nacional, como exemplo 

pode-se citar as discussões sobre a Reforma Universitária em trâmite no Congresso 

Nacional, e mais recentemente, a divulgação do Plano de Desenvolvimento Educação 

– PDE. Acrescenta-se o debate sobre o novo desenho para as instituições de ensino 

superior, denominado de Universidade Nova, cujo objetivo é a flexibilização de 

currículos e à criação de novos modelos acadêmicos (SILVA, 2007, p. 2) 

Sacristan (2013), por sua vez menciona que  

A educação não consegue deixar de ser o impulso humano que projeta seus desejos e 

suas aspirações sobre o que vemos ocorrer ao nosso redor, sobre como o ser humano 

se comporta, como é a sociedade, como são as relações sociais, etc. [...]trabalhamos 

por algo que valorizamos porque queremos e acreditamos que, com a educação, 

melhoramos os seres humanos, aumentamos seu bem estar e desenvolvimento 

econômico, atenuamos as deficiências sociais, contribuímos para a redenção do ser 

humano, sua liberação (SACRISTAN, 2013, p. 18) 

O ensino superior existe para capacitar o indivíduo para o trabalho. Nesse sentido, o trabalho 

pode ser entendido como um princípio educativo e as escolas devem preparar o cidadão para 

agir criticamente no mercado e não apenas servi-lo.  Para Sacristan (2000) 

O conhecimento e principalmente a legitimação social de sua possessão que as 

instituições escolares proporcionam, é um meio que possibilita ou não a participação 

dos indivíduos nos processos culturais econômicos da sociedade, ou seja, que facilita 

num determinado grau e numa direção. [...] o grau e tipo de saber que os indivíduos 

logram nas instituições escolares, sancionado e legitimados por elas, tem 

consequências no seu desenvolvimento pessoal, suas relações sociais e, mais 

concretamente, no seu status que esse indivíduo possa seguir dentro da estrutura 

profissional de seu contexto. (SACRISTAN, 2000, p. 20) 

Ocorre que o mercado, a sociedade e, consequentemente, as IES estão em constante 

transformação. Com isso, o currículo no ensino superior tem que ser sempre ajustado para não 

se tornar ultrapassado e estar sempre em sintonia com as necessidades de mercado. Para 

Campos (2010) 

Essas reformas no currículo adotam metas e estratégias comuns, com algumas 

variantes no tempo e no espaço, que refletem acomodações e ajustes aos diversos 

contextos nacionais, às mudanças políticas e aos meios disponíveis em cada caso. A 

extensa literatura existente sobre a implantação dos projetos de reforma nos diversos 
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países vem identificando e analisando esses traços comuns de caráter estruturante e 

apontando as concepções subjacentes, as lógicas que fundamentam as estratégias 

adotadas e as principais consequências constatadas após alguns anos de experiência 

(CAMPOS, 2010, p. 2).  

Sacristan (2000) também contribui para o esclarecimento da importância das reformas 

curriculares e cita que 

As reformas curriculares nos sistemas educativos desenvolvidos obedecem 

pretensamente a logica de que através delas se realiza uma melhor adequação entre os 

currículos e as finalidades da instituição escolar, ou a de que com elas se pode dar 

uma resposta mais adequada à melhora das oportunidades dos alunos e dos grupos 

sociais. (SACRISTAN, 2000. p. 18) 

Campos (2010) ainda apresenta alguns pontos que seriam, em sua concepção, as principais 

características dessa reforma constante que os currículos devem passar para não ficarem 

desatualizados.   

Primeiramente, o autor aborda a opção pela descentralização da gestão: municipalização ou 

―provincianização‖ das redes escolares, conforme o país e autonomia das escolas; ou seja, 

adequação do currículo às demandas de mercado e à realidade local. 

Outras características são citadas, tais como a mudanças nas formas de regulação, 

substituindo as tradicionais estruturas por novas formas de controle, adoção de currículos 

nacionais que priorizam a diversidade local, introdução de mecanismos de tipo ―quase 

mercado‖ na operação dos sistemas, utilizando a competição e a segmentação na oferta de 

serviços educacionais, relativização do papel do estado no financiamento da educação, 

incentivo às chamadas parcerias com empresas e entidades da sociedade civil e apelo a 

participação das famílias na manutenção das escolas. Por fim, centralidade da questão da 

formação de professores, especialmente da formação em serviço, ao lado de uma fragilização 

das formas de organização da categoria docente.  

Em consonância com as afirmações de Campos (2010), Saviani (1978) defende que se deve 

adequar a educação às exigências da realidade existencial da sociedade, uma vez que a 

educação se destina a promoção do homem.     

Sacristan (2000) organizou diversas definições e analisou a concepção de currículo por meio 

de cinco âmbitos. Referente à contribuição social e local, o autor aponta que é necessário 

―estudá-lo como território de intersecção de práticas diversas que não se referem apenas aos 

processos de tipo pedagógico, interações e comunicações educativas‖. Disso resulta a 

compreensão da função social da escola.  
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Quando há a definição do currículo, está sendo descrito a concretização das funções e a forma 

de enfocá-la em um momento histórico e social determinado. Young (1980, apud Sacristan, 

2000) afirma que o currículo é o mecanismo por meio do qual o conhecimento é distribuído 

socialmente. Em se tratando de ensino superior, isso significa acesso da sociedade à melhora 

econômica e social por meio da capacitação para o trabalho.  

A descentralização da educação também é defendida por aqueles que consideram que o 

currículo mais próximo das realidades locais consegue responder mais de perto as demandas 

sociais e de mercado.  

Por outro lado, a defesa de um currículo nacional é uma reivindicação antiga. No Brasil, 

alguns grupos de educadores lutam por uma escola única, aberta a todos e que proporcione às 

novas gerações o acesso a uma base comum de conhecimentos e valores, necessária para a 

construção de uma nação democrática.  

O currículo no ensino superior é baseado nas DCN‘s dos diversos cursos. Essas são 

particulares a cada curso e determinam a organização curricular mínima. Dentro dessa 

organização, orientam sobre o projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as 

competências e habilidades, os componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado 

(se houver), as atividades complementares, o sistema de avaliação, o projeto de iniciação 

científica ou o projeto de atividade, como Trabalho de Curso, componente opcional da 

instituição, além do regime acadêmico de oferta e de outros aspectos que tornem consistente o 

referido projeto pedagógico.  

Ainda sobre o Projeto Pedagógico, as DCN‘s orientam sobre os elementos estruturais, tais 

como:  

I. Objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções institucional, 

política, geográfica e social; 

II. Condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III. Cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

IV. Formas de realização da interdisciplinaridade; 

V. Modos de integração entre teoria e prática; 

VI. Formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII. Modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 
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VIII. Incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como 

instrumento para a iniciação científica;  

IX. Concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento; 

X. Concepção e composição das atividades complementares; e, 

XI. Inclusão opcional de trabalho de curso sob as modalidades monografia, projeto de 

iniciação científica ou projetos de atividades, centrados em área teórico-prática ou de 

formação profissional, na forma como estabelecer o regulamento próprio. 

Mesmo com diretrizes tão objetivas, a construção de um currículo para o ensino superior 

requer cautela para trazer para a formação do aluno a relação entre teoria e prática da futura 

profissão. Essa relação é o centro da crítica de diversos autores. As discussões se baseiam em 

torno da mesma questão, onde as concepções dos cursos têm uma supervalorização da teoria 

e, em contrapartida, há uma valorização do praticismo, que pode ser entendido como a prática 

pela prática, sem a participação da teoria. Sobre a dialética entre teoria e prática, Sacristan 

(1999) afirma que 

A vivência da relação teoria – prática, desde os cultivadores da teoria, projeta o 

problema sob outras perspectivas, por vezes simétricas com as dos práticos, e por 

outras sem relação alguma. O problema faz parte de como se considera o 

conhecimento em si mesmo e em suas relações com a atualidade. (SACRISTAN. 

1999, p. 24) 

E o autor ainda completa ao mencionar que 

A fundamentação cientifica da intervenção na realidade social é uma nova forma de 

tornar aceitáveis determinadas formas de ver o problema e enfrenta-los. O pensamento 

e a pesquisa sobe educação estão submetidos, em nossa sociedade, à mesma 

sociedade, à mesma pressão utilitarista e à função legitimadora que recai sobre todos 

os demais conhecimentos dos saberes. Não se entende que um pensamento possa ter 

valor formador per se se não estiver relacionado à sua possível aplicabilidade para 

conseguir algo. SACRISTAN (1999, p. 25) 

Em se tratando então de ensino superior, o aprendizado do adulto denominado Andragogia só 

é eficaz se a teoria aprendida tiver significado para o aluno, ou seja, relacionar a aplicação da 

teoria à prática vivida, conforme afirmou o autor. A excessiva preocupação com a polarização 

desses termos sugere resultar de um grande mal-entendido e da arrogância dos que desejam 

valorizar o campo de trabalho do desenvolvimento teórico ou do desenvolvimento prático.  

Como afirma Santos (2004, p.9), ―a distinção terminológica entre teoria e prática é útil apenas 

didaticamente, porque, na realidade ela não existe‖. O fato é que não é possível um curso de 

graduação, seja qual for, sem que teoria e prática estejam em constante interação, pois essa 
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área acadêmica precisa estar em consonância com a realidade de mercado para acabar com o 

velho ditado ―a teoria é diferente da prática‖. Fica evidente que não há prática de qualquer 

profissão sem sua que a suporte e não há teoria sobre um vazio, um vácuo, um social que não 

se defina. Para Cruz (2005)  

O propósito de repensar o currículo da formação profissional, dentro do espírito de 

uma concepção de formação não fragmentada, traz a necessidade de superar o 

esquema teórico de classificação anteriormente apresentado, bem como de abordar, 

numa nova perspectiva, as questões relativas ao planejamento e à prática institucional 

de elaboração curricular. (Cruz, 2005, p. 36) 

O autor ainda defende que dentro da concepção completa de formação, se encontra implícito 

um modelo curricular que prevê uma formação sólida e abrangente, obtida pela apropriação 

de conhecimentos gerais técnico-científicos, pelo desenvolvimento das capacidades de 

abstração, de reflexão e das competências sócio comunicativas, e pela compreensão das 

relações sociais, políticas e econômicas que regem o mundo do trabalho.  

Corroborando com os princípios das DCN‘s, Cruz (2005) defende que a utilização de um 

modelo no planejamento das ações na formação profissional deverá resultar em uma estrutura 

curricular constituída de disciplinas que, em virtude do papel que desempenham no processo 

de formação, se distribuem em três grupos:  

a) núcleo básico de área: disciplinas que correspondem aos conhecimentos gerais, de caráter 

técnico-científico e socioeconômico, que fundamentam uma área de formação;  

b) núcleo de subárea: disciplinas que compreendem às competências cognitivas, sócio 

comunicativas e técnico-operacionais próprias de uma família ocupacional;  

c) parte específica: disciplinas que dizem respeito aos conhecimentos, habilidades e atitudes 

específicas de uma ocupação.  

Para o autor, esse modelo curricular assegura suas condições de aplicabilidade, desde que seja 

garantida a flexibilidade das programações, o que implica, necessariamente, o inter-

relacionamento e a integração entre as diferentes modalidades e/ou áreas de formação.  

Percebe-se que diversos posicionamentos de diferentes autores caminham para a mesma 

direção, onde há a percepção que o currículo no ensino superior deve ser construído de forma 

segmentada para que haja melhor aproveitamento dos discentes. 
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A divisão de disciplinas por núcleos e área de concentração facilita a organização lógica dos 

cursos, mas deve-se atentar para a tendência defendida pelo Ministério da Educação sobre a 

interdisciplinaridade.  

Sobre a interdisciplinaridade, deve ser amplamente trabalhada na construção de qualquer 

currículo, mas especialmente para o ensino superior, pois na vivência profissional o aluno 

encontrará situações em que necessitará de visão sistêmica e união de diferentes áreas do 

saber para resolução de problemas. A graduação deve prepará-lo para isso.  

Por fim, a questão do currículo no ensino superior ainda remete muita reflexão, sendo a 

questão mais relevante é a discussão sobre sua capacidade de aplicação na profissão. Os 

educadores devem construir um currículo que seja um diferencial na vida profissional do 

egresso e que aproxime ao máximo a teoria estudada da pratica vivida.  
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7.3. O CURRÍCULO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

SOCIAL NO ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO  

Uma instituição de ensino superior (IES) é o local destinado a construção de conhecimento. 

Com isso, entende-se que as IES que elas devem proporcionar ao futuro profissional uma 

formação educacional mais interativa, a fim de contribuir com a capacidade de investigar, 

refletir, processar e resolver os problemas que foram encontrados durante sua vivência no 

mercado de trabalho. 

Nos cursos de graduação em Administração, em específico, temas como construção de 

currículos e flexibilização curricular, excesso de pragmatismo no ensino, importação do 

modelo americano do ensino de gestão e a necessidade da contextualização do ensino às 

características da região são temas importantes que têm contribuído para o enriquecimento da 

discussão. 

Moura (2012) discute em sua tese se os cursos de Administração preparam adequadamente os 

estudantes para o mercado de trabalho. Já Moreira (1995) relata que muitos alunos reclamam 

que o curso é demasiadamente afastado da realidade empresarial. O fato é que, conforme 

atesta Bitencourt (2007), 

Cada vez mais as empresas se preocupam em colocar a ―pessoa certa, no lugar certo‖ 

e nunca foi tão vital o trabalho do administrador, considerando, por um lado seu papel, 

sua formação, sua atuação e, por outro, a complexidade crescente de desafios para 

gerar novas formas de desenvolver e manter a competitividade em suas empresas. Isso 

faz com que as pessoas busquem um diferencial competitivo na carreira, através de 

uma formação acadêmica que lhe dê uma credencial mínima no mercado de trabalho. 

As universidades, por sua vez, tentam atrair alunos através de programas voltados para 

uma formação mais aplicável a esse contexto e ao mesmo tempo buscam vencer a 

dicotomia entre teoria e prática curricular para disponibilizar ao mercado alunos mais 

qualificados às exigências das organizações (BITENCOURT, 2007, p. 1).  

Calbino et al (2009) defendem que as instituições se preocupam mais com os ganhos de escala 

do que propriamente com o aprimoramento e, por esse motivo, a educação gerencial produz 

pouca efetividade para o desempenho profissional dos estudantes e a formação 

predominantemente instrumental e de mercado não estimula nenhum senso de 

responsabilidade social e cidadania, por exemplo, tão em evidencia na atualidade. 

As mudanças são constantes nos mercados e na sociedade e as escolas precisam acompanhar 

essa evolução e tratar de temas atuais em sala de aula. A nova realidade exige, por parte das 

empresas, um posicionamento em relação a busca por soluções dos problemas que tendem a 

restringir o crescimento econômico, social e cultural. Dentro dessa perspectiva, surge a 
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necessidade da inclusão no currículo do curso de Administração o ensino da Responsabilidade 

Social Corporativa (RSC). Silva a Chauvel (2011) explicam essa mudança de paradigma 

A RSC surgiu para resolver determinados problemas de desenvolvimento da 

sociedade e do ambiente. As empresas são agentes globais de mudança e suas ações 

não são somente econômicas; por isso é necessário que as empresas assumam as 

responsabilidades pelos impactos de suas ações para se comprometerem com um 

futuro sustentável e próspero para a economia global.(SILVA A CHAUVEL, 2011 p. 

1540) 

A mudança de valores na sociedade gerou a necessidade da redefinição do papel das empresas 

e consequentemente na formação daqueles que irão trabalhar nas nelas. Nogueira et al. 

(2007), afirmam que  

Diante desses novos paradigmas, torna-se necessário uma nova postura por parte de 

todos os tipos de organizações para que uma nova filosofia de convívio social seja 

implantada. As empresas estão e foram as mais cobradas a efetivar e incentivar 

mudanças de postura dentro do contexto social, econômico, cultural e ambiental, pois 

as mesmas influenciam a conduta e o formato de como a humanidade evolui. Daí o 

escopo de adotarem atitudes socialmente responsáveis.(NOGUEIRA et al., 2007, p. 5) 

As empresas precisam responder à seguinte pergunta: Como eu posso contribuir para 

construir uma boa sociedade? Cabe às IES acompanharem as respostas para que os 

educadores capacitem os alunos de administração não só a atingir um bom desempenho 

empresarial, mas também a minimizar os problemas sociais, uma vez que empresas são 

formadas por gente. Então, não é possível repensar a postura social sem trabalhar seu capital 

intelectual. Para Hoff, Binotto e Siqueira (2007) 

O novo administrador precisa ter um perfil mais criativo e inovador e ser capaz de 

lidar com questões que extrapolam os limites de sua área do conhecimento, pois a 

produção e o consumo ultrapassaram as barreiras geográficas dos países, concorrência 

e parceria confundem-se nos arranjos organizacionais, biotecnologia e tecnologia de 

produção começam a complementar- se entre outras tantas questões que 

complexificam o ambiente de inserção das empresas(HOFF, BINOTTO E 

SIQUEIRA, 2007, p. 2) 

Partindo desse princípio, diversas teorias de Responsabilidade Social ensinadas em sala de 

aula alegam que deve haver entre os funcionários de empresas programas de Mudança 

Organizacional para inserção do conceito com maior efetividade. No entanto, se os cursos de 

Administração trabalharem na formação do aluno essa mentalidade sobre a importância da 

Responsabilidade Social, as empresas terão muito pouco ou nenhum esforço para conduzir os 

trabalhos de acordo com a postura esperada pela sociedade, pois contratará funcionários que 

já possuem visão coerente com os novos valores.  Para Pinheiro e Gois (2012)  

O mercado de trabalho, as empresas e a sociedade em geral desejam que os 

administradores tenham uma formação híbrida (ROBBINS, 2000), que possibilite 
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ofertar ao mercado um profissional que consiga combinar diversas características 

técnicas (MOTTA, 2000a), mas que não perca o foco de uma carreira da área de 

ciências sociais aplicadas, cabendo a ela uma percepção mais crítica e humana 

(VERGARA, 1999) dos contextos sociais, políticos e econômicos em que suas 

organizações estejam inseridas. (PINHEIRO E GOIS, 2012 p. 89) 

Completando a afirmação acima, Lemos e Pinto (2008), ao estudarem a empregabilidade dos 

administradores, questionam se as IES estão realmente preparando egressos para as demandas 

reais da sociedade contemporânea. Eles corroboram com Silva (2007) no entendimento de que 

as alterações que muitas IES fizeram nos currículos foram superficiais, apenas para atender a 

legislação, sem considerarem realmente a inserção regional dos cursos.  

 De fato, é importante analisar com um olhar cauteloso a evolução no decorrer das décadas, 

influências e perspectivas do currículo do curso de Administração para entender o que está em 

vigor em 2015. Conforme mencionado no capítulo anterior, o curso de Administração no 

Brasil foi fortemente influenciado pelo modelo de ensino estrangeiro e essa realidade ainda 

impera. Alcadipani e Bertero (2014) exemplificam a influência estrangeira no currículo do 

curso de Administração ao mencionar a história da FGV EAESP 

A influência dos EUA mais evidente foi sobre o currículo do curso de graduação que a 

FGV iniciou em 1955, tendo diplomado a primeira turma em 1959, com duração de 

quatro anos, dividi- dos em oito semestres letivos. O currículo estava calcado sobre 

um programa similar que era oferecido, à época, na maioria das escolas de 

Administração de Negócios dos EUA. O que chama a atenção, nesse currículo 

elaborado em 1955, é a sua longevidade e a influência que exerceu não somente na 

EAESP, mas em todo o País. Esse currículo serviu para a composição do primeiro 

currículo mínimo da área, quando ela foi regulamentada pelo Ministério da Educação. 

Os cursos brasileiros de graduação, ainda hoje, transpiram o que foi ali colocado. 

(ALCADIPANI E BERTERO, 2014, p. 157) 

 Também foi possível verificar por meio dos capítulos anteriores que o referido curso foi, por 

muitas vezes, confundido com o curso de Ciências Econômicas e Administração Pública, 

sendo que conseguiu sua autonomia tardiamente em 1966. Esses fatores influenciaram 

decisivamente a formação do seu currículo.  

A expansão do curso após a Reforma Universitária fez surgir a preocupação com o currículo a 

ser ofertado, conforme explica Fischer (2003), ao mencionar que, diante do cenário exposto, 

torna-se relevante a preocupação com a organização e desenvolvimento curricular do curso de 

Administração, uma vez que os problemas se acentuam na ―razão direta de um maior grau de 

consciência das necessidades dos alunos como o futuro profissional e da inadequação das 

propostas curriculares‖  
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As discussões sobre qualidade dos currículos dos cursos de Administração do Brasil também 

se justificam por meio da observação de que, mesmo depois de quase cinquenta anos da 

criação do primeiro curso de graduação em administração no Brasil, sofrendo algumas 

mudanças ao longo desses anos, nenhum dos atores envolvido no processo de formar 

administradores parece satisfeito com o resultado alcançado no que se refere a qualificação 

profissional adquirida na graduação. Para Alcadipani e Bertero (2014), o descontentamento 

com os profissionais formados tem uma explicação e se concentra na concepção do currículo 

ofertado.  

É tentador indagar até que ponto esses conteúdos programáticos, inspirados em 

escolas norte-americanas, influenciaram o modo de pensar do executivo brasileiro. 

Não é este o lugar mais apropriado para responder a questão tão ampla e difícil. É 

inegável, todavia, que o currículo foi marcante, pela sua influência e difusão entre os 

cursos de graduação que, às centenas, se criaram no País. É também inegável que o 

nosso executivo ou profissional de Administração ainda pensa a gestão de maneira 

predominantemente funcional, apesar das críticas que tal forma de pensar tem 

recebido desde o final do século passado. Apesar das demandas em favor de romper 

uma ‖mentalidade de silos‖ em prol de uma visão holística ou multifuncional, porém, 

os executivos ainda permanecem presos a pensar prioritariamente em termos de suas 

áreas funcionais respectivas. (ALCADIPANI e BERTERO, 2014, p. 159)  

Como pode ser observado, dentre as críticas mais recorrentes, encontra-se a questão da 

interlocução teoria e prática. Fischer (2003) também esclarece as principais falhas ao citar que  

Como pano de fundo dos problemas de ensino de graduação em administração, está a 

identificação da área como campo do conhecimento e como matéria de ensino, o que 

ocasiona uma fragmentação do conteúdo que se traduz em um rol de disciplinas 

agrupadas nos currículos sem critérios mais visíveis. Ou seja, os currículos não 

favorecem nem a instrumentalização para o exercício da profissão, nem uma visão 

pluralista de realidade que reconheça as contradições existentes na sociedade. 

(FISCHER, 2003,p. 3) 

É importante ressaltar que o currículo dos cursos de Administração também foi influenciado, 

além do modelo norte americano, pelas teorias Administrativas clássicas e contemporâneas 

pós-revolução industrial. Desde que a sociedade se tornou industrial, as organizações 

passaram a demandar ferramentas administrativas eficientes que atendessem as necessidades 

de cada momento. Com o passar do tempo, o papel e as funções gerenciais foram sendo 

redefinidos e aprimorados. A partir dessas transições, cada escola ou tendência administrativa 

contribuiu significativamente com a construção do modelo administrativo que inspira a 

criação do currículo. 

As Teorias Clássicas da Administração, que tiveram como principais autores Taylor, Fayol e 

Ford, imperaram no início do século XX e introduziram o sistema Administração cientifica e 

produção em massa. Para esses autores, a Administração se resumia em controlar a produção 
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de forma que as fábricas produzissem a maior quantidade de peças no menor espaço de 

tempo. Com isso, o foco da Administração estava nas máquinas e não nos funcionários. A 

produção estava no centro da preocupação administrativa e os administradores deviam 

entender basicamente de logística e produção.  

Com a crescente complexidade das indústrias, tornou-se necessário dar atenção as 

necessidades dos operários e com isso surgiram as escolas de Relações Humanas, os enfoques 

Comportamentalista e Organizacional, onde a administração passou a se preocupar com o 

funcionário e com isso, houve a introdução do novo conceito chamado ―Recursos Humanos‖.  

Esse conceito a aparece em vários momentos do Currículo ainda hoje e é considerada por 

diversos autores a área da Administração mais importante.  

 Outras teorias, tais como as Teorias Sistêmica e Neoclássica, o Desenvolvimento 

Organizacional, a Teoria Contingencial, a contribuição japonesa e o Enfoque de Marketing 

surgiram para auxiliar cada momento histórico das empresas que eram e, ainda, são 

fortemente impactadas  por acontecimentos históricos como a segunda guerra mundial, 

proliferação da tecnologia da informação, disseminação da responsabilidade social e outros 

fatores que também deixaram marcas permanentes para a história do pensamento 

administrativo. Foram e são experiências importantes para as gerações presentes e futuras no 

caminho das inovações e mudanças que o currículo teve que acompanhar. Segundo Monteiro 

Junior (1995) 

É particularmente importante considerar, no estudo do currículo para os cursos de 

graduação em Administração, a relação organização-escola e o perfil do administrador 

(homem) no mercado de trabalho, produtos e serviços que o rodeiam (ambiente). As 

informações obtidas do meio e os valores que a sociedade enfatiza, na atualidade, são 

sinalizadores claros para uma nova composição estrutural das instituições e para os 

novos rumos da educação. (MONTEIRO JUNIOR, 1995, p. 44) 

Motta (1991) amplia a contribuição das reflexões da importância do currículo acompanhar as 

necessidades do mercado de cada época e considera que as Escolas de Administração devem 

procurar, na medida do possível, expandir a formação do lado técnico e racional do futuro 

administrador, sem dúvida muito importante para a análise e busca de novas soluções para os 

problemas organizacionais, dando-lhe também condições de adquirir, como qualquer outro 

profissional, a capacidade gerencial na arte de pensar e julgar para melhor decidir e agir. Essa 

é a parte mais difícil de desenvolver, mas que deve ser buscada com toda intensidade. 
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Essas mudanças históricas determinaram quais as novas necessidades das organizações, 

referentes às qualificações profissionais do homem. Com isso, a composição do currículo 

ficou mais rica e, em consequência, mais complexa, em determinar a ênfase dos conteúdos. 

Dentro desse constante cenário de mudança, o ensino de administração no Brasil passou por 

três momentos para regulamentar o currículo, sendo que os dois primeiros momentos foram 

marcados pela criação do currículo mínimo aprovado em 1966 e 1993 e, posteriormente, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais homologadas em 2003 e 2005. 

Os três momentos ainda podem ser caracterizados, segundo Pinto e Motter Junior (2012) da 

seguinte forma: ―o primeiro compreende a definição do currículo mínimo (Parecer 307/66); o 

segundo a criação das habilitações específicas ao curso de Administração (Parecer 433/93); e 

o terceiro, a definição das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de 

Administração (Parecer 776/97)‖.   

Para melhor entendimento desse processo, é importante construir uma cronologia mais 

detalhada da regulamentação do currículo em Administração nas três fases acima descritas. 

Com isso, tem-se a seguinte perspectiva: 

Inicialmente, o ensino de administração teve a regulamentação da profissão de Técnico em 

Administração, por meio da Lei nº 4.769/1965 como precursor, que tornava o exercício da 

profissão privativo aqueles que possuíam a formação. Nessa lei, foi instituída a criação do 

Conselho Federal de Administração (CFA) e dos Conselhos Regionais (CRA), conforme 

explicitado abaixo: 

Art. 6º São criados o Conselho Federal de Administração (CFA) e os Conselhos 

Regionais de Administração (CRAs), constituindo em seu conjunto uma autarquia 

dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia técnica, 

administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Trabalho.  (3) Art. 7º O 

Conselho Federal de Administração, com sede em Brasília, Distrito Federal, terá por 

finalidade:  

a) Propugnar por uma adequada compreensão dos problemas administrativos e 

sua racional solução;  

b) Orientar e disciplinar o exercício da profissão de Administrador; 

c) Elaborar seu regimento interno;  

d) Dirimir dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais;  

e) Examinar, modificar e aprovar os regimentos internos dos Conselhos 

Regionais; 

f) Julgar, em última instância, os recursos de penalidades impostas pelos CRAs;  

g) Votar e alterar o Código de Deontologia Administrativa, bem como zelar 

pela sua fiel execução, ouvidos os CRAs;  

h) Aprovar anualmente o orçamento e as contas da autarquia;  

i) Promover estudos e campanhas em prol da racionalização administrativa do 

País (BRASIL, 1965 p. 1). 
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O CFA ([2001-?]) também explica que  

A partir dessa regulamentação, procurou-se instituir organismos que controlassem o 

exercício da profissão. Foram criados, então, os Conselhos Regionais de 

Administração (CFA). A função de tais organismos era de fiscalizar o desempenho da 

profissão e expedir as carteiras profissionais. Só poderiam exercer a profissão aqueles 

que fossem registrados nos CFA‘s. Esse organismo passaria a ter um forte controle 

sobre as condições de acesso à profissão (CFA [2001-?]) 

Já no que se refere ao início da preocupação com o currículo do curso, Silva (2007), esclarece 

que 

A primeira regulamentação data de 08 de julho de 1966, através de uma resolução não 

numerada, que fixou o mínimo conteúdo e duração do curso. Esta resolução foi 

baseada no Parecer 307/66, relatado por Durmeval Trigueiro, que esclarece: ―as 

diretrizes do parecer se inspiram na análise das condições reais da administração no 

País e nos postulados que emanam da tal lei e da doutrina fixada na experiência 

nacional e internacional. Tivemos o cuidado de confrontar os currículos de todos os 

nossos cursos de administração e de ouvir os especialistas mais autorizados‖ 

(BRASIL, 1966) O relator considerou que o currículo mínimo descrito desta resolução 

deveria servir apenas como uma ―espécie de cabedal sobre o qual o vivo dinamismo 

das escolas promove as mais diversas explorações, combinando livremente os seus 

elementos na formação de novos pontos de enfoque ou de novas disciplinas‖ 

(BRASIL,1966). Este alerta foi reforçado por Newton Sucipira, relator do parecer 

85/70 sobre as normas de aplicação do currículo mínimo ―o currículo mínimo será a 

matéria-prima a ser trabalhada pelo estabelecimento na organização currículo do 

curso, podendo ser complementada com outras matérias para atender as exigências de 

sua programação específica, particularidades regionais e a diferenças individuais dos 

alunos. (SILVA, 2007, p. 4) 

Conforme mencionado, no ano seguinte à regulamentação da profissão, por meio do Parecer 

nº 307/66, aprovado em 8 de julho de 1966, os cursos e diplomas foram legitimados e isso 

conferiu maior confiabilidade ao processo educacional. O Conselho Federal de Educação 

fixou o primeiro currículo mínimo do curso de Administração. Dessa forma, foram 

institucionalizadas no Brasil a profissão e a Formação de Técnico em Administração. As 

diretrizes desse parecer se guiaram pela análise das condições reais da Administração no País 

e nos postulados que derivavam da lei e da doutrina fixada na experiência nacional e 

internacional. O CFA ([201-?]) detalha as características da concepção de currículo logo após 

sua criação:  

O currículo do curso de Administração daquela época procurou agrupar matérias de 

cultura geral, objetivando o conhecimento sistemático dos fatos e condições 

institucionais em que se inseria o fenômeno administrativo; matérias instrumentais, 

oferecendo os modelos e técnicas de natureza conceitual ou operacional, e matérias de 

formação profissional. (CFA, [201-?]) 
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Com a liberdade dada pelo currículo, as escolas passaram a ministrar as matérias do currículo 

mínimo com liberdade para escolherem a carga horária e objetivos, bem como organizar 

cursos ou seminários de aplicação mais restrita ou especializada. 

De acordo com o Parecer nº 307/66, o currículo mínimo do curso de Administração, que 

certifica ao exercício da profissão de Técnico de Administração, passou a ser constituído das 

seguintes matérias: Matemática, Estatística, Contabilidade, Teoria Econômica, Economia 

Brasileira, Psicologia Aplicada à Administração, Sociologia Aplicada à Administração, 

Instituições de Direito Público e Privado (incluindo Noções de Ética Administrativa), 

Legislação Social, Legislação Tributária, Teoria Geral da Administração, Administração 

Financeira e Orçamento, Administração de Pessoal e Administração de Material.  

Além desse elenco de matérias, tornava-se obrigatório o Direito Administrativo, ou 

Administração de Produção e Administração de Vendas, segundo a opção do aluno. Os alunos 

também tinham de realizar um estágio supervisionado de seis meses para obter o diploma. 

Essa última exigência enfatiza a preocupação do currículo com a inter-relação teoria e prática.  

Essa regulamentação foi uma consequência da regulamentação profissional. Logo, se cursava 

a graduação para que, com o diploma em mãos, estivesse habilitado ao exercício da profissão. 

Para Nicolini (2000), a prática de um currículo mínimo, garantia que a formação estava dentro 

de padrões básicos de qualidade e uniformidade necessários à obtenção do diploma e da 

prática profissional.  

O currículo mínimo profissionalizante, aprovado em 1966, permaneceu vigente até 1993, 

quando sua reformulação foi aprovada pelo parecer 433/93, a qual foi regulamentada pela 

Resolução nº2/93.  

Segundo o relator, a concepção de um currículo ―há de ser de um conjunto solidário de 

matérias suficiente nucleares para atenderem, na sua fecundidade e segundo uma metodologia 

dinâmica, aos objetivos gerais e específicos trabalhado no currículo pleno‖. Ou seja, implica 

ter no currículo mínimo um parceiro indicativo e não uma norma limitativa e inibidora. Silva 

(2007) explica que 

Diante da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) todos os 

cursos de graduação passam ser conduzidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

conforme princípios determinados no Parecer 776/97. Editada em 20 de dezembro de 

1996, a LDB, estabeleceu o fim da vinculação entre formação e exercício profissional, 

determinando que os diplomas constituam-se apenas em prova da formação recebida 
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por seus titulares. Liberado o ensino da exigência de formação obrigatória do 

profissional, a nova LDB aponta no sentido de assegurar maior flexibilidade e 

diversidade na organização de cursos e carreiras, atendendo à crescente 

heterogeneidade, tanto da formação prévia, como das expectativas e dos interesses dos 

alunos.  (SILVA, 2007, p. 5) 

Já para Oliveira (2013) 

O currículo mínimo permaneceu vigente até 1993, quando iniciou-se a segunda fase 

de estruturação do ensino em Administração. O currículo foi então reformulado com 

vistas a uma formação mais generalista e que possibilitasse acompanhar melhor os 

avanços da ciência e da tecnologia. Para tal surgiram as habilitações específicas para o 

curso de Administração, o que permitiu que cursos com enfoques muito estritos da 

atuação profissional fossem ofertados por todo o país. (OLIVEIRA, 2013, p. 7).  

Nicolini (2000) defende que um dos acertos da legislação de 1993 foi a exortação às escolas 

pela busca de um rumo a ser seguido quando elaborassem os seus currículos plenos. A 

definição do currículo mínimo de 960 horas/aula, ou 32% do tempo total do currículo pleno, 

para as disciplinas eletivas e complementares, abriu caminho para que cada instituição fizesse 

uso da sua liberdade no que tange à formação do administrador.   

Apenas em março de 2003, baseado no Parecer 134/2003, houve a aprovação das diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação em administração instituídas através da Resolução nº 

01/2004.  As diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em administração, 

segundo o parecer, devem refletir uma dinâmica que atenda aos diferentes perfis de 

desempenho a cada momento exigido pela sociedade, nessa ―heterogeneidade das mudanças 

sociais‖ sempre acompanhadas de novas e mais sofisticadas tecnologias, a exigir contínuas 

revisões do projeto pedagógico de um curso para que ele se constitua a caixa de ressonância 

dessas efetivas demandas, através de um profissional adaptável e com a suficiente autonomia 

intelectual e de conhecimento para que se ajuste sempre às necessidades emergentes 

(BRASIL, 2003b). 

O último momento, até então, se concentra na aprovação da atual DCN de 04 de julho de 

2005, o qual atualizou as informações das DCN‘s de 2003.  De acordo com Oliveira (2013), 

as DCN‘s têm como propósito afastar o ensino superior do engessamento do currículo 

mínimo e do reducionismo das habilitações, garantindo um direcionamento elementar e a 

definição da identidade de cada curso. Sendo assim, a proposta é de estimular a construção de 

projetos pedagógicos flexíveis, que contemplem as necessidades regionais e permitam a 

mobilização de competências e habilidades necessárias ao desenvolvimento da profissão.  
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Essa concepção das DCN‘s em atrelar o Currículo às necessidades regionais reforça a reflexão 

acima exposta de que as a graduação deve acompanhar as tendências de mercado. No entanto, 

há uma especificidade a ser considerada: acompanhar as tendências de mercado é olhar não 

apenas para o mercado global, mas também o entorno da IES, ou seja, o local.  

De acordo com a atual DCN, dentro do projeto pedagógico do curso, deve constar uma 

justificativa plausível para inserção do curso na região. Ocorre que o curso de Administração 

é muito amplo e há mercado de trabalho em todas as áreas, pois onde uma empresa se instala, 

há necessidade de administrá-la. Com isso, a justificativa de inserção do curso é muito fácil 

seja qual for a região ou atividade econômica.  

Visando reforçar a afirmação acima, no artigo 4º das DCN‘s são apresentados oito conjuntos 

de atributos profissionais a serem estimulados e desenvolvidos ao longo da formação do 

estudante. Essas orientações envolvem elementos a) do âmbito técnico, relacionados à 

capacidade de promover modificações no processo produtivo, de estabelecer comunicação 

profissional, de realizar operações com valores e formulações matemáticas, de implementar 

projetos e realizar consultoria, pareceres e perícias administrativas; e, b) do âmbito político, 

como a capacidade de refletir e atuar criticamente com relação aos fenômenos produtivos, 

administrativos e humanos, de avaliar as implicações éticas do exercício profissional e a 

disposição de criar, adaptar e transformar o meio social em que está profissionalmente 

inserido.  

Com base nessas orientações, no artigo 5º das DCN‘s são especificados os campos de 

formação que devem ser contemplados na organização curricular dos projetos pedagógicos 

relacionados, que são: 

a)―Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, 

comportamentais, econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as 

tecnologias da comunicação e da informação e das ciências jurídicas; b) Conteúdos de 

Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas, envolvendo teorias da 

administração e das organizações e a administração de recursos humanos, mercado e 

marketing, materiais, produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de 

informações, planejamento estratégico e serviços; c) Conteúdos de Estudos 

Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo pesquisa operacional, teoria dos jogos, 

modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de tecnologias que contribuam para a 

definição e utilização de estratégias e procedimentos inerentes à administração; d) 

Conteúdos de Formação Complementar: que são estudos opcionais de caráter 

transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando‖ (CNE, 

2005, p. 2-3).    

 

Ainda somam-se as disciplinas dos eixos citados acima, a formação do administrador no 

terceiro ciclo (vigente em 2014), conta com o Estágio Supervisionado, Atividades 
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Complementares e o Trabalho de Conclusão de Curso que são obrigatórios para que o 

administrador torne-se habilitado. O Conselho Nacional de Educação na Resolução nº 1, de 2 

de Fevereiro de 2004, fundamenta no seu artigo 4º que: 

O Curso de graduação em Administração deve possibilitar a formação profissional 

que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I – reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e 

generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo 

da tomada de decisão; 

II – desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, 

inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais e 

intergrupais; 

III – refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

IV – desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas, presentes nas relações formais e causais entre fenômenos 

produtivos administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e 

criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais (DCN, 2004).   

Comparando a organização curricular proposta em 1966 com a organização curricular de 

2005, é possível verificar que houve um considerável aumento de exigências no currículo. 

Abaixo segue um quadro comparativo: 

TABELA 3: EXIGÊNCIAS CURRICULARES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO: 

COMPARATIVO 1966 - 2005 

Conteúdo curricular 

1966 2005 

Formação 

básica 

Formação 

complementar 

Formação 

básica 

Formação 

profissional 

Estudos 

Quantitativos e 

suas 

Tecnologias 

Modelos matemáticos e estatísticos           

Administração da Produção    Optativa        

Estágio Supervisionado            

Administração de Material           

Administração de Recursos 

humanos 
          

Administração Financeira e 

orçamentaria  
          

Teoria da Administração           

Ciências Jurídicas            

Estudos comportamentais            

Ética Administrativa            

Estudos Contábeis           

Estudos Econômicos            

Estudos sociológicos            

Administração de Marketing           
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Administração de mercados           

Administração de Vendas    Optativa        

Direito Administrativo    Optativa        

Economia Brasileira           

Estudos antropológicos           

Estudos da tecnologia da 

comunicação 
          

Estudos da tecnologia da 

comunicação  
          

Estudos políticos            

Legislação Social            

Legislação Tributária            

Logística            

Pesquisa operacional            

Total de disciplinas  18 21 

Carga horaria mínima 3000 3000 

Fonte: Parecer nº 307/66, DCN de 04 de julho de 2005. Tabela elaborada pelo autor (2014)  

A tabela acima foi construída para facilitar a visualização da evolução do Currículo do curso 

de Administração de 1966 para o modelo atual que data 2005. Para as disciplinas que 

permaneceram em ambas as formatações foram atribuídas a cor amarela. Para as disciplinas 

que fizeram parte apenas do currículo mínimo de 1966 foi atribuída a cor verde e para as 

disciplinas que pertencem ao currículo mínimo de 2005 a cor azul. É importante explicar que 

para disciplinas com nomes divergentes, mas com mesma premissa, esta pesquisadora optou 

por manter apenas um dos nomes.  

É notável que o rol de disciplinas aumentou e o Currículo mínimo ficou mais complexo. 

Também é possível observar que a divisão na formação que em 1966 era apenas formação 

básica e complementar, hoje está dividida em básica, profissional e Estudos Quantitativos e 

suas Tecnologias, além do Estagio Supervisionado e Atividades Complementares.  

Oliveira (2013) defende a ideia de que as DCN‘s trouxeram novos parâmetros para o ensino 

de graduação em Administração e os cursos por todo o país foram levados a promoveram 

adaptações no projeto pedagógico para atenderem as novas exigências. Essas mudanças foram 

uma tentativa de acompanhar as transformações produtivas, tecnológicas e sociais que 

acometeram o mundo e especificamente o Brasil, em termos de estabilidade e crescimento 

econômico. 

Como já mencionado, a grande questão na atualidade sobre o currículo dos cursos de 

Administração gira em torno da preocupação em relacionar a teoria ensinada em sala com a 
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prática da profissão. Assim como em muitas profissões, o Administrador se forma e vai para o 

mercado de trabalho com uma razoável carga de conhecimento teórico, mas com dificuldade 

de aplica-lo. As DCN‘s estipulam o conteúdo mínimo que deve ser ensinado e incentiva a 

inter-relação teoria e prática, bem como voltar parte do ensino às necessidades locais. No 

entanto, fica a critério de cada Instituição  a forma de aplicação no currículo dessas diretrizes.  

Como o curso de Administração tem um custo baixo de implantação e manutenção, o 

diferencial competitivo passa a ser o preço praticado nas IES particulares. Com baixa receita, 

torna-se economicamente desvantajosa a implantação de atividades que promovam a inter-

relação teoria e prática da forma como deveria ser, pois demanda trabalho extraclasse e com 

isso os custos aumentam com professores. Sendo assim, atividades extracurriculares que são 

incentivadas nas DCN‘s, acabam sendo implantadas de forma insuficiente para agir como 

ponte no processo de aprendizagem. A consequência de tal situação é que, para as IES não 

perderem alunos, tentam incluir disciplinas no currículo que se aproximam da realidade das 

empresas no dia-a-dia.  

Os cursos ensinam os conceitos de forma genérica e ampla, apontando as diversas teorias e 

concepções dos autores mais renomados. Porém, a formação do despertar da consciência 

social do aluno para a sua realidade ainda é secundária. A preocupação com a 

responsabilidade social, por exemplo, deveria ser prioridade no ensino dos cursos de 

Administração. Essa mudança de visão tornaria o estudo mais significativo, uma vez que 

passaria a mostrar como cada futuro profissional pode colaborar efetivamente para o 

progresso da sua região usando como impulsionador a sua formação. Silva a Chauvel (2011) 

apresentam uma série de autores que dissertam sobre a inserção do tema no currículo 

Souza e colaboradores (2003) observam que, segundo as diretrizes curriculares 

nacionais para o curso de administração, entre as competências e habilidades 

requeridas no curso, há a necessidade de se passar a consciência da qualidade e das 

implicações éticas do exercício profissional, o que mostra uma abertura para o ensino 

da RSC. E, em relação aos conteúdos curriculares, apresenta-se uma preocupação com 

o ambiente e as relações entre organizações e realidade social. Canopf e Passador 

(2004) também relatam que, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, a 

preocupação com as questões sociais precisa estar presente no meio acadêmico e a 

universidade deve buscar formar profissionais capazes de corresponder às 

expectativas da sociedade. (SILVA A CHAUVEL, 2011, p.  1546) 

A reflexão sobre a forma que o ensino de Administração se articula com a demanda social, 

também leva Motta (1983) a afirmar que  

Uma escola de administração é, antes de mais nada, uma instituição universitária e 

como tal deve voltar-se para a formação de indivíduos adultos, realizados, dotados de 
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impulso renovador e bem equipados culturalmente, para, não falar do sentido ético, 

que entra em crise com a perda de significado mais geral. Entretanto, mesmo no 

campo específico da administração, a universidade precisa estar atenta para a 

delimitação das esferas de atuação e para as oportunidades e necessidades geradas por 

essa delimitação. Não basta formar apenas para a cúpula das grandes empresas 

nacionais ou multinacionais, quando elas pedem administradores médios bem 

preparados, ou quando não pedem administrador nenhum: Não basta formar bem para 

o Estado, quando com frequência as oportunidades estão também ou até 

exclusivamente fora dele. Não basta, pelos mesmos motivos, formar exclusivamente, 

o que nunca é feito, para as pequenas e médias empresas ou para as áreas alternativas 

nas fronteiras do sistema. Uma boa escola de administração  é suficientemente flexível 

e diferenciada para fazer tudo isso. (MOTTA, 1983, p. 55).  

O autor concorda que o curso de Administração deve ter um currículo que possibilite uma 

formação ampla nas mais diversas áreas de atuação, sendo que, raramente, os cursos se 

preocupam em formar alunos que conheçam as especificidades de diferentes organizações, o 

que gera uma discrepância entre a necessidade de mercado e a formação do aluno. De acordo 

com Mello; Melo Junior; Mattar (2011) 

Na tentativa de aproximar cada vez mais o que se ensina nas IES do que o mercado 

necessita em relação ao profissional recém-formado, novos conteúdos tem sido 

incluídos na matriz curricular dos cursos de Administração, com destaque para o 

empreendedorismo, a gestão ambiental e o desenvolvimento sustentável; a gestão 

pública; a inovação tecnológica; e a gestão das micro e pequenas empresas.  (MELLO; 

MELO JUNIOR; MATTAR, 2011, p. 52). 

 

A afirmação acima reforça a importância e a preocupação dos cursos de Administração em 

incluir no currículo a relação teoria-prática e nota-se que não é recente a discussão da 

importância desses conteúdos na formação do administrador. As relações socioambientais e 

de sustentabilidade, por exemplo, fazem parte das competências e habilidades incentivadas 

pelas DCNs de 2005 e que ainda apresenta ser um desafio para as IES, conforme dito 

anteriormente. Oliveira (2013) descreve com clareza as consequências para o ensino a forma 

como são tratados alguns conteúdos importantes para o curso.  

Pode-se pensar que esse, como os demais conteúdos destacados por Mello; 

Melo Junior e Mattar (2011), são importantes para a formação do 

administrador contemporâneo, são abstratos, teóricos, amplos e exigem o 

envolvimento tanto da IES como do corpo docente no propósito de tratá-los 

nos cursos, o que nem sempre é fácil de conseguir e acaba por tornar a sua 

inserção no projeto pedagógico apenas uma condição formal para aprovação 

e avaliação do curso pelo MEC. (OLIVEIRA, 2013, p. 10). 

Conforme também explicitado, antes de elaborar o currículo de um curso, é imprescindível a 

definição do perfil profissional do egresso e, dentro desse objetivo, adequar a ordem das 

disciplinas propostas de forma que tenham uma sequência que facilite o aprendizado. De 

acordo com a citação acima, muita das disciplinas propostas não são bem alocadas e seus 
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conteúdos são ministrados de forma insatisfatória, cumprindo a exigência do MEC, mas 

deixando a desejar na prática da sala de aula.  Sobre esse assunto Nicolini (2000) defende que,  

Como as IES tem autonomia de alocação das disciplinas, essa possibilidade, se ainda 

hoje dá às escolas espaço para a criação de propostas diferenciadas, também as 

convida a definir qual o perfil do profissional que querem formar. Não há como 

formar alguém sem saber que tipo de profissional se deseja. A definição do perfil 

profissiográfico entra como necessidade primeira desse processo. Definido o tipo de 

profissional que se objetiva formar, busca-se desenvolver nele as competências 

relacionadas àquele perfil durante a realização do curso. (NICOLINI, 2000, p. 43) 

Ainda referente a forma sistematizada e pouco explorada da distribuição dos conteúdos das 

disciplinas no currículo, o autor também afirma que  

Uma educação "bancária" e não problematizadora, que aliena o aluno do próprio 

processo de aprendizado, impossibilita-o de desenvolver sua própria percepção acerca 

do fenômeno administrativo e uma visão crítica das teorias que lhe são ensinadas. 

Consequentemente, impede-o de investigar novos métodos e técnicas de gestão que 

melhor se adaptem à sua realidade. O aluno corre o risco, quando for um profissional, 

de estar condenado a repetir indefinidamente os métodos e as técnicas importadas de 

países estrangeiros, particularmente dos Estados Unidos, uma vez que a importação 

dessas técnicas pontua o ensino de Administração no Brasil, que se estrutura sempre 

com atraso em relação às demandas históricas nacionais. (NICOLINI, 2000, p. 67)  

Para o estudante agir como agente transformador é importante que crie a percepção da 

totalidade do processo de administrar e das inter-relações entre as diferentes matérias que 

compõe a área. Todos os assuntos a serem estudados fazem parte de conexões que possuem 

um sentido lógico. Estão referidos uns aos outros por um vínculo de significação que dá 

forma ao todo. A consciência surge da compreensão de como esses tópicos se inserem no 

mundo. 

A preocupação na elaboração do currículo para o curso de Administração na maioria das IES 

é oferecer disciplinas básica, instrumentais e disciplinas da formação profissional, que 

objetivem atender as metas propostas para o curso alinhado com o perfil do egresso definido 

no PPC, com as diretrizes curriculares nacionais e, principalmente, com o conjunto de 

técnicas metodológicas referentes à metodologia compatível com a concepção do curso. Para 

Braga et al (2011),  

As características que um aluno deverá ter ao terminar o curso superior impõem a este 

uma série de tarefas importantes. A principal diz respeito à estrutura curricular. Esta é, 

na verdade, vai garantir a formação e assegurar a relevância, o significado e o caráter 

científico de uma área de conhecimento, sem se fechar em torno do conhecimento já 

estabelecido, em outras palavras, estando aberto a atualizações. (BRAGA ET AL, 

2011, p. 61) 

Nas palavras de Martins (1997)  
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É bastante comum a prática de repetir o currículo mínimo preconizado pelo Conselho 

Federal de Educação, com a adição de pouquíssimas disciplinas que, entre os alunos, 

são conhecidas como optatórias, isto é, optativo-compulsórias, devido ao número 

reduzido de suas ofertas. Comete-se assim o pecado de supor que, em tema tão amplo 

como a administração, é possível e desejável o domínio de todas as suas áreas de 

aplicação e, ainda pior, ignoram-se ou violentam-se as preferências e vocações de 

cada formando. (MARTINS, 1997, p. 76) 

É importante analisar dentro do processo de integração das disciplinas do curso de 

Administração o referencial teórico utilizado, onde, muitas vezes, não está adequado a 

realidade do Brasil, pois a maioria dos autores são estrangeiros. Essa situação ocorre porque a 

área da Administração como ciência é carente de professores e pesquisadores que se 

dediquem a publicações relevantes. É raro ver um Profissional de Administração que trabalha 

em empresas frequentar congressos acadêmicos, ao passo que outras áreas, como a da saúde, 

por exemplo, há maior integração entre a pesquisa e a prática. Sobre esse assunto, acrescenta 

Andrade:  

O saber científico é alienígena. Os cursos e professores universitários, incluindo os de 

Administração, aconselham-se em livros estrangeiros e repassam experiências 

burocráticas dos países do mundo. Investimos tempo e dinheiro ‗formando' 

Administradores com pouca sintonia com a realidade de seu país, de seu povo, de sua 

sociedade. (ANDRADE, 1995, p. 28)  

Essa é uma realidade na maioria dos cursos de Administração, pois, ainda que se considere a 

regulamentação pouco flexível, a verdade é que a grande maioria das escolas de 

Administração no Brasil não tem inovado muito quando o assunto é o bacharelado. A 

ausência de originalidade das propostas, somado à rigidez da lei que regulamenta a área, se 

transformam em uma formação homogênea e sem espaço de destaque para a produção 

científica.  

Excluindo alguns teóricos e pesquisadores brasileiros, não se pode afirmar que houve o 

desenvolvimento de uma consciência crítica na área de Administração. É claro que, se já há 

conhecimento sistematizado sobre o processo organizacional, não há porque reinventá-lo. Há, 

no entanto, que adaptá-lo à realidade brasileira. 

Todas essas discussões acerca do currículo do curso de Administração servem para refletir 

sobre o profissional que os cursos estão disponibilizando para o mercado de trabalho e se eles 

atendem a essa demanda.  

O perfil de um administrador que o mercado demanda deve ser capaz de sobreviver às 

mudanças contínuas de conjuntura e que seja, ao mesmo tempo, versátil o suficiente para 

atuar na administração direta, numa estatal, numa multinacional ou em empresas de pequeno e 
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médio porte. Ele deve ser o que é denominado, hoje, um generalista, fundamentalmente. Sem 

desmerecer sua importância, a especialização deve vir após a criação da visão do ―todo‖, 

dentro da função e com educação continuada.  

Trata-se de uma nova proposta denominada no meio das organizações de "especialização 

generalista", onde todas as células possuem o compromisso de contribuir para a estratégia. O 

currículo de Administração não pode deixar de considerar essa recente realidade e deve agir 

de forma sistemática na formação de um profissional com esse perfil.  

Diante de tamanhos argumentos, Oliveira (2013) sugere que se faz necessário compreender se 

alunos, administradores e empregadores insistem na existência de uma falha no ensino de 

administração que os limita no exercício profissional. O que estará ocorrendo? Talvez seja 

uma falha no desenvolvimento reflexivo do aluno que o prepare para aplicar o conhecimento 

teórico aprendido, o que não é reproduzir técnicas ou modelos prontos, mas criar e inovar, 

adaptando, combinando, reorganizando o conhecimento teórico e transformando em ação 

voltada às distintas realidades sociais.  

Monteiro Junior (1995) afirma que  

Há uma profunda crise universitária em todo mundo e a brasileira não foge à regra. Os 

protestos estudantis são simplesmente a sua manifestação mais barulhenta e até que no 

Brasil eles não têm causado muitos problemas com as autoridades, nada que não tenha 

sido contornado. Mas a verdade, que existe um único problema de base, já 

identificado, em maior número de oportunidades: a falta de adaptação da Universidade 

ao cumprimento de sua função social, em consequência de falha na administração dos 

conflitos internos. (MONTEIRO JUNIOR, 1995, p. 26) 

Já para Nicolini (2000), a redução sociológica conduz a um procedimento crítico-assimilativo 

dessa experiência, por uma sociedade que desenvolve a capacidade de auto articular-se, 

tornando-se conscientemente seletiva. É dirigida por uma aspiração ao universal, porém 

mediatizado pelo local, regional ou nacional.  

Carvalho e Silva (1991) lembram que uma das dimensões centrais da missão histórica da 

Universidade no início do século XXI é a de participar na produção de novos paradigmas que 

colaborem na reintegração da ciência na práxis social diária que, certamente, trará grandes 

resultados no próprio modelo de atuação das Universidades no futuro. 

O processo de formação do indivíduo no ensino superior para ser efetivo deve abarcar 

diversas áreas na formação dentro do currículo, conforme atesta Masetto (2003).  
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 A consideração da aprendizagem como um processo de crescimento e 

desenvolvimento de uma pessoa em sua totalidade, abarcando minimamente quatro 

grandes áreas: a do conhecimento, a do afetivo-emocional, a de habilidades humanas e 

profissionais e a de atitudes ou valores. (MASETTO, 2003, p.37-39) 

Cabe aqui compreender com maior ênfase a área de atitudes e valores, onde, ainda segundo 

Masetto (2011), 

Cada profissão existe o conjunto de habilidades peculiares, mas há habilidades que 

são comuns. Não se pode formar apenas um profissional competente e sim um cidadão 

competente. Responsabilidade Social e ética são inerentes a qualquer profissional. É 

importante formar no futuro profissional a consciência de que suas decisões 

tecnológicas possuem consequências que afetam pessoas, grupos humanos, meio 

ambiente, cultura, politica, saúde, educação, cidades, dentre outros. (MASETTO, 

2011, p. 77) 

Por meio das áreas apresentadas, mas principalmente no que diz respeito a atitudes e valores, 

os alunos devem ter contato com instrumentos teóricos e práticos que lhes permitam 

enfrentar, por meio de uma reflexão intensiva, a sociedade em mudança e entender seu 

significado global. Com isso, é obrigação dos cursos propiciar tais instrumentos para que 

possam cumprir a missão da contribuição social e essa ênfase por obrigação aparecer com 

destaque em qualquer currículo.  

Por fim, Nicolini (2003) também apontou alguns fatores que estão contribuindo para a falta de 

qualidade do ensino em Administração do país. Segundo o autor, o uso de um currículo 

mínimo, inflexível, e não adaptado às demandas regionais, professores despreparados para 

ministrar as aulas e pouco interesse pela pesquisa na maior parte das instituições, são 

determinantes para a má formação do profissional.   

A prática docente leva a compreensão de que grande número de cursos de Administração está 

requerendo cada vez mais a observação de fatores do tipo qualidade, responsabilidade social, 

competitividade e parcerias como pré-requisitos para o sucesso profissional. 

Dessa forma, o currículo do curso de Administração deve buscar a construção de uma base 

técnico-científica que permita aos alunos desenvolverem um processo de autoquestionamento 

e aprendizado, de modo a torná-los capazes de absorver, processar e se adequar, por si 

mesmos, às necessidades e aos requerimentos das organizações do mundo moderno e da 

sociedade que estão inseridos e a responsabilidade social de uma instituição de ensino 

superior, por sua vez, contribui para a formação de opiniões na sociedade e, 

consequentemente, influencia na formação de valores.  
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8. ANÁLISES E DISCUSSÕES  

 

O presente capítulo possui a finalidade de estudar a prática dos cursos de Administração 

escolhidos como estudo de caso para compará-los entre si e confrontá-los com a teoria 

estudada e, a partir da análise e comparação, inferir considerações objetivando responder o 

problema de pesquisa proposto. 

As informações aqui apresentadas tiveram como fonte os documentos fornecidos pelas 

Instituições, tais como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico 

de Curso (PPC) e Planos de Ensino de algumas disciplinas julgadas pertinentes.    

Os dados foram coletados por meio de entrevista com os atores envolvidos, realizadas 

pessoalmente por meio de um questionário aberto para gestores e professores, visando dar 

maior liberdade ao entrevistado para responder as perguntas, mas sendo conduzida pelo 

pesquisador. Para os alunos, foi aplicado um questionário composto por perguntas abertas e 

fechadas, com o objetivo de ter uma amostra maior e facilitar a interpretação e tabulação das 

informações. 

Inicialmente será apresentado o Grupo Educacional estudado, sua história, situação atual e 

expectativas futuras. Importa, também, saber qual o direcionamento que o Grupo repassa às 

faculdades sobre formação de currículo dos cursos. Para obtenção das informações, foi feita 

uma entrevista com o presidente do grupo.  

Logo em seguida, foram apresentados os três cursos escolhidos de forma individual. Dentro 

de cada curso, será descrita a cidade que ele está inserido, objetivando esclarecer qual a 

atividade econômica dominante, uma vez que a intenção é saber qual a contribuição do curso 

para o desenvolvimento regional.   

Diante dessa perspectiva, o estudo de caso de cada curso será dividido por temas iguais 

seguindo a mesma sequência para possibilitar a comparação na seguinte ordem: 

 Descrição da cidade; 

 Descrição da Instituição de Ensino Superior; 

 O curso segundo os documentos normativos; 

 O curso segundo as entrevistas realizadas. 
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Por fim, será feita a análise geral e comparação das informações entre as faculdades.  

Para análise dos documentos normativos dos cursos e das Instituições, foram determinados 

parâmetros de comparação para que fossem analisados de forma semelhante, evitando 

possíveis erros. 

Os parâmetros de análise de cada Projeto Pedagógico se basearam, basicamente, na 

adequação do curso às exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Administração. É imprescindível a percepção se há preocupação com o desenvolvimento 

regional e de que forma isso está inserido no currículo. Também será analisado como o 

Projeto Pedagógico orienta o curso na condução da aplicação do currículo.  

Para que esta análise seja possível, foi descrita a estrutura curricular de cada curso, onde 

abrange o sistema de avaliação, metodologia de aula e orientação aos docentes. Também foi 

detalhado o sistema de progressão de curso e carga horária. Por fim, foi verificado se as 

disciplinas que se comprometem a trabalhar a inserção regional apresentam o conteúdo 

compatível na ementa e no plano de ensino. 
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8.1. GRUPO EDUCACIONAL  

O Grupo Educacional mantém, atualmente, em seu portfólio quatro marcas distribuídas em 

sete faculdades. Ao todo, são 20 mil alunos em sete campi: três em São José dos Campos, 

dois em São Paulo, um em Jacareí e um em Taubaté, em cursos técnicos, superiores e de pós-

graduação. 

Acompanhando a realidade do Ensino Superior no Brasil, onde a maioria das pequenas 

faculdades são compradas ou incorporadas pelos grandes grupos, o Grupo Educacional 

estudado originou-se de uma faculdade na cidade de São José dos Campos, fundada na década 

de 1970, referência de qualidade na área de Engenharia. Na década de 2000 adquiriu as outras 

Instituições, deixando de ser uma faculdade isolada, tornando-se um Grupo Educacional. 

Desde então, o processo de aquisições ocorre de forma gradual, buscando a meta de expansão 

continua.  

As faculdades que compõem o grupo eram independentes e, na aquisição, não foram alterados 

os currículos dos cursos. Possui em seu quadro de colaboradores 700 funcionários; 

aproximadamente 500 são docentes e 200 pertencem ao setor administrativo. A presidência é 

ocupada atualmente pelo filho do fundador. Por não se tratar de uma Universidade, não há 

atividade vinculada à pesquisa. No entanto, há intenção de transformar algumas faculdades do 

Grupo em Centro Universitário e para isso, a pesquisa será implantada. 

Apesar do expressivo número de alunos e funcionários, a gestão ainda é familiar e o Grupo 

vem buscando a profissionalização a cada ano. Dentro desse processo, no início de 2014, 

foram feitas mudanças na gestão da empresa, das faculdades e dos cursos. O objetivo é 

consolidar um ensino de qualidade sem perder de vista os princípios de uma empresa 

lucrativa. 

Hoje, é considerado um Grupo Educacional que fornece ensino para a população com menor 

poder aquisitivo. Com isso, a mensalidade cobrada acompanha a realidade local das 

faculdades. Mesmo que existam duas marcas na mesma cidade, são consideradas concorrentes 

com mensalidades e currículos diferentes. Tal realidade será melhor detalhada mais adiante na 

apresentação dos cursos estudados.  
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O Mantenedor e atual presidente do Grupo foi entrevistado com a finalidade de verificar as 

diretrizes repassadas às faculdades referentes à construção de currículo. Foram feitas 

perguntas sobre o processo de expansão do grupo até o gerenciamento dos currículos.  

Para ter uma visão mais detalhada da realidade, foi perguntado, inicialmente, ao presidente 

como foi o processo de decisão de expansão da faculdade para torná-la um grupo educacional. 

Segundo ele, o mercado educacional cresceu e a compra de faculdades com marcas diferentes 

se baseou na intenção de ofertar cursos diferentes para públicos diferentes. Ainda segundo ele, 

seria difícil com a mesma marca entregar cursos diferentes.  

Outro questionamento foi referente ao critério no processo de escolha de faculdades para 

serem compradas. Como a antiga faculdade era muito renomada na área de exatas, ingressar 

em outras áreas necessitou de planejamento, conforme detalhou o presidente. No processo de 

aquisição das faculdades, o critério de escolha para decisão da compra de faculdades 

independentes sempre foi a necessidade do mercado de trabalho no momento e se estava 

condizente com o que a faculdade a ser adquirida ofertava. O mercado de trabalho cresce e, 

consequentemente a demanda por educação, segundo explica o presidente. Com isso, 

entraram outras áreas e dentre elas, a administração que é o curso com maior número de 

matriculados no Brasil.  

Foi perguntado sobre qual o perfil dos alunos do grupo com a finalidade de identificar se são 

semelhantes os cursos a serem estudados. O presidente afirmou que as diferentes faculdades 

do grupo refletem no perfil dos alunos que  as procuram. No entanto, o perfil sócio econômico 

dos alunos muda pouco entre as IES, ou seja, população com baixa renda, em sua maioria da 

classe D. Essa realidade implica em muitos desafios, dentre os quais foram destacados. Os 

recursos que o aluno precisa para estudar e aqueles que a faculdade precisa fornecer, 

incluindo desde computador, internet até livros. Essa demanda não ocorre entre alunos com 

maior poder aquisitivo.    

 Outro desafio é administrar o histórico acadêmico anterior a faculdade, onde a base dos 

alunos é considerada fraca para acompanhar o curso no ensino superior. Em sua visão, a 

faculdade precisa diminuir essa falha. Por úlltimo, o principal desafio é orientar os professores 

a cada mudança e entregar as ferramentas adequadas para que cada um deles possa fazer seu 

trabalho da melhor forma possível. 
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Referente à formação de professores, o presidente foi questionado se o grupo possui programa 

de formação e capacitação docente. Segundo ele, não há programas, pois já houve duas 

tentativas que não foram bem-sucedidas. O motivo exposto foi que, para ele, os professores 

têm dois tipos de competência: técnica na área de atuação e pedagógica. A capacitação técnica 

nunca foi o foco, pois a instituição contrata professores qualificados tecnicamente. Ocorre 

que, muitas vezes, o professor confunde as duas áreas: a falta de capacitação na docência é 

―suprida‖ pela técnica, na cabeça deles. E nas duas tentativas de capacitação não houve o 

resultado esperado pela falta de interesse dos docentes. Essa falta de conhecimento na área 

pedagógica ocasiona que, na maior parte das vezes, o professor enxerga o componente 

curricular que ele está ensinando como algo autônomo e desconectado de todo o resto do 

curso. Por vezes, se ele ensinar matemática, por exemplo, e o aluno não souber qual a 

utilidade, não irá aprender e o professor pode ensinar com maior e menor profundidade no 

tema. 

Outra pergunta feita ao presidente foi se o currículo das faculdades compradas foi alterado 

após a compra. Segundo ele, foi, em alguns casos mais, em outros menos. A faculdade de São 

Paulo teve poucos ajustes; a de Taubaté foi criada e a matriz acompanhou uma faculdade com 

a mesma marca. A faculdade de São José dos Campos não teve seu currículo alterado. Essa 

informação reafirma a imparcialidade dos currículos, o que torna a pesquisa relevante. 

Sobre o acompanhamento da mantenedora na aplicação dos currículos na prática da sala de 

aula, segundo ele, cada unidade tem autonomia e faz seu próprio acompanhamento por meio 

dos diretores e coordenadores de curso, repassando informações a presidência quando 

solicitada.  

As perguntas acima serviram como base para o questionamento central, que versa sobre a 

preocupação da mantenedora com a inserção regional nos currículos. Conforme foi 

mencionado, a opção por manter diferentes marcas no mesmo grupo tem como princípio 

manter a individualidade do currículo e focar os cursos nas necessidades regionais. Segundo o 

presidente, é uma diretriz clara da mantenedora para elaboração dos currículos como forma de 

diferenciação de mercado.  

O grupo educacional no segundo semestre de 2014 tomou a decisão de reestruturar os cursos 

ofertados nas diferentes cidades no decorrer de 2015. Dentre as mudanças, estão a passagem 

do sistema trimestral que, vigora hoje em todas as faculdades, para o semestral e 
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uniformização dos conteúdos equivalentes nos currículos diferentes. Segundo o presidente, 

será uma gestão do conteúdo, preservando os currículos.  

Ao finalizar a entrevista, foi perguntado sobre os projetos para o futuro do grupo educacional 

no que se refere à parte pedagógica dentro da sala de aula. O presidente afirmou que o futuro 

está na ideia de metodologia, onde deseja trazer para a sala de aula presencial instrumentos de 

aulas online para criar tecnologia e interação entre os docentes e discentes. 
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8.2. ESTUDO DE CASO 1: CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS 

8.2.1. DESCRIÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

A cidade de São José dos Campos, está localizada no extremo leste do Estado de São Paulo, 

entre as duas principais metrópoles do País – São Paulo e Rio de Janeiro. É uma das áreas 

mais dinâmicas e a quarta maior concentração populacional do Estado, ocupando 11,3% do 

território estadual.  

Possui 629.921 habitantes de acordo com o último censo do IBGE realizado em 2010. Ainda 

de acordo com o IBGE (2010), a economia predominante na cidade é industrial, contando 

com 51,16% da atividade econômica, seguida do setor de comércio com 48,64%. 

Agronegócios têm aproximadamente 0,20% de participação. 

FIGURA 4: ECONOMIA PREDOMINANTE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de 

Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. (2010) 

 

O município de São José dos Campos, com o 9º maior PIB do Brasil e o 3º do Estado de São 

Paulo, PIB per-capita de R$ 24 mil, é um dos centros industriais e de serviços mais 
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importantes do Estado de São Paulo e do Brasil. É o 2º maior município exportador do País, 

com US$ 4,7 bilhões em 2004, ocupa a 9ª posição entre as 100 melhores cidades brasileiras 

para negócios, conforme pesquisa da Revista Exame divulgada em 2002. Em outra pesquisa, 

realizada pela Revista Você S/A em julho de 2005, foi apontada como a 3ª melhor cidade para 

se trabalhar entre as não-capitais.  

A atividade industrial, apesar de em números ser equiparada ao setor de serviços, é 

considerada a mais importante para a economia da região, gerando 78,1% do valor adicionado 

e empregando 30,6% da força de trabalho regional. Os setores industriais mais relevantes são 

o aeroespacial (26% do valor adicionado da estrutura industrial da região e 12 mil empregos), 

o automotivo (16% do VA e 26 mil empregos), o químico (10% do VA), indústria de 

alimentos e bebidas (10% do VA) e o da metalurgia básica (6% do VA).  

No núcleo urbano estão localizados institutos federais de pesquisa científica, empresas de 

tecnologia de ponta, universidades, faculdades e centros de formação de mão de obra 

qualificada.  

O município fica no Vale do Paraíba, junto às Rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto, 

que ligam São Paulo ao Rio de Janeiro. A Via Dom Pedro-I liga o Vale do Paraíba à Região 

de Campinas e ao Aeroporto Internacional de Viracopos, a 160 km.   

O Setor econômicos que mais emprega alunos do curso de Administração estudado, é  

Serviços segundo informações fornecidas pela faculdade.    

 

8.2.2. DESCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

As informações aqui apresentadas foram retiradas dos documentos institucionais e também da 

entrevista feita com o diretor da faculdade 

A faculdade de São José dos Campos originou-se de um colégio tradicional na cidade, que 

completaria 85 anos em 2015 e era muito forte nos cursos técnicos de contabilidade e 

administração. 
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Foi incorporada ao grupo educacional em 2006, o qual ampliou gradualmente a oferta dos 

cursos. Sua compra ocorreu devido à dificuldades financeiras que o colégio passava na época. 

O grupo comprou a instituição como colégio e, posteriormente, a transformou em faculdade.   

Hoje, a faculdade estudada atua na área de Ciências Sociais Aplicadas e Formação de 

Professores, oferecendo cursos de graduação (Bacharelados e Licenciatura) na modalidade 

presencial, com os seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Curso 

Superior de Tecnologia (CST) em Recursos Humanos, CST em Finanças, CST em Logística, 

CST em Marketing, CST em Redes de Computadores e Ciências da Computação. A 

infraestrutura física é composta por três prédios, totalizando 3400 m2 de área construída.   

A base legal da IES foi feita por meio do credenciamento para oferta de cursos superiores pela 

Portaria 1.096 de 3 de setembro de 2008, publicada no D.O.U. do dia 04 de setembro de 2008, 

com cursos autorizados a funcionar 

A Missão da Faculdade de São José Dos Campos é ―produzir, sistematizar e difundir o 

conhecimento nos diversos campos do saber, de modo a contribuir para o desenvolvimento do 

País e principalmente da região onde estará inserida‖ (PDI, 2011, p. 11). 

O PDI da Instituição ainda defende que a faculdade tem como especialidade, no exercício e 

prática de suas funções, estar intimamente identificada com a realidade presente da região, 

com suas possibilidades de desenvolvimento e de seu futuro, e, faz da regionalidade, sua 

marca, ao voltar-se conscientemente para as necessidades sociais e econômicas da região de 

São José dos Campos (PDI, 2011, p. 14). 

Nessa perspectiva, a Faculdade de São José dos Campos se propõe, em seu PDI, a formar 

cidadãos e profissionais com qualidades reconhecidas e valorizadas pela sociedade e pelo 

mercado de trabalho.  

O perfil do alunado da faculdade se resume em alunos de 19 a 29 anos (70%), sendo que 

destes, 90% trabalham e ganham em média R$ 1.200,00 mensais. 
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8.2.3.  CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

SEGUNDO OS DOCUMENTOS NORMATIVOS  

 Região da cidade em que a faculdade se encontra: região central da cidade, 

próximo ao comercio.  

 Perfil dos discentes:  

o Tipo de Instituição que cursou Ensino médio: os discentes se formaram, 

predominantemente, em escola pública (aproximadamente 75%).   

o Classe social dominante: o curso possui como característica dominante do 

corpo discente estudantes pertencentes as classes ―C‖ e ―D‖, conforme 

definição de classes da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE).  

 Perfil do corpo docente no primeiro semestre de 2015:  

o Titulação: o curso cumpre o mínimo exigido pelo MEC de docentes titulados. 

Atualmente a composição do corpo docente, no que se refere à titulação, se 

encontra na seguinte proporção:  

 Doutores: 9%; 

 Mestres: 13%; 

 Especialistas: 66%. 

o Regime de trabalho: a maioria dos docentes são horistas, distribuídos na 

seguinte proporção. O curso não cumpre o mínimo exigido pelo MEC nesse 

quesito  

 Jornada integral: 0%; 

 Jornada parcial: 1%; 

 Horista: 99%. 

 Carga horaria do curso: 3000 horas.  

 Turno de funcionamento: diurno e noturno.  

 Nota atual do curso, segundo o último ENADE realizado em 2012: 3 (três)  

O curso de Administração da faculdade estudada de São José dos Campos é considerado o 

mais tradicional e renomado da IES, o que explica sua forte procura. A faculdade possui um 

total de 3000 alunos, cerca de 1000 são matriculados na Administração, ou seja, um terço do 

total de alunos.  
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Seguindo a tendência de perfil do alunado do grupo, os alunos do curso de Administração são 

pertencentes a classe social C e D, cuja grande maioria veio de escola pública.  

Inicialmente é importante explicar a estrutura curricular, metodologia de avaliação e 

sequência de aula empregada pelo curso e pela instituição, pois é uma forma bem peculiar, se 

comparada a outras IES. O curso segue o regime trimestral, onde há quatro trimestres por ano, 

cada um com dez semanas de aula. Entre os trimestres há o recesso para fechamento de notas 

e rematrículas, conforme esquema abaixo: 

 FIGURA 5: SISTEMA DE PROGRESSÃO DE CURSO - FACULDADE DE SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS

 

Fonte: PPC (2015)   

A escolha pelo sistema trimestral, se deu devido à tentativa de controle de inadimplência, pois 

no sistema semestral o aluno pode ficar inadimplente seis meses e nesse modelo, precisa estar 

em dia no pagamento da mensalidade para se matricular no trimestre seguinte, o que reduz 

pela metade o tempo de inadimplência e incentiva a negociação de dívida.  

Há uma diretriz que determina como o professor deve elaborar as aulas. O conteúdo das 

disciplinas deve ser dividido por seção, conforme figura abaixo: 
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FIGURA 6: FORMA DE AVALIAÇÃO DA FACULDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

Fonte: o autor (2015) 

Como foi mencionado, cada disciplina deve ser ministrada em 10 dias de aula de quatro 

horas/aula. Para aquelas que necessitam de maior tempo, a faculdade as divide em dois 

trimestres, recebendo o mesmo nome, sendo identificada com ―I‖ e ―II‖, respectivamente. 

Cada dia de aula é intitulado de ―seção‖ e o instrumento de avaliação determina que as provas 

devam ocorrer, obrigatoriamente, nas seções quatro, oito e dez. Além das provas, há um 

estudo extra sala chamado de ―estudo dirigido‖, cuja operacionalização fica a critério do 

professor.  O trabalho do estudo dirigido deve ser entregue na nona semana de aula. De 

acordo com o PPC (2012) 

O sistema de avaliação é contínuo, realizado ao longo do trimestre além de contar com 

uma avaliação final, realizada no último dia de aula. Nas duas primeiras aulas o 

professor faz uma revisão do conteúdo de todo trimestre e nas duas ultimas aulas 

aplica a avaliação de todos os conteúdos abordados. Essas avaliações foram corrigidas 

eletronicamente. (PPC, 2012, p. 16) 

A média de aprovação é seis e o aluno deve ter setenta e cinco por cento de presença nas aulas 

para ser aprovado. 
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A primeira prova é intitulada ―N1‖; deve ser aplicada na quarta semana e vale vinte por cento 

da nota final. O conteúdo da prova deve abordar, obrigatoriamente, as seções de 1 (um) a  4 

(quatro). O tipo de prova (objetiva ou dissertativa) fica a critério do professor 

A segunda prova é intitulada de ―N2‖; deve ser aplicada na oitava semana e, também, vale 

vinte por cento da nota final. O conteúdo da prova deve abordar, obrigatoriamente, as seções 

de 5 (cinco) a 8 (oito). O tipo de prova (objetiva ou dissertativa) também fica a critério do 

professor.  

Na nona semana, a faculdade determina que deve haver uma revisão e, se necessário, uma 

complementação do conteúdo.  

Na décima semana deve ser aplicada uma prova de múltipla escolha com dezesseis questões, 

sendo duas perguntas de cada seção. A prova é aplicada no formato de vestibular, com cartão 

de resposta e a correção é feita eletronicamente pelo sistema.   

O Estudo Dirigido, conhecido pela comunidade acadêmica como ―ED‖ é um trabalho para 

complementação de carga horária que vale vinte por cento da nota final. Deve ser feito fora da 

sala e ser convergente com o conteúdo da disciplina.  

Sobre o ―ED‖, o PPC define que 

Para cada disciplina os alunos devem apresentar atividades de Estudo Dirigido, que 

comporão a nota final. O Estudo Dirigido tem como objetivo proporcionar uma 

atividade específica para os alunos se aprofundarem nos conteúdos ministrados nas 

disciplinas, utilizando 10 horas aula (PPC, 2012, p. 16). 

Sobre a carga horária, o PPC afirma que todas as disciplinas do curso têm carga horária de 50 

horas-aula. Cada noite de aula tem uma única disciplina, o que permite ao professor maior 

liberdade de planejar estrategicamente seus conteúdos e metodologia específica  com base no 

tempo disponível.  

 A uniformização das cargas horárias facilita, ainda, a compreensão do currículo por parte do 

aluno e do professor, e permite que todas as disciplinas se integralizem de forma harmônica 

dentro do calendário acadêmico (PPC, 2012). 

As diferenças de extensão ou importância dos diferentes conhecimentos abordados durante o 

curso para o perfil do egresso são contempladas pelo número de disciplinas dedicadas a cada 

assunto.   
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A estrutura curricular totaliza 2.667 (duas mil seiscentos e sessenta e sete) horas de 

disciplinas, 100 (cem) horas de Atividades Complementares e 300 (trezentas) horas de 

Estágio Supervisionado e se apresenta da seguinte forma:  

 Semana de 5 (cinco) dias letivos, com aulas diárias de 50 (cinquenta) minutos de 

segunda a sexta e eventualmente aos sábados, conforme calendário.  

  A carga-horária obedece aos 200 (duzentos) dias letivos/ano, dispostos na LDB e 

será integralizada em, no mínimo, 8 (oito) semestres letivos e no máximo em até 

doze semestres letivos.  

 O Curso tem seu regime escolar organizado por créditos, devendo o aluno, ao final 

do curso, totalizar 320 (trezentos e vinte) créditos. Cada disciplina possui 5 créditos. 

A IES prevê ainda o oferecimento da disciplina complementar de LIBRAS – Língua 

Brasileira de Sinais (50 h), levando em consideração o decreto nº 5626/2005, podendo ser 

cursada ao longo dos períodos.  

Referente ao perfil do Egresso que o curso deseja formar, segundo o que está registrado no 

Projeto Pedagógico, o perfil da Faculdade e, consequentemente, do curso de Administração 

está intimamente identificado com a realidade do mercado de trabalho da região, fazendo com 

que a capacidade de empregabilidade de seus egressos seja sua principal marca. Nessa 

perspectiva, o curso se propõe a ―Formar cidadãos e profissionais com qualidades 

reconhecidas e valorizadas pela sociedade e pelo mercado de trabalho‖ produzindo, 

sistematizando e difundindo o conhecimento nos diversos campos do saber, através do ensino, 

do incentivo a pesquisa e extensão, articulados de modo a contribuir para o desenvolvimento 

do País e principalmente da região onde estará inserida‖ (PPC, 2012). 

A inserção regional é contemplada nos objetivos específicos, conforme abaixo:  

É objetivo específico do Curso desenvolver profissionais  com formação generalista  

para atuar no cenário  globalizado, de forma competente, crítica, ética e 

transformadora, utilizando os diferentes recursos da teoria administrativa, de forma a 

articular o seu raciocínio para entender o mundo e resolver problemas do bem estar da 

comunidade. Especificamente, adequando as suas competências e habilidades à 

realidade da demanda e mercado profissional de São José dos Campos (grifo 

nosso) e dos outros municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte. (PPC, 2012, p. 14) 

Nota-se que não há detalhamento sobre a inserção local citada, uma vez que, para haver 

adequação das competências do egresso à realidade local, é necessário especificar qual a 

demanda regional para que a elaboração do currículo seja mais assertiva.  



98 
 

Tal constatação é reafirmada no trecho referente ao Perfil Profissional do Egresso, onde não 

há menção referente ao foco que será dado no currículo para atender a demanda local, 

conforme abaixo: 

O egresso do Curso de Administração deverá ser um administrador polivalente, 

conhecedor da gestão de negócios onde é necessária a criatividade e a agilidade, capaz de:  

 Criar estruturas organizacionais, 

 Estabelecer rotinas,  

 Elaborar regimentos, normas e procedimentos técnicos afetos à organização.    

Isso tudo, sempre estabelecendo fluxos de trabalho, que irão decidir sobre técnicas de 

comercialização, finanças, administração de pessoal e material.   

Com estas características, o profissional com esta formação estará habilitado a exercer 

com competência as funções administrativas concernentes a organizações de diversos 

portes, podendo planejar, dirigir, coordenar e controlar o bom funcionamento de qualquer 

tipo de organização, seja ela privada ou pública, ou de seus departamentos, tomando 

decisões, implementando-as e sobre tudo exercendo a supervisão. Poderá ainda exercer 

funções de direção, assessoria, consultoria e de pesquisa, com a finalidade de realizar os 

objetivos das organizações, dos indivíduos e grupos de pessoas que dela fazem parte. 

(PPC, 2012, p. 14) 

Os itens especificados no PPC também refletem a preocupação do curso em seguir as DCN‘s, 

principalmente nos aspectos relacionados aos eixos de formação, responsabilidade social e 

preocupação com a interdisciplinaridade inserida no currículo. Sobre as Políticas de 

Responsabilidade Social, o PPC (2012) afirma que 

A Faculdade [...] desenvolve seu trabalho na área educacional refletindo seu 

compromisso com a responsabilidade social. Tem como componente principal da sua 

função social, inserir o aluno no mercado de trabalho ou melhorar a capacidade de 

empregabilidade do aluno sem deixar de lado a preocupação quanto à qualidade da 

formação dos seus alunos, além da permanente promoção de valores éticos e 

estabelecimento de parcerias com outras instituições de ensino, pesquisa e fomento do 

desenvolvimento econômico da região (grifo nosso). PPC (2012, p. 11) 

Por fim, especifica-se que nas atividades de ensino, quando pertinentes, incluam-se temas de 

responsabilidade social no conteúdo programático das disciplinas.    

No campo referente à estrutura curricular, o PPC define inicialmente o que um bacharel em 

Administração deve ter como competência e, após isso, especifica a proposta pedagógica do 

curso estudado. 

Segundo o PPC (2012), a educação do Bacharelado em Administração deve manter equilíbrio 

entre os aspectos teóricos e práticos da formação e assegurar a aquisição de habilidades e 

conhecimentos. As Diretrizes Curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, 

são referências na definição dos conteúdos curriculares e foram perfeitamente contemplados 

na presente proposta pedagógica.  
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Em consonância com as Diretrizes Curriculares, considerando os compromissos, objetivos e 

competências do egresso, foi incentivada a participação da faculdade na construção de um 

quadro de referência para a área centrada em uma ciência humanizadora que entende e traduz 

as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades. O graduado, pela instituição, 

deverá ter a consciência da responsabilidade social com sólido embasamento moral e ético. 

(PPC, 2012) 

Levando em consideração a característica humanizadora da estrutura curricular que o curso 

descreve, ele oferece no primeiro ano do curso, disciplinas de formação geral e humanística 

voltadas para o desenvolvimento do pensamento crítico, o desenvolvimento pessoal para o 

trabalho e o desenvolvimento regional.  

Ao analisar a matriz curricular, é possível observar que no primeiro ano são ofertadas algumas 

disciplinas que, de acordo com o eixo de formação alocado, podem abordar o 

desenvolvimento regional, dentre elas empreendedorismo, história do Vale do Paraíba e 

Globalização e visão de Futuro. Torna-se importante, no decorrer das entrevistas com 

docentes e alunos e nos planos de ensino, verificar o conteúdo de tais disciplinas para ter a 

certeza de que o desenvolvimento regional é levado em consideração.  

Sobre a gestão do curso, o documento afirma que 

O Coordenador do Curso desempenha um papel integrador e organizador na 

implantação da matriz curricular, favorecendo a correlação dos conteúdos. No 

dimensionamento da carga horária de cada componente curricular buscou-se a 

adequação ao desenvolvimento dos conteúdos programáticos previstos. (PPC, 2012, p. 

14) 

O PPC também define que o coordenador deve gerenciar os professores na condução das 

disciplinas e afirma que para a implementação e execução da matriz curricular, o coordenador 

trabalha com os professores, organizando reuniões antes do início de cada período, com o 

intuito de todos discutirem os conteúdos a serem abordados em cada componente curricular e 

no módulo, os que foram trabalhados, metodologia de ensino, cronograma com base na 

articulação dos conteúdos, e metodologia de avaliação. Ao final das reuniões, os professores 

entregam os Planos de Ensino contendo: ementa, carga horária, objetivos, conteúdo, 

cronograma, metodologia, avaliação e referências bibliográficas.  

O PPC menciona que propõe o projeto curricular associado à implementação de alternativas 

didáticas, metodológicas e pedagógicas, que passam a configurar as ações pretendidas no 
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Projeto. Na proposta estão contemplados em sua Organização Curricular, conteúdos e 

atividades que atendem aos seguintes eixos interligados de formação:  

I. Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais, 

econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as tecnologias da 

comunicação e da informação e das ciências jurídicas;  

II. Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas, 

envolvendo teorias da administração e das organizações e a administração de recursos 

humanos, mercado e marketing, materiais, produção e logística, financeira e 

orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços;  

III. Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo modelos 

matemáticos e estatísticos e aplicação de tecnologias que contribuam para a definição 

e utilização de estratégias e procedimentos inerentes à administração;  

IV. Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter transversal e 

interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando.  

Permeando todo o processo ensino-aprendizagem, busca-se promover o ensino inter e 

transdisciplinar. O trabalho realizado no Curso visa integrar os âmbitos da atuação 

universitária gerando uma constante produção do conhecimento, voltada para a realidade.   

Sobre os eixos curriculares, o PPC defende que 

A obtenção do perfil do egresso depende de uma articulação complexa entre práticas e 

conteúdos curriculares. Neste intento, o Curso Superior de Administração contempla 

conteúdos de formação básica, conteúdos profissionalizantes e conteúdos teórico-

práticos, além de garantir espaço para a avaliação contínua. Dessa forma, se evidencia 

o sentido de processualidade do Projeto, ou seja, de ação que se realiza 

dinamicamente. (PPC, 2012, p. 17) 

Visando atender as DCN‘s, os conteúdos relacionados às matérias definidas nas Diretrizes 

Curriculares são contemplados em diferentes disciplinas do Curso. A organização curricular 

evidencia o estabelecimento de relação entre as várias áreas do conhecimento, conduzindo o 

aluno ao aprofundamento do saber, permitindo uma vivência prática, contemplando 

disciplinas de fundamentação científica e disciplinas que estimulam a reflexão, a análise e 

orientam uma linha filosófica e científica de ação.  
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As bibliografias indicadas no curso servem como guia para facilitar a compreensão de 

conteúdos, fornecer pontos de vista alternativos, aprofundar discussões, facilitar trabalhos 

acadêmicos, entre outras funções didático-pedagógicas.  

A adequação das bibliografias indicadas leva em conta essas premissas, além da atualização 

dos conteúdos (especialmente nas disciplinas da área de tecnologia), a relevância dos autores 

e a linguagem utilizada.  

A matriz curricular foi concebida conforme os parâmetros acima descritos e se apresenta da 

seguinte forma em 2015: 
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FIGURA 7: MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  

1º PERIODO 2º PERIODO 3º PERIODO 4º PERIODO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 5º TRIMESTRE 6º TRIMESTRE 7º TRIMESTRE 8º TRIMESTRE 

PSICOLOGIA 
RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS 
FILOSOFIA  SOCIOLOGIA 

CIÊNCIA 

POLITICA 

TEORIA DAS 

ORGANIZAÇÕES   

ORGANIZAÇÃO, 

SISTEMAS E 

MÉTODOS 

ANÁLISE 

ORGANIZACIONAL 

GLOBALIZAÇÃO 

E VISÃO DE 

FUTURO 

EMPREENDEDORISMO 
QUALIDADE DE 

VIDA 

HISTORIA DO VALE 

DO PARAIBA  

CONTABILIDADE 

BÁSICA 

CONTABILIDADE 

BÁSICA II 

RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO  

TREINAMENTO, 

CARGOS E 

SALARIOS  

EXPRESSÃO 

ORAL E ESCRITA 

COMUNICAÇÃO 

VERBAL 

LINGUA 

ESTRANGEIRA I 

LINGUA 

ESTRANGEIRA II 

LINGUA 

ESTRANGEIRA 

NIVEL 

INTERMEDIÁRIO 

LINGUA 

ESTRANGEIRA 

NIVEL 

INTERMEDIÁRIO  

MATEMÁTICA 

FINANCEIRA: 

CAPITALIZAÇÃO 

E DESCONTO 

MATEMÁTICA 

FINANCEIRA: 

AMORTIZAÇÃO E 

ANÁLISE DE 

INVESTIMENTO 

INFORMATICA 

BÁSICA 

INFORMATICA  - 

APLICATIVOS  

INTRODUÇÃO AO 

ESTUDO DO 

DIREITO 

DIREITO 

TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIO 

MATEMÁTICA 

BÁSICA 

MATEMÁTICA 

BÁSICA: FUNÇÕES 

ESTATÍSTICA 

DESCRITIVA 

PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA  

5º PERIODO 6º PERIODO 7º PERIODO 8º PERIODO  

9º TRIMESTRE 10º TRIMESTRE 11º TRIMESTRE 12º TRIMESTRE 13º TRIMESTRE 14º TRIMESTRE 15º TRIMESTRE 16º TRIMESTRE 

PRÁTICA 

TRABALHISTA 

ADMINISTRAÇÃO 

PARTICIPATIVA E 

AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO  

ESTRATÉGIAS DE 

MARKETING 

GESTÃO AMBIENTAL 

E 

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

GESTÃO DA 

QUALIDADE  

GESTÃO DE 

PROJETOS  

METODOLOGIA 

DA PESQUISA  

MODELOS DE 

NEGOCIAÇÃO  

ANÁLISE DE 

MERCADO  

ADMINISTRAÇÃO DE 

MARKETING  

TEORIA GERAL DA 

ADMINISTRAÇÃO 

PLANEJAMENTO DE 

MARKETING  

ADMINISTRAÇÃO 

DE SISTEMA DA 

INFORMAÇÃO  

ADMINISTRAÇÃO 

ESTRATÉGICA DA 

INFORMAÇÃO  

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO  
LOGISTICA  

ANÁLISE 

FINANCEIRA  

ORÇAMENTO DE 

CAPITAIS E 

DIVIDENDOS  

TEORIA 

ECONOMICA - 

MICROECONOMIA 

TEORIA ECONOMICA 

- MACROECONOMIA  

ADMINISTRAÇÃO 

DA PRODUÇÃO  

PLANEJAMENTO E 

CONTROLE 

PRODUTIVO  

COMERCIO 

EXTERIOR  

ADMINISTRAÇÃO 

DE RECURSOS 

MATERIAIS E 

PATRIMONIAIS 

MÉTODOS 

QUANTITATIVOS  

MÉTODOS 

QUANTITATIVOS II 

PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO 

ADMINISTRAÇÃO DE 

CAPITAL DE GIRO  

ADMINISTRAÇÃO 

DE CUSTOS  

FORMAÇÃO DE 

PREÇOS 
TCC I TCC II 

      

LIBRAS 
ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR 



103 
 

 

 
 

      

PRÁTICA 
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Fonte: o autor (2015) 
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O currículo foi elaborado segundo os critérios das DCN‘s, onde há eixos de formação. Na 

análise do PPC, observa-se que houve a preocupação na distribuição dos eixos no decorrer do 

currículo de forma que cada trimestre tenha maior variedade possível de eixos. 

Os eixos trabalhados foram:  

 Formação teórica em humanidades: trabalha disciplinas que incentivam o pensamento 

filosófico;  

 Visão histórico-cultural do mundo globalizado: disciplinas que buscam inter-

relacionar teoria com a realidade do mercado de trabalho;  

 Domínio das linguagens: disciplinas que auxiliam o aluno no conhecimento da 

segunda língua, que é uma competência muito exigida na profissão de administrador;.  

 Domínio dos métodos quantitativos: disciplinas voltadas para cálculos;  

 Suporte técnico – jurídico à administração: disciplinas que apresentam principais 

conceitos de direito e informática ao aluno; 

 Formação em economia e finanças: disciplinas que trabalham conceitos de economia e 

mercado financeiro;  

 Formação geral em administração: disciplinas que apresentam as diversas vertentes 

que o profissional administrador pode seguir como opção de carreira.  

 

Sendo assim, em um primeiro olhar, há a impressão que o currículo da faculdade de São José 

dos Campos transcende às exigências das DCN,s, uma vez que oferta itens a mais que o 

exigido. No entanto, é necessária realizar uma análise mais aprofundada para que tal 

afirmação seja certa. 

Ao analisar todas as disciplinas, constata-se que os itens exigidos pelo MEC foram atendidos 

e que os eixos foram subdivididos para melhor detalhamento.  

De fato, há conteúdos que não são obrigatórios e que são ofertados. É o caso de inglês, 

comunicação verbal e história do vale do Paraíba, por exemplo.   

Dentro desse contexto de análise do currículo do curso, importa para a presente pesquisa 

contextualizar onde no currículo a preocupação com o desenvolvimento regional está inserida 

e de que forma. 
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Diante da análise realizada por este pesquisador, o núcleo de estudos ―Visão Histórico 

Cultural do Mundo Globalizado‖, em que estão Englobadas as disciplinas 

Empreendedorismo, História do Vale do Paraíba, Globalização e Visão de Futuro, têm maior 

probabilidade de abordar o assunto de interesse. Tais evidências são explicadas devido à 

nomenclatura das disciplinas, ementas descritas no PPC, natureza das disciplinas e por 

exclusão ao analisar todos os núcleos, conforme foi citado anteriormente.  

Abaixo seguem as ementas das referidas disciplinas, planos de ensino de 2015 e posterior 

análise do pesquisador:  

Disciplina: GLOBALIZAÇÃO E VISÃO DE FUTURO  

 EMENTA CONSTANTE NO PPC: ―Sociedade de Consumo. Globalização e 

Desenvolvimento Sustentável. Consciência da Cidadania. Avanço Tecnológico. Sociedade 

do Conhecimento. Discussão de cenários possíveis para as próximas décadas‖.  

 PLANO DE ENSINO FEITO PELO DOCENTE RESPONSÁVEL DA DISCIPLINA EM 

2015: 

o OBJETIVO DA DISCIPLINA: Preparar o aluno para os conceitos fundamentais 

da Globalização e mudanças estruturais no modelo de gestão voltado para 

resultado com aspectos introdutórios e teóricos- pragmáticos, que facultam sua 

sensibilização às questões Globais, visualizando suas necessidades econômicas 

com planejamento para atender as necessidades da excelência global.  

o EMENTA CONSTANTE NO PLANO DE ENSINO: Objetivo da Globalização e 

Visão de Futuro relacionado ao consumo e desenvolvimento sustentável, a 

formação da participação na sociedade, desenvolvendo a tecnologia para busca do 

equilíbrio global, mobilizando a Discussão para os conceitos futuros para a busca 

da sustentabilidade 

o PLANO DE AULA DIA A DIA:  
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TABELA 4: PLANO DE ENSINO DISCIPLINA: GLOBALIZAÇÃO E VISÃO DE 

FUTURO 

Título/Seção Tópicos 
Metodologia/Material 

Didático 

Globalização, Pós-

modernidade e Mercado de 

Trabalho. 

 

Evolução Histórica do Cenário Global os 

Efeitos das Mudanças e o Direcionamento da 

Onda Global. Das eras evolutivas e os 

impactos políticos no Sistema. 

Aula expositiva 

Trabalho Interativo e Filmes 

Blocos Econômicos no 

contexto Global. 

 Tendência comercial, Motivo da formação do 

Bloco, Contexto e os impactos da EU, 

Representação Governamental, G20,G8, 

BRIC, Participação do Mercosul. 

Aula expositiva 

Trabalho Interativo e Filmes 

Tecnologia Sociedade do 

Conhecimento e Perfil do 

trabalhador 

Definição da Tecnologia, Origem e vantagem 

competitivas, Aldeia Global e seus efeitos, 

Redes Sociais, Conceito Corporativo e 

Sociedade do conhecimento. 

Aula expositiva / ACVA1 e 

Entrega do Planejamento do 

ED- Artigo 

Consumismo e 

desenvolvimento. 

Classificação das Necessidades, Pirâmide de 

Marslow, Ciclo da Produção, Ações e 

Impactos no desenvolvimento, Consumo em 

Massa 

Aula expositiva 

Trabalho Interativo e Filmes 

Desenvolvimento Das 

Competências e Controle 

Sustentável. 

Consumo e Impacto dos adolescentes, 

Crianças, Ações e impactos no 

desenvolvimento e Análise e debates.  

Aula expositiva 

Trabalho Interativo e Filmes 

Fusões e Aquisições no 

cenário Global. 

Definição de Multinacional ou transnacionais, 

Conceito de Administração, Divisões e 

relações das organizações e Estrutura 

Organizacional. 

Aula expositiva / Entrega do 

Planejamento do ED- Fase II 

 Projeto Outdoor Training 

Desenvolvendo trabalho em campo 

aprimorando as competências, realizando 

trabalho em equipe, sistema de comunicação, 

Planejamento. 

Outdoor, SFXavier. 

Projeto Outdoor Training 

Elaborando situações com clima 

organizacional sobre pressão, trabalho voltado 

para resultado e metas, flexibilidade e 

Criatividade e liderança situacional 

Aula e ACVA 

Nivelamento dos temas do  

conteúdo,Trabalhos e 

Apresentação 

Apresentação dos Conteúdos em sala de Aula, 

Conceito Geral dos Estudos Dirigidos, Estudo 

de Case.  

ACVA 2 

Outdoor, SFXavier. 

Avaliação U2 

Revisão de todo o conteúdo abordado em caso 

de dúvidas. 

Avaliação Final. 

Aula expositiva 

Fonte: Plano de ensino (2015) 

 ANÁLISE DO PESQUISADOR    

A primeira consideração a ser feita, se refere à divergência entre a ementa especificada no 

PPC e a descrita no plano de ensino, em que ambas deveriam ser idênticas.  

A ementa do PPC apresenta-se muito vaga, o que oferece uma liberdade excessiva ao 

professor para elaborar o conteúdo da aula.  Por outro lado, o texto da ementa do plano de 

ensino (que deveria ser idêntico ao PPC) apresenta-se confuso e sem especificação do 

objetivo.  
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Como consequência, o conteúdo da disciplina também é falho. Há uma junção de temas 

aparentemente desconexos, uma vez que a disciplina se inicia falando de evolução histórica 

da globalização, prosseguindo com temas de economia, tecnologia, recursos humanos, 

comportamento do jovem, definição de multinacionais, retornando a recursos humanos e na 

última aula elabora uma revisão para a prova final.  

Ao relacionar os dados apresentados com a teoria estudada, nesta pesquisa, em que Sacristan 

(1999) afirmou que a teoria aprendida deve ter significado para o aluno, ou seja, relacionar a 

aplicação da teoria à prática vivida, pode-se afirmar que a referida disciplina não agrega valor 

ao curso e poderia abordar conceitos pertinentes para a formação do bacharel em 

administração, caso seja reestruturada. Apesar de estar inserida no eixo que tem aderência 

com a realidade local, não atende a esse requisito.   

O perfil do egresso requerido no PPC também não é atendido, pois o documento determina 

que o curso deve  ―Formar cidadãos e profissionais com qualidades reconhecidas e 

valorizadas pela sociedade e pelo mercado de trabalho‖ produzindo, sistematizando e 

difundindo o conhecimento nos diversos campos do saber, através do ensino, do incentivo a 

pesquisa e extensão, articulados de modo a contribuir para o desenvolvimento do País e 

principalmente da região onde estará inserida‖ (PPC, 2012). Diante do conteúdo ministrado, 

há evidências que existem divergência entre o objetivo do currículo e o conteúdo da 

disciplina. 

Por fim, diante da tabela de conteúdo, a metodologia de aula detalhada pelo docente, também 

chamou a atenção, com predominância de aula expositiva, ou seja, não há inovação para atrair 

a tenção dos alunos. Essa constatação também contradiz o PPC e o presidente do grupo. 

Ambos afirmam que o projeto curricular deve ser associado à implementação de alternativas 

didáticas, metodológicas e pedagógicas inovadoras para atrair a atenção do discente. 

Diante das análises feitas, é possível concluir que a disciplina ―Globalização e Visão de 

futuro‖ não colabora para o desenvolvimento do aluno sobre as questões de mercado global e 

regional. O tema da disciplina possibilita um conteúdo rico e que necessita de constante 

atualização para tornar-se relevante para a formação do discente. A mudança na ementa 

poderia suprir essa falha.  
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Disciplina: EMPREENDENDORISMO  

 EMENTA CONSTANTE NO PPC: O perfil do empreendedor. Busca e seleção de 

oportunidades de negócios. Ação comercial para empreendedores. Escolha de ponto 

comercial. Sistema de informações. O plano de negócios: como elaborar e 

implementar. O sistema de franchising 

 PLANO DE ENSINO FEITO PELO DOCENTE RESPONSÁVEL DA DISCIPLINA 

EM 2015 

o OBJETIVO DA DISCIPLINA: não apresenta  

o EMENTA CONSTANTE NO PLANO DE ENSINO: O conceito de 

empreendedorismo. Características de um empreendedor. Perfil, qualidade e 

habilidades do empreendedor. Atitude empreendedora. Técnicas de 

identificação e aproveitamento de oportunidades. Análise da importância da 

visão do futuro e quebra de paradigmas.  A constituição de empreendimentos: 

aspectos estratégicos, gerenciais e operacionais. O processo empreendedor. 

Tipos de empreendimentos. O papel do empreendedor na criação de uma 

empresa. Etapas do processo de criação de uma empresa: o plano formal de 

negócios.  Empreendedorismo frente à gestão de pessoas e das organizações. 

 

 PLANO DE AULA DIA A DIA: 

TABELA 5: PLANO DE ENSINO DISCIPLINA EMPREENDEDORISMO 

Seção Tópicos Metodologia/Material Didático  

1 
 Apresentação do Plano de Ensino da Disciplina. 

 O conceito de empreendedorismo; 

 Características de um empreendedor; 

Aulas expositivas. 

2 
 Perfil, qualidade e habilidades do empreendedor; Atitude 

empreendedora; 
Aulas expositivas. 

3 
 Técnicas de identificação e aproveitamento de oportunidades; 

 Entrega e correção do 1º. ED. 

Aulas expositivas e Estudo de 

Caso. 

4 

 Análise da importância da visão do futuro e quebra de 

paradigmas; A constituição de empreendimentos: aspectos 

estratégicos, gerenciais e operacionais; 
Aulas expositivas e avaliação. 

5 
 O processo empreendedor; 

 Avaliação Individual Dissertativa N1. 
Aulas expositivas. 



109 
 

6 
 Tipos de empreendimentos; 

 Entrega e correção do 2º. ED. 

Aulas expositivas e Estudo de 

Caso. 

7 
 O papel do empreendedor na criação de uma empresa; 

 Avaliação Individual Dissertativa N2. 
Aulas expositivas e avaliação. 

8 
 Etapas do processo de criação de uma empresa: o plano formal 

de negócios; 
Aulas expositivas. 

9 

 Empreendedorismo frente à gestão de pessoas e das 

organizações 

 Entrega e correção do 3º. ED. 

Aulas expositivas e 

Apresentação do ED (Trabalho). 

10 
 Fórum para dúvidas 

 Avaliação Final U2 
Discussões e avaliação. 

Fonte: Plano de ensino (2015) 

 

• ANÁLISE DO PESQUISADOR: 

Assim como ocorreu no plano de ensino anteriormente analisado, a ementa do PPC difere da 

ementa descrita no plano de ensino, pois ambas deveriam ser idênticas.  

A ementa do PPC apresenta-se coerente com o nome da disciplina se for considerada a 

temática ―empreendedorismo‖ de forma ampla e genérica, desconsiderando o 

desenvolvimento regional.  

Já na ementa apresentada no plano de ensino, há maior detalhamento do conteúdo da 

disciplina e apresenta-se convergente com a ementa do PPC, apesar da diferença de texto. 

Porém também não menciona a realidade regional na possiblidade de formação de um futuro 

empreendedor.  

Com isso, essa disciplina não está adequada as diretrizes do PPC referente ao preparo do 

egresso para atender a demanda regional e não atende a esse requisito.  

Referente ao conteúdo detalhado da disciplina, esta segue com rigor a ementa estabelecida 

pelo plano de ensino. No entanto, é possível observar que a metodologia de aula é 

ultrapassada e baseia-se basicamente em ―aula expositiva‖. Assim como a primeira disciplina 

analisada, não há inovação em sala de aula.  

Como análise geral, é possível considerar que a disciplina se apresenta genérica a qualquer 

curso ou instituição de ensino, não atendendo ao parâmetro estudado pelo pesquisador.  
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Disciplina: HISTÓRIA DO VALE DO PARAÍBA  

 EMENTA CONSTANTE NO PPC: Formação histórica da região. Características 

culturais: ocupação e construção do espaço. História econômica regional. 

Características econômicas atuais. 

 PLANO DE ENSINO FEITO PELO DOCENTE RESPONSÁVEL DA DISCIPLINA 

EM 2015 

o OBJETIVO: Desenvolver e oferecer meios para que o aluno tenha capacidade 

de reflexões, através das diversas ferramentas do ensino-aprendizagem, 

contribuindo, assim, com a formação da consciência crítica do cidadão. 

o EMENTA CONSTANTE NO PLANO DE ENSINO: Formação histórica da 

região. Características culturais: ocupação do espaço. História econômica 

regional. Características econômicas atuais. 

o PLANO DE AULA  

TABELA 6: PLANO DE ENSINO DISCIPLINA HISTÓRIA DO VALE DO PARAÍBA 

Título/Seção Tópicos 
Metodologia/Material 

Didático  

            01  Apresentação da disciplina – História do Vale do Paraíba 

O tropeirismo e a Cafeicultura  no Vale do Paraíba 
Aula expositiva e vídeos  

            02  
APARECIDA – A cor da santa nacional - ACVA 

Aula expositiva e vídeos  

            03  O CAFÉ O VALE E A SUSTENÇÃO DO PODER: Do 

Convênio de Taubaté ao Golpe Varguista.  

Aula expositiva e vídeos  

            04  
O vale do Paraíba na revolta armada paulista de 1932. - ACVA 

Aula expositiva e vídeos  

            05  Apresentação Estudo Dirigido – História das Cidades 

Valeparaibanas. - Contextualização 

Aula expositiva e vídeos  

            06  
Vale do Paraíba – Industrialização e Tecnologia - ACVA 

Aula expositiva e vídeos  

            07  
Cidades Sanatórios no Vale do Paraíba 

Aula expositiva e vídeos  

            08  Campo de Concentração no Vale do Paraíba – 2ª Guerra Mundial  

- ACVA 

Aula expositiva e vídeos  

            09  Apresentação Estudo Dirigido – História das Cidades 

Valeparaibanas. - Revisão 

Aula expositiva e vídeos  

            10 
Prova Final   

Aula expositiva e vídeos  

Fonte: Plano de ensino (2015) 

 ANÁLISE DO PESQUISADOR  

A disciplina em questão possui em sua ementa a abordagem das características econômicas 

atuais da região, dentre outros tópicos relevantes para o estudo da região onde a faculdade 
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está inserida. O objetivo do plano de ensino reforça a intenção de estudar a inserção regional 

ao abordar que, a disciplina deve fomentar a formação da consciência crítica do cidadão.  

A ementa do PPC apresenta-se idêntica a ementa do plano de ensino. No entanto, ao analisar 

o conteúdo programático, há forte discrepância entre a ementa e os temas abordados. Não há 

menção sobre realidade regional, nem atual. O conteúdo programático mais parece uma aula 

de história regional totalmente desvinculada da profissão do administrador. Permeia desde a 

época do café, histórias religiosas, a cidade na segunda guerra e finaliza com histórias da 

região.  

Com isso, a disciplina, que teria total aderência com os objetivos do PPC, peca em sua 

execução ao descumprir o conteúdo determinado pela ementa e não aborda a realidade 

regional.  

 

8.2.4. O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

SEGUNDO ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Visando compreender o curso de Administração da cidade de São José dos Campos sob a 

visão dos atores envolvidos, foram feitas entrevistas com o coordenador do curso, professores 

que ministram as disciplinas estudadas e alunos do último ano do curso.  

As entrevistas foram realizadas pessoalmente pelo pesquisador; com o coordenador e 

professores, foram gravadas e transcritas. Já as entrevistas com os alunos foram obtidos por 

meio de questionário estruturado também aplicado pelo pesquisador em sala de aula. A 

intenção foi confrontar a teoria estudada, as informações apresentadas nos documentos 

normativos com a realidade do dia a dia. Abaixo, segue a caracterização dos entrevistados.  

Coordenador do curso da faculdade de São José dos Campos: tem 57 anos, é graduado  

em Administração, mestrado também em Administração e Doutorado em Engenharia da 

Produção. É consultor de empresas e leciona no ensino superior há nove anos. Seu regime de 

trabalho na faculdade é parcial. Possui dezesseis horas de coordenação, além das aulas que 

ministra, cuja quantidade varia a cada trimestre. A faculdade trabalha com dois registros em 

carteira para quem tem cargo de coordenação; um registro atende somente à docência e outro 

a coordenação.  
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O professor intitulado “A”: ministra a disciplina História do Vale do Paraíba. É graduado 

em história, com mestrado em Desenvolvimento Regional. Leciona no ensino superior há sete 

anos e está na faculdade nesse mesmo tempo. Seu regime de trabalho é horista, ministra 

dezesseis aulas semanais na instituição em diversos cursos. Fora a profissão de docente, é 

funcionário do IBGE durante o período diurno. Entrou na faculdade por meio de envio de 

currículo e aula teste 

O professor intitulado “B”: ministra a disciplina Empreendedorismo. Possui graduação em 

Administração e pós-graduação em Gestão de pessoas. Tem doze anos de experiência no 

ensino superior. Atualmente possui uma carga horária de vinte horas semanais. Está na 

instituição há dois anos, mas atua na docência há 12 anos. O regime de trabalho é horista. É 

proprietário de pequena empresa do ramo da educação e já trabalhou em multinacionais. 

Entrou na faculdade por meio e envio de currículo e aula teste.    

O professor intitulado “C”: ministra a disciplina Globalização e Visão de Futuro. Seu 

Regime de trabalho é horista e possui 30 horas semanais de aula. Não leciona em outra 

faculdade. Sua formação acadêmica é engenharia industrial mecânica, com dois cursos de 

pós-graduação em segurança do trabalho e gestão empresarial. Entrou em 2015 no mestrado 

em Desenvolvimento Regional. Começou a dar ministrar aula em 2007. Tem experiência 

profissional em multinacionais em diversas áreas da administração. Sua contratação na 

faculdade foi por meio de envio de currículo e aula teste. 

Pode-se notar que todos os professores entrevistados são ―horistas‖, o qual condiz com o 

Censo da Educação de 2010, ao identificar que na categoria de 

instituições privadas, prevalecem os horistas, mesmo com a diminuição de 55,8%, em 

2002, para 48,0%, em 2010. Também foram entrevistados dez alunos do curso de 

Administração, todos do último semestre do curso que, hoje, tem aproximadamente quarenta 

alunos formandos. Portanto, a amostra representa vinte e cinco por cento do total de alunos. A 

seguir será apresentado o perfil dos estudantes, segundo as entrevistas.  

Conforme mencionado anteriormente, o presidente, em sua entrevista, descreveu o público 

alvo das faculdades do grupo, sendo de baixa renda e relatou algumas dificuldades de ofertar 

ensino superior a essa população.  

O coordenador também afirmou que os alunos são, predominantemente, da classe social D 

(salário de 1 a 3 salários mínimos) e estudaram o ensino médio em escola pública. Essa 
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informação pode ser confirmada na entrevista com os alunos, em que foi perguntada a idade, 

sexo, se trabalha, em qual setor da economia trabalha, renda atual e onde cursou o ensino 

médio.  

Verificou-se que a idade é bem diversificada, há muitas mulheres e a maioria está empregada. 

Sobre o setor de trabalho, grande parte atua no ramo de prestação de serviços e recebe de um 

a três salários mínimos, coincidindo com as informações descritas pelos gestores da 

faculdade. A amostra entrevistada foi caracterizada da seguinte forma: 

GRÁFICO 4: CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DOS ALUNOS 

ENTREVISTADOS DA FACULDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

  

  

  

Fonte: o autor (2015) 
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Os dados acima comprovam o que também aponta o senso da educação superior de 2010: as 

matrículas contaram com participação majoritariamente feminina ao longo do período de 

2001 a 2010 e, ainda, mostra‐se superior, considerando os concluintes.  

Em 2010, do total de 6.379.299 matrículas no ensino superior, 57,0% são femininas e, entre 

os concluintes, a participação feminina é de 60,9% (INEP, 2010).  

A idade dos alunos também converge com os estudantes de todo o Brasil, conforme apontou o 

Censo.  De acordo com o INEP (2010) 

No ano de 2010, metade dos alunos dos cursos presenciais tem até 24 anos, sendo que 

os alunos 25% mais jovens têm até 21 anos e os 25% mais velhos possuem mais de 29

  anos. Em média, os alunos dos cursos presenciais possuem 26 anos. Também em 201

0, nos cursos a distância, metade dos alunos tem até 32 anos, os 25% mais jovens têm 

até 26 anos e os 25% mais velhos  têm mais de 40 anos. (INEP, 2010, p. 11) 

Esse perfil de aluno identificado na pesquisa e reafirmado pelo INEP reflete a nova demanda 

de universitários que enxergaram na reforma universitária uma oportunidade cursar o ensino 

superior que se tornou viável economicamente.  

Apesar de a faculdade estar situada no centro da cidade e envolta por comércio, a 

caracterização da amostra apontou que a maioria dos alunos não trabalham no comércio e sim 

na prestação de serviços. Tem-se, então, a constatação de uma falta de estudo por parte da 

instituição sobre o real perfil do egresso. Os gestores afirmaram, na entrevista, crer que os 

alunos trabalham, em sua maioria, no comércio, quando na realidade o setor é outro. A falta 

de clareza reflete na elaboração de um currículo mais assertivo que atenda realmente a 

demanda regional. Essa falha é reflexo da falta de estudo do acompanhamento do egresso, o 

qual é uma exigência do MEC. 

Ao ser questionado sobre esse acompanhamento, o coordenador respondeu que não há 

nenhum estudo formal por parte da faculdade, mas informalmente os alunos contam que estão 

empregados, outra forma de acompanhar os egressos é através dos Trabalho de Conclusão de 

Curso de Administração que fazem um mapeamento do perfil .   

 Tem-se aí um dado relevante para o presente estudo. A construção de um currículo efetivo se 

inicia com a definição clara do perfil de egresso que o curso pretende formar. Se o curso não 

tem essa informação, torna-se muito difícil construir um curso que atenda, de fato, a demanda 

local. As disciplinas tendem a ser genéricas e não terem significado.  
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Seguindo com a análise da entrevista, inicialmente, foi perguntado ao coordenador qual o 

maior ―atrativo‖ para os alunos procurarem a faculdade, o curso, bem como qual a estratégia 

para atraí-los. Para ele, a maior propaganda é o ―boca-a-boca‖, pois os alunos gostam do 

curso e o recomendam. O pesquisador constatou que a faculdade, realmente, não investe 

grandes recursos em propagandas e o número de alunos no curso comprova a boa aceitação 

perante os estudantes.  

Como o curso de Administração é o mais popular entre os estudantes no Brasil, foi 

perguntado ao coordenador se a Faculdade tem algum projeto para diferenciá-lo dos demais 

cursos concorrentes da região. Para esse coordenador, a oferta de atividade extracurricular 

como, por exemplo, visita técnica e olimpíadas da faculdade, poderia ser o diferencial entre os 

outros cursos da região, o que poderia potencializar o sentimento de orgulho e valorização do 

curso.  

As ações apontadas pela coordenação como diferencial competitivo são classificadas como 

extracurriculares. As visitas técnicas (visitas monitoradas a ambientes empresariais) são ações 

feitas pela maioria dos cursos de Administração, não podendo ser considerada, portanto, um 

diferencial. A promoção de jogos valoriza a relação do aluno com a Instituição, mas não cria 

diferencial para o curso. Com isso, entende-se que o curso estudado não tem uma estratégia 

clara para se destacar da concorrência.  

A partir do perfil de público descrito, foi perguntado ao coordenador e professores da 

faculdade se há dificuldade em ofertar ensino para esse perfil de estudante e, se sim, quais 

são.  

O coordenador do curso afirmou que o maior desafio em gerir um curso e formar alunos com 

o perfil descrito, é motivá-los e fazê-los acreditar que, com educação, eles podem, de fato, 

progredir na vida e mudar a realidade. Muitos desses alunos não atuam na área de estudo e 

cursam a faculdade para terem um diploma de ensino superior, mas não se sentem 

verdadeiramente capazes de ganhar dinheiro com a profissão que cursam.  

O desafio também consiste em recuperar alguns conhecimentos que não foram assimilados na 

escola e que são a base para o ensino superior. A faculdade precisa resgatar esses 

conhecimentos e faz isso por meio de monitoria e revisão dos professores dentro das 

disciplinas. Essa dificuldade interfere na condução do currículo do curso, pois os conteúdos 
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não são passados na profundidade que deveriam nem em sua totalidade em algumas 

disciplinas.  

O professor A entrevistado também respondeu a pergunta de forma semelhante. Afirmou que 

o maior desafio de lecionar para alunos com o perfil relatado é transformá-los em 

profissionais melhores. Além disso, é preciso resgatar as disciplinas de base que os alunos 

desconhecem.   

Já para o professor ―B‖, O maior desafio de lecionar para a população alvo é a deficiência em 

conhecimento. Para suprir essa carência, o professor trabalha com leitura com o objetivo de 

nivelamento da classe. Ainda, o professor constata a dificuldade na redação e postura em sala 

de aula. Por fim, para o professor ―C‖, o maior desafio de lecionar para a população da 

faculdade é a enorme carência em termos de leitura, escrita e conhecimento em atualidades. 

Isso impacta na expressão e postura em sala de aula.  

Como pode ser observado, a opinião de todos os entrevistados é unanime sobre as 

dificuldades encontradas em sala de aula com o perfil de alunos descritos, cuja deficiência 

encontra-se na base trazida do ensino médio. A principal consequência é não conseguir 

conduzir o ensino na profundidade adequada de um curso de graduação.    

As informações acima convergem também com os dados do Censo da Educação básica que 

aponta que, além da grande evasão, muitos alunos que conseguem sair do ensino médio não 

dominam conteúdos básicos de matemática e português.  

Essa é uma grande discussão no meio acadêmico. Quem deve determinar qual a profundidade 

de discussão de cada conteúdo na disciplina? O ritmo da sala e sua base ou a exigência do 

mercado? Neste caso estudado, fica claro que a base dos alunos reflete a profundidade das 

discussões em sala de aula e, consequentemente, afeta a formação profissional.  

Como o curso atende aos requisitos mínimos exigidos pelo MEC, no que se refere à carga 

horária (3000 horas), trabalhar o nivelamento e todo o conteúdo fora da sala de aula é 

inviável. 

As informações acima analisadas vão ao encontro do aspecto de empregabilidade do egresso. 

Conforme já afirmado, não há estudo formal na faculdade que quantifique esse dado. 

Portanto, não é possível saber se a realidade relatada interfere na evolução profissional.  
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É importante definir, dentro desse aspecto, o que pode ser chamado de evolução profissional. 

O acompanhamento do aluno, desde sua entrada até sua saída, permite avaliar, 

percentualmente, se ele progrediu financeiro e intelectualmente. Evolução, então, nesse 

aspecto, é muito particular e não convém traçar uma meta como padrão de qualidade.  

Com base nessas afirmações, ainda em entrevista com o coordenador da faculdade, foi 

perguntado se o currículo do curso de Administração é voltado para atender as necessidades 

de algum ramo específico. Como resposta, o coordenador afirmou que, hoje, não há essa 

especificidade em 100% do currículo. No entanto, enfatizou seu trabalho para chegar a um 

formato do currículo mais regional, não especificando o foco. 

Essa informação, de certa forma, contradiz com o que o presidente do grupo alegou em 

entrevista, ao mencionar que os cursos terão seu currículo mais padronizado entre as 

faculdades do grupo em um futuro breve, se diferenciando em alguns aspectos ainda não 

definidos.  

Sobre a formação especificamente do currículo, questionou-se sobre a elaboração do Projeto 

Pedagógico do curso. Segundo o coordenador, o projeto Pedagógico foi elaborado por meio 

da reunião de alguns professores que faziam parte do quadro docente de outras faculdades de 

administração do grupo. A partir disso, introduziram algumas características que a Faculdade 

tinha na região como melhores práticas. Todos os professores entrevistados afirmaram que 

não participaram da elaboração do projeto pedagógico.   

O fato de todos os professores entrevistados serem horistas explica a não participação na 

elaboração do PPC, pois eles são pagos por hora e essa realidade induz a não se envolver com 

assuntos extraclasse, pois não são pagos para essa atividade.   

Ainda explorando a construção do Projeto Pedagógico e, consequentemente, do currículo, foi 

questionado se há no currículo conteúdos que abordem a inserção regional.  

O coordenador afirmou que o curso tenta buscar as características da região como a disciplina 

―História do Vale do Paraíba‖, que busca trazer algumas características regionais. O aluno não 

aprende a história pela história e, sim, dados sócio econômico e potenciais regionais de 

emprego. Há, também, projetos que trabalham no dia a dia os problemas do entorno. 
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Essa informação conflita com o que afirmou o professor responsável pela disciplina História 

do Vale do Paraíba. De acordo com ele, a disciplina contribui para a formação do aluno por 

meio da aprendizagem e transformação, pois é uma disciplina filosófica e não técnica. O 

objetivo é ensinar quem somos e de onde viemos e qual o potencial regional. O conteúdo 

programático tem como foco a história do vale do Paraíba em diversos momentos da política 

brasileira. São ensinados tópicos referentes a posição geográfica, turismo religioso, convênio 

do café, constituição de 1932 e tecno polos em São José dos Campos. Por fim, é falado da 

cidade senatorial.  Na disciplina, há menção sobre a inserção regional no momento em que é 

abordada a questão da representação de São José dos Campos no cenário internacional, 

mostrando sua importância, com o foco no como e porque esse tecno polo se instalou na 

região.  

A divergência de respostas pode ter como fonte a falta de clareza no objetivo da disciplina. 

Em segundo lugar, a formação acadêmica do docente induz a condução do conteúdo para o 

lado histórico. Em terceiro, a possível falta de acompanhamento da coordenação dentro de 

sala de aula também contribui para essa divergência. 

Por conta disso, foi perguntado como é feito o acompanhamento do coordenador do curso na 

condução das disciplinas. O coordenador alegou que a implantação do currículo do curso em 

sala de aula é acompanhada por meio dos planejamentos de aula que os professores elaboram 

e por meio do feedback dos alunos.  

O professor ―A‖ respondeu que a coordenação acompanha a disciplina por meio do envio dos 

planos de ensino, mas não há acompanhamento in loco. O professor ―B‖ também respondeu 

que a coordenação acompanha por meio do plano de ensino e o professor ―C‖ disse que a 

coordenação acompanha de perto a evolução da disciplina. 

Por fim, ao perguntar para os alunos a mesma questão, para 70% (setenta por cento) a 

coordenação não acompanha ou não presenciam nenhuma ação da coordenação para 

acompanhamento do curso.   

As respostas dadas pelos alunos e professores constatou que realmente falta acompanhamento 

próximo da coordenação. Como justificativa, pode-se supor que as poucas horas de 

coordenação atribuídas, contribuem para o pouco acompanhamento do trabalho dos 

professores. Dezesseis horas semanais para coordenar aproximadamente mil alunos, torna 
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quase que impossível a execução de um trabalho completo. Esses fatores talvez expliquem, 

em partes, a divergência de informação entre o PPC e o plano de ensino. 

O ministério da Educação determina que o coordenador de curso deva ter suas horas de 

coordenação calculadas da seguinte forma: uma hora de trabalho para cada 18 (dezoito) aluno, 

com limite máximo de 40 (quarenta) horas. Seguindo essa regra, o referido coordenador 

deveria ter jornada integral.     

Com a finalidade de verificar qual a percepção do aluno sobre a abordagem da inserção 

regional no currículo, foi perguntado questionou-se se o curso possui alguma disciplina que 

trata sobre a inserção regional. 50% (Cinquenta por cento) dos alunos responderam 

positivamente. No entanto, quando perguntado qual é a disciplina, apenas 20% (vinte por 

cento) dos 50% (cinquenta por cento) citou a disciplina ―História do Vale do Paraíba‖. O 

restante respondeu disciplinas abrangentes como Marketing, Recursos Humanos e Finanças.    

Foi questionado também para os alunos sobre quais os objetivos da referida disciplina. As 

respostas foram em sua maioria: ―Demonstrar a formação histórica, social e econômica do 

Vale do Paraíba, a fim de que os alunos entendam melhor como se preparar para atuar na 

região‖ e ―conhecer as empresas instaladas na região e qual sua importância para a geração de 

emprego‖.  

Constata-se que, nem para os alunos o objetivo da disciplina é claro e se torna menos atraente 

por ser ofertada nos últimos semestres, quando na verdade deveria ser uma das primeiras 

disciplinas do curso.  

De acordo com as entrevistas, foi possível identificar que a disciplina considerada o 

diferencial do curso para tratar da inserção regional, possui pouca expressividade entre os 

alunos, tanto que a maioria não se lembrou de citá-la. As outras disciplinas que compões o 

mesmo eixo de formação (Empreendedorismo, Globalização e Visão de Futuro e Qualidade 

de Vida) não foram citadas por nenhum aluno.  

Seguindo com a coerência da pesquisa, uma vez identificado o eixo que mais se aproxima do 

tema estudado, foi necessário fazer as mesmas perguntas para os professores das disciplinas 

―Empreendedorismo‖ e ―Globalização e Visão de Futuro‖, ou seja, qual o objetivo das 

disciplinas? Elas abordam algum conceito sobre inserção regional? 
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A disciplina Empreendedorismo, segundo o professor responsável, tem como foco a teoria do 

empreendedorismo de forma geral sem especificar a região. Portanto, de fato, não aborda o 

tema de estudo.  

Já o conteúdo da disciplina ―Globalização e Visão de Futuro‖ condiz com o descrito no plano 

de ensino já descrito, ou seja, trabalhar a visão de mercado global. No entanto, também, não 

aborda a inserção regional.  

Após a finalização da análise dos documentos e das entrevistas para verificação se o curso de 

Administração da cidade de São José dos Campos possui compromisso formativo com a 

realidade local, é possível concluir que, apesar dos esforços da faculdade mostrados no PDI e 

PPC em cumprir tal exigência, a operacionalização do currículo em sala de aula deixa a 

desejar.   

O cerne do problema encontra-se em vários fatores. Inicialmente, há uma falta de clareza na 

definição do perfil do egresso. A acepção clara do perfil determina quais as disciplinas mais 

importantes do currículo. Teoricamente, há essa especificação no PPC, mas ela se perde no 

decorrer do curso devido à divergência de informações entre PPC, plano de ensino e realidade 

na sala de aula. Com isso, a disciplina História do Vale do Paraíba que foi apontada como 

diferencial do curso, não tem significado para os alunos.   

O acompanhamento da coordenação é primordial para condução do processo, mas a carga 

horária reduzida do coordenador inviabiliza o trabalho. Por outro lado, a falta de rigor no 

processo seletivo permite a entrada de alunos sem base para cursar o ensino superior. Esse 

fato impede que o professor consiga lecionar uma disciplina com a profundidade adequada e 

perca muito tempo resgatando conceitos primordiais.    

Por fim, um importante termômetro de efetividade do curso que é o acompanhamento da vida 

profissional do egresso não é feito, o que deixa dúvidas sobre qual o setor que mais emprega 

os alunos formados no curso. Essa informação poderia ser norteadora na elaboração do 

currículo que atendesse a realidade local.    
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8.3.ESTUDO DE CASO 2: CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE 

TAUBATÉ  

8.3.1. DESCRIÇÃO DA CIDADE DE TAUBATÉ  

 

A economia do município tem como atividade principal o setor de serviços, seguido da 

indústria e agropecuária, conforme especificado abaixo: 

FIGURA 8: ECONOMIA PREDOMINANTE EM TAUBATÉ 

 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de 

Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. (2010) 

Conforme pode ser observado, a agropecuária representa apenas 0,51% da economia regional, 

seguido da indústria que representa 49,50% e do setor de serviços que representa 50,19%.  

A cidade de Taubaté, a qual o curso está inserido, é um município da Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba. Limita-se a noroeste com a cidade de Monteiro Lobato, ao norte com os 

municípios de Tremembé e Pindamonhangaba, a leste com Lagoinha, a sudeste com São Luiz 

do Paraitinga, ao sul com Redenção da Serra e a oeste com Caçapava.  
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De acordo com o IBGE (Censo 2010), a cidade possui 278.724 habitantes, distribuídos em 

uma área de 625,92 km², com densidade de 445,3 hab./km². A maior parte da população vive 

em área urbana, com taxa de urbanização de 97,84%. 

Tabela 7: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA NO MUNICIPIO 

DE TAUBATÉ 

 

As características etárias da população do município são refletidas nos números de matrículas 

iniciais no ensino fundamental e médio. Conforme pode ser observado no quadro a seguir, em 

2006, o número de matrículas iniciais é bastante elevado. Cerca de 20% da população de 

Taubaté encontra-se matriculada no ensino fundamental e médio.   

TABELA 8: MATRÍCULAS NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ 

 

No campo da educação superior, segundo dados divulgados pelo INEP, em 2007, estão 

presentes no município 04 Instituições de Ensino Superior. Em 2007 foram registradas 7.439 

vagas oferecidas em cursos de graduação no município de Taubaté, sendo 640 em cursos de 

tecnologia. 
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Considerando as grandes possibilidades de desenvolvimento econômico e presença de 

contingente expressivo de jovem no município, a ampliação das possibilidades de 

qualificação profissional torna-se uma tarefa prioritária para a região. 

 

8.3.2. DESCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE 

TAUBATÉ  

 

A faculdade de Taubaté foi inaugurada em 2014, como uma filial da faculdade do mesmo 

Grupo situada em São José dos Campos. Com 3.840 m², o campus possui um prédio amplo 

com instalações novas. Oferece os Cursos Superiores de Administração, Engenharia de 

Produção e Engenharia Elétrica. Os cursos superiores de tecnologia são ofertados Gestão de 

Recursos Humanos, Logística, Mecatrônica Industrial e Fabricação Mecânica.  

A faculdade, com sua recente história, possui aproximadamente 550 (quinhentos e cinquenta) 

alunos, sendo desses 16% (dezesseis por cento) pertencentes ao curso de Administração. O 

curso dominante é Engenharia da Produção com 30% (trinta e um por cento).  

É importante ressaltar que o PDI da Faculdade de Taubaté dedica um campo para esclarecer 

sobre a autonomia que possui em relação à Mantenedora. Nesse espaço, afirma que: 

A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas em geral, pela 

Faculdade de Taubaté, incumbindo-lhe tomar todas as medidas necessárias ao seu 

bom funcionamento, respeitadas os limites da lei e do seu Regimento, a liberdade 

acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos 

deliberativos e executivos. A Faculdade de Taubaté goza de autonomia nos assuntos 

acadêmicos e didático-pedagógicos. (PDI, 2011, p. 14) 

A Faculdade de Taubaté possui como Missão, de acordo com o que está descrito no PDI 

(2011) ―estar intimamente identificada com a realidade presente da região, com suas 

possibilidades de desenvolvimento e de seu futuro, e, faz da regionalidade, sua marca, ao 

voltar-se conscientemente para as necessidades sociais e econômicas da Região de Taubaté‖.  

Observa-se que já na missão da Instituição há menção sobre a preocupação com a realidade 

local e intenção de suprir as demandas por meio da formação dos alunos. Há diversos trechos 

no documento que reafirmam a vocação da faculdade, como por exemplo, ―Formar 

profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, que estejam aptos ao exercício 
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profissional competente e à participação no desenvolvimento da sociedade em que interagem‖ 

PDI (2011, p. 11). 

Assim como o PDI, o PPI da Faculdade de Taubaté também representa, em seu conjunto, a 

identidade institucional, que é reflexo de sua inserção regional, prospecção de futuro e 

valorização de seus objetivos presentes. (PDI, 2011) 

A Faculdade de Taubaté desenvolve seu trabalho na área educacional refletindo seu 

compromisso com a responsabilidade social. Tem como componente principal da sua 

função social, inserir o aluno no mercado de trabalho ou melhorar a capacidade de 

empregabilidade do aluno sem deixar de lado a preocupação quanto à qualidade da 

formação dos seus alunos, além da permanente promoção de valores éticos e 

estabelecimento de parcerias com outras instituições de ensino, pesquisa e fomento do 

desenvolvimento econômico da região (PDI, 2011, P. 12). 

Referente ao conteúdo escolhido para compor o currículo, além de obedecerem às diretrizes 

curriculares nacionais, o PDI afirma que:  

Os conteúdos são selecionados tendo em vista o perfil do egresso e as competências 

desenvolvidas, observadas as especificidades de cada área e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos. Nessa seleção, devem ser observados alguns critérios gerais, 

entre os quais cabe destacar: Relevância social, com vistas a atender às necessidades e 

condições locais e regionais, guardando-se sua inserção no contexto nacional e 

internacional, bem como considerando as expectativas dos diferentes segmentos 

sociais no que se refere à atuação dos profissionais da área.  (PDI, 2011, p. 15) 

Os diversos trechos constantes no PDI da faculdade de Taubaté endossam o objeto de estudo 

da presente pesquisa, uma vez que reafirmam em diferentes momentos que a faculdade possui 

grande preocupação com a inserção regional.  

A forma de aplicação do currículo em sala de aula também é abordada no PDI, em que há um 

campo destinado a explicar como funciona o Apoio Didático-Pedagógico aos Docentes. 

Segundo o documento: 

Com o objetivo de orientar professores na condução de disciplinas, sugerindo 

metodologias, recursos, atividades e propostas de trabalho, além de orientar a relação 

professor-aluno, a Faculdade de Taubaté disponibiliza um serviço de apoio didático e 

pedagógico ao Docente, coordenado por um profissional com formação na área de 

Pedagogia e integrado pelos Coordenadores de Cursos. Tem como finalidade 

assessorar o corpo docente nas fases de planejamento, execução e avaliação, buscando 

a qualidade do processo ensino-aprendizagem. (PDI, 2011, p. 20) 

As metodologias de ensino incentivadas, segundo o documento, refletem a necessidade da 

utilização de práticas pedagógicas complementares às aulas expositivas tradicionais, 

objetivando desenvolver um ambiente propício para a consolidação do perfil do egresso. 

(PDI, 2011) 
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Entre outras práticas adotadas, destacam-se as seguintes: 

 Realização de aulas-problema capazes de estimular a pesquisa, a análise e a síntese; 

 Realização de seminários em que os estudantes discutam a literatura indicada para a 

disciplina e os resultados dos estudos que realizaram; 

 Discussão de casos reais na preocupação de melhor articular as instâncias teóricas e 

práticas e a recuperação da experiência dos estudantes; 

 Organização de dinâmicas de grupo buscando ativar a comunicação entre os pares, o 

aprendizado horizontal, a criatividade e o desejo de contribuir com novos elementos 

de discussão e análise; 

 Elaboração de projetos, produtos e serviços voltados à solução dos problemas 

regionais e nacionais pertinentes à área; 

 Utilização de recursos didático-pedagógicos em sala de aula, tais como audiovisuais, 

multimídia e de informática. 

O perfil do alunado da faculdade é bem diversificado, não sendo possível definir uma classe 

social dominante e idade.   Segundo a coordenadora do curso de Administração, há alunos que 

vieram de escola pública e alunos com poder aquisitivo mais alto. O local estratégico da 

faculdade atende alunos do sul de Minas, litoral norte e serra da Mantiqueira.  

 

8.3.1. CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE TAUBATÉ SEGUNDO OS 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 

 

a) Região da cidade em que a faculdade se encontra: próxima a rodovia presidente 

Dutra.  

b) Perfil dos discentes:  

1.  Instituição que cursou Ensino médio: os discentes se formaram, 

predominantemente, em escola pública.   

2.  Classe social dominante: conforme definição de classes do SAE 

(secretaria de assuntos estratégicos), a classe dominante dos alunos é 

diversificada, variando de B a D 

c) Perfil do corpo docente:  
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o Titulação: o curso cumpre o exigido pelo MEC de docentes titulados, sendo 

que atualmente a composição do corpo docente, no que se refere a titulação se 

encontra na seguinte proporção:  

 Doutores: 17% 

 Mestres: 67% 

 Especialistas: 17% 

o Regime de trabalho: todos os docentes são horistas.  

d) Carga horária do curso: 3000 horas  

e) Turno de funcionamento: noturno  

f) Nota atual do curso, segundo o último ENADE realizado em 2012: ainda não 

houve participação dos alunos no ENADE, pois a primeira turma ainda não concluiu.  

A Faculdade de Taubaté possui a estrutura curricular idêntica a Faculdade de São José dos 

Campos no que se refere à forma de progressão do curso, ou seja, obedece ao sistema 

trimestral, com mesmo valor de hora/aula por disciplina e mesmo sistema de avaliação 

composto por quatro notas: N1, N2, ED e U2. Com isso, não foram novamente explicadas tais 

particularidades.   

Outra semelhança se refere ao contexto do Projeto Pedagógico, em que diversos conceitos são 

idênticos ao PPC da Faculdade de São José dos campos, como por exemplo, o objetivo geral 

do curso e os objetivos específicos. No entanto, o currículo é bem diferente, conforme será 

detalhado.  

Para justificar a inserção local do curso de Administração na cidade de Taubaté, o PPC (2013) 

afirma que: 

Atenta às necessidades locais, e em sintonia com o alto grau de desenvolvimento 

observado na região, desenvolveu o projeto pedagógico do Curso de Graduação em 

Administração visando graduar profissionais aptos a atenderem às novas demandas 

sociais e profissionais, atualizados e com aptidão para renovar os conhecimentos 

adquiridos, compartilhando-os e disseminando-os dentro de sua área de atuação. 

(PPC, 2013, p. 9) 

O Curso de Graduação em Administração da Faculdade de Taubaté irá suprir, segundo esse 

documento, uma demanda existente no mercado de trabalho por profissionais formados em 

Administração.  

Ressalta, ainda, o PPC (2013) que a região sinaliza a necessidade urgente de soluções para as 

questões sociais que têm como ponto fundamental o sistema educacional. Como dado para tal 
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afirmação, apresenta uma informação referente à população da cidade que dobrou nos últimos 

20 anos, cujo processo de crescimento da população urbana do município tem se mostrado 

intenso, enquanto a população rural permaneceu praticamente a mesma, em termos de 

números absolutos. 

Considerando o desenvolvimento econômico e o crescimento em ritmo acelerado do 

município de Taubaté, a formação de profissionais no campo de atuação da Administração 

torna-se medida necessária. 

Em outro momento, o PPC infere uma crítica ao ensino de Administração e se propõe a 

diferenciar o curso por meio de seu ensino. Segundo o documento (2013), tendo em vista as 

inúmeras dificuldades encontradas no Ensino da Administração no que se refere à formação 

de bacharéis, considerando que o formato tradicional do ensino não contempla muitas das 

características propostas para o exercício da atividade na forma exigida pelo contexto atual, a 

Faculdade de Taubaté propõe um Curso de Bacharelado em Administração que se justifica 

pelo que segue: 

A realização do papel das Instituições do Ensino Superior em criar novos caminhos 

visando ao desenvolvimento científico, econômico e cultural do espaço no qual está 

inserida; a necessidade de integração aos aspectos próprios da contemporaneidade, 

caracterizada, principalmente, pelo desenvolvimento tecnológico que demanda o 

estabelecimento de uma comunicação cada vez mais eficiente; a condição de polo geo 

educacional dos municípios nos quais está inserido o campus, bem como sua 

qualificação no que tange às demais áreas do conhecimento humano. (PPC, 2013, p. 

7) 

Referente ao objetivo do curso, o PPC define como premissa.  

Formar o profissional, desenvolvendo a criatividade e o espírito crítico do educando, 

baseado na aquisição integrada de conhecimentos básicos, teóricos e práticos, 

permitindo o exercício da profissão não somente com competência, mas também com 

plena consciência da responsabilidade ética. PPC (2013, p. 8) 

Nota-se que não há um comprometimento declarado em adequar a formação do aluno a 

necessidade regional. No entanto, ao ler os objetivos específicos, tal preocupação é 

mencionada:   

 É objetivo específico do Curso, desenvolver profissionais com formação generalista 

para atuar no cenário globalizado, de forma competente, crítica, ética e 

transformadora, utilizando os diferentes recursos da teoria administrativa, de forma a 

articular o seu raciocínio para entender o mundo e resolver problemas do bem estar da 

comunidade. Especificamente, adequando as suas competências e habilidades à 

realidade da demanda e mercado profissional de Taubaté e dos outros municípios do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte (PPC, 2013, p. 11). 
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Vale ressaltar que tanto o objetivo geral quantos os objetivos específicos da Faculdade de 

Taubaté são idênticos à Faculdade de São José dos Campos. A forma de atuação da 

coordenação também está especificada de forma idêntica à Faculdade de São José dos 

Campos.  

No desenvolvimento do conteúdo das disciplinas são utilizadas metodologias que privilegiem 

a integração entre teoria e prática. Entre elas, podem ser destacadas: a realização de 

seminários (elaborados pelos alunos da disciplina), ciclo de palestras (com professores 

convidados, profissionais da área e/ou de áreas afins e etc.), estudos de caso (situação real ou 

fictícia para sua discussão no grupo), entre outros.     

O Estágio Supervisionado, por sua vez, constitui-se num lócus privilegiado, onde a 

aproximação entre teoria e prática vai experimentar um aprofundamento, tanto vertical quanto 

horizontal. A conexão entre teoria e prática é estimulada, também, a partir da realização das 

Atividades Complementares.    

Em síntese, a estrutura do Curso da Faculdade de Taubaté apresenta-se da seguinte forma:  

 Carga total de 3.066 horas, incluindo 2.666 horas de disciplinas obrigatórias 

constantes da Matriz Curricular; 

 300 horas de Estágio Supervisionado - 100 horas de Atividades Complementares - 150 

horas de Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso;   

 Carga horária anual acadêmica de 800 horas, distribuídas em 40 semanas e, no mínimo 

em 200 dias de trabalho acadêmico efetivo. - Semana de cinco dias letivos, com quatro 

aulas diárias de 50 minutos de segunda a sexta-feira. - Utilização dos sábados, para 

cursos de aprimoramento, estágio supervisionado, monitorias, estudos, revisões e 

demais atividades acadêmicas previstas.  

  A carga-horária obedece aos 200 (duzentos) dias letivos/ano, dispostos na LDB e será 

integralizada em, no mínimo, 8 (oito) semestres letivos e no máximo em até 14 

(quatorze) semestres letivos.    

O currículo é composto pelas seguintes disciplinas:  
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Ao analisar a matriz curricular da Faculdade de Taubaté, nota-se que há poucas disciplinas 

aparentemente condicionadas a estudar aspectos regionais. Para conferir tal afirmação, foi 

necessário fazer a leitura de todas as ementas para tentar identificar algum elemento que se 

referisse ao tema procurado.   

A partir das leituras, foram identificadas as disciplinas: Ambiente Econômico Global e Novos 

negócios como sendo possíveis propulsoras do estudo sobre inserção regional.   Desse modo, 

faz-se necessário o estudo dos planos de ensino.  

Também é possível verificar que o currículo cumpre as exigências das DCN‘s e, assim como 

o de São José dos Campos, os eixos de formação são distribuídos nas disciplinas no decorrer 

dos trimestres.  

DISCIPLINA: AMBIENTE ECONÔMICO GLOBAL 

 EMENTA CONSTANTE NO PPC: Evolução histórica do capitalismo. Globalização e 

Blocos Comerciais. Globalização Financeira e de Capital. Operações Industriais e 

financeiras no mercado globalizado. Entidades Reguladoras da Economia Mundial. 

Estratégias de Mercado Global. Desenvolvimento do Vale do Paraíba. Polos de 

Crescimento 

 PLANO DE ENSINO FEITO PELO DOCENTE RESPONSÁVEL DA DISCIPLINA EM 

2015 

o OBJETIVO: Proporcionar aos alunos uma visão do mercado mundial a partir da 

história do desenvolvimento econômico a partir da transição do feudalismo para o 

mercantilismo até o capitalismo industrial e financeiro do século XXI de forma 

que ele possa compreender as especificidades do local a partir do global e vice e 

versa. 

o EMENTA CONSTANTE NO PLANO DE ENSINO: A globalização é um termo 

constantemente citado pela mídia a partir dos últimos anos da década de 1990. 

Portanto, esta disciplina apresenta aos discentes a evolução histórica do 

capitalismo, como: os conceitos de Globalização Econômica e Cultural, além dos 

movimentos de resistência cultural do meio local; a formação dos Blocos 

Comerciais; a Globalização Financeira e de Capital; as operações Industriais e 

financeiras no mercado globalizado; as Entidades Reguladoras da Economia 

Mundial; as Estratégias de Mercado Global e o Desenvolvimento do Vale do 
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Paraíba por meio da análise da formação dos Polos de Crescimento. Ao final, 

espera-se que o aluno consiga desenvolver a percepção da economia local e global, 

além da influência externa na dinâmica da construção cultural e os movimentos de 

resistência históricos. 

o PLANO DE AULA 

TABELA 9: PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA AMBIENTE ECONÔMICO 

GLOBAL 

 

Fonte: Plano de Ensino (2015) 

ANÁLISE DO PESQUISADOR 

A disciplina apresenta similaridade entre as ementas do PPC e do plano de ensino. De fato, há 

a menção ao desenvolvimento regional quando aborda o estudo do desenvolvimento do Vale 

do Paraíba. O objetivo da disciplina é coerente com a ementa. Referente à metodologia 

empregada, não há inovação.  



 

133 
 

Para saber o grau de contribuição da disciplina com o curso, é necessária a entrevista com o 

professor.   

DISCIPLINA: NOVOS NEGÓCIOS  

 EMENTA CONSTANTE NO PPC: Novos negócios. Estrutura do plano de negócios. 

Fontes de Recursos. Avaliação Financeira. 

 PLANO DE ENSINO FEITO PELO DOCENTE RESPONSÁVEL DA DISCIPLINA EM 

2015 

o OBJETIVO: Capacitar os alunos quanto ao conhecimento técnico e teórico sobre 

simulação de negócios com foco no desenvolvimento simulações onde buscarão 

oportunidades de negócios, visando o crescimento e desenvolvimento e 

amadurecimento de novos negócios, bem como a aplicação do mesmo após obter 

excelência na simulação do mesmo. 

o EMENTA CONSTANTE NO PLANO DE ENSINO: Introdução às atividades dos 

Jogos de Negócios; Atividades gerenciais desenvolvidas no software marketplace. 

o PLANO DE AULA 

TABELA 10: PLANO DE ENSINO DISCIPLINA NOVOS NEGÓCIOS 

Título / Seção Tópicos 
Metodologia / 

Material Didático 

SEÇÃO 1 

Conceito de negócio 

e sua simulação 

- Conceito sobre simulação, Como simular o 

negócio, Tipos possíveis de simulações de 

negócios 

Aula 

Expositiva/Slides 

SEÇÃO 2 

Simulação de 

Negócios / Canvas 

- Conceito de modelo de negócios 

- Business Model Canvas 

Aula 

Expositiva/Slides 

SEÇÃO 3 

Etapas de Canvas  

- Apresentação das 9 etapas do processo de 

simulação de negócios com base em Canvas 

- Estudo de caso 

Aula 

Expositiva/Slides/Ativ

idade em grupo 

SEÇÃO 4 

 Processo de 

simulação 

- Os quatro blocos base da simulação segundo 

modelo de Canvas. Estudo de caso 

Aula 

Expositiva/Slides 

SEÇÃO 5 

Empresa X Mercado 

-A divisão das fases de Canvas entre mercado e 

empresa 

- A fase que é considerada o elo entre mercado e 

empresa e sua importância 

Aula 

Expositiva/Slides/Ativ

idade em grupo 

 SEÇÃO 6 

Modelo de Clientes 

 

- Modelo de clientes 

-Modelo de negócios  

- Fases 1 ao 5 – simulando segundo Canvas 

Aula 

Expositiva/Slides 

SEÇÃO 7 

Modelo de Negócios 

- Fases 6 e 7 – simulando segundo Canvas 

- Estudo de caso 

Aula 

Expositiva/Slides/Ativ
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idade em grupo 

SEÇÃO 8 

Modelo de Negócios 
- Fases 8 e 9 – simulando segundo Canvas 

Aula Expositiva 

/Apostila 

SEÇÃO 9 

ED 

Apresentação do estudo dirigido – Plano de 

Negócios 
Atividade em grupo, 

formado previamente, 

para elaboração do ED  

SEÇÃO 10 U2 – avaliação final  

Fonte: Plano de ensino (2015) 

• ANÁLISE DO PESQUISADOR 

A referida disciplina apresenta divergência na ementa descrita no PPC e no plano de ensino. 

No entanto, ambas são demasiadamente genéricas e não mostram qual será o conteúdo a que 

deve ser ministrado. Na ementa do PPC, consta que o docente lecionará como elaborar um 

plano de negócios, sua estrutura, necessidade de recursos e avaliação financeira. Já a ementa 

menciona que haverá a aplicação de um jogo de negócios em um software.   

Ao analisar o plano de aula, fica claro que há de fato uma simulação de plano de negócios 

baseado em um método conhecido no meio da Administração chamado Canvas. O Canvas, 

segundo o SEBRAE (2015), é uma ferramenta de planejamento estratégico, que permite 

desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes. Sua metodologia se baseia no 

seguinte esquema: 

FIGURA 9: MODELO DE NEGÓCIOS CANVAS 

 

Fonte: Sebrae (2015) 
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O Sebrae ainda explica os passos:  

 Proposta de valor: o que sua empresa vai oferecer para o mercado que realmente terá 

valor para os clientes; 

 Segmento de clientes: quais segmentos de clientes foram foco da sua empresa; 

 Os canais: como o cliente compra e recebe seu produto e serviço; 

 Relacionamento com clientes: como a sua empresa se relacionará com cada segmento 

de cliente; 

 Atividade-chave: quais são as atividades essenciais para que seja possível entregar a 

Proposta de Valor; 

 Recursos principais: são os recursos necessários para realizar as atividades-chave; 

 Parcerias principais: são as atividades-chave realizadas de maneira terceirizada e os 

recursos principais adquiridos fora da empresa; 

 Fontes de receita: são as formas de obter receita por meio de propostas de valor. 

 Estrutura de custos: São os custos relevantes necessários para que a estrutura proposta 

possa funcionar. 

As ideias representadas nos nove blocos formam a conceitualização do negócio, ou seja, a 

forma como o empreendedor irá operar e gerar valor ao mercado, definindo seus principais 

fluxos e processos, permitindo uma análise e visualização do modelo de atuação no mercado. 

Sendo assim, o plano de ensino, após conceituar a ementa, objetivo e plano de aula, fica claro 

que a disciplina ensina a teoria de empreendedorismo só que com outro nome.  

Com isso, é necessária a entrevista com os professores e alunos para identificar se a simulação 

ocorre baseada nas características regionais, pois essa informação não consta em nenhum 

documento normativo.  

 

8.3.2. O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE TAUBATÉ SEGUNDO 

ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Visando compreender o curso de Administração da cidade de Taubaté sob a visão o olhar dos 

atores envolvidos, foram entrevistados o coordenador do curso, professores que ministram as 

disciplinas estudadas e alunos do último ano.  
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As entrevistas foram feitas pessoalmente pelo pesquisador; com o coordenador e professores, 

foram gravadas e transcritas. Já as entrevistas com os alunos foram realizadas por meio de 

questionário também aplicado pelo pesquisador em sala de aula. A intenção foi confrontar as 

informações apresentadas nos documentos normativos com a realidade do dia a dia. 

Inicialmente é importante caracterizar os entrevistados.  

Coordenadora do curso de Administração da faculdade de Taubaté: a coordenadora do 

curso é graduada em pedagogia, especialização em Coordenação Pedagógica Fundamentos e 

Prática e seu mestrado em Desenvolvimento Humano: Formação, Políticas e Práticas Social 

está em andamento. Seu regime de trabalho é integral, possui mais de 23 anos na área 

acadêmica. Além da experiência acadêmica, possui experiência na gestão de unidades de 

negócios. 

Professor “D”: ministra a disciplina Ambiente Econômico e Global. Está na instituição há 

três anos, regime de trabalho horista, possui dezesseis aulas semanais e não leciona em outra 

IES. Entrou na faculdade por meio de envio de currículo e aula teste. É mestre em Gestão e 

Desenvolvimento Regional, especializado em História do Brasil Republicano e em Educação: 

História, Cultura e Sociedade. Possui graduação em História e em Pedagogia. Além de 

docente do curso pesquisado, atualmente é diretor da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental.  

Professor “E”: ministra a disciplina Novos Negócios. Está na instituição há quatro anos, 

regime de trabalho horista, possui vinte horas semanais de aula e não leciona em outra 

instituição. Entrou na faculdade por meio de envio de currículo e aula teste. Possui graduação 

em Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional e pós-graduação com ênfase em 

Administração de Recursos Humanos. Também possui experiência em Recursos Humanos e 

seus subsistemas no seguimento de prestação de serviços, logística e ensino.  

Assim como os professores da faculdade de São José dos Campos, todos os professores 

entrevistados de Taubaté têm jornada de trabalho ―horista‖, em consonância com  o Censo da 

Educação de 2010, o qual identificou que, na categoria de Instituições privadas, prevalecem 

os horistas, ainda que esses tenham diminuído de 55,8%, em 2002, para 48,0%, em 2010.    

Sobre o processo de contratação dos docentes, perguntou-se o que é mais valorizado. A 

coordenadora respondeu que a atuação no mercado de trabalho é tão ou mais significante que 
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a titulação, pois não há plano de carreira, nem diferenciação de salário entre diferentes 

titulações. Em sua percepção, experiência prática na área é fundamental.  

Essa afirmação contradiz as diretrizes no MEC, em que deve haver proporcionalmente mais 

professores titulados em sala de aula. No entanto, a porcentagem de docentes mestres e 

doutores é satisfatória atualmente no curso. O fato de não haver plano de carreira também 

contribui para a realidade descrita.  

Além dos professores acima descritos, seis alunos do curso de Administração, todos do último 

semestre do curso foram entrevistados, cuja quantidade corresponde a uma amostra de 

sessenta e seis por cento do total de alunos formandos. Não foram entrevistados cem por 

cento, pois alguns faltaram na aula no dia da entrevista. A seguir o perfil dos estudantes, 

segundo as entrevistas. 

GRÁFICO 5: CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DOS ALUNOS 

ENTREVISTADOS DA FACULDADE DE TAUBATÉ 

  

  

  

Fonte: o autor (2015) 
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A coordenadora, em sua entrevista, afirmou que os estudantes do curso de Administração de 

Taubaté advêm de diferentes classes sociais, compondo um público eclético do ponto de vista 

sócio econômico e vieram de escolas públicas e particulares. Essa informação não 

correspondeu às respostas dos alunos entrevistados, conforme ilustrado nos gráficos acima, 

em que cem por cento afirmaram terem vindo de escolas públicas e cem por cento alegaram 

que recebem de um a três salários como renda, correspondendo, portanto, predominantemente 

a classe social D.  

Ainda conforme acima, os alunos entrevistados têm, em sua maioria, entre 20 e 24 anos, sexo 

feminino e trabalham no setor de serviços. As informações sobre sexo e idade dos alunos 

também convergem com os dados apontados pelo Senso da Educação Superior 2010, assim 

como o perfil de alunado da faculdade de São José dos Campos.  

Não é possível afirmar, devido à pequena amostra se comparada a todo o curso e não apenas 

egresso, que os alunos do curso como um todo são caracterizados dessa forma. No entanto, 

mais de cinquenta por cento dos formandos revelaram ser pertencentes ao grupo descrito.  

Foi perguntado à coordenadora qual o maior desafio em gerir um curso que oferta ensino para 

a população descrita. Segundo ela, o maior desafio é conscientizar o aluno sobre o que ele 

deve fazer com o conhecimento técnico que ele adquiriu na graduação. Ela também afirmou 

que o conhecimento prévio do aluno ao entrar na faculdade é fraco, mesmo aqueles que 

vieram de escolas particulares. Com isso, é necessário ofertar monitoria de Matemática e 

demais disciplinas que julgarem necessária para nivelar os alunos, resposta essa idêntica a 

Faculdade de São José dos Campos.  

A mesma pergunta foi respondida pelos professores entrevistados. Segundo o professor ―D‖, 

não há desafio. A estratégia é adequar o conteúdo ao nível de conhecimento do aluno. Os 

alunos advêm de várias classes sociais e isso impacta na homogeneização. Já o professor ―E‖ 

acredita que o maior desafio é a velocidade do raciocínio. No entanto, afirmou que os alunos 

passam no vestibular com base satisfatória. 

As respostas acima divergem em alguns aspectos, mas convergem na opinião que a base 

trazida do ensino médio é insatisfatória para cursar a graduação. Essa constatação foi feita 

também na faculdade de São José dos Campos. No entanto, o fato diferenciado entre as 

faculdades é a entrada de alunos com classe social mais alta e que cursaram o ensino médio 

em escola particular. Apesar disso, a base ainda é considerada insuficiente, o que desfaz a 
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rotulação da escola pública como fonte exclusiva de ensino de má qualidade, mas reafirma as 

informações do Censo da Educação Básica sobre a formação de alunos sem bons 

conhecimentos em Português e Matemática. 

As respostas acima retrataram a mesma questão do curso de São José dos Campos sobre quem 

deve conduzir o nível de aprofundamento dos conteúdos das disciplinas. O professor ―D‖ 

informou que costuma adequar a estratégia ao nível dos alunos. Mas será essa uma conduta 

assertiva? Ou o adequado seria manter a padronização do conteúdo independente da base do 

aluno? 

Também foi perguntada à coordenadora qual a estratégia que a faculdade tem para atrair os 

alunos para o curso de Administração. Segundo ela, o curso de Administração é naturalmente 

muito procurado. No entanto, para aumentar a procura, organiza visitas a escolas do ensino 

médio públicas e privadas para apresentação e faz trabalhos sociais para divulgar o curso. 

Essa prática de visita a escolas de ensino médio para divulgar a faculdade e o curso é 

amplamente utilizada por diversas faculdades e é uma forma eficiente e barata para captação 

de alunos.  

Assim como atrair alunos é importante, diferenciar-se da concorrência também é. Por esse 

motivo, foi perguntado à coordenadora qual o diferencial competitivo do curso. Para ela, a 

estratégia usada para diferenciar-se da concorrência, é a elaboração de projetos que atendam a 

comunidade. Funciona da seguinte forma: o Estudo Dirigido de todas as disciplinas 

(explicado no projeto pedagógico) é feito por meio de projetos unificados que obedecem a 

uma sequência lógica por todos os trimestres do curso. Esses projetos têm como princípio 

comum a inserção do aluno na comunidade e a formação de um espirito empreendedor.  

Nos primeiros trimestres, os alunos apresentam um estudo teórico sobre empreendedorismo e 

como formar uma empresa. Com a teoria pronta e estudada, nos semestres seguintes, eles 

criam um projeto com base nas necessidades locais e o desenvolvem na prática por meio de 

uma consultoria administrativa júnior sem custos para a comunidade.  

Como o curso é novo, a primeira turma está em andamento. Atualmente encontra-se em 

desenvolvimento uma parceria com a cooperativa de Figureiros
2
 da cidade que estão entrando 

em extinção por falta de apoio e patrocínio. A consultoria de alunos do curso de 

                                                           
2
 Os Figureiros se auto intitulam como artistas populares do Vale do Paraíba que recriam com barro (cru) figuras 

e cenas do seu dia a dia, ou do seu imaginário. Arte resultante não de aprendizado sistemático ou ensinamentos 

especiais, mas de uma tradição, da curiosidade ou das experiências pessoais do próprio artista. 
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Administração tem auxiliado na reestruturação administrativa desse trabalho para não acabar 

uma tradição da cidade.  

Para finalizar, a coordenadora enfatiza que o fato de trabalhar com projetos oferece 

experiência prática aos alunos e diferencia o curso da concorrência.  

A resposta acima descreveu o objetivo principal desta pesquisa que é identificar onde a 

inserção regional é trabalhada no currículo do curso. Para saber se essa diretriz que o curso 

adota se baseia no gerenciamento da coordenação ou no Projeto Pedagógico, foi perguntado 

sobre o processo de elaboração do Projeto Pedagógico. A coordenadora afirmou que o projeto 

veio pronto de São José dos Campos e que o curso ficou responsável apenas por adaptar o 

texto sobre inserção regional. Essa afirmação condiz com as respostas dos professores 

entrevistados que afirmaram não terem participado de sua elaboração   

Dentro do PPC, por meio da análise feita na matriz curricular, conforme mencionado 

anteriormente, foram identificadas as disciplinas ―Ambiente Econômico e Global‖ e ―Novos 

Negócios‖ também como possíveis propulsoras do tema.  

Para aferir o conteúdo das disciplinas e constatar se há menção ao desenvolvimento regional, 

perguntou-se aos professores qual o objetivo final e sua contribuição para formação do aluno.  

O professor D afirmou que a disciplina lecionada, Ambiente Econômico e Global, trata do 

mercado global e noção de funcionamento. O aluno se localiza como agente dentro do 

mercado global e todo processo econômico que envolve a sociedade. Diante dessa 

perspectiva, segundo o docente, o aluno consegue compreender conceitos e comportamentos 

econômicos da sociedade. Afirmou, ainda, que há menção sobre a inserção regional na 

disciplina, pois há uma análise econômica que vai da microeconomia a macroeconomia e isso 

inclui a economia regional. Há um estudo da região dos setores econômicos que os alunos 

habitam e trabalham. As informações acima convergem com o descrito no plano de ensino e 

projeto pedagógico. Como contribuição para a formação, a disciplina permite que o aluno 

consiga compreender conceitos e comportamento econômico da sociedade.  

O professor E informou que na disciplina Novos Negócios, a intenção é fazer uma análise e 

entender o nicho de mercado escolhido pelo aluno. Não há limitação da regionalidade; o aluno 

escolhe qual a região deseja estudar. Se escolher a cidade que reside, então, a inserção 

regional é estudada, caso contrário não será possível realizar o estudo. O aluno simula um 
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plano de negócios e o objetivo final é oferecer subsídios para os discentes conhecerem e 

identificarem as condições para abrir um novo negócio com todas as simulações reais da 

região escolhida.  

A contribuição para formação dos alunos é enorme, pois aprendem a empreender e manter o 

negócio.  

Confrontando as informações apresentadas na análise dos documentos normativos e nas 

entrevistas, fica evidente que a inserção regional é trabalhada no curso. A preocupação 

transcende as disciplinas e aparece nos projetos desenvolvidos pelos alunos extraclasse.  

Foi possível perceber que a coordenação aposta na ideia de que a aproximação da faculdade 

com a comunidade é vantajosa para todos, pois coloca o curso em evidência e, 

consequentemente, a propaganda é feita. Os alunos ganham, aprendendo sobre a melhor 

forma de atuação na região e prestam serviço na comunidade.  

Para saber a percepção dos alunos sobre o projeto, foi perguntado se o curso de 

Administração aborda, de alguma forma em seu currículo, a inserção regional, apresentando o 

perfil para empregabilidade. Como resposta unânime cem por cento dos entrevistados 

afirmaram que não.  

Apresentou-se, então, uma contradição evidente de informações. O projeto descrito, de fato, 

existe e é o orgulho da faculdade. Na semana de entrevista para a pesquisa, estava havendo 

um seminário para organização do andamento do trabalho, o qual, segundo os alunos, houve 

reais interessados na proposta apresentada que se tratava na elaboração de uma empresa de 

móveis sustentáveis.  

A partir da constatação acima, foi necessária uma segunda entrevista com a coordenação 

visando questionar possíveis fatores que explicasse a resposta negativa dos alunos. Segundo 

ela: 

Acredito que esse fato é o mesmo que acontece com o MEC ou com as competências 

que trabalhamos nos alunos. Não fazemos a "propaganda" daquilo que está sendo 

feito, por exemplo: alunos, agora vamos trabalhar a competência de liderança para que 

vocês possam desenvolver... Ou então, agora vamos trabalhar inserção regional, essa é 

pior ainda, porque afinal de contas as competências, vez ou outra são mencionadas. 

Portanto, identifico muito mais como uma falha na comunicação do que a falta dela, 

agora, por exemplo, os alunos estão trabalhando em um projeto com os figureiros. 

Estes são tradicionais na região. Ninguém disse aos alunos que isso é inserção 

regional. (COORDENAÇÃO, 2015) 
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A afirmação acima se apresenta coerente. Porém, tão importante quanto ensinar o adulto é 

mostrar a aplicabilidade para que o conteúdo faça sentido na vida profissional, conforme a 

teoria de andrologia. A faculdade pode rever sua comunicação com os alunos a fim de 

aperfeiçoar esse processo.  

Corroborando com projeto descrito, questionou-se o curso possui alguma ação de 

responsabilidade social. A resposta foi afirmativa. Os alunos participam de um projeto 

chamado Corações Aquecidos, que visa doar cobertor e comida aos moradores de rua. Essa 

ação é contínua e já criou no aluno a consciência social que a faculdade prega 

Com o objetivo de identificar a efetividade das ações descritas e do curso, perguntou-se como 

os alunos estão empregados, uma vez que ainda não há egressos. Segundo a coordenação, não 

há um acompanhamento formal, mas informalmente sabe-se que a maioria está bem 

empregada.  

Assim como na faculdade de São José dos Campos, o não acompanhamento de egressos 

impossibilita a formação de um aluno mais direcionado a determinados nichos de mercado e 

dificulta a elaboração de um currículo mais assertivo.  

Como resumo da análise feita por meio dos documentos normativos e das entrevistas do curso 

de Administração da cidade de Taubaté, pode-se afirmar que se cumpre o seu propósito de 

inserir no currículo a inserção regional por meio de atividades em classe e extraclasse.  

A elaboração do Projeto Pedagógico não foi feita na faculdade. Os relatos apontaram que ele 

veio pronto de São José dos Campos com flexibilidade de alteração apenas no contexto 

regional. Ou seja, o currículo é padronizado com outra faculdade do Grupo. Dentro desse 

currículo há duas disciplinas que estudam a região.  

A disciplina ―Novos Negócios‖ trabalha a inserção regional como estudo secundário, uma vez 

que a prioridade é o empreendedorismo. Já na disciplina ―Ambiente Econômico e Global‖ a 

economia regional é abordada em maior profundidade.  

Um projeto que simula uma consultoria empresarial atende empresas locais e os obriga a 

estudar o potencial regional cumprindo o papel social de uma Instituição de Ensino.  

Apesar dos apontamentos acima, os alunos não reconhecem nenhuma das atividades citadas 

como legítimas na abordagem da inserção regional. Essa constatação foi ponderada pela 

coordenação, que afirmou se tratar de uma falha na comunicação entre curso e estudantes.  
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Outro aspecto que chamou atenção foi a atuação da coordenação que criou o projeto de 

consultoria. Essa ação não está prevista no PPC, mas se tornou o diferencial do curso. Essa 

constatação reforça a importância da atuação próxima da gestão que conduz o curso para um 

padrão de qualidade diferenciado e que não se limita a seguir as diretrizes normativas, 

transcendendo as exigências mínimas.  

Conforme mencionado, os professores, assim como a faculdade de São José dos Campos não 

tem plano de carreira e trabalham em regime de trabalho horista, o que sugere uma 

desvalorização da mão de obra e desencoraja os docentes a procurarem uma qualificação 

maior. Não há incentivo financeiro para que eles cursem mestrado e doutorado. Mesmo assim, 

o curso cumpre o percentual exigido pelo MEC.  

Percebe-se, então, que o curso de Taubaté segue a tendência da maioria das faculdades 

particulares no Brasil: atender os requisitos do Ministério da Educação com o menor gasto 

possível e a primeira economia ocorre em relação ao professor.   

O curso possui todos os indicadores para ser reconhecido pela excelência no ensino, mas peca 

na fonte do saber. O prédio novo com biblioteca atualizada e boas instalações favorecem a 

boa reputação. Resta aguardar a primeira nota do curso que será mensurada pelo discutível 

ENADE assim que a primeira turma se formar.  
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8.4. ESTUDO DE CASO 3: O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE 

DE SÃO PAULO 

8.4.1. DESCRIÇÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

A cidade de São Paulo é considerada a maior do País e uma das maiores do mundo. A 

diversidade de pessoas, instituições e empresas a torna uma região heterogênea sob vários 

aspectos. Com isso, para descrevê-la neste estudo, é necessário definir a região a ser estudada.  

De forma generalizada, o setor econômico do município predominante, segundo o IBGE, é o 

setor de serviços, seguido da indústria, conforme abaixo.  

GRÁFICO 6: ECONOMIA PREDOMINANTE EM SÃO PAULO 

 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de 

Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA (2010) 

De acordo com o gráfico, em ordem crescente, a agropecuária representa apenas 0,01% da 

economia regional, seguido da indústria com 19,88% e do setor de serviços com 80,12%.   
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Apesar da divisão econômica retratada no gráfico acima, as diferentes regiões da cidade 

apresentam variações em diversos segmentos. Abaixo, segue outro gráfico que mostra a 

variação de renda por região.  

 GRÁFICO 7: DISTRIBUIÇÃO (%) DE PESSOAS COM 10 ANOS OU MAIS DE 

IDADE COM RENDA MENSAL, POR INTERVALOS DE SALÁRIOS MÍNIMO  

 

Fonte: Censo (2010) 

Nota-se que há grande discrepância entre as regiões, cuja maior diferença está entre a Zona 

Centro-Oeste e Leste. A Zona Centro-Oeste concentra maior quantidade de pessoas com alta 

renda e menor quantidade de pessoas com baixa renda. A zona leste apresenta uma realidade 

inversa. 

As análises acima são fundamentais para decidir qual região da cidade seria estudada, pois o 

grupo Educacional analisado possuía até Janeiro de 2015 duas faculdades na cidade, sendo 

uma na Zona Leste e outra na Avenida Paulista localizada na Região Centro-sul. A partir dos 

dados acima, optou-se por estudar o curso de Administração da Zona Leste devido à 

caracterização da população que se assemelha com o público das outras duas faculdades 

estudadas anteriormente.  
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A dificuldade de deslocamento na cidade de São Paulo reforça a intenção de regionalidade, 

pois a maioria das pessoas busca trabalhar e estudar mais próximas de sua residência. Dentro 

dessa perspectiva, a Zona Leste tem como atividade econômica principal, segundo a 

prefeitura de São Paulo (2012), a indústria, que corresponde a aproximadamente dezessete por 

cento das atividades econômicas. A área de serviços corresponde a aproximadamente cinco 

por cento do total. Como comparação, na região da Avenida Paulista, o setor de serviços 

impera com quase cem por cento.  

 

8.4.2. DESCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE 

SÃO PAULO 

Conforme explicado anteriormente, o Grupo educacional estudado possuía até janeiro de 2015 

duas Faculdades na cidade de São Paulo e ambas ofertavam o curso de Administração: uma 

situada na Zona Leste e outra na Avenida Paulista. Como já visto, devido ao tamanho da 

cidade, cada região tem um perfil sócio econômico distinto. Essa informação impactou a 

escolha de apenas uma para ser objeto de estudo.  

Para que a pesquisa continuasse homogênea, viabilizando a imparcialidade dos resultados, a 

faculdade escolhida, inicialmente, foi a situada na Zona Leste. A escolha se baseou no perfil 

do alunado que se assemelha às faculdades de São José dos Campos e Taubaté.  

Devido a uma estratégia do Grupo não explicada claramente, em janeiro de 2015 as duas 

Faculdades foram unidas e passaram a ter sede única na Avenida Paulista. Essa junção fez 

desaparecer a marca da faculdade da Zona Leste e adotar como marca única a faculdade da 

Avenida Paulista. Esse processo de transição será explicado detalhadamente. 

A partir de então, a pesquisadora optou por entrevistar o diretor da extinta faculdade que 

ainda trabalha no Grupo para entender o processo de fusão, o impacto nos alunos, professores 

e currículo.  

A intenção era que, após a entrevista, fosse possível definir a viabilidade de realização do 

estudo de caso da mesma forma como foi feito em São José dos Campos e Taubaté com a 

nova formação de faculdade. A entrevista, de fato, apontou que não seria coerente seguir o 

mesmo roteiro de estudo aplicado nas cidades anteriores na Faculdade da Avenida Paulista, 

pois a faculdade encontrava-se em momento de reorganização e a identidade da Faculdade da 
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Zona Leste (que foi originalmente escolhida como estudo) não correspondia mais a realidade 

que condizia com as demais.  

Como opção de pesquisa, o pesquisador poderia optar por readequar o estudo com apenas dois 

estudos de caso. No entanto, diante dos dados apresentados pelo diretor da extinta Faculdade, 

optou-se por relatar as informações coletadas e analisá-las, uma vez que a incorporação de 

faculdades tem sido cada vez mais comum no meio acadêmico e os dados convergem com o 

tema estudado.  A partir de então, a realidade aqui retratada não terá como fonte os 

documentos normativos como as outras faculdades e, sim, o relato do ex-diretor.  

Inicialmente foi solicitado que o diretor explicasse sobre a história da Faculdade da Zona 

Leste, como ela se formou, como e quando foi incorporada ao atual grupo Educacional.  

De acordo com a entrevista, a história da faculdade se iniciou em 1976, por conta da 

necessidade de cursos técnicos para atender a demanda da região por profissionais. A Zona 

Leste vinha crescendo na área de indústria e serviços na década de 1970. Especificamente na 

área de serviços de concessão, tais como, transporte, energia, agua e esgoto. Esses setores 

precisavam de mão de obra especializada e o Colégio veio para suprir essa demanda. A 

faculdade era originalmente um colégio técnico, particular, fundado pela mesma mantenedora 

de uma faculdade de Mogi das Cruzes. Anos depois o controle foi repassado para quatro 

professores. Mais adiante, foram abertos outros cursos técnicos até 2004, quando a instituição 

foi credenciada como ensino superior com um centro de formação tecnológica.  

Após o credenciamento, inicialmente, eram ofertados cursos na área de Recursos Humanos, 

Automação Industrial e Redes de Computadores. A aquisição da faculdade pelo Grupo 

Educacional atual ocorreu em dezembro de 2009. Por aquisição de outra faculdade da Zona 

Sul de SP em 2012, entraram outros cursos e dentre eles o curso de Administração. A 

faculdade chegou a atender, em seu ápice mil e cem alunos concomitantemente.  

Caracteristicamente, os cursos de tecnologia e administração conseguiram atender uma 

demanda local e do entorno, algo em torno de 15 km de raio de distância da faculdade. São 

4,5 milhões de habitantes só na região atendida pela faculdade. 

Após a transferência para a Avenida Paulista, toda a descrição acima deixou de existir e 

passou a prevalecer a marca atual.  
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8.4.3. O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO SEGUNDO 

A ENTREVISTA REALIZADA 

 

Assim como o relato da história da faculdade foi feito com base na entrevista com o  ex-

diretor, todas as informações do curso foram feitas da mesma forma, uma vez que os 

documentos normativos não correspondem mais a realidade. Com isso, este capítulo é 

dedicado a narrar o perfil do extinto curso de Administração na Faculdade da Zona Leste e 

explicar a transição para a Avenida Paulista.  

O perfil dos alunos da Faculdade da Zona Leste se caracterizava como maioria oriunda de 

escola pública, faixa etária média de 26 anos, classe social D. Apesar disso, havia 

discrepâncias de renda entre alunos que trabalhavam na indústria e em serviços; os da 

indústria, com salários maiores. Esse perfil descrito é similar aos alunos das Faculdades 

estudadas anteriormente e ao Censo da Educação Superior, o que reforça o tipo de alunado 

que escolhe o curso de Administração como profissão.  

Sobre o perfil dos professores, a maioria era especialista, em uma proporção de trinta por 

cento titulados e setenta não titulados. O regime de trabalho era horista e todos tinham a 

docência como segunda profissão. Eram profissionais de mercado durante o período que não 

lecionavam. Essa situação ocorria em função do salário pago pela faculdade que não era alto 

se comparado a empresas.  

Na extinta faculdade, a proporção de professores sem mestrado e doutorado, mas com 

experiência profissional significativa, acontecia devido a uma estratégia da faculdade na 

escolha para contratar. A associação entre mercado de trabalho e sala de aula sempre foi bem 

vista. Então, contratar professores com experiência sempre foi mais valorizado que professor 

titulado e estritamente acadêmico.  Em um possível desempate, o professor com experiência 

de mercado tem preferencia.  .  Par o diretor, o aluno respeita muito mais o profissional de 

mercado do que o acadêmico em tempo integral, salvo, aqueles que se tornaram acadêmico 

tardiamente. O contrário não é comum.  

Essa visão da direção reafirma a discussão exposta no capítulo referente à concepção do 

currículo do curso de  Administração, em que a teoria ensinada muitas vezes é distante da 

prática da profissão. Contratar professores com vivência empresarial atende as expectativas 

dos alunos que querem aprender a prática profissional.  
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A opção da faculdade em preferir professores com experiência prática ao invés de acadêmica 

ainda retrata a realidade da maioria das faculdades particulares, que veem a oportunidade de 

contratar professores com salários menores devido a titulação.  

No entanto, apesar das vantagens expostas acima, as avaliações do MEC têm reafirmado que 

Instituições que contratam docentes em tempo integral e ou parcial e com titulação acadêmica 

são tidas como as mais renomadas. Como o grupo Educacional não tem como estratégia ter os 

cursos avaliados no MEC com nota máxima, a relação custo-benefício se torna vantajosa na 

situação retratada. 

O diretor ainda afirmou ainda que o fato de o professor ter a docência como segunda 

profissão, não prejudica o comprometimento com a faculdade. A grande maioria lecionava 

duas noites e estavam mais de dez anos na IES 

O perfil dos professores se assemelha aos professores das Faculdades estudadas anteriormente 

e de outras faculdades particulares.  O percentual de titulados atende o número mínimo 

exigido pelo MEC e a realidade retratada sobre ter a docência como segunda opção faz com 

que a o profissional não invista na qualificação acadêmica e sim profissional.  

Dentro do processo de mercantilização do ensino, a compra de faculdades menores por 

grandes grupos educacionais é cada vez mais comum. Com isso, a entrevista também 

objetivou entender as incorporações feitas pelo grupo na cidade de São Paulo e as 

consequências para o currículo.  

O curso de Administração surgiu da aquisição de uma faculdade situada na Zona Sul de São 

Paulo. O currículo veio pronto dessa faculdade e não foi elaborado para atender a região da 

Zona Leste, cuja economia está predominante a indústria. 

O currículo foi preparado pela antiga faculdade para atender uma demanda na área de serviços 

na cidade de São Paulo, não importando qual região, ou seja, um currículo generalista. Na 

prática, o setor de serviços tem demandado gente capacitada em todas as regiões. Incluem 

nesses aspectos, os serviços bancários que têm consumido grande parte da mão de obra. 

O currículo mudou depois que a faculdade foi comprada pelo Grupo Educacional. Mudou 

para atender a demanda interna em oferecer disciplinas que já eram ofertadas no restante dos 
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currículos do curso de Administração existentes do grupo. Com isso, foi possível economizar 

na compra de livros para atender a bibliografia existente, na biblioteca que é compartilhada. 

 Nota-se que o processo de construção do currículo foi inverso ao ideal. As mudanças 

ocorreram para adequar mais uma vez a relação custo-benefício por meio de disciplinas que já 

existiam e que, portanto, tinha livros na biblioteca, ao passo que o esperado seria traçar, antes 

de qualquer coisa, o perfil do egresso e reformular a matriz objetivando a formação do aluno 

que irá suprir a demanda local.  Esse relato sugere um descompromisso com a construção de 

um currículo assertivo que atenda a demanda local e tenha sua contribuição social efetiva.  

As percepções acima são reforçadas quando o diretor afirmou que o curso de administração 

não trabalhava a inserção regional. A única inserção que era trabalhada acontecia dentro da 

sala de aula por meio de estudos de casos e conteúdos ligados a prática cotidiana de empresas 

do entorno apenas em disciplinas que permitiam esse transito.    

Diante do relato, foi questionado sobre o processo de transferência para a Avenida Paulista e 

saber sobre as perdas e ganhos do ponto de vista institucional. Segundo o diretor, não há 

dados oficiais para mensurar perdas e ganhos com a mudança. Essa movimentação da Zona 

Leste para a Avenida Paulista foi uma decisão estratégica do Grupo e as justificativas não 

foram abertas.  

Apesar dessa afirmação, em conversas extraoficiais com outros dirigentes que acompanharam 

a transição, foi possível descobrir que os motivos da extinção da marca se deram a partir de 

uma tentativa do Grupo em se tornar uma marca mais elitizada. Para isso, a faculdade da Zona 

Leste não se encaixaria nos novos padrões almejados. Ocorre que, seis meses depois, essa 

estratégia não se sustentou e a mudança foi vista como uma ação desnecessária. Por serem 

dados extraoficiais não se pode afirmar que essa seja a verdade sobre os motivos. Mas, as 

consequências relatadas dessa mudança faz acreditar que é bem possível.  

O diretor informou que as consequências imediatas da transferência foram a desconexão entre 

o público e o lugar. Houve quebra de identidade por razões mais pragmáticas do que sócio 

econômicas. Simplesmente ficou longe da casa e do trabalho do aluno e isso tornou inviável a 

rotina de deslocamento para a maioria. Em são Paulo, os aspectos modais de movimentação 

são mais importantes do que a identidade de classe ou sócio econômico. Essa resposta 
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reafirma a inserção da regionalidade mesmo em uma cidade como São Paulo. Os aspectos 

modais induzem o profissional em organizar sua vida em um único bairro ou região.  

Sobre a evasão dos alunos, ele respondeu que houve evasão pequena de imediato após a 

mudança devido ao trabalho de divulgação. Mas no decorrer dos meses a evasão se tornou 

grande. 

Um dado que chamou a atenção foi o relato de que na Av. Paulista foi feita uma pesquisa com 

os alunos para melhor identificá-los antes da junção. O resultado apontou que eles possuem, 

na maioria, o mesmo perfil socioeconômico do estudante da Zona leste, mas moravam em 

outros lugares como na Zona Oeste e Norte, por exemplo, ou seja, mesmo sendo uma 

faculdade em uma região considerada nobre, a popularização e barateamento do ensino 

superior atrai públicos de renda menor, desmistificando a ideia de que lugares nobres 

possuem apenas faculdades renomadas. Essa informação também reafirma que a 

acessibilidade por meio de transporte público permite que estudantes, que não moram 

próximo a região da faculdade, optem por estudarem lá. A Avenida Paulista é um bom 

exemplo de facilidade de acesso para algumas regiões e a Zona Leste é a realidade contrária.  

Foi perguntado como ficou o currículo do curso de Administração após a junção. É 

importante retomar que já havia tido uma mudança após a compra da faculdade da Zona Sul. 

Segundo o diretor, o currículo da faculdade da Zona Leste foi mantido e, no início da fusão, 

era como se houvesse duas faculdades dentro do mesmo prédio. Houve um deslocamento de 

prédio físico, não a junção dos cursos.  

Outro apontamento que merece uma análise mais detalhada é que o curso de Administração 

em especial era incipiente na Faculdade da Av. Paulista, a ponto de não formar turmas em 

alguns trimestres. Por outro lado, era muito forte e reconhecido na Zona Leste.  

A explicação do diretor para essa rejeição do curso mais popular do país na Avenida mais 

famosa de São Paulo é a falta de identidade da faculdade, que é ligada a tecnologia da 

informação e não em gestão. Mas isso é uma percepção e não um dado oficial. Por outro lado, 

a faculdade da Zona Leste ficou associada rapidamente ao curso de Administração. 

Com isso, o pesquisador então questionou: ―se a faculdade da Avenida Paulista não tem 

tradição no curso de Administração e a Faculdade da Zona Leste tinha, como fica a demanda 

do curso? Não foi uma estratégia equivocada?‖ Segundo o diretor, ficou como um desafio do 
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grupo para fazer a marca da faculdade ―colar‖ no mercado como um bom curso de 

Administração. Hoje, quem deseja cursar Administração na Av. Paulista tem uma única 

opção, pois a marca da Zona Leste não existe mais. A resposta reafirmou que a estratégia que 

não se sustentou foi equivocada e fez o grupo perder muitos alunos. 

Dentro do processo de mudança descrito é importante saber como ficou o corpo docente 

dentro dessa nova formação. Segundo o diretor, a realidade dos professores nas duas 

faculdades era distinta. Os professores da Zona Leste ganhavam menos que os professores da 

Avenida Paulista. Não houve uma explicação clara para a diferença de salário. Em dados 

oficiais não houve nenhum estranhamento, mas extraoficialmente há relatos de que a sinergia 

do grupo não foi boa de início, pois professores atuantes na Avenida. Paulista não gostariam 

de ser associados à faculdade da Zona Leste.  

É cedo para afirmar com dados mensuráveis que a junção das marcas foi uma estratégia 

equivocada. No entanto, algumas análises tendem para essa afirmação. Houve perdas para 

alunos e professores da Zona Leste e para o Grupo.  

Para os alunos, a distância foi o grande vilão e causou grande evasão. Em termos curriculares 

não houve alteração. Para professores, as diferenças entre instituições causaram certa 

estranheza, fato que não foi dito abertamente na entrevista.  Para o Grupo, a extinção de um 

curso com boa demanda na região fez diminuir a procura de alunos.  

Conforme as análises, o curso de Administração da Faculdade da Zona Leste não foi 

concebido para atender a demanda local. O processo de elaboração do currículo também 

obedeceu a lógica empresarial de custo-benefício, a qual prevaleceu e prevalece em todas as 

decisões referentes ao curso, tanto no aspecto docente como curricular.  

O curso não chegou a sofrer nenhuma avaliação do MEC, mas foi reconhecido para seu 

funcionamento e estava em processo de renovação de reconhecimento. Com isso, não é 

possível afirmar se a falta de uma diretriz voltada para a região interferiu na qualidade. 
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9. CONCLUSÃO  

 

A presente pesquisa teve como objetivo principal analisar a articulação teoria e prática no 

currículo dos cursos de Administração para verificar a contribuição social na realidade local 

que estão inseridos. 

Os objetivos específicos que embasaram o estudo se concentraram em analisar a função social 

dos cursos de Administração, as contradições existentes entre os documentos normativos que 

orientam a avaliação dos cursos e os currículos, confrontando-os com as necessidades locais 

no que se refere a aspectos sociais, econômicos e financeiros.  

No primeiro capítulo, para que os objetivos acima fossem cumpridos, foi feita uma revisão de 

literatura abordando, inicialmente, o histórico dos cursos de Administração no Brasil. Neste 

capítulo, foi possível entender que o curso teve sua concepção tardiamente devido à atrasada 

revolução industrial Brasileira. As primeiras escolas que engendraram os cursos tiveram como 

base de currículo o ensino norte americano que já formavam administradores há décadas. Esse 

formato fez com que os cursos de Administração brasileiros não desenvolvessem uma 

identidade própria e tivessem como padrão de qualidade o ensino estrangeiro.  

Mais adiante, com a expansão universitária, a oferta de vagas foi ampliada e o curso de 

Administração passou a ser o mais procurado e popular no Brasil, realidade que impera 

atualmente. Essa popularidade ocorreu devido a dois fatores identificados: inicialmente, a 

formação generalista ofertada que amplia a possibilidade de atuação no mercado de trabalho. 

Em segundo lugar, o preço da maioria dos cursos de Administração é baixo se comparado a 

outras graduações devido ao seu baixo custo de implantação e manutenção.  

Com a expansão, na tentativa de controlar a qualidade do ensino, o MEC estipulou o extinto 

Provão e, atualmente, aplica o ENADE como indicador de qualidade. As referidas provas 

sofrem constantes críticas por parte do meio acadêmico devido a seu caráter avaliativo 

duvidoso, mas é o instrumento oficial utilizado atualmente.  

O segundo capítulo dissertou sobre a concepção de currículo no ensino superior e seus 

elementos constitutivos por meio de autores referenciados na área. Foi possível identificar que 

a ideia de currículo transcende o conteúdo formal que deve ser assimilado pelo aluno e remete 

a uma formação integradora de conhecimentos, habilidades e atitudes. Em se tratando de 
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ensino profissionalizante, o trabalho é entendido como um princípio educativo e as escolas 

devem preparar o cidadão para agir criticamente no mercado e não apenas servi-lo.  

A elucidação da concepção do currículo no ensino superior foi a ponte para o estudo do 

currículo específico do curso de administração e responsabilidade social no ensino da 

Administração, tema do terceiro capitulo. 

Neste terceiro capítulo, houve a intenção de entender como foi o processo de elaboração do 

currículo da Administração desde a criação do curso até hoje, bem como sua relação com a 

responsabilidade social não só como conteúdo curricular, mas como ação social do curso.  

O currículo deve ser concebido para atender a necessidade de mercado e, portanto, deve 

acompanhar as novas realidades impostas. Nesse contexto, hoje, as empresas buscam um 

profissional que tenha um posicionamento para solucionar problemas que tendem a restringir 

o crescimento econômico, social e cultural.  

 A partir de então entra a importância da responsabilidade social que deve ser inserida como 

conteúdo no currículo e como competência da faculdade.  

Após a revisão de literatura, foi feito um estudo de caso em cursos de Administração em 

cidades distintas – São José dos Campos, Taubaté e São Paulo – visando confrontar a teoria 

estudada com a realidade. Um grupo educacional, com atuação nas três cidades, se prontificou 

para fazer parte do estudo. O trabalho teve início entrevistando o presidente desse grupo 

educacional, objetivando entender o processo de criação e aquisição de faculdades até se 

tornar o grupo atual e as perspectivas futuras.  

O presidente do Grupo possui mestrado em Educação e é filho do fundador da faculdade. É 

uma pessoa bem intencionada em ofertar ensino de qualidade, porém a situação atual do 

mercado da Educação torna essa intenção desafiadora.  

De forma sucinta, o grupo se originou de uma pequena e renomada faculdade na área de 

Engenharia na década de 1970, época que a expansão universitária estava começando, e se 

tornou um grupo que oferta diversos cursos na área de Gestão, Engenharia e Tecnologia da 

Informação.  

Seguindo a tendência de mercado, o público alvo mudou. Na década de 1970 tinha o 

vestibular muito concorrido, alunos de alta renda e o ensino comparado ao Instituto 
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Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Hoje é considerado um grupo que oferta ensino para 

população da classe social C e D, cursos avaliados com notas 3 e nota 4 no MEC.  

Houve um retrocesso do ponto de vista de qualidade no ensino e um avanço em termos 

mercadológicos. Essa realidade retrata a tendência de muitas faculdades particulares 

atualmente. A mercantilização do ensino o tornou um setor altamente lucrativo e o efeito 

colateral é a queda na qualidade ofertada.  

Com o passar dos anos, a expansão universitária impôs uma realidade para donos de 

faculdades, em que instituições pequenas não sobrevivem por muito tempo. Existem dois 

caminhos a seguir: ou são compradas por um grande grupo ou compram faculdades e se 

tornam um grupo. Manter-se isolada dificulta a concorrência de mercado devido o preço das 

mensalidades, que tende a ser elevado quando há poucos alunos. Com isso, o Grupo estudado 

optou por comprar faculdades.  

Com a nova realidade, o Grupo ganhou mercado em diversas cidades, se tornando conhecido. 

Ocorre que, mercantilizando o ensino, a saída para atrair ―clientes‖ (alunos) significa ofertar 

um bom custo-benefício, ou seja, bom ensino com mensalidades a preços populares. No 

entanto, para o ensino superior, a regra matemática da empresa não é tão simples. Otimizar 

lucros e baixar custo é a chave da lucratividade, mas baixar custos na Educação significa 

restringir o salário de docentes que é o responsável por grande parte da despesa. 

Docentes mais titulados tendem a ser mais valorizados e, para a realidade retratada, a forma 

mais efetiva de pagar baixos salários é contratar professores sem titulação. Nas entrevistas 

constatou-se que o grupo educacional aplica esse princípio.  

Outra ordem de mercado é a satisfação do cliente. Para não ter evasão, que significa perda de 

receita, as faculdades criam formas para manter o aluno pagante por meio de ações que visam 

fidelizá-lo. Como o público alvo é de baixa renda, trabalham e tem base fraca de 

conhecimento, se os professores tornarem a disciplina muito complexa e demandarem um 

volume de trabalho considerado alto, alguns alunos tendem a desistir do curso e isso reflete na 

qualidade do ensino ofertado.  

Essa situação também explica o porquê a maioria das faculdades públicas são mais bem 

avaliada que IES particulares. A preocupação com o lucro não existe e, mesmo com 

problemas frequentemente relatados pela mídia sobre a gestão, o foco é a qualidade do ensino. 
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As faculdades particulares bem conceituadas seguem dois caminhos possíveis: ou são 

altamente elitizadas com mensalidades altíssimas ou são fundações sem fins lucrativos.  

O curso de Administração surgiu no Grupo após a aquisição de faculdades menores e o 

currículo de cada curso se manteve inalterado até o momento. Dos três cursos estudados, dois 

seguiram o mesmo critério de análise dos dados, sendo eles o de São José dos Campos e 

Taubaté. Em ambos os casos, foi feita uma análise dos documentos normativos e entrevistas 

com coordenação, professores e alunos. Já a faculdade de São Paulo sofreu um processo de 

fusão no ano 2015 e, por esse motivo, foi avaliada por meio da entrevista com o ex-diretor. Os 

três cursos apresentam muitas características em comum e algumas divergências que foram 

relatadas a seguir.   

Sobre o perfil dos docentes, conforme já descrito, as três faculdades têm a maioria dos 

professores não titulados, portadores de pós-graduação, regime de trabalho horista e têm a 

docência com segunda profissão. O pagamento de salários não atrativos, se comparado a 

primeira profissão do docente e a falta de um plano de carreira que remunere o professor por 

titulação, não estimula o professor, que já está na IES, a se titular e não atrai professores 

titulados.  

Obviamente, a responsabilidade pela gestão de carreira de cada um é de si próprio e, em uma 

situação ideal, professores não deveriam se basear nos benefícios ofertados pela Instituição 

que trabalham para se qualificarem. Mas na prática, a realidade é outra.  

O regime de trabalho imposto também desmotiva para que o docente se dedique a profissão, a 

Instituição e ao curso de forma mais significativa. Como são remunerados por aula, não 

desenvolvem projetos extraclasse que poderiam agregar valor à formação do aluno. Quando 

há projetos desenvolvidos, a maioria é feita dentro das disciplinas que limitam o tempo e 

extensão. 

Algo chamou a atenção em um processo descrito nos Projetos Pedagógicos do curso de São 

José dos Campos e de Taubaté e que também era aplicado em São Paulo. O Estudo Dirigido, 

correspondente a dez horas/aula de cada disciplina, não é remunerado ao professor, ou seja, o 

professor comanda o estudo, o aluno recebe falta se não o faz. Mas, o professor recebe 

quarenta horas por disciplina, diferentemente do registro no histórico escolar, o qual aponta 

cinquenta horas cada uma.  
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O projeto de consultoria empresarial desenvolvido pela faculdade de Taubaté é desenvolvido 

como projeto de Estudo Dirigido, ou seja, alunos aprendem, a faculdade é divulgada para a 

comunidade, praticam a responsabilidade social, mas o professor não recebe sua parte devida 

no processo.   

Com isso, percebe-se que a valorização do docente nas três instituições precisa melhorar. No 

entanto, os professores e coordenadores se mostraram bastante comprometidos e 

entusiasmados com a profissão, mas descartam a possibilidade de se dedicarem 

exclusivamente a faculdade. Os maiores esforços são canalizados a profissão que exercem 

fora a docência que lhes trazem boa renda.  

O perfil dos alunos do curso de Administração das três faculdades também se assemelha. São 

pessoas que, na maioria, são pertencentes a classe social D, cursaram o ensino médio em 

escola pública e trabalham no setor de serviços. Com a renda que recebem, só é possível 

cursar o ensino superior se a mensalidade for baixa, ou se houver programas de incentivo por 

parte do governo, fato que ocorreu até final do ano de 2014.  

Como o conhecimento prévio do aluno é deficitário/baixo, de acordo com o relato de 

professores e coordenadores, o processo seletivo precisa ser brando. O público alvo não 

conseguiria entrar na faculdade se houvesse mais rigor no vestibular e a faculdade fecharia as 

portas por falta de alunos.  

A consequência é descrita pelos docentes, que afirmaram não conseguirem aprofundar alguns 

conteúdos de disciplinas por gastarem tempo nivelando os alunos. Nos atuais moldes fica 

muito difícil a oferta de um ensino diferenciado.  

Sobre a construção do currículo nos três cursos, os coordenadores afirmaram não ter um 

currículo concebido para atender a demanda local. Dentro das particularidades citadas, o que 

também ressalta como ponto convergente, é a falta de definição e acompanhamento do 

egresso.  

Conforme mencionado na revisão de literatura, sem a clareza do tipo de egresso que o curso 

deseja formar e acompanhamento sobre onde os formandos estão trabalhando, não é possível 

ter um currículo assertivo.  A elaboração do Projeto Pedagógico torna-se hipotética em suas 

ações que idealizam um determinado perfil sem confrontá-lo com a realidade.  
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Todas as informações sobre perfil do egresso são recolhidas com base em relatos informais 

dos alunos das três faculdades. O currículo do curso de São José dos Campos foi montado por 

uma consultoria em parceria com professores. O currículo de Taubaté foi replicado de outra 

faculdade do grupo já existente em outra cidade e o de São Paulo, também, foi mantido após a 

compra de uma faculdade na Zona Sul da cidade.  

No estudo da matriz curricular dos três cursos foi possível observar que a inserção regional, 

quando trabalhada, é incluída dentro do conteúdo de alguma disciplina ou em projetos, não 

sendo explicita em nenhuma ementa; ou seja, a realidade local é trabalhada apenas se o 

professor ou coordenador julgar relevante, caso contrário não há uma diretriz objetiva que 

independa da percepção do docente.  

Ficou claro nas entrevistas que a inserção regional foi inserida no PPC para cumprir uma 

exigência do MEC, pois sem essa justificativa, há possibilidade de o curso ter que responder 

uma diligência. As justificativas são genéricas e não especificam a realidade local 

assertivamente. Na verdade, o texto inserido pode ser utilizado para realidades distintas.  

Apesar de serem diferentes, os currículos se assemelham na maioria das disciplinas, pois a 

base para sua construção encontra-se nas DCN‘s. Como essa diretriz determina o conteúdo 

mínimo do curso, ele serve como parâmetro do que deve ser ofertado para garantir sua 

aprovação sem promover algo a mais.  Assim, os currículos da maioria das faculdades 

populares, embasam a matriz apenas nas DCN‘s e acabam sendo padronizadas.  

É o caso dos cursos estudados. As disciplinas podem mudar de nome e ter raras 

exclusividades, mas a estrutura é muito similar. A carga horária dos três cursos é de 3000 

horas, o mínimo exigido.  

Mesmo com o curso de Administração não ter sido concebido para a realidade local, apresenta 

boa demanda de ingressantes, normalmente sendo o carro chefe da faculdade. Essa 

constatação leva a crer que, no final das contas, a padronização curricular pouco importa para 

aqueles que buscam o ensino superior no curso estudado.  

Essa percepção é confirmada pela resposta dos alunos, quando perguntados se o curso 

trabalha a inserção regional. Nas duas faculdades que tiveram alunos entrevistados a resposta 

foi negativa. Esses alunos também acreditam que o curso prepara parcialmente para o 

mercado de trabalho e não tiveram nenhuma progressão de carreira devido aos ensinamentos.  
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Sobre a estratégia didática usada em sala, tanto professores como aluno responderam que há 

predominância de aula expositiva. Há pouco conhecimento por parte dos docentes sobre 

metodologias de aula diferenciadas para transmissão de conteúdo. A coordenação dos cursos 

foi considerada ausente pelos alunos no acompanhamento das disciplinas nas duas faculdades 

entrevistadas. Esse fato é possivelmente explicado pelas poucas horas atribuídas ao 

coordenador em relação à quantidade de alunos. Há muito trabalho burocrático que limita a 

atuação do coordenador.  

Visando melhorar a atuação da coordenação, o diretor da faculdade de São José dos Campos 

reestruturou os processos de trabalho de modo que o coordenador tenha mais tempo para 

cuidar da parte estratégica do curso. Com essa iniciativa, a tendência em longo prazo é ter 

uma coordenação mais atuante.  

Coincidentemente o ano de 2015 é ano de ENADE para alunos do curso de Administração. 

Foi perguntado para alunos, professores e coordenação nos dois cursos, se há preparação para 

essa avaliação e de que forma é feita. Apenas a faculdade de São José dos Campos e São 

Paulo terão alunos que farão a prova. Taubaté ainda não tem formandos. Não há um projeto 

de longo prazo de preparação para a prova, apenas ações pontuais para orientar os alunos 

sobre a importância de fazer a prova com seriedade e como responder o questionário do 

Estudante, que é o principal indicador para composição da nota do CPC. A intenção dos 

cursos é que, orientando as respostas dos alunos, o curso fique com nota satisfatória no CPC e 

evite visita in loco, pois a coordenação e professores tem o receio de que os alunos não farão a 

prova com facilidade. Percebe-se com esse fato que a faculdade tem consciência que deixa a 

desejar sobre o ensino ofertado e procura fazer o possível para ter uma boa imagem perante a 

região.  

Diante dos expostos, é visível que, por meio dos estudos de caso feitos, a função social dos 

cursos de Administração é limitada, pois questão mercadológica o obriga a ser concebido para 

garantir a entrada de aluno. Durante as entrevistas, ficou evidente que há preocupação dos 

dirigentes e professores com a inserção regional e em como o curso pode ser conduzido para 

ter um compromisso formativo alinhado com as necessidades locais. No entanto, ela se perde 

no momento em que a falta de clareza sobre o perfil do egresso ocorre.  

Há contradições existentes entre os documentos normativos e as realidades estudadas de cada 

curso. Os Projetos de Desenvolvimento Institucional Projeto Pedagógico Institucional, 
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Projetos Pedagógicos e Planos de Ensino ilustram a concepção de cursos que não se 

concretizam totalmente na prática. A aproximação com a realidade tornaria os cursos mais 

qualificados, mas geraria mais gastos, o que deixa dúvida sobre a viabilidade.  

Merece destaque o projeto descrito pela faculdade de Taubaté por meio da consultoria 

empresarial que, de fato, insere o curso e os alunos na comunidade. Em termos de 

compromisso formativo, há evidências que levam a crer na efetividade do projeto. As 

faculdades de São José dos Campos e São Paulo não mostraram nenhuma ação pontual para 

atingir esse propósito se comparados ao curso de Taubaté.  

Atualmente, o grupo educacional passa por um momento de crise econômica, assim como 

outras faculdades pelo país que tinham grande parte da renda advinda de programas 

governamentais que foram reduzidos como consequência da crise econômica que afeta o país.  

A situação econômica também impacta os currículos. Tentando fechar a difícil equação 

qualidade versus custo, a diretriz para os coordenadores é que apresentem uma proposta 

curricular até o final de 2015, em que descreva o perfil do egresso, trabalhe a inserção 

regional, mas que permita o ―ensalamento‖ (unir turmas diferentes na mesma sala de aula) 

entre turmas e cursos diferentes, objetivando que não haja sala de aula com poucos alunos. 

Com essa medida, o Grupo espera tornar o currículo mais efetivo e otimizar as horas pagas 

por aula.  

Resta saber, em longo prazo, se conseguirá sucesso na intenção de ofertar ensino de qualidade 

cobrando pouco. Por fim, a realidade descrita no decorrer deste trabalho não é exclusiva do 

grupo educacional estudado. Atinge grande parte das Instituições de Ensino Superior no 

Brasil. A saída para reverter o atual status do Ensino Superior é criar ferramentas mais 

rigorosas de criação e avaliação dos cursos que determinem jornadas de trabalho, plano de 

carreira, projetos extra sala, estrutura, biblioteca e acompanhamento de egresso visando 

sempre a qualidade.  
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ANEXOS  

ANEXO A: ROTEIRO DA ENTREVISTA FEITA AO PRESIDENTE DO GRUPO 

EDUCACIONAL  

1. Como foi o processo de decisão de expansão da faculdade para torna-la um grupo 

educacional?  

2. Dentro do processo de aquisição das faculdades, qual foi o critério de escolha? 

3. Qual o perfil do aluno que o grupo busca? 

4. Qual o maior desafio educacional de gerir um grupo que oferta ensino para a população 

escolhida? 

5. Qual a estratégia para atrai-lo? 

6. Os currículos dos cursos já existentes nas faculdades compradas foram alterados após a 

compra? 

7. Como ocorre o processo de acompanhamento dos currículos dos cursos pela 

mantenedora? 

8. Há algum direcionamento comum a todas as faculdades sobre elaboração do currículo, ou 

são tratadas como IES independentes? 

9. Qual o posicionamento da mantenedora sobre a inserção no currículo dos cursos a 

preocupação com o desenvolvimento regional? 

10. Como a mantenedora trata a competição entre duas faculdades do mesmo grupo na mesma 

cidade? Oque as diferencia? 

11. O curso de administração é o maior curso superior do Brasil. A mantenedora tem algum 

projeto para diferencia-lo da concorrência? 

12. Qual a vantagem que o grupo vê na padronização dos currículos dos cursos planejada para 

2016?  

13. Quais são os projetos para o futuro do grupo educacional no que se refere a parte 

pedagógica? 
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ANEXO B: ROTEIRO DE ENTRVISTA FEITO AOS COORDENADORES DE 

CURSO 

1. Mensalidade do curso de Administração em Janeiro de 2015:  

2. Perfil dos discentes:  

a. Tipo de Instituição que cursou Ensino médio:  

b. Classe social dominante:  

3. Perfil do corpo docente no primeiro semestre de 2015:  

a. Titulação:  

i. Doutores 

ii. Mestres 

iii. Especialistas  

b. Regime de trabalho  

i. Jornada integral: 

ii. Jornada parcial: 

iii. Horista:  

4. Qual o maior desafio de gerir um curso que oferta ensino para a população escolhida? 

5. Qual a estratégia para atrai-lo? 

6. O curso de administração é o maior curso superior do Brasil. A coordenação tem 

algum projeto para diferencia-lo da concorrência? 

7. Como ocorreu o processo de elaboração do Projeto pedagógico do curso de 

administração? 

8. O que é priorizado na formação dos docentes na contratação? 

9. Há diferenciação na remuneração para professores titulados e não titulados? 

10. Há no curso de Administração ações de responsabilidade social? Quais? 

11. Qual o posicionamento da coordenação sobre a inserção no currículo dos cursos a 

preocupação com o desenvolvimento regional? 

12. Como a coordenação acompanha a implantação do currículo do curso em sala de aula? 

13. Como o curso é preparado para processos de avaliação do MEC? 

14. Como anda a empregabilidade dos egressos? A coordenação tem algum tipo de 

acompanhamento? 
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ANEXO C: ROTEIRO DE ENTREVISTA FEITO AOS PROFESSORES  

 

1. Quanto tempo de instituição? 

2. Qual a disciplina que leciona? 

3. Qual o seu regime de trabalho? 

4. Possui quantas aulas na instituição? 

5. Leciona em outra IES? Se sim, Quantas aulas? 

6. Qual a sua formação acadêmica? 

7. Possui experiência profissional na área que leciona? Qual? 

8. Como foi seu processo de contratação pela IES? 

9. Possui alguma formação direcionada para a docência? Se sim, qual? 

10. A IES apoia a capacitação de docentes? De que forma? 

11. Qual o maior desafio de lecionar em um curso que oferta ensino para a população que 

veio prioritariamente de escola pública e baixa renda? 

12. Qual o conteúdo da disciplina que leciona e qual o objetivo final dela? 

13. Qual a contribuição da disciplina que leciona para a formação do aluno em 

administração? 

14. Há alguma menção na sua disciplina sobre a inserção regional? De que forma é 

abordado? 

15. Quais estratégias didáticas você usa em suas disciplinas para trabalhar o conteúdo? 

16. Essas estratégias foram elaboradas por você, ou aprendeu de que forma? 

17. Você participou do processo de elaboração do Projeto pedagógico do curso de 

administração? 

18. Como a coordenação acompanha a implantação do currículo do curso em sala de aula? 

19. Como você ajuda a IES a preparar os alunos para processos de avaliação do MEC? 
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ANEXO D: ROTEIRO DE ENTREVISTA FEITO AOS ALUNOS 

1. Idade:  

□ 17 a 20 

□ 21 a 24 

□ 25 a 30 

□ 31 a 35  

□ Acima de 35 

 

2. Sexo: 

□ Feminino 

□ Masculino 

 

3. Que tipo de escola você cursou o ensino médio? 

□ Escola pública  

□ Escola privada  

 

4. Trabalha atualmente? 

□ Sim 

□ Não  

 

5. Qual é o setor da economia que a empresa que você trabalha pertence? 

□ Não trabalho 

□ Educação 

□ Comercio 

□ Prestação de serviço 

□ Indústria  

 

6. Qual o tamanho da empresa que você trabalha? 

□ Não trabalho 

□ Micro empresa 

□ Média empresa 

□ Grande empresa brasileira 

□ Multinacional 

 

7. Qual a sua renda? 

□ Não tenho renda 

□ Até 1 salário mínimo 

□ De 1 a 3 salários mínimos 

□ De 3 a 5 salários mínimos 

□ De 5 a 15 salários mínimos  

□ Acima de 15 salários mínimos  

 

8. Você considera que o currículo do curso de Administração prepara o aluno para a 

prática da profissão nas empresas? 

□ Não prepara 

□ Prepara pouco  

□ Prepara parcialmente 

□ Prepara bastante 

□ Prepara totalmente  
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9. Você teve alguma promoção na empresa que trabalha após o ingresso no curso 

superior? 

□ Sim 

□ Não  

 

10. Em caso positivo, o curso te ajudou na promoção?  

□ Não tive promoção 

□ A promoção não foi influenciada pelo conhecimento aprendido no curso 

□ A promoção ocorreu devido aos conhecimentos adquiridos no curso 

 

11. O curso de Administração aborda em seu currículo alguma disciplina que trata sobre a 

inserção regional, apresentando o perfil da região para empregabilidade? 

□ Sim 

□ Não 

 

12. Qual é a disciplina?_____________________________________________________ 

 

13. Qual o conteúdo da disciplina citada e qual o objetivo final dela, de acordo com o 

plano de ensino apresentado pelo professor? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. Qual a contribuição da referida disciplina para a sua formação em administração? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15. Quais estratégias didáticas que o professor usa na disciplina citada para trabalhar o 

conteúdo?  

□ Predominantemente Aula expositiva 

□ Predominantemente Estudo de caso 

□ Predominantemente Vídeo 

□ Predominantemente lista de exercícios 

□ Outra estratégia não citada anteriormente   

 

16. Você considera que essas estratégias são eficientes para promover o aprendizado do 

aluno? 

□ Sim 

□ Não  

 

17. Como a coordenação acompanha a implantação do currículo do curso em sala de aula? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

18. Como a faculdade preparar os alunos para processos de avaliação do 

MEC?________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO E: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O DIRETOR DA FACULDADE DE 

SÃO PAULO  

1. Qual a historia da Faculdade da Zona Leste?  

a. Como  ela se formou? 

b. Como e quando foi incorporada ao grupo Educacional atual? 

2. Qual o perfil de alunos?  

3. Qual o perfil dos professores?  

4. O currículo do curso de Administração mudou depois que o grupo educacional 

comprou a faculdade? 

5. Qual era a demanda regional (local) de empresas? 

6. O curso de Administração trabalhava a inserção regional? Como? 

7. Como foi elaborado o currículo do curso? 

 

8. Qual a historia da Faculdade da Avenida Paulista?  

a. Como  ela se formou? 

b. Como e quando foi incorporada ao grupo Educacional atual? 

9. Qual o perfil de alunos?  

10. Qual o perfil dos professores?  

11. O currículo do curso de Administração mudou depois que o grupo educacional 

comprou a faculdade? 

12. Qual era a demanda regional (local) de empresas? 

13. O curso de Administração trabalhava a inserção regional? Como? 

14. Como foi elaborado o currículo do curso? 

 

15. Porque o Grupo Educacional decidiu unir as faculdades? 

16. Quais foram os maiores desafios? 

17. Quais foram os acertos? 

18. Qual currículo passou a prevalecer? 

19. Como ficou a inserção regional nessa nova realidade? 

 


