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RESUMO 

 

 

Este trabalho é dedicado ao estudo da interdisciplinaridade no ensino superior em 

administração, tema de grande relevância no atual contexto, em decorrência das orientações 

emanadas pelo ministério da Educação, através das Diretrizes Curriculares Nacionais – 

DCNs, para os cursos de graduação em administração. O interesse pelo tema surgiu da 

experiência vivida pela pesquisadora como  gestora e docente  de um curso de graduação em  

administração, que institucionalizou a interdisciplinaridade através de projetos 

interdisciplinares no projeto pedagógico de um curso de administração  em uma universidade 

particular no estado do Pará. O trabalho reconstrói e relata a experiência vivida e estuda a 

práxis dos docentes envolvidos nessas ações   interdisciplinares. O estudo teve como objetivo   

experiência  interdisciplinar pesquisada. Para abordar as questões que nortearam o trabalho e 

atingir os objetivos propostos, a partir de uma abordagem qualitativa, foi realizado um 

significativo levantamento bibliográfico e documental sobre o tema. No levantamento 

realizado em fontes secundárias tais como publicações de autores de referência e em artigos 

científicos que relataram experiências interdisciplinares no ensino superior, foi possível 

verificar que a interdisciplinaridade por seu caráter polissêmico ainda é pouco compreendida 

pelos docentes e, os relatos sobre sua aplicabilidade no ensino de administração são 

incipientes. Este estudo utilizou também dados coletados em fontes primárias, a partir da 

interlocução através de entrevistas com os sujeitos da pesquisa – os docentes e dirigentes da 

instituição que serviu de lócus da pesquisa, que tiveram  oportunidade de vivenciar a 

experiência interdisciplinar estudada. Esses dados foram tratados e analisados a partir da 

técnica de análise de conteúdo. Os resultados da investigação mostraram que os docentes da 

instituição pesquisada, detém uma compreensão do significado da interdisciplinaridade 

enquanto articulação entre disciplinas, tendo sido encontradas ainda evidências de mudanças 

nas ações e práticas pedagógicas desses docentes em função da participação em projetos 

interdisciplinares. Embora a experiência estudada possa ser considerada inovadora e 

desafiadora, muito ainda precisa ser feito no âmbito da gestão do curso, para efetivação das 

ações interdisciplinares no curso, sobretudo no que diz respeito à remoção de obstáculos 

institucionais, metodológicos, psicossociais, epistemológicos na operacionalização das 

práticas interdisciplinares, com ênfase na necessidade de um  processo de capacitação 

contínuo e específico voltado para o desenvolvimento de competências para um agir 

interdisciplinar, na medida em que esses profissionais da educação não se percebem aptos 

para atuar como docentes interdisciplinares.  

 

 

Palavras-chave: Ensino de Administração. Interdisciplinaridade. Práticas docentes. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work addresses the study of interdisciplinarity in higher administration education, a topic 

of great relevance in the present context, due to guidelines issued by Ministry of Education 

through the National Curriculum Guidelines -NCGs for undergraduate courses in 

Management. The attention on the subject emerges from the gained experience of a researcher 

and teacher working as manager of an undergraduate course in Business Administration who 

set up interdisciplinarity through interdisciplinary projects in a management course 

pedagogical project at a private university in State of Pará/Brazil. The work rebuilds and 

reports experiences, and studies the practice of lecturers involved in those interdisciplinary 

actions. The study aimed to identify changes in pedagogical practices of teachers involved in 

the searched interdisciplinary experience. To address the questions that directed the work and 

achieve proposed objectives, from a qualitative approach, a significant bibliographical and 

documentary work was conducted on the topic. In the survey carried out on secondary sources 

such as publications of major authors and scientific papers reporting interdisciplinary 

experiences in higher administration education, it was found that interdisciplinarity for its 

ambiguous character is still poorly understood by teachers, and reports on its application in 

administration teaching are incipient. This study also used data collected from primary 

sources, from dialogues through interviews with educational fellows - teachers and officers of 

the institution that served as locus of the research, who had the opportunity to experience the 

studied interdisciplinary experience. Data were processed and analyzed using content analysis 

technique. Research results showed that teachers of the institution of research have a good 

understanding of meaning of interdisciplinarity as a link between disciplines; it was also 

found substantial evidence of changes in teaching practices and actions of such teachers based 

on their participation in interdisciplinary projects. Although the experience studied can be 

considered innovative and challenging, much needs to be done in the course management for 

achievement of interdisciplinary actions in the course, particularly regarding to the removal of 

institutional, methodological, psychosocial, epistemological obstacles in operationalizing 

interdisciplinary practices, with emphasis on the need of a process of continuous and specific 

training aiming at developing skills for interdisciplinary acting, to the extent that these 

education professionals do not perceive themselves able to act as interdisciplinary lecturers. 

 

 

Keywords: Teaching Administration. Interdisciplinarity. Teaching Practices. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação buscou entender com maior profundidade os aspectos relacionados às 

práticas pedagógicas dos docentes de um curso de graduação em administração mantido por 

uma instituição de ensino privado frente aos desafios da implantação das práticas  

interdisciplinares no ensino. O lócus deste estudo foi a Universidade da Amazônia – 

UNAMA,  instituição de ensino superior com atuação no estado do Pará, que mantém um 

curso de Administração, desde 1974, quando foi criada sua primeira turma  e desde então, já 

formou mais de 9.000 bacharéis em administração, constituindo-se numa  das instituições  

pioneiras no estado no ensino na área de negócios. Nessa instituição a autora da pesquisa 

atuou inicialmente como docente e, posteriormente como coordenadora do curso de 

administração, no qual, foram institucionalizadas  as práticas pedagógicas  interdisciplinares, 

através do Projeto Pedagógico do curso. 

O surgimento do curso de Administração dessa instituição com atuação na Amazônia 

ocorreu no contexto da expansão do ensino superior no Brasil através das instituições 

particulares de ensino superior. 

 A expansão quantitativa das escolas de administração no Brasil, desde a criação dos 

primeiros cursos, por volta de 1954 – o da Escola Brasileira de Administração Pública - 

EBAP e o da Escola de Administração de Empresas de São Paulo-  EAESP, vinculadas à 

Fundação Getúlio Vargas - FGV, alcançou uma significativa dimensão na sociedade 

brasileira, de sorte que nos últimos 30 anos saltaram para mais de 2.600, conforme  dados do 

Conselho Federal de Administração – CFA. 

 No entanto, segundo dados do sistema CFA e do Ministério da Educação a partir dos 

resultados do antigo Provão – Exame Nacional de Cursos- ENC, substituído em 2004 pelo  

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes- ENADE, ou ainda pelos pareceres das 

Comissões de Especialistas das Condições de Ofertas estabelecidos com a finalidade de 

estabelecer uma política de controle mínimo das condições em que os cursos são oferecidos e 

os diplomas outorgados, sinalizam na direção de que essa expansão quantitativa, decorrência 

de uma mercadorização do ensino superior, não foi acompanhada pela oferta e manutenção de  

um ensino de  administração de qualidade, situação  amplamente divulgada na mídia, que 

costuma inclusive ranquear as melhores escolas com objetivos meramente comerciais.  

Essa situação tem suscitado tanto na academia, quanto na sociedade um debate que 

pretende identificar, os fatores que estariam relacionados à melhoria da qualidade do ensino. 

Como consequência, opiniões divergentes começam a aflorar, trazendo para discussão 
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questões que passam desde a qualidade do aluno do ensino médio que ascende ao ensino 

universitário, quanto às condições de oferta de cursos em geral, chegando necessariamente 

aos currículos, aos projetos pedagógicos, a matriz curricular,  aos aspecto epistemológicos e  

metodológicos, por conseguinte, à formação e ao trabalho docente. 

Em relação aos currículos dos cursos de Administração, independentemente das 

instituições, estes tem evidenciado historicamente a formação disciplinar, voltada para o 

desenvolvimento de competências técnicas e instrumentais (Andrade e Amboni, 2004) que 

permitam ao egresso do curso a inserção no mercado de trabalho. Nesse contexto, para cada 

disciplina busca-se, um professor especialista, com sólidos conhecimentos de uma área do 

conhecimento em particular, obtido através do exercício profissional, da prática, mas que 

quando no exercício da docência, não consegue articular o conteúdo da disciplina na qual 

atua, com as demais disciplinas que integram os currículos dos cursos de graduação em 

administração. 

 Esse modelo de formação de administradores que vigorou a partir de 1966 com 

adoção dos currículos mínimos,  avançando  para a flexibilização curricular, em 1993,  que 

favoreceu  no Brasil a proliferação das chamadas habilitações, não contribuíram para a tão 

esperada qualidade de ensino. 

Esse modelo prevaleceu até 2004, com a institucionalização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de bacharelado em administração que entre outros 

aspectos relevantes, extinguiu a formação do administrador ancorada nas habilitações ao 

propugnar por uma  formação generalista delineada a partir de práticas pedagógicas que 

favoreçam a construção do conhecimento e não apenas de sua reprodução.  

A partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de administração de 

2005, as instituições de ensino superior no Brasil, passaram a ser exigidas no sentido de 

formalização nos respectivos projetos pedagógicos, da forma de realização da 

interdisciplinaridade. No bojo dessa resolução, a atuação e as competências dos docentes são 

redesenhadas para além da titulação e da experiência profissional, na direção da exigência de 

um conjunto de saberes e uma nova forma de organização e realização do trabalho docente 

que passa a incluir  novos encargos e exigir  mudanças nas  práticas pedagógicas e ações 

docentes.  

Nesta perspectiva, esta pesquisa mostra-se relevante, em face da necessidade de uma 

reflexão que ajude a compreender essas mudanças e indique pistas que subsidiem a remoção 

dos obstáculos sentidos pelos   gestores e  pelos docentes que atuam nos cursos de 

administração, na direção de uma prática pedagógica adequada ao atual contexto.  
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  

 

A universidade, tendo em vista sua finalidade de ensino pesquisa e extensão, 

caracteriza-se como lugar não só de aprendizagem, mas de pesquisa, produção e reconstrução 

do conhecimento. Para tanto deverá acompanhar as transformações que ocorrem em todos os 

setores da sociedade, e em  no campo científico, buscando apoiar iniciativas que contribuam 

para geração de conhecimento novo , considerando as exigências de um mundo 

interconectado, envolto na complexidade e, portanto, interdisciplinarizado. 

Embora o tema interdisciplinaridade esteja presente nos debates acadêmicos, na farta 

legislação educacional, nas diretrizes curriculares para os diversos campos de formação 

profissional  e nos textos dos projetos pedagógicos dos cursos  de administração no Brasil, 

ainda são incipientes o desenvolvimento de experiências pedagógicas interdisciplinares no 

ensino de administração, como também o estudo sistemático dessas experiências, sobretudo 

no norte do Brasil. 

 Diante desse cenário emergiu a oportunidade de se estudar a experiência 

interdisciplinar realizada por uma universidade particular com atuação do estado do Pará, que 

institucionalizou a interdisciplinaridade no curso de graduação em administração a partir de 

mudanças propostas em seu projeto pedagógico. 

  Com base nessa experiência surgiu o problema de pesquisa desta dissertação: 

investigar, de que forma a institucionalização da interdisciplinaridade no projeto 

pedagógico do Curso de Administração da UNAMA, contribuiu para  mudanças  na 

práxis pedagógica dos docentes que atuam no curso?   

Por conta disto, as demais questões norteadoras que foram utilizadas com vistas a 

contribuir para a elucidação do problema  a ser investigado foram: 

- Qual o significado da interdisciplinaridade para os docentes?  

 - Quais as estratégias que vêm sendo utilizadas pelos docentes da instituição para a efetivação 

da interdisciplinaridade em suas práticas docentes?  

- Qual a percepção dos docentes sobre a própria atuação nas atividades  interdisciplinares? 

- Quais as principais obstáculos para a adoção da interdisciplinaridade no ensino da 

administração? 

- A participação em atividades interdisciplinares melhorou a prática  pedagógicas dos 

docentes? 

- Qual a percepção dos docentes sobre as competências e habilidades  que  um  professor 

interdisciplinar deve possuir?  
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1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.2.1  Define-se como objetivo geral do presente estudo: 

Apreender as mudanças ocorridas nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

docentes do curso de administração da UNAMA, após a institucionalização na matriz 

curricular, do componente curricular Projetos Interdisciplinares. 

1.2.2  Desdobra-se esse objetivo nos seguintes objetivos específicos: 

- Examinar o percurso adotado pelo curso de administração da instituição estudada 

para  construir sua experiência  interdisciplinar; 

- Identificar as práticas pedagógicas adotadas pelos docentes envolvidos com as 

atividades dos projetos interdisciplinares nas disciplinas da matriz curricular em que atuam; 

- Identificar a percepção dos docentes sobre a própria atuação no exercício de 

práticas  interdisciplinares;  

- Identificar o perfil pessoal e profissional dos docentes envolvidos nos projetos 

interdisciplinares;  

- Verificar as dificuldades enfrentadas pelos docentes no desenvolvimento de ações 

voltadas para a  interdisciplinaridade no ensino superior de administração;  

- Coletar, a partir do olhar dos docentes sugestões para a melhoria das práticas 

interdisciplinares no âmbito do curso.  

 

1.3  JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A justificativa para a realização deste trabalho dá-se primeiramente numa perspectiva 

epistemológica, considerando que na atualidade, as organizações de um modo geral e as 

instituições de ensino de um modo particular necessitam de profissionais dispostos a aprender 

a partir de um desaprender, o que não é possível através dos saberes originados por uma única 

ciência. 

Para Japiassu (1976), a sociedade está diante de uma nova epistemologia, que não 

seria mais somente uma reflexão sobre cada ciência vista em particular, ou seja, a partir de 

sua própria lógica, separada do resto, comprazendo-se do seu próprio discurso.  

 A administração, enquanto campo de investigação científica, precisa dialogar com as 

diversas áreas de conhecimento, para melhor conhecer o seu objeto de estudo, que são as 

organizações, tendo em vista que operam em ambiente de incerteza e descontinuidades. 

 A adoção da perspectiva interdisciplinar pode contribuir para uma compreensão 

mais dialética das variáveis que interferem nas operações das organizações, em face de sua 
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perspectiva sociológica, econômica, política, ecológica, humana, comportamental. Embora o 

cenário onde operam as organizações , se apresente multifacetado, na maioria das vezes ainda 

é analisado numa perspectiva positivista, a partir da ótica isolada de diversas áreas do 

conhecimento, ou mesmo das áreas especializadas de atuação do administrador, o que pode 

estar condicionada dentre outros fatores, na origem da profissão e do seu processo 

escolarização.  

Existe uma tendência em curso que é a de valorização da pesquisa no processo de 

ensinar. De acordo com Pimenta e Anastasiou (2010) é necessária a retomada de estudos dos 

pressupostos da pesquisa acerca da concepção de ensino, fenômeno complexo enquanto 

prática social realizada por seres humanos – o professor, com seres humanos, os alunos, 

fenômeno esse que é modificado, pela ação e relação desses sujeitos. Sendo assim, do ponto 

de vista social, esta pesquisa se justifica por constituir-se em uma tentativa de iluminar o 

caminho que vem sendo percorrido pelos docentes do curso de administração de uma IES na 

busca da melhoria do processo de ensino – aprendizagem através da institucionalização das 

práticas docentes interdisciplinares, contribuindo para a melhoria do ensino no campo da 

gestão de negócios.  

Os resultados desta  pesquisa poderão contribuir para que sejam feitos avanços nas 

práticas interdisciplinares do ensino da administração, tanto na instituição na qual a 

pesquisadora atua, prestando sua contribuição acadêmica, como também, para as demais 

instituições de ensino superior. 

A realização dessa pesquisa justifica-se também sob o prisma pessoal e prático, 

considerando que, embora a autora não atue mais na instituição que foi lócus dos 

levantamentos empíricos, continua atuando no campo do ensino em Administração, na 

condição de docente do curso de Administração da Universidade Federal do Pará- UFPA. 

Sob a condução da autora desta  pesquisa, na condição de Coordenadora do curso de 

Administração da Universidade da Amazônia – UNAMA, a comunidade acadêmica que 

integrou o curso durante o ano de 2008, discutiu , elaborou proposta e reformulou seu projeto 

pedagógico, com a institucionalização da interdisciplinaridade, no referido projeto implantado 

a partir do primeiro semestre acadêmico de 2009, por meio, dentre outras medidas, da 

inclusão na matriz de disciplinas, de componentes curriculares denominados Projeto 

Interdisciplinar (I,II,III,IV,V,VI e VII)  haja vista ser o projeto integrador de cada semestre 

letivo,  destacando-se este como  um dos diferenciais do curso, por intermédio do qual o 

diálogo entre as disciplinas, docentes e discentes, a sociedade, e o ambiente empresarial vem 

sendo buscado.  
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Esse projeto pedagógico consolidou-se em 2012, tendo passado por um processo de 

avanços e recuos, muito próprios de quem ousa empreender nas ações no contexto das 

práticas de ensino, notadamente no que diz respeito à efetivação da interdisciplinaridade. 

Desse modo os resultados da pesquisa iluminarão as decisões não só da atual gestão do curso 

rumo ao enfrentamento das dificuldades que são naturais diante de uma filosofia de ação que 

requer dos docentes, práticas pedagógicas inovadoras e fundamentalmente um fazer docente 

colaborativo, baseado em uma filosofia de (des) construção do conhecimento e não somente 

de sua reprodução, mas também para subsidiar as ações de outras instituições que atuam no 

ensino da administração que precisam melhorar a qualidade do ensino que oferecem à 

sociedade.  

Na Universidade Federal do Pará - UFPA, a autora continua explorando o tema 

interdisciplinaridade, desta feita através da participação no grupo de trabalho responsável pela 

proposição de um projeto de extensão universitária para o curso de bacharelado em 

administração, modalidade presencial,  visando a sistematização das ações de integração entre 

ensino, pesquisa e extensão, previstas no novo projeto pedagógico do curso de Administração, 

já  que  uma das formas de realização da interdisciplinaridade na universidade, segundo o 

Plano Nacional de Extensão-PNE, também ocorre através de ações voltadas para a extensão 

universitária, com base no  princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, sendo esta, um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e 

político. 

Cabe destacar ainda a importância da pesquisa do ponto de vista científico. Embora o 

campo teórico sobre o tema tenha avançado em período recente, com as contribuições 

importantes de autores como Morin, Bourdieu, Japiassu, Luck, Fazenda, dentre outros, a 

busca sobre estudos empíricos realizados sobre as práticas interdisciplinares revela que essas 

experiências ainda são poucas no campo dos estudos organizacionais, notadamente no Brasil e 

em particular no ensino da administração. 

 A questão interdisciplinar no ensino integra o discurso dos gestores educacionais, o 

texto dos projetos pedagógicos dos cursos, mas no campo do real, do vivido, são poucas as 

experiências sistematizadas, estudadas e relatadas sobre o tema. 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Esta dissertação de mestrado foi estruturada em sete capítulos, iniciados por esta 

introdução, na qual é apresentado o problema da pesquisa, bem como seu objetivo geral e 

seus objetivos específicos e ainda a  justificativa do estudo. 

O segundo capítulo foi dedicado à revisão bibliográfica. O capítulo foi iniciado com 

uma análise da própria gênese da administração enquanto campo de estudo. Aborda-se ainda 

o surgimento e o desenvolvimento do ensino da administração  no mundo e no Brasil.  

O capitulo desenha brevemente, com fundamento na legislação de ensino, os 

diversos momentos do processo formativo do administrador, a partir da ideia dos conteúdos 

mínimos, passando pela flexibilização dos currículos, o surgimento e a proliferação das 

chamadas  habilitações, que passaram a integrar o desenho dos cursos,  até a emergência das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em administração, e  os 

desafios dela decorrentes para as práticas e a formação  dos docentes. Nesse contexto são 

apresentadas  as práticas docentes utilizadas historicamente no processo de formação dos 

administradores. 

Em seguida, no capítulo três, partiu-se para a análise dos aspectos legais, 

metodológicos e epistemológicos relacionados à interdisciplinaridade em geral, e 

especificamente no ensino da administração. 

O quarto capítulo caracteriza a instituição  lócus da pesquisa, apresenta o curso de 

administração, e apresenta  um relato acerca da experiência interdisciplinar vivida no âmbito 

do curso e da a instituição e que serviu de base para a realização deste estudo. 

O quinto capítulo apresenta o percurso metodológico utilizado com vistas a dar conta 

dos objetivos propostos na pesquisa. 

A análise dos dados obtidos através dos levantamentos de campo, a  apresentação e 

discussão dos resultados, onde buscou-se uma articulação  entre os levantamento empíricos 

e a teoria que deu suporte a investigação realizada,  são formuladas  no sexto capítulo.  

O sétimo capítulo contempla  as conclusões deste estudo com base nos resultados 

obtidos, as recomendações e algumas considerações sobre estudos posteriores à pesquisa.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O  atual contexto de mudanças no  ambiente no qual operam as organizações, 

decorrente do processo de globalização em curso e a transição do modelo de produção 
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taylorista-fordista – para  a chamada reestruturação produtiva, na qual a produção intensiva 

em mão-de-obra, é substituída por novas formas de produção intensivas em capital e 

conhecimento, traz em seu bojo novas formas de organização do trabalho e de gestão das 

organizações, corroborada pela emergência da chamada sociedade do conhecimento. 

Esses fatores têm ocasionado em período recente, profundas modificações não 

somente na esfera da produção, nos processos organizacionais, mas também contribuído para 

uma nova conformação da sociedade, demandando um novo perfil de indivíduo e de 

trabalhador. 

 Essas transformações no ambiente ocupacional, ao mesmo tempo em que redefinem 

os conteúdos dos postos de trabalho, que de simples e repetitivos sob a lógica do paradigma 

mecanicista, no contexto da reestruturação produtiva, tendem a convergir para o delineamento 

de ocupações com conteúdos mais complexos, multifuncionais, com requisitos de maior 

utilização de informação, tecnologia, impondo aos trabalhadores, uma nova base de 

conhecimento para um exercício profissional polivalente, em decorrência da exigência por 

uma  maior qualificação e escolarização da classe trabalhadora. 

Essas mudanças rumo à qualificação do trabalhador remontam à origem da divisão 

de trabalho e da especialização daquele, inclusive no que concerne à divisão de saberes entre 

os que executavam e os que atuavam na gestão, ou seja, no nível da divisão de funções – 

ocasionando a necessidade do trabalho dos administradores profissionais e consequentemente, 

do ensino da Administração.  

Cabe destacar que, com o aprofundamento da concorrência intercapitalista, que 

começa a se intensificar no início do Século XX, por força da ampliação dos mercados e a 

proliferação das organizações, elevam-se os níveis de competitividade e incerteza, no 

ambiente de negócios das organizações abrindo espaço para o surgimento do administrador 

profissional, notadamente nas áreas ligadas à produção.  

Sobre a emergência da gestão profissional, são esclarecedoras as informações de 

Bertero (2006), a partir do trabalho de Burle e Means (1932), segundo os quais, já por volta 

de 1920 nos Estados Unidos, as maiores sociedades anônimas daquele país não eram mais 

gerenciadas por seus acionistas, mas, por administradores profissionais, o que leva a 

conclusão de que a origem da administração como profissão, dá-se nos Estados Unidos, por 

conta da necessidade da atuação desse tipo de  profissional  na gestão das organizações. 

Para que pudessem tomar decisões em  ambientes de incerteza, que já se delineava 

para as organizações daquele período histórico, era imperioso que os gerentes se apropriassem 

de um conjunto de saberes que transcendiam as atividades administrativas de rotina e de 
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supervisão, mas que estivessem além daqueles obtidos através de empirismo, do bom senso 

ou mesmo de qualidades pessoais desses administradores. 

A partir daí, começa a se configurar um quadro no qual o ato de administrar, traz, de 

forma subjacente, a necessidade de um aprendizado gerencial obtido de forma organizada, 

através do ensino sistemático da administração. 

Apesar dos registros históricos darem conta da existência secular da administração 

enquanto prática, ligada à sobrevivência da humanidade ao longo do tempo, somente em 

período recente passa a ser objeto de escolarização, notadamente no interior das 

universidades, constituindo-se, portanto, num campo científico e uma área específica para o 

ensino superior. 

De acordo com Andrade e Amboni (2004) são recentes os cursos de administração 

no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, onde os primeiros cursos nessa área de 

conhecimento surgem no final do século XIX. Para esses autores, o surgimento e a evolução 

dos cursos de administração se apresentam como uma faceta do desenvolvimento do espírito 

modernizante, notadamente no Brasil, a partir da década de 1940, o que implicava preparar 

quadros tanto para aparato administrativo público como do mundo empresarial privado. 

Ainda de acordo com Andrade e Amboni (2004) é nesse contexto de mudança e 

desenvolvimento na formação social brasileira, que se encontram as condições e as 

motivações para a criação do  curso superior de administração, ou seja, para o processo da 

escolarização da administração. 

 Essas escolas surgem com ênfase muito forte na especialização e no uso crescente 

da técnica. É nesse modelo de formação  que se funda o caráter positivista que o curso 

assumiu ao longo de sua história, e que é reproduzido através do aumento das escolas de 

administração, a partir da década de 1960, quando o curso passou  a ser oferecido não 

somente pelas universidades, mas também pelas faculdades isoladas, como decorrência do 

processo de privatização ocorrido na sociedade brasileira,  inclusive na educação. 

Observando-se o processo de expansão de vagas verifica-se que este não esteve 

somente associada às mudanças econômicas ocorridas no país, mas também relacionadas à 

profissionalização da administração por meio da regulamentação da profissão, na metade da 

década de 1960, culminando com a fixação em 1993, tanto do currículo mínimo do curso de 

graduação em administração, quanto da prerrogativa da criação por parte das instituições de 

ensino superior em administração, das chamadas habilitações específicas, conforme o art. 3º 

da Resolução no. 2,de 04/10/93 do Conselho Federal de Educação- CFE 
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No entanto, em relação à criação dessas habilitações, se de um lado contribuíram 

para a rápida inserção no mercado dos profissionais que apresentavam os saberes 

especializados que o mercado requisitava naquele momento, de outro contribuíram para o 

aprofundamento da fragmentação da formação desse profissional. 

 Andrade e Amboni (2004) concluem a partir do exame dos dados do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas - INEP, do Ministério da Educação – MEC que nos últimos 

30 anos o ensino de administração alcançou uma dimensão significativa na sociedade 

brasileira. De acordo com os citados autores, em 2002  existiam no Brasil,  mais de 1.300 

instituições de ensino superior oferecendo o curso de bacharelado em administração, nas quais 

eram desenvolvidas cerca  de 2.922 habilitações.  

Esse modelo de formação do administrador, conforme observado por  Dias (2008) 

fragmentado, num contexto da pós-modernidade, mostrava-se esgotado  

Percebe-se na realidade pós-moderna, como é chamada por alguns autores, a 

configuração de um novo processo de realidade. Um processo que é complexo, 

multifacetado, pluricultural, plurilinguístico, multifuncional. Para que se possa 

apreender este novo processo, é requerido o desenvolvimento de novas habilidades 

para apreendê-la em toda a sua grandeza sistêmica. (  DIAS, 2008 p.8) 
 

 

No final da década de 1990, por conta de um movimento para melhoria no ensino 

superior, iniciou-se no meio acadêmico do país um processo de discussão em torno da fixação 

de diretrizes curriculares nacionais para os cursos superiores, que culminou com a publicação 

do Parecer no. 776, de 3 de dezembro de 1997 do Conselho Nacional de Educação - CNE, 

através  do qual foram emanadas orientações gerais para as diretrizes curriculares dos cursos 

de graduação.  

Esse movimento culminou em 2004 com a fixação de diretrizes curriculares 

específicas para  os cursos de  bacharelado em administração, a partir de proposta 

encaminhada ao Conselho Nacional de Educação - CNE, pela comunidade acadêmica dos 

cursos de administração, dentre as quais, o Conselho Federal de Administração - CFA e da 

Associação Nacional de Graduação em Administração -ANGRAD. 

Desse modo, surgem as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em administração, estabelecidas pela Resolução nº 1, de 2 de fevereiro de 2004   e 

que se constituem em um significativo avanço rumo à qualidade de ensino, na medida em que 

concebem a formação do administrador de nível superior como um processo contínuo, 

autônomo e permanente, com sólida formação básica, fundamentado em uma formação 

teórico-prática, com perfil adaptável as novas e emergentes demandas da sociedade.  
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Dentre as mudanças propostas pela já citada Resolução nº. 1 do CNE, destacam-se a 

substituição do currículo mínimo, por campos interligados de formação (Art. 5º), a 

flexibilização do planejamento do  ensino,  dando maior autonomia às instituições de ensino 

para que  desenvolvam seus projetos pedagógicos de modo atender à variada gama de 

necessidades e especificidades do mercado e da região onde estão inseridas, bem como as 

peculiaridades da própria instituição, formando sua identidade e a inserção das habilidades e  

competências requeridas para a formação do profissional em administração (Art. 4º). Desse 

modo, a regulamentação do ensino de Administração deixa de exigir a aquisição apenas do 

saber e passa atuar sobre o saber fazer. 

 

 Ainda no que diz respeito às proposições da Resolução CES/CNE nº 1 de 02 de 

fevereiro de 2004, especificamente, o documento propõe em seu artigo 8º  que as 

instituições procurem atuar, através de práticas de estudos e atividades independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo 

do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. Tais recomendações 

decorreram da constatação da prevalência no ensino de administração da racionalidade 

instrumental. 

No ano seguinte, o Ministério da Educação, revoga a  Resolução CFE nº. 1, de 

02.2004 ,substituindo-a pela Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005, que reafirma os pontos 

principais do documento anterior, ao  imprimir à formação do administrador  uma dimensão 

mais flexível, mas ao mesmo tempo redimensiona o perfil do formando, de marcadamente 

tecnicista para uma formação com maior amplitude e conhecimentos mais abrangentes e 

fronteiriços  com outras áreas de saber, além do  enfrentamento da dicotomia  entre o  global e 

o  local, incentivando os cursos a constituírem uma identidade contextualizada nas 

características regionais. 

No entanto, a operacionalização dos aspectos   normativos decorrentes das diretrizes 

curriculares, desafia as instituições que mantêm cursos de graduação em administração, a 

empreenderem mudanças significativas nas decisões institucionais relacionadas ao 

planejamento e a  gestão dos cursos, tanto no que diz respeito a seus aspectos administrativos 

quanto  pedagógicos, com ênfase na formação e no trabalho dos docentes. 

Para tanto, os docentes deverão estar atentos as mudanças que ocorreram no ambiente, 

nas organizações e as tendências dessas mudanças  na elaboração dos currículos, sobretudo 

pela necessidade de articulação entre os conteúdos a serem ministrados e as práticas 

pedagógicas adotadas por esses docentes. Estas deverão refletir  um processo de participação 
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que, partindo de uma atuação individual,  perpasse  para o  coletivo, desde a partilha de planos 

de ensino até uma atuação junto ao alunos de forma integrada. 

 

Do ponto de vista das práticas pedagógicas utilizadas na educação para gestão, 

existem evidências de que estas ainda são assentadas num ensino reprodutivo, conservador, 

isolado e “enjaulado” na ideia do componente curricular da disciplina, tanto no sentido 

epistemológico quanto pedagógico, haja vista que a visão mecanicista e sistemática de ver o 

mundo, regularmente controlado, tem prevalecido no ensino da administração, em que pese os 

avanços teóricos nesse campo. 

Autores como Paula e Rodrigues (2006, p.14 ) relatam a existência de s problemas 

relacionados a esse tipo de ensino, como o processo de mercadorização da educação, o 

reducionismo na abordagem dos fenômenos examinados e ainda, a tendência à 

instrumentalidade do conhecimento é cada vez mais acentuada, com o uso  de receitas 

prontas que levam os estudantes a aprenderem a reprodução de técnicas em vez da 

realização de diagnósticos.  

Para os referidos autores, a utilização da pedagogia crítica no ensino da administração 

poderia constituir-se numa alternativa à renovação do ensino da gestão, desde a abordagem 

dos conteúdos, passando pelos métodos pedagógicos, estabelecendo a conexão entre teoria e 

prática, com vistas ao desenvolvimento da visão crítica e do raciocínio analítico entre os 

estudantes de administração. 

Essa perspectiva crítica parece adequada ao ensino da administração, no contexto das 

grandes transformações que vêm ocorrendo na sociedade, as quais implicam no delineamento 

de um novo perfil de administrador, que deve possuir uma formação  generalista sólida, com 

uma postura transdisciplinar,  com competências que o tornem apto a interferir e tomar 

decisões de modo sistêmico, a partir de informações emanadas de diferentes áreas, 

considerando o ambiente complexo,  mutável e competitivo no qual operam as organizações.  

Sobre a necessidade de uma abordagem crítica no ensino de administração, Andrade 

e Amboni (2004, p. 12) advertem para a necessidade  de uma educação voltada para o 

enfrentamento do desconhecido, face a complexidade crescente que se instalou no mundo, 

havendo a necessidade  de se preparar os alunos para a ultrapassagem das fronteiras do 

conhecimento, pelo uso de modelos adequados de ensino. 

 

Nessa direção, alguns autores brasileiros na década de 1960 e 1970, no campo dos 

estudos organizacionais, dentre eles Guerreiro Ramos e Tragtenberg expressaram um 
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alinhamento com a abordagem crítica e a preocupação com a condução dos estudos no campo 

da gestão. É nesse sentido que se insere a interdisciplinaridade no ensino de administração, 

considerando as possibilidades que a mesma pode trazer para as práticas docentes e, 

consequentemente, para a formação de um  profissional  reflexivo. 

No entanto, a atitude interdisciplinar não tem caracterizado as práticas docentes no 

ensino superior em geral, e particularmente no ensino da administração, no qual tem 

predominado a perspectiva funcionalista da disciplina, entendida como um saber 

especializado, ordenado, sistematizado e aprofundado, recortando a realidade em suas 

supostas partes constituintes, produzindo um conhecimento parcelar, aprofundado, baseado no 

desenvolvimento disciplinar das ciências que, segundo Morin (2008), não traz somente as 

vantagens da divisão de trabalho, no sentido da contribuição das partes especializadas para a 

compreensão do todo, mas também os inconvenientes da superespecialização, 

enclausuramento ou fragmentação do saber (p.16). 

Evidências empíricas e teóricas têm sinalizado na direção de que a qualidade do 

ensino da administração passa, dentre outros fatores, por uma prática pedagógica centrada na 

ideia de uma aprendizagem significativa por parte do aluno, entendido como um cidadão 

integral, que trás para o espaço de aprendizagem vivências de sua experiência cotidiana, haja 

vista que um significativo número de alunos do curso de administração já vivencia o ambiente 

organizacional, seja por meio da ocupação de postos de trabalho ou através de estágios.  

Nessa condição, as práticas de ensino no campo da administração ocorrem são 

compartimentadas, engessadas no domínio de disciplinas isoladas                 

descontextualizadas, que não se comunicam com a realidade empírica na qual operam as 

organizações mostrando-se totalmente inadequadas. Esse tipo de ensino, tende a não 

considerar as expectativas e as experiências dos alunos, podendo ser danoso ao aprendizado 

eis que podem conduzir a uma forma de pensamento e uma ação mutilantes, no atual contexto 

de complexidade no qual operam as organizações, conforme observa Morin (1996) para o 

qual   

[...] o problema da complexidade tornou-se uma exigência social e 

política vital no nosso século: damo-nos conta de que o pensamento 

mutilante, isto é, pensamento que se engana, não porque não tem 

informação suficiente, mas porque não é capaz de ordenar as 

informações e os saberes, é um pensamento que conduz a ações 

mutilantes. MORIN (1996, p.14) 
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     Ainda para Morin (2000) o conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. 

Para ele, há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis, constitutivos do 

todo, tais como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico, 

e há um tecido interdependente, interativo, e inter-retroativo, entre o objeto do conhecimento 

e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. (p.35) 

Essas ideias têm sido traduzidas no discurso dos documentos dos projetos  

pedagógicos das instituições de ensino de graduação em administração no Brasil. No entanto, 

a transposição do que está dito nesses documentos, para o que é, ou seja, para as práticas 

docentes,  passa a ser um grande desafio para os gestores acadêmicos dos cursos, para os 

docentes, e também para os alunos, que se encontram acomodados num sistema de ensino 

acrítico, baseado na reprodução do conhecimento. 

De outro modo, a docência na área de administração é exercida em sua grande parte 

por profissionais egressos do mercado que em sua prática cotidiana atuam em posições 

estratégicas das organizações, de forma especializada, ou seja, são gestores, consultores, 

técnicos de nível superior, funcionários de carreira de instituições públicas ou do terceiro 

setor. Esses profissionais atuam no ensino das disciplinas do campo profissional, o que 

significa dizer que em sua grande maioria não tiveram em sua formação profissional inicial, 

um preparo adequado no campo pedagógico para o exercício da docência.  

Esse problema de formação pode sinalizar um fator limitativo para o envolvimento 

desses docentes com práticas interdisciplinares, mas certamente, não representa o único fator, 

como se percebe ao analisar os dados da pesquisa nacional realizada pelo Conselho Federal de 

Administração - CFA 2006, com vistas a delinear o perfil dos docentes em administração. De 

acordo com os resultados da pesquisa, a maioria desses docentes é graduada em 

administração, egressos de universidades particulares, formados entre 1990 e 1999, já 

concluíram programas de mestrado, trabalham em apenas uma IES, atuando  em cursos de 

administração há menos de cinco anos, onde lecionam cerca de duas disciplinas, com carga-

horária média de doze horas e realizam trabalhos de consultoria como atividade paralela. 

Muitos desses docentes utilizam estratégias tradicionais de ensino e parecem ignorar 

a necessidade de enfrentar o  desafio da docência no atual contexto que é o de empreender a 

dinâmica ou circuito da comunicação entre os saberes, com vistas a uma melhor compreensão 

da realidade.  

No entanto, o exercício da interdisciplinaridade, na área da docência ainda é difícil 

de ser operacionalizado, conforme reconhecido por Japiassu (2006, p.2) 



28 

 

 

 

Lamentamos que em nosso atual sistema educacional seja praticamente inexistente a 

prática interdisciplinar. O que existe são encontros multidisciplinares, , frutos mais 

da imaginação criadora e combinatória de alguns que sabem manejar conceitos e 

métodos diversos do que algo propriamente instituído e institucionalizado. Mesmo 

assim, realizam-se como práticas de indivíduos abertos e curiosos, com o sentido da 

aventura, sem medo de errar; de indivíduos que não buscam nenhum porto seguro, 

mas se afirmam e se definem por um solene antiautoritarismo e um contundente 

antidogmatismo. Vejo no dogmatismo de um saber definitivo, acobertado pela 

etiqueta "objetivo" ou pelo rótulo "verdadeiro", o sintoma de uma ciência agônica. 

 

 

Mesmo considerando essas dificuldades, algumas instituições de ensino superior em 

administração nos níveis de graduação e pós-graduação no Brasil, têm ousado empreender 

ações voltadas para a implantação de estratégias de aprendizagem significativa que permita 

desenvolver a capacidade crítica e analítica por parte dos alunos e também dos docentes, 

considerando que a interdisciplinaridade também oferece espaço para o crescimento dos 

educadores. 

Pesquisadores como Lima (2008), Cruz, Dutt-Ross e Zouain (2008) relatam 

tentativas bem sucedidas da utilização da perspectiva interdisciplinar na educação da gestão 

na última década. No entanto, esses estudos empíricos ainda são incipientes para uma maior 

compreensão da prática docente interdisciplinar. 

Por conta disto, torna-se imperativa a investigação sistemática desse processo, haja 

vista a necessidade de uma maior compreensão de como ele ocorre, da identificação dos  

gargalos à sua operacionalização, de suas  implicações na formação e no exercício da 

docência, em razão da existência de poucos estudos empíricos no Brasil sobre a metodologia 

interdisciplinar no ensino da Administração.   

Para Fazenda, no que diz respeito às práticas pedagógicas interdisciplinares, existe a 

necessidade de reflexão sobre as experiências e o detalhamento dos procedimentos realizados. 

Aa elucidação das etapas de um projeto interdisciplinar e seu consequente registro 

parece-nos, hoje, garantir a possibilidade de revisão dos aspectos vividos. Registrar 

a memória dos fatos e a possibilidade de revisitá-los. Interdisciplinaridade nos 

parece hoje mais processo que produto. Nesse sentido é fundamental o 

acompanhamento criterioso de todos os seus momentos. [...] A releitura sistemática 

desses registros permite avaliar com propriedade o desenvolvimento do processo, e 

avançar nos futuros prognósticos. FAZENDA (1994, p.35) 
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2.1 O SURGIMENTO DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL 

  

Os registros históricos sinalizam para a possibilidade de que o surgimento do ensino 

de administração de negócios tenha ocorrido de forma concomitante no final do século XIX 

nos Estados Unidos e também na França. 

No entanto, foi nos Estados Unidos que o ensino em administração adentrou na 

universidade, embora como um desdobramento dos departamentos de economia, ou já como 

uma área de conhecimento definida, constituindo novas escolas no interior dos campi 

universitários, seja como graduação ou mesmo como curso de pós-graduação, já naquele 

período. 

 De acordo com as explicações de Bertero (2006), a compreensão do processo 

que levou a institucionalização da profissão de administrador no Brasil, requer a  análise da  

trajetória dos cursos de administração, a partir das experiências da Escola Brasileira de 

Administração Pública (EBAP), abrigada na Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio de 

Janeiro  e da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São 

Paulo (USP). Embora existam informações de outras experiências, tais como as citadas por 

Nicolini (2003) para o qual os primeiros cursos de administração que se tem notícia no Brasil 

datam de 1902, quando a Escola Álvaro Penteado, no Rio de Janeiro e a Academia de 

Comércio em São Paulo, passaram a ministrar cursos de administração, ainda que sem 

regulamentação. 

 Bertero (2006) reconhece que o surgimento dos cursos de administração é mais 

recente e vai ocorrer em 1944, na USP, com a criação da Faculdade de Ciências Econômicas e 

Administrativas, onde o ensino de administração surge, assim como nas escolas americanas, 

voltado para a área de negócios, o management, mas, segundo as observações do referido 

autor, com fortes ligações à economia e contabilidade, tendo a administração em si, um papel 

secundário. Somente no final da década de 1950 é que a área de ensino de administração 

nessa instituição é fortalecida, com a implantação de um curso de graduação em 

administração. 

No Rio de Janeiro, verifica-se importante esforço para a consolidação do ensino de 

administração e para a formação do administrador profissional, com a criação da Escola 

Brasileira de Administração Pública (EBAP), abrigada na FGV, que surge com o objetivo de 

preparar gestores públicos para a reforma do serviço público federal, durante o primeiro 

governo do presidente Getúlio Vargas, com vistas a modernização do estado, que viria do 
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abandono de suas características patrimonialistas e prebendárias, que incluiriam o acesso aos 

cargos públicos através do desempenho medido através de resultados em concursos onde a 

escolarização pudesse ser comprovada (BERTERO, 2006). 

Análises empreendidas nos currículos dessas escolas dão conta de que ambos 

derivavam de modelos americanos, passando a influenciar os programas de graduação e pós-

graduação em administração que foram criados após a década de 1960 e, que influenciaram  

também o estabelecimento dos chamados “conteúdos curriculares  mínimos” estabelecidos 

pelo Conselho Federal de Administração, através da Resolução. 02 -CFA 1993.. Essa 

resolução, amparada no paradigma funcionalista vigente no campo de estudos 

organizacionais, autorizou as escolas de administração a implantarem as chamadas 

habilitações específicas, o que contribuiu profundamente para reforçar o processo de 

fragmentação na formação dos administradores.  

 

2.2 A EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO DA 

ADMINISTRAÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

  De acordo com Oliveira e Sauerbronn (2007) essa expansão ocorreu a partir da 

década de 1970. A partir daí verifica-se no Brasil, um crescimento desordenado do ensino de 

graduação, sem qualquer subordinação às regras de qualidade ou de avaliação de 

desempenho, situação que pode ser estendida aos cursos de administração, ocasião em que se 

explorava a demanda reprimida, por meio da multiplicação de escolas isoladas e faculdades 

com pouca qualidade, levando o Conselho Federal de Educação (CFE) a suspender o 

recebimento de solicitações de registro dessas instituições  promovendo uma estagnação na 

oferta e ampliando a já enorme demanda reprimida. 

 Nas décadas subsequentes, ocorreu um grande crescimento das matrículas nas 

instituições privadas de ensino superior, pelo fato das instituições de ensino superior – IES  

públicas não conseguirem acompanhar, em termos de oferta de vagas, o crescimento da 

demanda, notadamente do curso de administração, considerando ser um curso de fácil 

massificação na oferta de vagas.  

 Essa expansão pode estar relacionada também ao processo de institucionalização da 

administração como profissão no Brasil, que remonta à década de 1965, com a promulgação 

da Lei 4.769, de 09 de setembro de 1965 que regulamentou a profissão de administrador. 

 Essa regulamentação surge, dentre outros fatores, do processo de escolarização da 

administração e da necessidade de formação de quadros tanto para a administração pública, 
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quanto para as empresas privadas conforme já descrito.  Desse modo, pode-se afirmar que o 

surgimento do ensino de administração e a sua profissionalização estiveram relacionados 

historicamente ao contexto do desenvolvimento do país, quando o administrador, ao lado do 

economista, tornou-se o profissional mais requerido para conferir racionalidade ao sistema 

econômico (GIL, 2001, p.55). 

 No que se refere à institucionalização da profissão de administrador, o Conselho 

Federal de Administração - CFA, no sitio da entidade de classe que congrega os bacharéis de 

administração, assim se manifesta: 

 

Tratava-se de formar, a partir do sistema escolar, um Administrador profissional, 

apto para atender ao processo de industrialização. Tal processo desenvolveu-se de 

forma gradativa, desde a década de 30, porém, acentuou-se por ocasião da 

regulamentação da profissão, ocorrida na metade dos anos sessenta, através da Lei 

nº 4.769, de 09 de setembro de 1965. Com essa Lei, o acesso ao mercado 

profissional seria privativo dos portadores de títulos expedidos pelo sistema 

universitário.
1
 

 

No que diz respeito ao processo de massificação do ensino superior de administração 

no Brasil, dados disponíveis no INEP/ Ministério da Educação -MEC, dão conta que no 

início da década de 1980, o sistema particular de ensino era responsável por 

aproximadamente 79% do atendimento dos alunos do ensino superior de administração, 

ficando o sistema público com o restante. O mesmo ocorre nas demais áreas do 

conhecimento, onde a distribuição era de 61% para a rede privada. 

Sobre a expansão do ensino de administração no Brasil, são esclarecedoras as 

observações de Bertero (2006, p.1) de que nenhuma área de ensino assumiu tamanha 

dimensão em nosso país, em suas diversas opções de oferta, tais como administração de 

empresas públicas e privadas e seus desdobramentos em especialidades funcionais e de 

setores como: marketing, hospitais, turismo, finanças, médias e pequenas empresas, e assim, 

interminavelmente, o que reforçou o processo de fragmentação do ensino de administração.  

Essa expansão do ensino de administração deu-se também através do ensino de pós-

graduação em níveis lato e stricto sensu, incluindo o imenso campo de educação executiva 

por intermédio de ações desenvolvidas pelas chamadas universidades corporativas, muito 

em voga a partir da década de 1990, voltadas para o preparo de executivos com foco não 

mais na área de especializada, mas com foco no negócio.  

 

 

                                                           
1 CFA. História da profissão. Disponível em: http://www.cfa.org.br/arquivos/. Acesso em 8 abr.2011 

http://www.cfa.org.br/arquivos/
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2. 3 O VIÉS FUNCIONALISTA DA FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR 

  

De acordo com as proposições de Cruz, Dutt-Ross e Zouain (2007), a proliferação de 

cursos de administração no extenso território nacional pode ser compreendida como um 

processo de industrialização e massificação do ensino de administração, contribuindo, ao 

longo do tempo, para uma expansão não qualitativa desse ensino, reforçando para que o viés 

funcionalista, próprio da administração, esteja presente no contexto do ensino. 

Essas ideias são corroboradas por Portella (2005) o qual identifica que o comércio do 

conhecimento considerado como um posto avançado do mercado, não foi capaz de 

acompanhar qualitativamente o salto quantitativo no número de matrículas no ensino 

superior brasileiro. 

De outro modo, as questões relacionadas à qualidade de ensino de administração não 

podem ser abordadas sem que o problema da formação do administrador seja discutido, em 

razão de seu caráter fundamentalmente instrumental. 

 Barros e Passos  (2000 apud CRUZ, DUTT-ROSS e ZOUAIN, 2007, p. 86), dizem 

que  

[...] a formação do administrador no Brasil é fundamentalmente instrumental. Nesta 

perspectiva, a industrialização do ensino de administração pode ser relacionada a 

quatro características específicas (1) replicação do modelo instrumental americano 

de pesquisa e ensino; (2) a lógica de mercado da sociedade contemporânea; (3) 

formatação dos cursos por órgãos influentes da esfera pública e privada e, (4) a 

falta de interdisciplinaridade. 

 

 

De acordo com essa argumentação, fica evidente a replicação do modelo 

instrumental americano no ensino e na pesquisa em administração, reforçado pelo fato 

desse país ser o berço das teorias administrativas e, portanto do pensamento ortodoxo em 

administração, legitimando os princípios instrumentais como hegemônicos no ensino de 

administração.  

 É a partir dessa constatação que começa a se delinear a problemática da presente 

pesquisa. Um breve olhar no histórico dos currículos dos cursos de administração pode ser 

esclarecedor para a contextualização do problema, considerando que o ensino de 

administração no Brasil foi marcado por três momentos, a saber: o do currículo mínimo 

aprovado em 1966, o da flexibilização do currículo em 1993, que também autorizou a 

criação das habilitações, e a emergência das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

bacharelado em administração, homologadas em 2004 e 2005.  
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Essa legislação, na medida em que criou parâmetros para o estabelecimento das 

estruturas curriculares e para o funcionamento dos cursos de graduação em administração 

no país, não foi capaz de garantir a qualidade dessa oferta, que passa a ser exacerbada, a 

partir da década de 1970, quando começa a produzir o fenômeno identificado como 

industrialização do ensino.  

Industrializar nesse contexto significa, de acordo com Cruz, Dutt-Ross e Zouain 

(2007, p.87), ”atender a um modelo previamente estabelecido. Embora existam diretrizes 

norteadoras, um curso de administração deve possibilitar um raciocínio sistêmico.” 

Nesse contexto, também é digna de análise, a contribuição do processo de avaliação 

dos cursos superiores no Brasil, com o estabelecimento pelo MEC, do Exame Nacional de 

Cursos (ENC), mais conhecido como Provão, no período de 1996 a 2003, posteriormente 

substituído pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes -ENADE, com o objetivo 

de avaliar os cursos de graduação da educação superior, não somente em relação ao 

desempenho dos alunos no que tange aos resultados do processo de ensino-aprendizagem, 

mas também em relação à infraestrutura, corpo docente, projeto pedagógico. 

Os resultados dessa experiência de avaliação amplamente divulgados revelaram as 

fragilidades do ensino superior no país, descortinando, inclusive os problemas de formação e 

das práticas docentes adotadas nesse tipo de ensino. 

Historicamente, referindo-se às práticas docentes utilizadas no processo de formação 

do administrador, estas têm assumido um enfoque tradicional, funcionalista, decorrente do 

excesso de pragmatismo, assentado numa estrutura epistemológica de disciplina, que conduz a 

fragmentação do conhecimento por parte do aluno, com ênfase no enfoque técnico e 

instrumental para a realização de procedimentos específicos, do “fazer” especializado dos 

administradores, situação que se funda  pela própria gênese do curso, corroborada pela  

criação em 1993, das chamadas áreas de especialização – as chamadas habilitações no ensino 

de graduação em administração. Esse modelo formativo, que já demonstrava sinais de 

esgotamento, irá prevalecer até 2004, quando são propostas  as DCNs, com o objetivo de 

redirecionar a formação dos administradores para o curso de administração, a partir de 

habilidades e competências que precisarão ser desenvolvidas através de propostas 

interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão. 

Esse ensino ancorado nas especializações tem balizado a formação e a prática 

profissional dos administradores no Brasil, prevalecendo até 2004, quando surgem as 

Diretrizes Curriculares para os cursos de administração e retificadas em 2005, pela Resolução 

Nº 4, de 13 de julho de 2005 (CFE, 2005), que  dentre outras providências ratifica a extinção 
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das habilitações nos curso de bacharelado em administração em função do perfil desejado do 

egresso do curso de administração, a saber:  

  

O curso de graduação em Administração deve ensejar, como perfil desejado do 

formando, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, 

sociais, econômicas, da produção e seu gerenciamento, observados níveis graduais 

do  processo de tomada de decisão , bem como para desenvolver o gerenciamento 

qualitativo e adequado, revelando  a assimilação de novas informações e 

apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato das 

situações diversas, presentes  ou  emergentes, nos vários segmentos do campo de 

atuação do administrador. (CFE, Res. CNE/CES 4/2005. Art. 2º § 3º) 

 

2.4 O NOVO MOMENTO DE FORMAÇÃO DOS ADMINISTRADORES: 

RETORNO A UMA FORMAÇÃO GENERALISTA 

Conforme enfatizado na seção anterior, os  aspectos contidos na Resolução Nº 4, de 13 

de julho de 2005, ancorada nos princípio da LDB,  evidenciam  o surgimento de um novo 

momento da formação dos administradores: o retorno a uma formação generalista,  como 

alternativa  ao conhecimento fragmentado, definido pelas especializações, que orientou o 

processo de formação dos administradores   nas últimas décadas, notadamente após a 

flexibilização  dos currículos, assunto já abordado neste texto.  

O novo perfil do aluno a ser formado, com base nas proposições das DCNs, desafia a 

reflexão e a  ação dos gestores educacionais e dos docentes sinaliza na direção de um 

profissional apto à tomada de decisões, num ambiente organizacional complexo, em constante 

transformação, quando dados e informações provenientes de áreas estanques do 

conhecimento, já não dão conta de explicar o contexto e reduzir a incerteza  da ação gerencial, 

conforme  disposto no art. 3º.do referido documento: 

O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil desejado 

do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões 

científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu 

gerenciamento, observados níveis graduais do processo de tomada de 

decisão, bem como para desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, 

revelando a assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade 

intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, 

presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do 

administrador. (MEC/ CNE Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de graduação em administração. Res.no. 4 de 13/07/ 2005) 

 

Sobre este tema são esclarecedoras as ideias de Santomé (1998) ao discutir os 

desafios contemporâneos impostos ao processo educativo. Para o autor, vive-se em mundo 

global, onde tudo está relacionado, tanto nacional como internacionalmente, em suas diversas 
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dimensões: financeiras, culturais, políticas, ambientais, científicas, etc., sendo que estas são 

interdependentes, não podendo ser analisadas isoladamente. Isto impacta a tomada de 

decisões. Essas ideias caracterizam fortemente o processo organizacional, com ênfase ao 

processo de tomada de decisões.  Ainda de acordo com as proposições desse autor  

 

Qualquer tomada de decisão em algum desses setores deve implicar uma reflexão 

sobre as repercussões e efeitos colaterais que cada um provocará nos âmbitos 

restantes. “Também devem ser calibradas as limitações e as consequências que 

surgirão ao levar em consideração informações ligadas a áreas diferentes das já 

consideradas. (SANTOMÉ,  1998, pg.27)   

 

Esse perfil formativo do egresso do curso de administração não poderá ser 

desenvolvido mais no campo de formações específicas, mas na ideia da educação continuada.  

Só poderá ser concretizado, na medida em que instituições, docentes e alunos substituam 

filosofias e ações disciplinares, por uma forma de trabalho  delineado a partir de  concepções 

e práticas pedagógicas que venham a permitir a reflexão e o questionamento, para além da 

mera reprodução do conhecimento, mas sua construção e reconstrução, demandando  um 

ensino no qual  a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa fiquem emolduradas. Para 

tanto, o  papel do docente  é redesenhado exigindo-se deste  docente não somente a titulação 

necessária  e a experiência profissional, muito valorizadas nos cursos de administração, que 

tende a focar as habilidades – o saber fazer,  mas um conjunto de competências próprias para 

ensinar (MASETTO, 1998; DEMO, 1998), inclusive uma postura interdisciplinar.  

.  

2.5 ASPECTOS LEGAIS, METODOLÓGICOS E EPISTEMOLÓGICOS RELACIONADOS 

À INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO. 

 

Conforme já mencionado neste trabalho,  a Resolução  CNE Nº 4, de  13 de julho de 

2005 ( ANEXO 1),  teve por propósito orientar os cursos de bacharelado em administração 

acerca de sua organização curricular. Essa resolução fixa a necessidade de organização dos 

cursos serem expressas através de projetos pedagógicos, que deverão abranger a 

manifestação expressa, dentre outros fatores, das formas de realização da 

interdisciplinaridade, caracterizando assim o fato de que esta, nos cursos de administração, 

decorre de prerrogativa legal. 
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De acordo com o documento mencionado acima, os projetos pedagógicos dos 

cursos deverão apresentar:
2
 

1º(...) 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: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucionais, 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; ( grifo nosso) 

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; 

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. 

 

Conforme já abordado, as Diretrizes Curriculares em vigor para os cursos de 

administração postulam de forma explícita no inciso IV, do Art. 1º, e de forma implícita nos 

demais incisos, o caráter interdisciplinar que deve assumir o processo formativo do 

administrador.  

De outro modo, os Artigos 3º e 4º do documento supracitado, também dispõe 

sobre as competências que deverão nortear o processo formativo do administrador: 

 

Art. 3º O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil desejado 

do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, 

técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados 

níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver 

gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas 

informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 

contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários 

segmentos do campo de atuação do administrador. 

 

Art. 4º 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 ou 

intergrupais; 

III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;  

                                                           
2
 Resolução CNE/CES 4/2005. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de julho de 2005, Seção 1, p. 26 
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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.  

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 

implicações éticas do seu exercício profissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em 

diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações; e 

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, 

pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e 

operacionais. 

 

Os termos do Art. 5º da referida resolução, também chamam a atenção para a 

necessidade de um processo de formação que contemple através de sua organização curricular 

conteúdos que revelem inter-relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma 

perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do 

meio, intermédio da utilização de tecnologias inovadoras e que atendam campos interligados 

de formação tais como: conteúdos de formação básica, de formação profissional, de estudos 

quantitativos e suas tecnologias, conteúdos de formação complementar e estudos opcionais de 

caráter transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

As diretrizes curriculares ora vigentes para o processo formativo do administrador, 

refletem basicamente uma preocupação com a agregação de valor nesse processo a partir da 

noção de competências, bem como a ideia da utilização de práticas interdisciplinares do 

trabalho docente, como uma estratégia a ser adotada para aquisição dessas competências. No 

entanto, a efetivação desse processo depende basicamente de um conjunto de questões que 

englobam desde o perfil do docente, suas próprias competências, sua própria formação técnica 

e docente, sua postura frente ao trabalho docente, os saberes envolvidos em seu próprio 

processo formativo, dentre outros.  

Embora considerando a institucionalidade, decorrente do aspecto legal 

conferido a interdisciplinaridade a partir das diretrizes curriculares, e sua potencialidade como 

estratégia para o desenvolvimento dos cursos superiores em administração no Brasil, ainda é 

um tema que se apresenta envolto de perplexidade, inclusive, para gestores educacionais e 

docentes, portanto oferecendo diversas possibilidades de investigação.  
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3  INTERDISCIPLINARIDADE: ASPECTOS CONCEITUAIS E PERCURSO 

 

A interdisciplinaridade é um conceito polissêmico, plural, que tem  requerido  

atenção dos teóricos, ao longo do tempo, gerando  muitas tentativas de conceituá-la. Dentre 

eles, para efeito desse estudo, optou-se por abordar as pesquisas de Luck (2007), Japiassu 

(1976) e Fazenda (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2002), sem, no entanto ignorar as 

contribuições de Piaget, abordadas por Japiassu  (1976), que antevia a interdisciplinaridade 

como ligação na estrutura das ciências. 

A interdisciplinaridade, na produção e na socialização do conhecimento em período 

recente, volta a ser evidenciada, no contexto  das transformações pelas quais passa a 

sociedade, tendo em vista a complexidade da realidade requerendo  um conhecimento 

abrangente, multidimensional para sua apreensão, razão pela qual vem sendo discutida por 

vários autores, notadamente por pesquisadores na área das teorias curriculares e as 

epistemologias pedagógicas (THIESEN, 2008). 

Frigotto (1995), ao abordar a necessidade da interdisciplinaridade no atual contexto,  

assim se manifesta: 

O caráter necessário do trabalho interdisciplinar na produção e na socialização do 

conhecimento no campo das ciências sociais e no campo educativo que se 

desenvolve no seu  bojo não decorre de uma arbitrariedade racional e abstrata. 

Decorre da própria forma do homem produzir-se  enquanto ser social e enquanto 

sujeito e objeto do conhecimento.(FRIGOTTO, apud JANTSCH; 

BLANCHETTI 1995,p.26).   

 

 De acordo com Fazenda (2002), a interdisciplinaridade, esquecida em décadas 

passadas, volta a ter evidência no início dos anos 90, sendo tema de diversos eventos ligados à 

formação docente. No entanto, a autora sinaliza para o estranhamento que o tema suscita entre 

os educadores: 

 

Mas ela apenas se faz anunciar, e os educadores não sabem bem o que fazer. 

Sentem-se perplexos com a possibilidade de sua implementação na educação e em 

alguns casos essa perplexidade traduz-se na tentativa de construir novos projetos 

para o ensino. Em todos esses projetos, contudo, percebe-se a insegurança 

(FAZENDA, 2002, p.14). 

 

 

 Fazenda (2002) adverte  ainda que, antes de se empreender o caminho da ação 

interdisciplinar, é necessária a tomada de conhecimento dos diversos estudos realizados 

sobre o tema, o que favorecerá a reflexão epistemológica acurada sobre o assunto, que pode 

permitir que se visualizem projetos concretos de investigação correspondentes.  
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De acordo com Fazenda (1994), a interdisciplinaridade surgiu na França e na Itália 

por volta da década de 1960, como resposta à reivindicação dos movimentos estudantis que 

postulavam um ensino contextualizado com as grandes questões de ordem social, política e 

econômica daquele período e que não poderiam ser resolvidas sob a ótica de uma única 

disciplina:  

Aparece, inicialmente, como tentativa de elucidação e de classificação das propostas 

educacionais que começavam a aparecer na época, evidenciando-se através do 

compromisso de alguns professores em certas universidades, que buscavam, a duras 

penas, o rompimento de uma educação por migalhas. ( FAZENDA, 1994, p.18)  

 

 

Japiassu (1976, p.74)  procura oferecer uma explicação para o termo  

“interdisciplinar”, mesmo reconhecendo inexistência de um sentido epistemológico único e 

estável para o termo. Para o autor, “[...] a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade 

das trocas entre especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de um 

projeto específico de pesquisa”. 

Sob a ótica de Fazenda (2002), a teoria da interdisciplinaridade é construída a 

partir da história acadêmica de cada pesquisador.  Seria uma relação de reciprocidade, de 

mutualidade, é a substituição de uma concepção fragmentária para a unitária do ser humano. 

Já 

para  Georges Gusdorf ( 1977)  um dos maiores pesquisadores da interdisciplinaridade,  

 

o que se designa interdisciplinaridade é uma atitude epistemológica que ultrapassa 

os hábitos intelectuais estabelecidos ou mesmo os programas de ensino. Nossos 

contemporâneos estão sendo formados sob um regime de especialização, cada um 

em seu pequeno esconderijo, abrigado das interferências dos vizinhos, na segurança 

e no conforto das mesmas questões estéreis (GUSDORF, 1977 apud FAZENDA, 

2002, p.24). 
 

Ao buscar uma aproximação em termos de uma possível resposta ao questionamento 

sobre o que viria a ser afinal, o interdisciplinar, Japiassu (op.cit. p.75) manifesta-se que este é 

caracterizado pelo nível de integração  e  colaboração que ocorre  entre as  diversas 

disciplinas ou ainda entre setores heterogêneos de uma mesma ciência.  Para este autor, o 

reconhecimento da existência de um empreendimento interdisciplinar ocorre sempre que ele 

conseguir incorporar ao seu resultado, a contribuição de várias especialidades, e ainda quando 

consegue tomar por empréstimos de outras disciplinas, certos instrumentos e técnicas 

metodológicos, fazendo uso de esquemas conceituais e análises disponíveis nos diversos 

ramos do saber, a ponto de fazerem estes  se integrarem  e convergirem.  
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3.1  A  MULTI, PLURI, INTER E A TRANSDISCIPLINARIDADE 

 

Na perspectiva de Japiassu (1976) a compreensão do termo “interdisciplinaridade”, 

requer o estabelecimento de uma reflexão sobre o que seria a “disciplinaridade”. Partindo do 

sentido de “disciplina” como ciência, o autor defende que o termo “disciplinaridade” 

   

(...) significa a exploração científica especializada de determinado domínio 

hegemônico de estudo, isto é, o conjunto sistemático e organizado de conhecimentos 

que apresentam características próprias nos planos de ensino, da formação, dos 

métodos e das matérias; esta exploração consiste em fazer novos conhecimentos que 

substituem os antigos  ( JAPIASSU, 1976, p.72). 

 

 

Na noção  de interdisciplinaridade apresentada por Ferreira (1993, p.22)  a partir da 

conotação do prefixo “ inter” , nos idiomas  latinos, que  tem o significado de troca, de 

reciprocidade e até de disciplina, ensino, instrução e também ciência, a interdisciplinaridade 

pode ser entendida como ato de troca, de reciprocidade entre disciplinas, mas também entre 

ciências  ou áreas de conhecimento. 

 

 

Ao procurar uma definição para a palavra interdisciplinaridade, alguns estudiosos se 

perdem
3
 na diferenciação do que seria a multi, pluri, inter 

4
 e a transdisciplinaridade. Para 

efeito deste estudo, apresentam-se os posicionamentos de Japiassu ( 1976) e  Fazenda (2002, 

p. 31). 

O primeiro autor propõe, a título de uma primeira aproximação, a distinção entre 

multidisciplinar e pluridisciplinar, alertando que ambos os termos não podem ser confundidos 

com interdisciplinar, pois seriam inadequados a este. O termo multidisciplinar só evocaria 

uma simples justaposição dos recursos de várias disciplinas, num dado trabalho, sem implicar 

em trabalho de equipe ou coordenação. A solução de um problema, numa perspectiva 

multidisciplinar exigiria apenas informações tomadas de empréstimos de duas ou mais 

especialidades ou setores do conhecimento, sem que as disciplinas envolvidas sejam 

enriquecidas.  

No que dia respeito à pluridisciplinaridade, assim como na multidisciplinaridade, 

existe um agrupamento intencional de módulos disciplinares, com alguma relação entre eles, 

dando margem a certa cooperação, mas, sem coordenação. Nas duas situações, ou seja, na 

multi e na pluridisciplinaridade, no caso de uma pesquisa, significa que há o apelo aos 

                                                           
3
 FAZENDA, I. Interdisciplinaridade: Um projeto em parceria. Loyola: Rio de Janeiro, 2002, p.14 

4
 Op. Cit. p..31 
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especialistas das diversas disciplinas, que justapõem o resultado do seu trabalho, sem romper 

as fronteiras disciplinares e conceituais, metodológicas, gerando um campo unitário, 

ampliando as fronteiras do conhecimento. (JAPIASSU, 1976, p.73). 

Sobre o mesmo tema, pronuncia-se Fazenda (2002, p. 31) 

[...] em âmbito de pluri, ou de multidisciplinaridade, ter-se-ia uma atitude de 

justaposição de conteúdos de disciplinas heterogêneas ou a integração de conteúdos 

numa mesma disciplina. Já, em termos de interdisciplinaridade, ter-se-ia uma 

relação de reciprocidade, de mutualidade, ou melhor, dizendo, um regime de 

copropriedade, de interação que irá possibilitar o diálogo entre os interessados, 

dependendo basicamente de uma atitude cuja tônica primeira, será o estabelecimento 

de uma intersubjetividade. 
 

O âmbito da transdisciplinaridade, além de representar uma utopia, apresentaria uma 

incoerência básica, na medida em que se traduz pela ideia de transcendência a partir do 

pressuposto da existência de uma instância científica com precedência/autoridade sobre as 

demais.  Quanto à multi ou pluridisciplinaridade, por implicar na integração de 

conhecimentos, constituir-se-iam etapas para a interdisciplinaridade. 

No contexto das proposições de Fazenda (2002), é possível inferir que, a 

interdisciplinaridade depende precipuamente, de uma mudança de atitude da comunidade 

científica envolvida, no que diz respeito ao próprio sentido do que seja o conhecimento, ou 

seja, de substituição de uma concepção fragmentária do conhecimento por uma concepção 

unitária. 

No mesmo sentido, Vasconcellos (2002), ao referir-se às transformações em curso na 

ciência novo-paradigmática, procura clarificar a ideia de transdisciplinaridade, que precisaria  

ser entendida a partir da própria noção do que seja disciplinaridade, da multi ou 

pluridisciplinaridade e da interdisciplinaridade. Para a autora, a  

Disciplinaridade é usada para se referir à compartimentação do conhecimento do 

mundo entre as diversas disciplinas científicas. 

Multi ou pluridisciplinaridade refere-se a uma justaposição de disciplinas que não se 

comunicam (...)Interdisciplinaridade, em geral, é usada para se referir à situação em 

que há algum tipo de interação entre duas ou mais disciplinas que se comunicam, 

que tentam aproximar seus discursos, ambicionando mesmo uma transferência de 

conhecimentos (VASCONCELLOS, 2002, p. 179). 

 

 

 Não se pode negar a existência de um vasto referencial teórico sobre o tema, que 

inclui a colaboração de estudiosos como Morin e Bourdieu, dentre outros, amplamente 

mencionados  nas “ falas”  dos gestores educacionais e nos documentos institucionais . No 

entanto, mesmo que as ideias sobre a interdisciplinaridade estejam bem articuladas no interior 

dos Planos de Desenvolvimento Institucionais – PDIs, das universidades, nos textos dos 

projetos pedagógicos dos cursos superiores, na estrutura curricular, nas disciplinas ou mesmo 
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em atividades que permitam o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, caracterizando 

a institucionalização da prática interdisciplinar, as medidas burocráticas não são capazes de 

produzir os resultados esperados no processo formativo dos alunos Para Altheman (1998) 

essas  condições  não seriam por si só, capazes de  potencializar  uma prática interdisciplinar, 

mas sim,  o sentimento  intencional que ela carrega [..] ela ( a interdisciplinaridade) está 

marcada por um movimento ininterrupto, de criação e recriação de pontos para discussão. 

 As convicções de Japiassu (1976), Fazenda (2002) e Altheman (1998), são 

coincidentes quando apontam na direção de que a prática e a vivência interdisciplinares  

exigem uma transformação do indivíduo, representando  um passo além daquele de simples 

conhecimento e relacionamento de conteúdos, métodos e teorias que são característicos da 

integração, esta entendida como um momento, uma possibilidade de atingir-se uma interação 

futura, para, daí, chegar-se à interdisciplinaridade.  

Para Fazenda (2002), o que caracteriza a atitude interdisciplinar é a ousadia da busca, 

da pesquisa, e a transformação da insegurança num exercício de pensar e construir. 

No entanto, o exercício da vivência interdisciplinar na academia é um desafio, na 

medida em que exige uma mudança de mentalidade e atitude dos indivíduos – docentes e 

discentes envolvidos no processo ensino  e aprendizagem. Para Altheman (1998, p.3) 

 

O que se verifica, todavia, nos trabalhos de pesquisa realizados no ensino superior é 

que na prática, poucas vezes chega-se à interação. Caminha-se, quando muito, para a 

simples integração de conteúdos, para a superposição do conhecimento, para a 

passividade, para a acomodação. 

 

 

Em face dessa argumentação conclui-se que tem prevalecido no ensino em geral, e 

no ensino de administração, de modo particular, a disciplinaridade, produzida no bojo do 

paradigma positivista, numa perspectiva reducionista. Sobre o tema, Luck (2007) assim se 

manifesta:  

A disciplinaridade e ensino por disciplinas dissociadas se constrói mediante a 

aplicação dos princípios da delimitação interna, da fixidez no objeto próprio de 

análise, pela decomposição de problemas em partes separadas e sua ordenação 

posterior pelo raciocínio lógico formal. (LUCK, 2007, p. 49 ) 

 

 

Nesse entendimento, a disciplinaridade, não é adequada ao ensino de administração, 

considerando que o ambiente no qual operam as organizações é altamente competitivo, 

complexo e mutável. O novo mundo do trabalho exige dos gestores dinamismo, 

conhecimentos e competências que os habilitem a combinar saberes advindos das diversas 
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áreas, já que a solução dos problemas organizacionais passa pelo domínio  de conhecimentos 

no campo estratégico, ou seja,  político, econômico, cultural, legal,  social. 

A compreensão da realidade empírica das organizações, demanda uma postura 

analítica e crítica por parte dos gestores organizacionais, que não pode ser obtida através de 

estratégias de ensino fragmentárias, apoiadas pelo modelo cartesiano e reducionista de 

apreensão do conhecimento científico.  

Nesse contexto, emerge a interdisciplinaridade, como um possível caminho para 

superação da disciplinaridade ou da pluridisciplinaridade que se refere à justaposição de 

disciplinas que não se comunicam, em cursos que ministram disciplinas de diferentes áreas de 

conhecimento (VASCONCELLOS, 2002, p.179). 

Para Freire (1996) o ato de ensinar  vai além da mera  transferência de conhecimentos, 

que o autor denomina  como uma educação bancária. Ainda para esse autor, nessa 

perspectiva “ a educação é o ato de depositar, de transferir, valores e conhecimentos” 

(FREIRE, 2002b, p.59),  de forma passiva, acrítica, processo no qual o educador é o detentor 

do conhecimento, do poder disciplinador, o que deposita nos educandos conteúdos prontos e 

imutáveis, que não contribuem para o resgate da consciência e compreensão do mundo e não 

considera o educando como sujeito de sua educação. 

A formação interdisciplinar poderá constituir-se numa alternativa a esse ensino 

baseado na mera transferência de conhecimentos. Para Demo (2003, p. 46) a 

interdisciplinaridade poderá contribuir para o salto qualitativo no processo formativo dos 

alunos, na medida em que pode configurar-se como uma saída para a “rotinização e para as 

falsas garantias  com que se enfeitam as disciplinas. 

Convém reforçar que, do ponto de vista teórico, no campo das ideias é inquestionável 

a aceitação no meio acadêmico da interdisciplinaridade enquanto prática educativa. No 

entanto os caminhos a serem percorridos para sua efetividade ainda parecem obscuros para os 

gestores acadêmicos e notadamente para os  docentes do ensino superior, sobretudo pelas 

possíveis obstáculos para sua efetivação,  ou mesmo o temor pelo fracasso que rondam a sua 

prática.  

 Ao justificar as razões do interesse crescente pela interdisciplinaridade assim se 

manifesta Japiassu (2006, p.1) “a mais importante, está vinculada à análise pedagógica e à 

redefinição de uma política educacional. Paradoxalmente, nunca se recusou tanto e de  boa fé 

as exigências interdisciplinares”.  
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3.2   OBSTÁCULOS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS  PRÁTICAS 

INTERDISCIPLINARES  

 

A literatura consultada permitiu a identificação do relato de dificuldades e obstáculos  

à efetivação da interdisciplinaridade. Para Fazenda (1992) a partir da síntese das 

categorizações de Japiassu (1976, p.93-97) os principais obstáculos seriam os 

epistemológicos, e institucionais; os psicossociológicos, os culturais; os metodológicos, os 

materiais e os relacionados à formação dos docentes. 

 A partir da síntese realizada por Altheman (1998) sobre as ideias de Fazenda (1992) 

os obstáculos epistemológicos e institucionais estariam relacionados à própria 

hierarquização do conhecimento no âmbito das disciplinas, onde cada qual busca a 

supremacia sobre as demais, onde o diálogo interdisciplinar é prejudicado pelo uso de  uma 

terminologia acessível somente aos especialistas. 

Dentre os obstáculos epistemológicos, Japiassu (1976, p.93) destaca todos os 

empecilhos ou resistências colocados pelos especialistas notadamente, no caso das ciências 

humanas, expressas através das dificuldades aos contatos, às aproximações, comunicações, 

as relações criadoras e fecundas, aos confrontos, à integração as disciplinas. Nesse plano 

estaria situado ainda o que o autor denominou de inércia das situações adquiridas das 

instituições de ensino e pesquisa que tendem a valorizar a especialização e a fragmentação 

das disciplinas. 

 No que diz respeito aos obstáculos institucionais, as organizações voltadas para o 

ensino e a pesquisa, que se constituem no sulco da história do saber, separa 

administrativamente os diversos campos do conhecimento, em disciplinas estanques, 

empreendendo a separação do saber de seu conjunto. E como se a instituição levasse a 

ciência a um entesouramento, a uma espécie de capitalismo epistemológico, favorecendo a 

esclerose do pensamento (JAPIASSU 1976, p. 94-95) 

No que concerne aos obstáculos psicossociológicos,  estes decorrem do preconceito 

existente em relação  as práticas interdisciplinares em função do desconhecimento do seu 

significado, pela falta de formação adequada e pelo anonimato que decorre da participação 

nesses projetos, considerando que o foco deixa de ser o indivíduo, mas o grupo. 
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A divisão do espaço do saber em compartimentos disciplinares estanques, cada vez 

mais restritos, culmina na formação de um tipo de sistema feudal que rege os 

empreendimentos de ensino e de pesquisa, transformando essas instituições em “guetos” 

universitários, dando curso à vontade de poder e dominação dos especialistas (JAPIASSU, 

1976, p.95).  

Em relação aos obstáculos culturais, Japiassu (1976) manifesta-se que estes surgem 

da separação entre as diversas áreas culturais, suas mentalidades próprias, suas linguagens, 

suas técnicas próprias. Os cientistas de determinados países, no interior de uma ciência ou 

disciplina tendem a trabalhar em circuito fechado, sob o regime de admiração mútua, muitas 

vezes com pouco interesse em ultrapassar as barreiras nacionais, onde num mundo de 

fronteira aberta, suas teses podem ser contestadas.  

Já os obstáculos metodológicos, segundo Fazenda (1992) estão relacionados à 

própria dinâmica de como as disciplinas se inter-relacionam, o grau de participação de cada 

uma  no projeto e o grau de participação das pessoas envolvidas. 

A formação docente (ou a ausência dela) pode vir a configurar-se como um forte 

obstáculo à interdisciplinaridade. Um novo tipo de formação do professor é requerido para a 

atuação em práticas disciplinares considerando a necessidade da utilização de uma 

pedagogia dialógica, que estimule a participação e a criticidade. 

Os obstáculos materiais citados por Fazenda (1992)  estão relacionados a falta de 

planejamento nas questões relacionadas ao tempo e espaço, ou quaisquer outros fatores que 

possam  dificultar a realização de encontros presentes entre os indivíduos e os  grupos de 

trabalho. 

Ainda no que diz respeitos aos impedimentos à mudança interdisciplinar, Klein 

(1998) menciona: as questões corriqueiras de tempo, orçamento e planejamento; apoio 

político; e a preocupação pessoal no que diz respeito às relações de equipe. 

Japiassu (2006, p.3) menciona também outros obstáculos que precisam ser 

ultrapassados para,  através das experiências interdisciplinares, “ restituir vida  às nossas 

mais ou menos esclerosadas instituições de ensino”. Dentre os obstáculos, o autor refere-se   

os “mandarinatos” no ensino e na pesquisa e até na administração, onde os cargos são 

ocupados pelos medíocres; o peso da rotina e das estruturas mentais; a mentalidade 
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esclerosada de um aprendizado por acumulação ou entesouramento; o enfeudamento 

(departamentalização) das instituições; dentre outras.   

Evidentemente, que os efeitos não programados das práticas interdisciplinares, têm 

contribuído ao longo do tempo para o surgimento de resistências ao enfoque, mesmo se 

sabendo, conforme já tratado neste estudo, que a ideia de superação da fragmentação nas 

ciências e consequentemente no ensino, não é nova.  

O que se verifica e que só em período recente por conta principalmente das tentativas 

oficiais, também já abordadas neste estudo, com destaque para a Lei 5672/71 e também das 

Diretrizes Curriculares, é que a ideia da superação da fragmentação do ensino volta ao 

debate nos meios acadêmicos e também da área de regulação, trazendo em seu bojo uma 

falsa ideia de inovação. 

Essa situação já era observada por Luck (2007, p. 87) para quem, a 

interdisciplinaridade não deve ser considerada como inovação em seu sentido pleno, como 

algo novo, mesmo que muitos professores tenha ouvido falar dela só recentemente. Sabe-se 

que toda inovação gera resistência, sobretudo quando não leva em consideração a cultura 

dos grupos onde é implantada, principalmente quando é imposta de fora para dentro de cima 

para baixo, o que parece ter em relação da adoção da interdisciplinaridade nos cursos de 

graduação em administração, situação que teve que ser absorvida  pelas instituições de 

ensino. 

Embora o enfoque interdisciplinar não seja novo, cristaliza a preocupação com  

superação de um problema que tem preocupado a comunidade acadêmica por muito tempo. 

Na perspectiva de Luck , o enfoque interdisciplinar deve ser entendido  

[...] enquanto caminhada de construção do conhecimento e da prática pedagógica,  

mediante uma nova ótica, mas se distancia do sentido de inovação e se caracteriza 

como transformação, como vivência intuitiva e experiência humana que se elabora e 

reelabora em seu contexto histórico, seu próprio situar-se (LUCK, 2007, p. 87). 

 

3.3  PRÁTICAS DOCENTES  E INTERDISCIPLINARIDADE: O AGIR 

PEDAGÓGICO DO PROFESSOR INTERDISCIPLINAR  

 

Feita a apresentação resumida das dificuldades relativas à efetivação da 

interdisciplinaridade, convém analisar com maior profundidade os aspectos relacionados  às 

práticas docentes, considerando que são os docentes, a partir de suas percepções, saberes e 
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práticas  que operacionalizarão a interdisciplinaridade. Essa análise passa pela necessidade 

de abordagem, mesmo que breve da formação docente, das competências necessárias ao 

professor interdisciplinar, que refletem no cotidiano de suas práticas, ou seja, no como ser 

docente, ou seja, com a construção da identidade docente, já que este, é um sujeito 

historicamente situado (PIMENTA, 2007).  

Para Pimenta (2007) a construção da identidade profissional do docente é construída 

a partir da significação social da profissão, considerando a revisão  constante desses 

significados sociais, das tradições, mas também das práticas consagradas culturalmente e 

que permanecem significativas e que podem resistir a inovações considerado que têm 

significado  através de saberes que são validados face a uma dada realidade., do próprio 

confronto entre  teorias e essas  práticas. 

Essa identidade decorre também da própria significação que cada docente confere às 

atividades e saberes do seu cotidiano, a partir dos seus valores, do modo como esse docente 

se situa no mundo, sua história de vida, suas representações, seus saberes, suas angústias e 

anseios do sentido que tem em sua vida o fato de ser professor, ou seja, o  agir pedagógico 

do docente, suas ações cotidianas, estão vinculadas a suas vivências, suas experiências, ao 

seu processo formativo, ao como aprendeu. 

Essas ideias são corroboradas pelas análises de Arroyo (2000) sobre o ofício de 

mestre, suas imagens e autoimagens. O autor chama a atenção para o fato de que os docentes 

saem das faculdades, atualizados no domínio dos conhecimentos de cada área, mas aos 

poucos vão descobrindo que  seu agir docente está condicionado pelas  estruturas e 

processos nos quais elas acontecem. Para o autor , o como somos docentes, condicionaria a  

docência tanto ou mais que os conteúdos que são ensinados. As tarefas de cada dia, a 

maneira como ensinam, os problemas que privilegiam e os conteúdos que julgam relevantes, 

“ o como pensamos e formulamos soluções, estão condicionados ao que somos. O como 

somos, também influenciariam as percepções que os docentes têm sobre a 

interdisciplinaridade” ( ARROYO, 2000, p. 110) 

Para Arroyo (2000) a interdisciplinaridade passa a ter sentido para o docente, pelas 

questões comuns a docência, ou seja  pelo saber-fazer de todo docente, que é igualitário para 

todas as áreas, o que o autor denomina de  subsolo comum de toda docência. O subsolo 

seriam os processos comuns aos docentes, e que formam as competências, saberes e hábitos 

comuns, independente das áreas atuação e como tal, podem vir a desenvolver as mesmas 
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virtualidades formadoras. Nessa condição é que a interdisciplinaridade passa a ter sentido, 

muito mais do que pelos intercâmbios tangenciáveis entre temáticas das disciplinas. 

Ainda no que diz respeito aos saberes  da docência,  de acordo com  as proposições 

de Pimenta (2007, p. 20), para qual  esses saberes, são constituídos primeiramente,  pela 

experiência, seja pela experiência historicamente acumulada, ou seja, sobre o que sabem 

sobre os estereótipos na sociedade do que é ser um bom professor através dos meios de 

comunicação, ou da experiências que esses docentes produzem  no seu cotidiano docente, 

num processo reflexivo sobre a própria prática mediatizados pelos colegas professores, pelos 

alunos ou pelos textos produzidos por outros educadores. 

Além da experiência, Pimenta (2007) destaca ainda, mais dois saberes relativos à 

docência: o conhecimento  e os saberes pedagógicos.  

Em relação ao conhecimento, estes estariam associados aos saberes específicos, 

especializados, relacionados à área de formação de cada um, sem o qual nenhum docente 

poderia ensinar bem. No entanto, de acordo com Pimenta (2007) poucos docentes se 

perguntam sobre: o que entendemos por conhecimento? Qual o significado desses 

conhecimentos, para si mesmos, para a sociedade contemporânea, para o mundo do 

trabalho?  Qual a diferença entre conhecimento e informação? Qual a relação entre esses 

conhecimentos? Como trabalhar esse conhecimento na produção de novo conhecimento? 

No que diz respeito aos saberes pedagógicos, a referida autora destaca a importância 

para o exercício do magistério além da experiência e do conhecimento específico, a 

necessidade de que o docente desenvolva os saberes pedagógicos, mas não apenas dos 

saberes pedagógicos tradicionais, mas de uma linguagem contemporânea, que se pressupõe a 

capacidade de proceder uma leitura crítica da prática social de ensinar, aos aspectos 

epistemológicos característicos das  áreas  de conhecimento que denotam avanços 

intrínsecos que coloquem novas questões de ensino.  

A formação docente deve, portanto,  mobilizar vários saberes, inclusive relacionados  

a práticas reflexivas, de uma teoria especializada, e decorrentes de uma militância  

pedagógica. Entre esses avanços encontram-se a experimentação metodológicas mais ricas, 

que possam ser documentadas, registradas, que possam contribuir para elevar  a qualidade 

da educação, inclusive na construção de novos saberes pedagógicas que possam inclusive 
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emergir da prática, já que os saberes pedagógicos podem colaborar com a prática 

(PIMENTA, 2007 p. 27).  

Nesse sentido merece destaque a discussão sobre interdisciplinaridade no ensino 

superior e a possibilidade de  entendê-la enquanto prática educativa. Para Fazenda (1994),  

isto só acontecerá na medida em que os docentes internalizarem seus objetivos apreenderem 

seus fundamentos e buscarem a ousadia do exercício de sua prática. 

 Essa perspectiva sugere a necessidade de que os docentes, como mediadores do 

processo de ensino e aprendizagem estejam dispostos a empreender uma reflexão crítica 

sobre seus conhecimentos, suas práticas e, sobretudo, estejam dispostos a romper com suas 

formas tradicionais de conhecimento, modos de ensino, e relações pedagógicas. Isto porque 

a metodologia interdisciplinar requer do docente:  

[...] uma atitude especial ante o conhecimento, que se evidencia no 

reconhecimento das competências, incompetências, possibilidades e limites 

da própria disciplina e de seus agentes, no conhecimento e na valorização 

suficientes das demais disciplinas e dos que a sustentam. Nesse sentido, 

torna-se fundamental haver indivíduos capacitados para a escolha da melhor 

forma e sentido da participação e, sobretudo,  no reconhecimento da 

provisoriedade das posições assumidas, no procedimento de questionar. Tal 

atitude conduzirá, evidentemente, a criação das expectativas de 

prosseguimento e abertura a novos enfoques ou aportes. E, para finalizar, a 

metodologia interdisciplinar parte de uma liberdade científica, alicerça-se no 

diálogo e na colaboração, funda-se no desejo de inovar, de criar, de ir além e 

suscita-se na arte de pesquisar, não objetivando apenas a valorização 

técnico-produtiva ou material, mas,  sobretudo, possibilitando uma acese 

humana, na qual desenvolva a capacidade criativa de transformar a concreta 

realidade mundana e histórica numa aquisição maior de educação e em seu 

sentido lato, humanizante e libertadora  do próprio sentido de ser no mundo 

(FAZENDA, 1994, p. 67). 

Japiassu (1976, p. 103-113) ao discorrer sobre as exigências a serem cumpridas 

para o êxito do projeto interdisciplinar, enuncia algumas características do que denominou 

de  agir pedagógico do professor interdisciplinar.  

De acordo com esse autor, ao professor interdisciplinar é necessário que tenha 

um razoável domínio da teoria geral do conhecimento, da epistemologia, e da metodologia, 

tornando viável o desenvolvimento de pontes epistemológicas, nessa esfera. Como é sabido, 

a maioria dos docentes que atuam no ensino de administração no Brasil, não possuem 

formação relacionada aos aspectos metodológicos e epistemológicos e até, em alguns casos 

apresentam pouco conteúdo teórico até  nas disciplinas que lecionam eis  que são muito 
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demandados pelo domínio da técnica, das questões práticas, nas habilidades, no “como 

fazer”, em detrimento ao “saber”, ou seja, do conhecimento. 

O professor interdisciplinar deverá demonstrar ainda competências nos domínios 

teórico e prático de sua disciplina, base para contribuir na articulação, em profundidade, 

entre os saberes das diversas disciplinas. Segundo o autor, “ o avanço da teorização 

interdisciplinar exige o domínio seguro das exigências epistemológicas e metodológicas 

comuns a todo  conhecimento, bem como  dos aspectos específicos e particulares das 

disciplinas humanas” (JAPIASSU, 1976,  p.104), sem o qual, nenhum especialista poderá 

colaborar com o outro. É com base nestas competências, que será capaz de participar de 

intervenções concretas na realidade social, através de projetos em parceria, por exemplo. 

Além disso, a prática docente deve refletir a necessidade de ultrapassar ou superar 

fronteiras disciplinares.  Para isso, os professores precisam ter clareza sobre o próprio 

caráter parcial e relativo das suas disciplinas. “Enquanto os pesquisadores não conseguirem 

adquirir uma mentalidade relativizante, de suas abordagens específicas, verão frustradas as 

tentativas de confrontos interdisciplinares”(Op.cit.p.105). A constatação dos limites 

disciplinares pode suscitar a abertura para possibilidades que residem além de suas 

fronteiras de conhecimento.  Em complemento, os professores devem ser capazes de 

vislumbrar e explorar relações de interdependência, e conexões recíprocas entre as 

disciplinas. 

Japiassu dá destaque à necessidade imperiosa em nossos dias, da convergência entre 

as questões teóricas com as questões práticas, por meio de projetos concretos de ação 

coletiva que o autor denomina de ação concertada. 

(...) o projeto concreto de ação concertada, consiste em polarizar o trabalho 

interdisciplinar sobre pesquisas teóricas ou aplicadas, com vistas a resolver 

determinado problema social ou institucional, com o concurso de várias disciplinas a 

ele concernentes. (JAPIASSU, 1976, p.106) 

 

Essas atividades deverão ser capazes de estabelecer o diálogo e a redefinição de 

perspectivas teóricas com a prática, ou seja, com as questões concretas do mundo real, 

contribuindo para a concepção de novos métodos e experiências pedagógicas. O autor 

defende  que o projeto interdisciplinar deve implicar ao mesmo tempo em problemas 

teóricos e decisões práticas. Os professores interdisciplinares precisam desenvolver a 
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capacidade para elaborar projetos interdisciplinares focalizados em questões, temas ou 

problemas sociais, que sejam capazes de articular as contribuições de diversas disciplinas. 

 Outra importante exigência que se impõe ao trabalho interdisciplinar refere-se à 

necessidade de ultrapassagem ou de superação das diversas modalidades ou estágios de 

colaboração que não atinjam uma integração propriamente dita das disciplinas, desde o 

conceito, até os métodos. (JAPIASSU, 1976, p.108).  

O autor expõe ainda quatro etapas prévias que as pesquisas interdisciplinares podem 

assumir, sendo que as três primeiras não se caracterizariam como interdisciplinaridade, mas, 

como domínio do pluridisciplinar. Dentre eles, a  primeira seria a coexistência igualitária, 

que ocorre quando as explicações  aos problemas se justapõem, mas não se integram; em 

seguida, ocorreria a coexistência estratificada, quando vários especialistas cooperam numa 

pesquisa , mas só um redige o relatório final. A terceira etapa é identificada como 

integração multidisciplinar prática, onde cada especialista trabalha de modo autônomo num 

quadro geral de pesquisa e apenas um se encarrega do ordenamento e análise dos dados. A 

quarta seria o modelo ideal de uma pesquisa interdisciplinar: a pesquisa integrada teórica, 

construída coletivamente, entre iguais. “Cada especialidade ao entrar no processo interativo, 

sai enriquecida”. (JAPIASSU, 1976, p.109).  

O autor constrói ainda uma argumentação que é consistente ao se referir aos fatores 

que favorecem os empreendimentos interdisciplinares: 

Trata-se de uma situação de fato; numa sociedade em rápida evolução como a nossa, 

temos sempre mais necessidade de previsão, de planificação e de controle. É 

inegável o fato de sempre mais fazer-se apelo a pesquisas organizadas em que a 

previsão, a programação e a elaboração de planos de pesquisa e de ação “ 

concertadas” desempenham um papel fundamental no esforço de colaboração das 

disciplinas. Essa preocupação se reforça e se amplia em múltiplos domínios, por 

exemplo, o  do planejamento do território, o da educação, o da demografia, etc. Por 

outro lado, em contraste com a crescente especialização da ciência moderna, está 

surgindo uma nova classe de modelos explicativos que são eminentemente 

interdisciplinares. Um mesmo modelo abstrato, por exemplo, passa a ser aplicado a 

conteúdos distintos em campos de disciplinas diferentes. É o que constata o pai da “ 

teoria geral de sistemas” L. Von Bertalanffy, ao reconhecer a existência de 

fenômenos de conteúdo distinto revelando um isomorfismo em sua estrutura formal. 

(JAPIASSU, 1976, p.109, 110) 

Essa concepção de ver o mundo, não mais pela ótica da estabilidade, mas da  

incerteza, não mais pela ótica  da simplificação, mas da complexidade de que tudo está 

conectado, é de extrema utilidade para a compreensão do objeto de estudo da 

administração, que como objetos empíricos,  devem ser estudadas de diferentes formas. 
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Em vista disto, a abordagem interdisciplinar poderá trazer grandes contribuições ao campo 

dos estudos organizacionais. 

É importante também considerar a contribuição de FAZENDA (1994) para o tema, 

em seu artigo denominado A construção de fundamentos a partir de uma prática docente 

interdisciplinar. De acordo com as proposições da autora, a partir da busca de pontos 

comuns na análise da trajetória de diversos projetos interdisciplinares que teve oportunidade 

de realizar, o primeiro fundamento estaria no movimento dialético, do professor com sua 

própria prática docente, que é próprio do movimento dialético, próprio de uma abordagem 

interdisciplinar, o que envolve o exercício de dialogar com suas próprias produções, com o 

propósito de extrair desse diálogo novos indicadores, novos pressupostos, que nelas ainda 

não se havia dado a revelar (FAZENDA, 1994, p.82). 

 
 

3.4  A INTERDISCIPLINARIDADE E  SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

A questão de partida desta dissertação de mestrado está relacionada à investigação 

das implicações da institucionalização da interdisciplinaridade sobre as práticas dos docentes 

de uma instituição de ensino superior que oferece o curso de graduação em administração. O 

processo de investigação proposto passa necessariamente pela necessidade de compreensão de 

termos relacionados ao tema como ação educativa, práticas educativas, institucionalização, 

que se relacionam ao processo de transformações e mudanças que vem ocorrendo no processo 

de ensinar no interior das universidades, inclusive no que diz respeito adoção de práticas 

interdisciplinares, que embora possam surgir de ações isoladas de docentes, mas que em 

algum momento precisam ser institucionalizadas para que possam ser consolidadas. 

De acordo com o argumento de Fazenda (2002, p.18) o projeto interdisciplinar pode 

surgir de uma pessoa que já possua em si uma atitude interdisciplinar e a partir daí, pode 

espraiar-se para o grupo, buscando a superação de múltiplas barreiras, sejam elas de ordem 

material, pessoal, institucional e gnosiológica, que no entanto podem  ser superadas pelo 

desejo de criação, de inovação, pois o que caracteriza a atitude interdisciplinar é a ousadia da 

busca da pesquisa que pode transformar a insegurança num exercício  de pensar, de construir, 

em  ação docente. 

Essa insegurança individual que é presente nos que ousam a interdisciplinaridade, 

pode estar vinculada ao exercício solitário do projeto individual, mas que pode transmutar-se 

quando começa a ocorrer a troca, impelida pela reciprocidade,  no diálogo, seja com os pares, 
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com os anônimos ou consigo mesmo, na  atitude de humildade, diante da constatação da 

limitação do próprio saber, o que leva a abertura para  aceitar o pensamento do outro, que 

pode ser o docente, ou mesmo o aluno. A atitude interdisciplinar exige a passagem da 

subjetividade para a intersubjetividade. 

A profissão docente é uma prática educativa, na medida em que é uma forma de 

intervir na realidade social mediante a educação, sendo, portanto, uma prática social  

(PIMENTA;  ANASTASIOU, 2010).  

Muito se tem abordado nos escritos referentes à  educação,  sobre ação docente e 

prática docente, sem fazerem distinção entre ambos os termos. De  acordo com Sacristán 

(1999), apud Pimenta, Anastasiou, (2010, p.178), a ação  refere-se aos sujeitos, sua maneira 

de agir, pensar, seus valores, seus compromissos, opções, desejos, vontades, esquemas 

teóricos de compreender o mundo. Já a prática, é institucionalizada, correspondendo  “às 

formas de educar que ocorrem em diferentes contextos institucionalizados, configurando a 

cultura e a tradição das instituições”. 

 Essa tradição seria o conteúdo e o método da educação (Pimenta, Anastasiou, 2010). 

A partir do entendimento de prática enquanto  tradição que confere identidade às instituições, 

os desafios da pedagogia moderna voltar-se-iam para a harmonização da reprodução e na 

depuração para a melhoria das tradições educacionais da instituição. Desse modo a ação 

educativa se realizaria nas práticas institucionais nas quais os sujeitos se encontram, sendo por 

estas determinadas, mas ao mesmo tempo nelas se determinando. 

As práticas educativas têm sido associadas de uma forma geral, a dimensão técnica 

de ensinar, que caracteriza a didática instrumental e envolvem técnicas, materiais didáticos, 

controle de aulas, competências e habilidades do professor, inovações curriculares, segundo o 

prisma do controle eficaz do processo. Na medida em que é institucionalizada, tradicional 

mantém correlação com os traços característicos, com a identidade das instituições e dos 

princípios que as orientam. Desse modo ao se ensejar transformações nas práticas 

educacionais é necessário conhecer e valorizar a tradição e a cultura acumulada, pois esta é 

conteúdo e método da educação.  

A superação da tradição passaria por formas abertas de valorizá-las de forma não 

tradicional, como por exemplo, garimpando e depurando as que apontam para novas 

possibilidades diante de novos desafios, já que existe uma tendência para conservação e 

reprodução das práticas dominantes. Para tanto, seria necessário compreender o sentido  que 

elas têm, desmascarando seu caráter histórico herdado ao habitus e as instituições  para 

devolver aos agentes a consciência de suas ações, pelo menos de maneira simbólica, já que 
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nesse processo é necessário observar a força do habitus  e da própria noção de  

institucionalização. 

De acordo com Bourdieu ( 2010, p. 92) a noção de habitus está relacionado a  

 

[...] sistemas de disposição duradouras e transferíveis, estruturas predispostas a 

funcionaram como estruturantes, ou seja, como princípios geradores e organizadores 

de praticas e de representações que podem estar objetivamente adaptadas ao seu fim, 

sem supor a busca consciente de fins e domínio expresso das operações necessárias 

para alcança-los objetivamente “reguladas” e “regulares” sem ser o produto da 

obediência a regras e, ao mesmo tempo, coletivamente orquestrado sem ser produto 

da ação organizadora de um diretor de orquestra. 

 

O conceito de institucionalização, paralelo ao de habitus referir-se-iam às realidades 

sociais cristalizadas pelo habitus. De acordo com Pimenta e Anastasiou, (2010, p.181) a 

institucionalização seria o conjunto de regras constitutivas que definem e determinam 

posições e relações em determinada área, de maneira convencional, cumprindo funções 

básicas de caráter educativo, tais como, assegurar a continuidade da sociedade, introduzindo 

os sujeitos na memória coletiva; permitir descarregar e liberar esforços ao não ter que se 

reinventar sempre, permitir o exercício da ação e a regulação da conduta; facilita a percepção 

do outro, interpretando sua conduta e prevendo suas reações. Também cumpre a função de 

proporcionar informação sobre a ação ou que se pode esperar de uma dada situação. 

Quando a institucionalização se transforma em rotina rígida pode ser obstáculo à  

adaptação a novas circunstâncias. No entanto, a sua ausência, nos processos voltados para a 

implantação de transformações e mudanças, nos quais não se observam a força do habitus ou 

mesmo da institucionalização, o que se vê é um voluntarismo pedagógico. Segundo Pimenta e 

Anastasiou, (2010) verifica-se um discurso teórico ilustrado e vanguardista, um reducionismo 

político militante e salvacionista em oposição às situações que se pretende transformar, não 

contribuindo para a gestão de novas práticas, apenas denunciando culpados, dentre os quais, 

os próprios professores. Diante desse posicionamento, surge um questionamento de ordem 

prática: como favorecer o processo  de implantação de mudanças das práticas educativas 

através de sua institucionalização, evitando-se os efeitos indesejáveis dela decorrentes?  

A busca na literatura examinada levou a identificação de alguns posicionamentos. 

Ao fornecer sugestões sobre as formas de ultrapassar as práticas didáticas de ensino, Sacristán 

(1999), apud Pimenta e  Anastasiou, (2010, p.179) ensina que um possível caminho  seria o de 

entender  a prática, como uma série de ações individuais, ligadas às destrezas das pessoas 

concretas, mesmo sabendo-se que estas destrezas são limitadas às técnicas específicas 
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isoladas do contexto da cultura. A compreensão dessas ações educativas contextualizadas e de 

seus determinantes históricos é  que possibilitaria a transformação das instituições. 

 

3.5 A NECESSIDADE DO REGISTRO DAS EXPERIÊNCIAS 

INTERDISCIPLINARES 

 

De acordo com Pimenta, Anastasiou, (2010) a prática educativa é um traço 

cultural compartilhado com uma comunidade acadêmica e que tem relação com  o que 

acontece em outros âmbitos da sociedade. Em vista disto, a pesquisa sobre as práticas 

educativas  impõe-se como um caminho para a transformação delas, tendo essa tendência 

recebido a denominação de epistemologia da prática. 

Outro fundamento estaria relacionado à necessidade de revisitar as práticas 

docentes que deram alegria ao docente. Para tanto, torna-se fundamental a manutenção  e a  

preservação  de registros  das experiências vividas (memória), do trajeto percorrido. Esta 

atitude interdisciplinar possibilitaria a revisão e a releitura crítica das experiências de ensino, 

bem como “permite desenhar em outras cores, em outros contornos e formas, pois e 

memória, quando desenha um quadro já vivido, sempre o faz de maneira diferente” (Op. cit., 

p.83)    

O registro e o relato de práticas interdisciplinares realizados por Ivani Fazenda 

permitiram a disseminação principalmente no Brasil de experiências interdisciplinares, 

favorecendo o estudo e novas experimentações. 

  Ao se abordar os aspectos relacionados às práticas interdisciplinares, um 

conceito que aflora como de grande importância, é o conceito de parceria. A parceria é 

colocada pela por Fazenda (1994) como  a categoria mestra dos necessidade de troca, ou até 

mesmo de uma insegurança inicial em desenvolver um trabalho interdisciplinar. Pode surgir 

também da solidão dos profissionais em relação às instituições em que convivem, solidão 

essa, que segundo a autora, tem sido constatada nas pesquisas que realizou, onde identificou 

como uma constante entre os profissionais que já assumiram uma postura interdisciplinar. 

Nesse contexto,  para Fazenda 

A parceria pode constituir-se em fundamento de uma proposta interdisciplinar, se 

considerarmos que nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional.  A 

parceria consiste  numa tentativa de incitar o diálogo com outras formas de 

conhecimento a que não estamos habituados e nessa tentativa, a possibilidade de 

interpenetração entre elas.[...] A parceria seria,  por assim dizer, a possibilidade de 

consolidação da intersubjetividade – a possibilidade de que  um pensar venha a se 

complementar no outro. A produção em parceria, quando revestida do rigor, da 
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autenticidade, e do compromisso, amplia a possibilidade de execução de um projeto 

interdisciplinar ( FAZENDA, 1994 , p.84 e 85). 

 

No espaço das relações pedagógicas, residiria outro fundamento da prática 

interdisciplinar – o perfil de uma sala de aula interdisciplinar. Para a autora, a sala de aula é 

o espaço onde a interdisciplinaridade habita (FAZENDA, 1994 p.85). Por conta disto, precisa 

se consolidar como ambiente de cooperação, ampliação, produção, humildade e realização.  

Neste espaço, a avaliação acaba por transgredir todas as regras de controle costumeiramente 

utilizadas nas salas de aulas tradicionais.  

Na sala de aula interdisciplinar, a autoridade não é imposta, outorgada, mas 

conquistada.  A satisfação substitui a obrigação. A humildade substitui a arrogância. A  

cooperação substitui a solidão. A generalidade toma lugar da especialização. O grupo 

homogêneo, dá lugar a um grupo plural, heterogêneo e a  reprodução do conhecimento dá 

lugar à produção do conhecimento: 

Numa sala de aula interdisciplinar todos se percebem e gradativamente se tornam 

parceiros e que nela a interdisciplinaridade pode ser aprendida e pode ser ensinada, o 

que pressupõe um ato de perceber-se interdisciplinar ( FAZENDA, 1994 , 

p.86). 
 

Numa sala de aula interdisciplinar deve ser possível rever-se elementos 

fundamentais de uma sala de aula: espaço, tempo, disciplina e avaliação, no qual alguns 

aspectos relacionados à rotina devem ser mantidos, permitida a transgressão e a ousadia em 

outros aspectos. 

Como último fundamento, a autora trabalha com o pressuposto de que o 

conhecimento interdisciplinar, busca a totalidade do conhecimento, respeitando as 

especificidades de cada área do saber, das disciplinas. Dessa forma a escolha das disciplinas 

nos projetos interdisciplinares é sempre provisória, pois está em permanente construção 

coletiva.  

Ainda sobre o tema, ao abordar as possibilidades de execução de um projeto 

interdisciplinar na universidade, Fazenda (2002,p.18), indica a pesquisa coletiva, onde exista 

uma pesquisa nuclear catalisadora das preocupações dos diferentes pesquisadores e pesquisas 

satélites onde cada um, possa ter o seu pensar individual. Coloca ainda a questão atinente à 

universidade, que é a necessidade de superação da dicotomia ensino/pesquisa. Adverte para a 

necessidade de que as salas de aulas dos cursos de graduação sejam transformadas em locais 

de pesquisa, para que estas não fiquem reservadas apenas para os cursos de pós-graduação. 
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4 .  CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA: A UNAMA 

 

 Este capítulo tem como finalidade caracterizar a instituição de ensino superior que 

serviu de lócus para investigação das práticas interdisciplinares realizadas pelo seu curso de 

administração, haja vista que foi nesse contexto institucional que a comunidade de docentes 

do curso de administração, sob a coordenação desta pesquisadora ousou empreender ações 

interdisciplinares, abrigadas na noção de projetos – os  projetos  interdisciplinares. 

A pesquisa foi realizada no curso de administração da Universidade da Amazônia – 

UNAMA, instituição de ensino superior com atuação em todo o estado do Pará, através da 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação lato e stricto sensu.  

A instituição no qual  os fenômenos estudados foram verificados, é uma universidade 

particular, mantida pela entidade mantenedora União de Ensino Superior do Pará, reconhecida  

pela Portaria Ministerial n.º 1.518/93 de 21 de outubro de 1993, e que goza de autonomia 

constitucional que de acordo com  o Art. 207 da Constituição Federal de 1988. 

 Está sediada no município de Belém, estado do Pará, à Avenida Alcindo Cacela, 287- 

Campus Alcindo Cacela, o campus-sede, e possui mais 03 (três) campi – o campus Senador 

Lemos, que sedia o Instituto de Estudos Jurídicos, o Campus BR, este no município de 

Ananindeua, integrante da Região Metropolitana de Belém - RMB, onde são sediados os 

cursos de Administração (que possui turmas também no campus Alcindo Cacela),  Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Relações Internacionais e Comunicação Social - Jornalismo 

e Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Possui ainda o campus Quintino, onde 

funciona a maioria dos cursos de pós-graduação lato sensu. 

 De acordo com informações do sítio da instituição 
5
, a história da UNAMA começa 

por volta de 1987, quando duas instituições de ensino superior privado – o Centro de Estudos 

Superiores do Estado do Pará- CESEP e as Faculdades Integradas Colégio Moderno – 

FICOM se juntaram para escrever juntas a história muito breve da UNESPA – União das 

Escolas Superiores do Pará, que logo seria transformada em Universidade da Amazônia – 

UNAMA, no ano de 1993, sendo a primeira universidade particular da Região Norte a ser 

reconhecida (em 21 de outubro de 1993), integrando assim o rol das novas instituições de 

educação superior do país. Até o presente momento é considerada como a única universidade 

particular da região. 

                                                           
5
 Informações disponíveis em: <http://www.unama.br> Acesso: 23 mai. 2012 

http://www.unama.br/
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Ainda de acordo com as informações obtidas na home page da instituição, a 

UNAMA, de acordo com seus documentos institucionais, declara-se como uma instituição 

pluralista, buscadora da verdade, amante da liberdade com responsabilidade, apartidária, 

independente e dialogal. Visa ao desenvolvimento sustentado da Amazônia e à criação de 

novas tecnologias capazes de favorecer tal desenvolvimento. 

É estruturada em cinco centros: Centro de Ciências Exatas e Tecnologia – CTT, 

Instituto de Ciências Jurídicas – ICJ, Centro de Ciências Humanas e Educação – CCHE, 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, e Centro de Ciências Sociais Aplicadas – 

CESA, ao qual está vinculado o curso de bacharelado em administração. No interior do 

estado, a UNAMA mantém em dois municípios o Programa Especial de Licenciaturas, e em 

nove municípios o Programa de Educação à Distância para a Graduação e para os Cursos 

Tecnológicos, aprovados pelo Conselho Nacional de Educação – CNE. 

Ainda segundo o sítio da Instituição, a UNAMA adota o planejamento estratégico, 

expresso nos Planos Quinquenais de Desenvolvimento – PQDs (até 2009) e a partir daí nos 

PDIs – Planos de Desenvolvimento Institucional, o primeiro cobrindo o período de 2006 a 

2010 e o vigente, para o período de 2011 a 2015, tendo por base o Projeto Pedagógico 

Institucional- PPI. 

O sítio disponibiliza ainda a informação de que a cada ano elabora de forma 

participativa, com os gestores dos centros e os coordenadores de curso, o Plano Anual de 

Trabalho – PAT com metas e orçamentos definidos com base no PDI, e que, por deliberação 

do seu conselho diretor, viabiliza através da Fundação Instituto para o Desenvolvimento da 

Amazônia – FIDESA a aplicação de  2% (e dois por cento) da receita de anuidades em 

programas de capacitação e titulação de docentes e funcionários; um por cento para seu 

programa de pesquisa e iniciação científica e um por cento para ampliação de seu acervo 

bibliográfico. 

No que diz respeito aos indicadores de desempenho numérico, a instituição já graduou 

64.591 profissionais até dezembro de 2012. Oferece 37 cursos de graduação e 72 cursos de 

pós-graduação lato sensu, nas diversas áreas. No primeiro semestre acadêmico de 2013, 

registrou  uma matrícula na ordem de 9.279 alunos. 

 No que diz respeito à pesquisa a instituição possui 48 grupos de pesquisa cadastrados 

no Diretório de Pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq. 

Desenvolve ainda Programas de Mestrado em Direito, Desenvolvimento e  Meio 

Ambiente, Comunicação, Linguagem e Cultura e também o mestrado em  Administração, 
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todos reconhecidos pela  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- 

CAPES/MEC. 

Possui cinco publicações Científicas qualificadas no sistema Qualis– da 

CAPES/MEC, com acesso no Portal www.unama.br. Desenvolve ainda programas de 

monitoria, de iniciação científica e de extensão mantidos com os recursos da  Universidade. 

  No que diz respeito às diretrizes institucionais da UNAMA, expressas nos 

documentos oficiais, notadamente no seu PDI- Plano de Desenvolvimento Institucional 

2005-2009, e no Plano de Desenvolvimento Institucional  2011-2015, destacam-se  para 

efeito deste trabalho, sua missão, seus princípios norteadores e suas área estratégicas,  seus  

objetivos institucionais relacionados, a questão da interdisciplinaridade bem como sua 

política de capacitação docente. 

 

 4.1 A MISSÃO, OS PRINCÍPIOS NORTEADORES, AS ÁREAS 

ESTRATÉGICAS PARA A AÇÃO INSTITUCIONAL. 

A missão da UNAMA é “A educação para o desenvolvimento da Amazônia”. Para 

a  consecução de sua  missão, o homem passa a ser o foco maior de interesse da instituição, 

considerando que é da qualidade de sua vida é que depende o desenvolvimento da região na 

qual essa homem habita. De acordo com as declarações do III Plano Quinquenal de 

Desenvolvimento2005-2009, o enunciado da missão, encerra a razão de ser da Universidade 

e materializa os compromissos institucionais com a sociedade paraense, amazônica, 

brasileira e universal.  Educação implica libertação e libertação se constitui na base para o 

desenvolvimento. 

  Em essência, a UNAMA, com base na sua  missão  assume o compromisso de ser 

centro de referência sobre a Região Norte do Brasil, região de suma importância para o país 

uma vez que detém cerca de 52% do território nacional , aproximadamente 20% da água 

doce do planeta, um terço de florestas latifoliadas e 10% da biota universal. A partir de sua 

ação institucional a universidade busca   oferecer  subsídios  à alteração da estrutura 

produtiva, da região, contribuindo para a modernização da economia regional, que vise ao 

desenvolvimento econômico e social, uma vez que o atual modelo produtivo, historicamente 

extrativista, não resolveu e nem resolverá os problemas da miséria das populações, das 

desigualdades de distribuição de renda e da migração regional, de acordo com as declarações 

do  III Plano Quinquenal de Desenvolvimento 2005-2009.  

http://www.unama.br/
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 Com base em sua missão, a instituição estabeleceu seus princípios norteadores, a 

saber: 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tendo por base seus 

programas de pós-graduação, seus núcleos temáticos e suas atividades acadêmicas 

de iniciação científica;- a qualidade de seu “fazer” educacional, tomada como 

um “querer permanentemente”, como um agir melhor, e avaliada sistematicamente 

naquilo que realize;- a regionalidade de sua ação institucional, inclusive nos 

campos científico e  cultural, promovendo a valorização do ser humano, 

especialmente em sua harmônica convivência com o meio ambiente;- a 

comunicação permanente, que implique a discussão e a eleição da temática de 

seu “fazer” educacional.  (UNAMA, Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI, 2011-2015, p. 18)  

Na perspectiva do discurso institucional, tendo como marco referencial o seu PDI 

2011-2015, destaca-se a promoção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

De acordo com os termos do referido documento,  esta só  tornar-se-á efetiva,  na medida em 

que todos os gestores educacionais da Universidade estiverem conscientes da necessidade de 

produção do conhecimento regional e de sua difusão nacional e universal. Isto depende, 

fundamentalmente, da continuidade  crescente  dos recursos investidos, proporcionando 

efetiva titulação  e  inequívoca capacitação de docentes ( grifo nosso)  e desenvolvendo 

projetos de pesquisa e programas de extensão e ação comunitária.  Depende, ainda, da  

consciência  de  todos os integrantes da comunidade universitária,  quanto à necessidade de 

parcerias e efetiva prestação de serviços, visando à obtenção de recursos para além das 

anuidades escolares. 

4.2 A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DOCENTES 

Considerando a missão institucional e  os princípios norteadores do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, 2011-2015, a instituição manteve as ações voltadas 

para a educação continuada de professores da educação superior, com base nos  diagnósticos 

realizados no âmbito acadêmico sobre a prática docente na universidade, a partir das 

dificuldades que  esses apresentam durante a sua tarefa de ensinar em qualquer nível de 

ensino, já que, muitas vezes, privilegia-se apenas a formação de pesquisadores. Desse modo, e 

com vistas aos objetivos institucionais o docente como profissional da educação, deve ter uma 

formação continuada, já que esta é uma exigência  da atividade profissional no mundo atual, 

sendo um elemento essencial ao processo de profissionalização docente. 
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 Com base nesse pressuposto são delineadas metas no Programa de Qualificação 

Docente que objetiva não somente a elevação da titulação acadêmica de seus docentes, 

através da participação em cursos de pós-graduação em sentido estrito, mas também  a 

qualificação  para  o trabalho do dia a dia, da sala de aula. Para tanto, destina e aplica o 

percentual de 2% sobre as anuidades recebidas nos programas de capacitação e titulação de 

docentes, conforme já mencionado neste documento. 

No que diz respeito aos dados quantitativos  relativos a titulação  do corpo docente da 

UNAMA até dezembro de 2011 mostram que, do total de 488 professores que compõem seus 

quadros, 96 (19,67%) possuem o título de Doutor e 267 (54,7%) são Mestres, totalizando 363 

(74,3%) com titulação strictu sensu e apenas 115 docentes com titulação de especialistas e 10 

graduados, correspondendo a  (24,7%) oriundos de diferentes áreas do conhecimento, mas  

com  larga experiência no mercado. 

  4.3  A INTERDISCIPLINARIDADE NOS DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS  

A pesquisa realizada nos documentos institucionais com vistas a identificar como a 

interdisciplinaridade vem sendo tratada nos documentos institucionais, identificou  que ela 

aparece apenas de forma subjacente nas abordagens que tratam do tema  ensino, pesquisa e 

extensão, no III PQD, no PDI 2006-2010 e no PDI 2011-2015. Já no Relatório de Auto estudo 

– 2011, elaborado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, a questão interdisciplinar é 

abordada no item que trata da avaliação das políticas institucionais para os cursos de 

graduação. De acordo com o texto do referido documento,  

A UNAMA incorpora aos seus cursos abordagens que busquem a construção 

coletiva; a interação recíproca com a sociedade; a construção permanente da 

qualidade de ensino; a integração entre ensino, pesquisa e extensão; o 

desenvolvimento curricular contextualizado; a busca permanente da unidade teoria e 

prática.(...)As políticas institucionais para a graduação são operacionalizadas 

mediante o estimulo às práticas de auto estudo; ao encorajamento para o 

desenvolvimento de habilidades e competências adquiridas nos diversos cenários de 

ensino e aprendizagem, inclusive as que se referem à experiência profissional 

considerada relevante para a área de formação; ao fortalecimento da articulação da 

teoria com a prática, valorizando as atividades de investigação (individual e 

coletiva), assim como a realização de estágios e a participação em atividades de 

extensão; à condução das avaliações periódicas que utilizem instrumentos variados e 

complementares que sirvam para orientar processos de revisão dos projetos 

pedagógicos dos cursos que oferece; à promoção da discussão de questões 

relacionadas à ética profissional, social e política em todos os conteúdos 

programados dos cursos que oferece; ao incentivo do trabalho em grupo e à 

formação de equipes interdisciplinares entre professores e estudantes; ao incentivo e 

à aquisição e assimilação de conhecimentos de forma interdisciplinar (UNAMA, 
Relatório de Auto estudo -2011, p.30-31). 
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4.4 O CURSO ADMINISTRAÇÃO DA UNAMA 

A história do curso de administração da UNAMA está totalmente imbricada no 

percurso histórico da própria instituição, pois o curso foi um dos primeiros a serem oferecidos 

em 1974 quando duas mantenedoras diferentes oferecem simultaneamente no mercado, o 

curso de administração, para atender uma demanda reprimida no estado do Pará, que possuía 

apenas o curso de administração oferecido pela Universidade Federal do Pará-UFPA, para 

prover a formação dos gestores e técnicos das instituições públicas e privadas. 

 Nas duas instituições, os antigos Centro de Estudos Superiores do Pará – CESEP e as 

Faculdades Integradas Colégio Moderno – FICOM, os cursos de administração foram  

autorizados pelo MEC no ano de 1974 e reconhecidos no ano de 1977, ano em que as 

primeiras turmas concluíram seus estudos. Posteriormente essas instituições se fundem numa 

única mantenedora, a UNESPA, que posteriormente dará lugar à Universidade da Amazônia- 

UNAMA.  

Em sua trajetória, o curso já formou cerca de  9.000 alunos, muitos dos quais 

ocupando posições de destaque na sociedade, seja nas empresas públicas e privadas, como  

nas instituições de ensino, ou ainda  como empreendedores. 

Como já mencionado na introdução deste trabalho, o curso adotou diversos modelos 

de formação, de formas de oferta do curso, promovendo diversas alterações curriculares ao 

longo do tempo, desde o regime anual generalista, com o qual iniciou suas atividades, seguido 

pela modalidade das habilitações, seguindo a tendência que predominou no Brasil na década 

de 1990 até por volta de 2005. Nesse período o curso ofertou habilitações nas áreas de 

administração de recursos humanos, marketing, administração financeira e administração e 

comércio  exterior. 

Em outubro de 2003, a gestão do curso à época, promoveu importante e significativa 

reestruturação curricular, como forma de adequá-lo às exigências do contexto local, como 

também de atender os ditames legais emanados do Parecer nº. 0134/2003 do Conselho 

Nacional de Educação-CNE, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais-DCN para os 

cursos de graduação em Administração. Essa nova concepção do curso, esboçada no Projeto 

Pedagógico, entrou em vigor a partir do primeiro semestre acadêmico de 2004 trazendo 

inovações importantes tais como, a extinção das habilitações, a oferta do curso em regime 

semestral, como forma de ajustá-lo às demandas do mercado, notadamente as decorrentes da 
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mobilidade externa, o delineamento da missão do curso, as competências e habilidades 

necessárias ao perfil do aluno a ser formado, dentre outras.  

No que diz respeito à extinção das habilitações na matriz, esta ocorreu em período 

anterior as orientações emanadas  pelas  DCNs de 2005, que propuseram  a extinção destas 

para os cursos de graduação em administração, e teve como objetivo dotar o egresso de um 

processo formativo generalista que contribuísse para a sua  inserção no mercado, haja vista 

que os profissionais formados sob a perspectiva das habilitações, estavam encontrando 

dificuldades de inserção  no mercado de trabalho, seja nas empresas privadas, quanto na 

gestão pública, já que os  conteúdos cobrados nos concursos públicos eram delineados para 

um perfil de  administrador generalista, ou seja, um administrador “fora da caixa”,  da 

excessiva especialização. 

O novo desenho curricular  incluiu ainda novas disciplinas tais como Agronegócios, 

Administração de Organizações do Terceiro Setor. Também foram incluídos como estratégias 

de ensino e aprendizagem os recursos tecnológicos decorrentes das chamadas  TIC- 

Tecnologias de Informação e Comunicação- consideradas como aquelas que mediam os 

processos informacionais e comunicativos dos indivíduos, através do componente curricular 

Jogos de Empresa, realizado em laboratório específico, com o apoio de software de simulação 

empresarial. Foi incluída ainda a EAD – Educação a Distância, com parte da carga-horária do 

curso sendo realizada através dessa tecnologia. 

 No entanto, um dos fatores importantes a serem destacados na nova matriz 

curricular,  foi a inclusão da disciplina Pesquisa em Administração, com o objetivo de 

instrumentalizar o aluno para a prática da pesquisa e para a realização  do Trabalho de 

Conclusão de Curso- TCC, também um novo componente curricular. Esses componentes 

novos, aliados a criação do Projeto de Iniciação Científica, demonstraram a nova filosofia do 

curso que era a da construção do conhecimento e não apenas a sua reprodução através das 

práticas pedagógicas de seus docentes, o que só seria possível através da indissociabilidade 

entre o ensino e  pesquisa.  

Esses componentes curriculares, tinhamm o fim precípuo de estimular a realização 

de estudos e pesquisas até então ausentes no desenho curricular do curso e consequentemente 

da prática docente abrindo espaço para um novo perfil de  professor – o professor 

pesquisador.  
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 Inicialmente duas linhas de pesquisas foram definidas como provedoras à elaboração 

de Trabalhos de Conclusão de Cursos - TCCs : Negócios na Amazônia e Organizações na 

Amazônia. Essas linhas de pesquisa foram esboçadas para servir de ponto de partida para o 

estabelecimento da conexão do curso com os programas de pós-graduação.  

4.5 O MOVIMENTO RUMO À INTERDISCIPLINARIDADE NO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO DA UNAMA: RELATO DE UMA  TRAJETÓRIA 

Em janeiro de 2004, a autora desta pesquisa assumiu a Coordenação do Curso de 

Administração da UNAMA, onde já atuava como docente desde 1987, ficando responsável 

pela implantação da reformulação curricular aprovada no final de 2003, e por gerenciar a 

continuidade do projeto pedagógico do sistema anual.  Nessa condição, teve oportunidade de 

participar e acompanhar o surgimento de um movimento rumo à implantação de ações 

interdisciplinares no curso. 

4.5.1 O despertar dos docentes para as ações interdisciplinares  

A origem das práticas interdisciplinares no curso, ocorreram  em momento anterior a 

sua institucionalização, de modo intuitivo, despretensioso, espontâneo. A implantação do 

novo Projeto Pedagógico em 2004, desta feita pela modalidade semestral, fez com que alguns 

professores fossem confrontados com suas práticas docentes, sua maneira  de organizar e 

dirigir situações de aprendizagem, de administrar a progressão da aprendizagem, de buscar 

uma maior articulação entre a teoria e a prática, da  utilização de novas tecnologias, como a 

Educação a Distância, de desenvolver sistemas de avaliação da aprendizagem a partir da 

noção de  habilidades e competências. É que nas  turmas estruturadas sob o  regime semestral, 

tudo tem que acontecer rapidamente, em um semestre letivo, correspondendo a quatro meses 

de trabalho,  e com  cargas horárias de disciplinas menores em relação ao regime anual. 

 Como consequência, os alunos ficavam assoberbados por superposição de trabalhos 

propostos por diferentes docentes, no contexto da “sua” disciplina, gerando atividades 

acadêmicas diversas, recortadas, aparatadas entre si, que se voltavam muitas vezes para 

problemáticas semelhantes, mas que tentavam ser solucionados sob a ótica reducionista de 

determinada disciplina, mesmo no atual contexto, sob  a égide do paradigma da 

complexidade, que passa a exigir, conforme Behrens (2008)  uma formação docente e 

discente que transponha  a visão linear, por uma formação mais crítica participativa. 
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A realidade demonstrou que essas ações disciplinares nem sempre davam conta  

sozinhas de levar os alunos a realizarem  diagnósticos e elaborarem estratégias 

organizacionais. Havia a necessidade de superação da visão linear, da busca por conexões de 

múltiplas dimensões, de contextualizar o ensino, de religar os saberes fragmentados gerados 

por essa visão linear. Por conta dessa necessidade, nem sempre muito clara para os docentes, 

iniciou-se um processo informal  trocas, de diálogo entre alguns docentes do curso, mais 

sensíveis a essa necessidade de conexão. 

Num primeiro momento, essas interações aconteceram de modo espontâneo, natural 

entre os docentes da mesma série, em encontros informais, que ocorriam nos intervalos das 

jornadas de trabalho, nos horários vagos, sem necessariamente de contar com  a interlocução 

da   coordenação do curso,  surgindo  da dinâmica de operacionalização das disciplinas, numa 

tentativa  de ultrapassar os saberes  disciplinares. Desse modo, alguns professores passaram a 

organizar atividades conjuntas, seja através de visitas orientadas a empresas, realização de 

pesquisas bibliográficas acrescidas de levantamentos de campo, realização de estudos de caso, 

atividades essas que costumavam envolver dois ou três  professores da série. 

Os resultados dessas experiências de ensino e a avaliação da aprendizagem passaram 

a ser compartilhadas de forma coloquial, pelos docentes envolvidos e também pelos alunos 

que relatavam o aspecto motivacional da iniciativa, despertando o interesse de parte do 

conjunto de  professores do curso de administração da instituição e  consequentemente da 

coordenação do curso que passou a interessar-se por conhecer essa forma de trabalhar, que 

numa primeira aproximação passou a ser percebido pela autora, como um  trabalho 

integrado, que teve também oportunidade de experimentar, na condição de docente, surgindo 

daí o interesse de aprofundar o conhecimento sobre o assunto e compartilhar esse 

conhecimento com os colegas.  

Esse processo de auto estudo, ainda que superficial, levou a autora às teses e 

hipóteses de trabalho voltados à tentativa de desvelamento do objeto “ interdisciplinaridade” 

em   autores como Hilton  Japiassu, Ivani Fazenda, Heloísa Luck, Edgar Morin, dentre outros. 

No final do segundo semestre acadêmico de 2004, já se percebia no discurso de um 

pequeno grupo de docentes do curso, o uso de palavras e expressões  como “ interdisciplinar, 

“ interdisciplinaridade”, “avaliação integrada”  mesmo que  numa perspectiva bastante 

elementar, cujo significado remetia apenas à  integração de disciplinas. Esse despertar de 

consciências foi significativo  para os avanços no trabalho docente, diante da constatação da 
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necessidade de práticas pedagógicas que integrassem os saberes, face a complexidade do 

ambiente organizacional, mesmo diante da resistência instalada  na maioria dos integrantes do 

corpo docente, instaladas  em seus habitus e autonomias disciplinares. 

4.5.2  O processo de institucionalização da interdisciplinaridade 

Diante disto, a autora da pesquisa, na condição de coordenadora do curso, juntamente 

com o seu coordenador adjunto, decidiram contribuir com o processo de discussão sobre a 

interdisciplinaridade, de modo a favorecer uma compreensão preliminar sobre a mesma.  

No início do segundo semestre acadêmico de 2005, por ocasião da Oficina de 

Planejamento de Ensino do CEAC- Centro de Estudos Administrativos e Contábeis, que 

culminaria  com a elaboração do planejamento das atividades dos docentes do referido centro 

para o segundo semestre letivo daquele ano foi apresentada pela autora desta pesquisa, a 

palestra  seguida de debate, com  o tema “Reflexões para o Planejamento de Ensino: a 

questão da interdisciplinaridade” (ANEXO C) ocorrida em 25.06.2005 ocasião em que 

alguns docentes espontaneamente tiveram oportunidade de relatar experiências  

interdisciplinares que vinham desenvolvendo. Na ocasião receberam apoio e orientações para 

que essas ações passassem a integrar os planos de ensino para efeito de registro. 

 Adicionalmente, com a ajuda da Assessoria Pedagógica da instituição, foi realizado 

um trabalho de capacitação juntos aos docentes que se voluntariaram para tal, a partir da 

leitura e discussão das publicações “ Pedagogia Interdisciplinar: fundamentos teóricos 

metodológicos “ da autora Heloísa Luck, e  “Pedagogia dos Projetos: uma jornada 

interdisciplinar rumo ao desenvolvimento das múltiplas inteligências” de  Nilbo Ribeiro 

Nogueira, como contribuição à reflexão e a superação das dificuldades encontradas na 

operacionalização das ações interdisciplinares. Infelizmente um número pequeno de 

professores compareceu a esses momentos de capacitação, que aconteciam em horários que 

antecediam o turno noturno das aulas, uma vez por semana. Não havia cobrança institucional 

da presença dos docentes e esses encontros, por conta de questões trabalhistas, mas pode-se 

com isto dizer que as práticas interdisciplinares começavam a ser concretizadas no curso de 

administração da UNAMA. 
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4.5.3 A adaptação do currículo do curso às Diretrizes Curriculares Nacionais – 

DCNs. 

No início do Segundo Semestre de  2005, foi  publicada  a Resolução No. 4, de 13 de 

julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação-CNE, alterando  as Diretrizes Curriculares 

Nacionais até então vigentes  para os cursos de graduação em administração, trazendo a 

recomendação  de que os projetos pedagógicos dos cursos deveriam explicitar as formas de 

realização da interdisciplinaridade, dentre outras recomendações. A partir desse momento, a 

coordenação do curso, com a participação de um grupo de professores,  começou a repensar o 

projeto pedagógico do curso com vista à sua adequação aos ditames legais. 

Em novembro de 2005, foi realizado o I Encontro de Educadores do curso de 

Administração,  que buscou coletivamente a definição dos objetivos do curso para o próximo 

semestre letivo, dos quais se destacavam: implantar ações de capacitação docente que 

redundem em práticas renovadas e inovadoras de ensino; viabilizar a participação ativa dos 

docentes e alunos (sobretudo dos concluintes) no programa de pesquisas do Núcleo de 

Pesquisas do Centro de Estudos Administrativos e Contábeis- CEAC; buscar a integração do 

curso com a pós-graduação, de acordo com a Resolução nº 02  do CNE, de 13.07.2005 que 

instituiu as Diretrizes Curriculares para o curso de graduação Administração (ANEXO A).  

Dentre os desafios a serem superados no âmbito da gestão do curso, foram destacados 

na referida correspondência os seguintes, pontos: favorecer a interdisciplinaridade no 

curso, a partir da integração  horizontal e vertical dos componentes curriculares a partir 

das práticas pedagógicas dos  docentes; da  articulação teoria e prática:  

contextualização da prática docente; ampliação do envolvimento e  comprometimento de 

todos que fazem o curso ( grifo nosso) ; seriedade no planejamento dos componentes 

curriculares de forma a permitir a integração e articulação dos conteúdos, que devem ser 

aderentes ao projeto pedagógico; planejamento dos processos com alta vinculação ao projeto 

pedagógico.  

Em 2006, a gestão acadêmica do curso através de sua coordenadora, e de sua nova 

coordenadora adjunta, (o coordenador anterior afastou-se do cargo para cursar doutorado)  

resolveram discutir com os docentes uma proposta para reformulação do projeto pedagógico 

não apenas para atender os aspectos legais  das DCNs, ou de  meras alterações no desenho  

curricular. A ideia era fomentar um processo de reflexão acerca do processo formativo dos 

alunos do curso, face as tendências na área da educação e do próprio ensino da administração, 

dos processos de ensino e aprendizagem, frente aos desafios decorrentes do contexto das 
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organizações que estão a requer uma perspectiva mais globalizadora do processo educativo 

(BEHRENS, 2008). 

 Esse contexto demandava um novo perfil de profissional e consequentemente um 

novo perfil de aluno a ser formado: com base em competências e habilidades específicas 

inclusive aquelas ligadas às questões regionais, como também de um proposta metodológica 

para o ensino, que repercutisse nas práticas docentes a serem utilizadas no processo ensino e 

aprendizagem  e até do perfil de docentes que viriam a atuar no curso.  

Desse modo, no 2º semestre de 2007 a partir de  um  Plano de Trabalho definido pela 

Coordenação ( ANEXO C) foram  iniciadas discussões com os docentes do curso, que num 

primeiro momento envolveu toda a congregação do curso e posteriormente, resultou na 

criação de grupos temáticos por áreas do conhecimento. 

Considerando-se que o regime de contratação dos docentes do curso era 

diversificado, indo da contratação por tempo parcial, por tempo integral,  e ainda a 

contratação de docentes pela modalidade horista (a maioria)  nem sempre foi possível a 

participação de todos nos diversos encontros criados para discussão das propostas, embora 

tivesse sido garantido aos docentes interessados a participação e sugestões através de e-mails. 

Durante o semestre, essas contribuições foram recolhidas, analisadas e sistematizadas 

pela coordenação do curso. Após, essas sugestões foram apresentadas e analisadas em reunião 

convocada com finalidade específica para apreciação, consenso e decisão final sobre as 

propostas. 

As sugestões oriundas dos docentes, sinalizaram inicialmente na direção da 

realização de Projetos  Integrados, de avaliações Integradas, que deveriam ser discutidos e 

delineados conjuntamente pelos docentes e pela coordenação do curso, nas reuniões de 

planejamento semestrais que antecediam a abertura dos semestres letivos. 

Com o intuito de buscar engajamento dos docentes e o gerenciamento da proposta 

pela coordenação a solução encontrada passava pela institucionalização da 

interdisciplinaridade no curso através da implantação na matriz curricular, de componente 

curricular específico, como forma de garantir no orçamento do curso, a inversão de recursos 

institucionais para pagamento das horas-aulas que seriam utilizadas pelos docentes para 

atuação nos projetos, além de mecanismos legais que favorecem o engajamento e a integração 

entre os docentes.  



69 

 

 

Nesses encontros, foram feitas ainda sugestões quanto à temática dos projetos, que 

deveriam voltar-se preferencialmente para temas nacionais transversais, para as questões 

regionais, e que estes favorecessem a integração entre a teoria e a prática, considerando as 

especificidades da formação do administrador. 

Coube às coordenadores do curso, com o apoio de alguns docentes com carga-horária 

disponível ao assessoramento da coordenação a elaboração do documento final, concebido em 

termos de uma proposta de reformulação ao projeto pedagógico então vigente, cujo grande 

diferencial em relação ao projeto anterior, foi a inclusão do componente curricular Projeto 

Interdisciplinar do primeiro ao sétimo semestres, com a finalidade de favorecer o exercício  

interdisciplinar na formação do administrador. 

 Após elaboração da versão preliminar o texto reformulado foi apresentado e 

aprovado na congregação do curso, indo posteriormente à instância do Conselho do Centro-

CONCESA, onde também foi aprovado em 08.11.2007. Através da Resolução no. 014/2008, 

de  22.02.2008, o mesmo foi aprovado   no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 

CONSEPE para ser implantado a partir do 1º.  Semestre letivo do ano de   2008 (ANEXO E) . 

 A reformulação aprovada, manteve, em linhas gerais a proposta curricular anterior, 

inclusive  a Educação a Distância  e a disciplina Jogos de Empresa, trazendo como novidade, 

com a inclusão dos projetos Interdisciplinares por série, a disciplina Administração Pública,  

que pela primeira vez passou a integrar o desenho curricular do curso na instituição  e as 

Atividades Complementares, um importante componente para atualização contínua do aluno.

  

4.5.4 Os  Projetos Interdisciplinares. 

Um dos diferenciais do Projeto Pedagógico do curso de administração  da UNAMA  a 

partir de 2008 foi a institucionalização da interdisciplinaridade, em decorrência  da  a inclusão 

dos componentes curriculares denominados  Projetos Interdisciplinares no desenho curricular 

do curso. Esses componentes passaram a integrar a matriz curricular dos semestres acadêmicos 

das séries ( do  1ª ao 7ª semestre) do curso. Essa medida surgiu, não somente em decorrência 

da necessidade de adaptar o curso ao imperativo legal após as DCNs de 2005,  mas em função 

do processo de amadurecimento das práticas pedagógicas adotadas no curso, diante da  

constatação  por parte dos docentes de um  estágio de esgotamento  das práticas formativas até 

então adotadas.  
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Pode-se afirmar, que esse movimento teve inicio da inquietação de alguns docentes 

sobre suas próprias práticas e o estímulo, por parte da gestão acadêmica do curso para a 

realização de estudos e discussões acerca de possíveis estratégias que  pudessem ser 

utilizadas  para elevar a qualidade do ensino, com impactos positivos no processo 

formativo dos egressos  do curso, a exemplo do que já ocorria o âmbito  curso de 

Pedagogia e no curso de Direito da instituição. Dentre os resultados desses estudos, 

emergiu a sugestão da  utilização de práticas docentes interdisciplinares através da 

Metodologia de Projetos – ou seja, a Pedagogia dos Projetos, como alternativa para a 

efetivação de práticas interdisciplinares.   

    No que diz respeito aos ajustes  em relação  aspectos legais , face os ditames das Diretrizes 

Curriculares Nacionais- DCNs, para o curso, a ênfase recaiu sobre o que preceituou o (Art. 5º) 

o documento destaca  em relação ao Projeto Pedagógico:  

Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-

relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva 

histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do 

meio através da utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos 

seguintes campos interligados de formação: 

§ 1º 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: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

II – ( ...)  

III – ( ....)  

IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; ( grifo nosso)  

(CFE, Res. CNE/CES 4/2005. Art. 5º) 
 

Ao final, a organização curricular estabelecida para o curso, e que foi estabelecida  

na Res. CONCESA 014/2008, de 22.02.2008 atendeu não apenas as exigências legais, mas 

também os  Princípios Orientadores da Formação de acordo com o PDI da UNAMA, e 

ainda as concepções da coordenação e dos docentes sobre acerca das práticas pedagógicas 

e o modelo de ensino que deveriam orientar a ação dos docentes, amplamente favoráveis a 

utilização de projetos  interdisciplinares  como instrumentos facilitadores do processo de  

ensino e  aprendizagem.  

     Dessa forma, observa-se do 1º. ao 7º período  acadêmico a inclusão do 

componente curricular Projeto Interdisciplinar, como um  componente curricular, que teria 
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o papel catalizador das ações formativas do semestre com o  propósito de  fazer a inter-

relação das disciplinas integrantes do período letivo.  

   De acordo com o termos  do Projeto Pedagógico para o Curso de Administração 

da UNAMA – 2008, elaborado pela Coordenação do curso de Administração, com a 

participação da congregação do curso, os projetos interdisciplinares ocorreriam a  partir de 

uma ou duas disciplinas-eixo, que dariam   embasamento teórico inicial, bem como 

sugestão de temáticas para elaboração de forma conjunto de um projeto interdisciplinar 

para a série.  Esse trabalho, seria conduzido por um docente da série, que assumiria a 

função de Coordenador do  Projeto Interdisciplinar. O projeto deveria buscar não apenas a 

articulação entre os componentes curriculares do semestre, mas a integração teoria-prática, 

uma necessidade imperiosa nos cursos de gestão, com vistas a dotar o aluno de um 

processo formativo que favoreça a tomada de decisões num ambiente organizacional de 

complexidade. 

Sob a orientação desse coordenador e com a participação dos demais docentes do 

semestre, seria elaborado e operacionalizado o Projeto Interdisciplinar, que culminaria com  

realização de uma  atividade em grupos, que  poderia assumir a forma de   um estudo de 

caso ou solução de problemas,  visita a empresa,  pesquisa de campo, pesquisa 

bibliográfica, pesquisa na web, participação em eventos, organização de eventos, criação e 

lançamento de produtos,  abertura de empresas, criação de blogs, sites, etc. A realização da 

atividade  estaria   alicerçada na especificidade do conteúdo das disciplinas – eixo bem 

como das outras disciplinas as quais projeto estaria  vinculado. O trabalho  seria 

apresentado sob  forma de relatório de pesquisa, ou de outra forma de trabalho acadêmico, 

devidamente delimitado nos termos de referência do projeto, e tomando também por base  

as normas da ABNT, podendo ter apresentação oral, de acordo com as orientações prévias, 

que deveriam também estabelecer os critérios de avaliação.  

As duas horas- aula semanais,  alocadas na matriz curricular do semestre ao 

Coordenador do Projeto Interdisciplinar, tanto para previsão de atividades, quanto para 

efeito de remuneração,  seriam  utilizadas para orientação das equipes de alunos  em 

relação ao planejamento das atividades, definição do tema-problema,  constituição dos 

grupos de trabalho, planejamento das etapas do trabalho, pesquisa bibliográfica, orientação 

e eventualmente, supervisão de trabalhos de campo, forma de produção de registros, 
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estratégias adequadas de apresentação e também de avaliação dos resultados, que 

culminariam com a elaboração do produto final definido no projeto. 

O Projeto Interdisciplinar deveria ser desenvolvido ao longo de um semestre 

acadêmico (concretamente quatro meses de aulas) cujas etapas de operacionalização, não 

implicariam em atividades realizadas necessariamente  na sala de aula, ou mesmo na 

própria instituição, considerando que poderiam envolver levantamentos de campo. A 

temática dos projetos por semestre acadêmico, de acordo com os termos do Projeto 

Pedagógico, (p.93) seria definida conjuntamente pela Coordenação e pela Congregação do 

curso. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Este capítulo tem por objetivo relatar o percurso metodológico trilhado para 

realização da pesquisa. O método nas ciências pode ser caracterizado de forma bem simples, 

como o conjunto de operações mentais, os procedimentos intelectuais e adotados para a 

obtenção do conhecimento, o meio para se chegar a um fim (GIL,1999). 

 Nesse contexto, a pesquisa científica pode ser entendida, conforme proposição de  

Chizzotti como  

[ ...]  a busca sistemática e rigorosa de  informações, com a finalidade de descobrir a 

lógica e a coerência de um conjunto  aparentemente disperso e desconexo de dados 

para encontrar uma resposta fundamentada e um problema bem delimitado, 

contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento em uma área ou em uma 

problemática específica  (CHIZZOTTI, 2006, p. 19). 

 

Pressupõe que o pesquisador  tenha estabelecido as concepções que orientarão sua 

ação, as práticas  eleitas para investigação, bem como os procedimentos  técnicas que serão 

adotados em seu trabalho e ainda os instrumentos que serão utilizados para corroborar  seu  

esforço. 

 No processo de investigação social, segundo Quivy e Campenhoudt (2008, p.15), é 

necessário que o investigador seja capaz, tanto conceber, quanto de por em prática, um 

dispositivo para elucidação do real, no seu sentido mais lato, um método de trabalho a ser 

seguido. Isto implica na explicitação do tipo de pesquisa, do universo e amostra, dos 

procedimentos e instrumentos utilizados para a coleta de dados, o tratamento e análise dos 

dados,  e ainda as  variáveis analíticas.  

Formulado o problema, definidos os sujeitos, especificados os objetivos da pesquisa, 

que foi o de investigar, a partir das percepções dos sujeitos, as mudanças ocorridas nas 

práticas pedagógicas desenvolvidas pelos docentes do curso de administração da UNAMA, 

após a institucionalização da interdisciplinaridade com a inclusão na matriz curricular da 

disciplina Projeto Interdisciplinar, a pesquisa adotou o  delineamento descrito a seguir. 

5.1 TIPO DE  ESTUDO 

No que diz respeito à concepção metodológica, o presente estudo pode ser entendido 

como oriundo do método fenomenológico. Para Gil (1999, p. 32) do ponto de vista 
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fenomenológico, a realidade não é algo objetivo e passível de fácil explicação, do tipo causa e 

efeito, mas ao contrário, a realidade “ é entendida como o que emerge da intencionalidade da 

consciência voltada para o fenômeno, ou seja, a “a realidade é o compreendido, o 

interpretado, o comunicado”. Dessa forma, não uma única realidade, mas tantas quantas 

forem suas interpretações. 

O que se busca nas pesquisas fenomenológicas, segundo Martins (1992),  são os 

significados que os sujeitos atribuem ao vivido, às experiências acumuladas, significados 

esses que podem se revelar a partir das descrições realizadas por esses  sujeitos. Essa 

descrição por parte de quem vivencia um fenômeno, mostra-se como um  caminho para a 

compreensão desse fenômeno, e  a linguagem é uma das formas que se abre para essa 

compreensão.  

 

No que diz respeito à forma de abordagem do problema, os objetivos pretendidos, os 

sujeitos que foram ouvidos bem como os instrumentos de coleta de dados utilizados,  a 

pesquisa assumiu uma natureza qualitativa. 

Para Chizzotti (2006, p.28) na pesquisa qualitativa, o pesquisador supõe que o 

mundo  deriva da compreensão  que as pessoas constroem no contato  com a realidade a partir 

de diferentes interações humanas e sociais. Implica numa intensa partilha com pessoas, fatos, 

locais que constituem  objetos de pesquisa, para a partir daí, estabelecer significados visíveis e 

latentes, que serão interpretados e traduzidos em textos pelo pesquisador.  

 

Ainda sobre o tema, Oliveira (2008)   caracteriza a abordagem qualitativa ou 

pesquisa qualitativa como sendo 

Um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e 

técnicas para a compreensão detalhada do objeto  de estudo em seu contexto 

histórico e/ou segundo sua estruturação. Esse processo implica em estudos segundo 

a literatura pertinente ao tema, observações, aplicação de questionários, entrevistas e 

análise de dados, que deve ser apresentada de forma descritiva ( OLIVEIRA,  2008, 

p. 37) 

 

 

 

Esta pesquisa também pode ser caracterizada como um estudo de caso único  do tipo 

descritivo, considerando que pretendeu examinar até que ponto a institucionalização da 

interdisciplinaridade no projeto pedagógico do Curso de Administração da UNAMA, 

contribuiu para uma mudança na práxis pedagógica dos docentes que atuam no curso. 
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Considerando os objetivos propostos para a presente pesquisa, optou-se pelo  estudo de caso, 

que vem se consolidando como um método bastante significativo nas pesquisas em ciências sociais. O 

estudo de caso, é caracterizado pelo estudo aprofundado e exaustivo de um ou de poucos objetos de 

maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os 

outros tipos de delineamentos considerados (GIL, 1999, p. 73). 

.  Ainda sobre esse tipo de estudo manifesta-se Yin (2005, p.25 ), para o qual  o estudo de 

caso pode ser utilizado  como estratégia de pesquisa em muitas situações, com vistas a obtenção de 

uma contribuição do conhecimento, dentre outros, sobre os fenômenos individuais, organizacionais, 

sociais, políticos e de grupo. Para o autor, o estudo de caso é uma investigação empírica que tem como 

características, investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto, especialmente quando 

as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

Ainda no que se refere à tipologia da pesquisa,   de acordo com as proposições de GIL 

(1999)  no que diz respeito aos  objetivos (fins), a pesquisa pode ser caracterizada como descritiva, 

considerando que procura descrever as características de um processo numa organização, com base em  

opiniões, atitudes e crenças de uma dada população, utilizando-se de técnicas padronizadas de coleta 

de dados. No caso desta pesquisa procurou-se  colher as percepções de seus sujeitos, no caso, os 

docentes de um curso de administração que institucionalizou em seu projeto pedagógico as práticas 

interdisciplinares. 

Considerando  que os dados foram coletados a partir de entrevista  realizada de uma única 

vez no tempo, visando atender os objetivos estabelecidos na pesquisa, a mesma também pode ser 

caracterizada  de acordo com  Malhotra, (2001) como pesquisa descritiva transversal.  

 

Ainda no que diz respeito ao delineamento da pesquisa, de acordo com as 

proposições de GIL,(1999), um dos elementos mais importantes do delineamento de uma 

pesquisa, diz respeito aos procedimento/meios  adotados para a realização da coleta dos 

dados. Para esse autor, os dados podem ser obtidos em fontes de papel, como as pesquisas 

bibliográficas e documentais, quanto em dados fornecidos por pessoas. Nesse último grupo, 

estão o levantamento, o estudo de campo e o estudo de caso. 

 Considerando as  categorizações de GIL (1999) esta pesquisa pode ser  considerada 

tanto bibliográfica, quanto documental.  Bibliográfica, pois grande parte do tempo utilizado 

pela pesquisadora foi dedicado à pesquisa bibliográfica relativa ao tema abordado – a 

interdisciplinaridade considerando a complexidade e a polissemia envolvidas no conceito, 

como também, a necessidade de entendimento de termos específicos ao universo da 

pedagogia, tais como ações pedagógicas, práticas docentes tão utilizadas no jargão das 

instituições de ensino. Essas pesquisas  foram realizadas em publicações de autores de 
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referência sobre o tema como também em artigos científicos disponíveis em meio eletrônico, 

conforme os registros integrantes das Referências deste trabalho..  

 A pesquisa documental, foi realizada no acervo de documentos institucionais e da 

coordenação do curso de administração a partir do ano de 2003 e que envolveu 

correspondências gerenciais, planos de trabalho, planos de ensino, atas de reuniões, projetos 

pedagógicos, planos de desenvolvimento institucionais, projetos interdisciplinares, 

resoluções, dentre outros, como também da legislação educacional pertinente ao tema, e ainda 

emails trocados entre a coordenação do curso, os coordenadores dos projetos 

interdisciplinares  e os docentes, e que foram fundamentais para a caracterização da 

instituição, do curso, como também para a compreensão da dinâmica que antecedeu e gerou o 

processo de institucionalização da interdisciplinaridade no curso de administração da 

UNAMA.  

 4.2  OBJETO DE ESTUDO 

Com base nas considerações já abordadas sobre a problemática que orientou este 

estudo, destaca-se como se objeto de estudo as práticas pedagógicas interdisciplinares 

adotadas pelos docentes de um curso de administração que institucionalizou a 

interdisciplinaridade em seu currículo. Para efeito deste estudo a noção do termo práticas 

pedagógicas tomou como  base  o entendimento  de Veiga ( 1994, p.16) que entende   

 

[...] prática pedagógica como uma prática social orientada por 

objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da 

prática social. A prática pedagógica é uma dimensão da prática social 

que pressupõe a relação teoria-prática, e é essencialmente nosso dever, 

como educadores, a busca de condições necessárias à sua realização. 

 

Desse modo, as práticas pedagógicas podem ser constituídas por ações, 

conhecimentos, valores, técnicas, que emergem de um processo educativo baseado em 

objetivos claramente definidos, organizado, intencional,  com vistas a um processo formativo 

contextualizado, participativo, voltado para o desenvolvimento de competências que se 

configuram a partir da ideia da complexidade. 
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5.3   SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Um conceito fundamental para o processo de pesquisa está relacionado a seus sujeitos. 

Segundo Vergara (2006) os sujeitos são pessoas que fornecerão os dados dos quais o 

pesquisador necessita.  

Para efeito desta pesquisa, foram considerados como sujeitos, os docentes do curso de 

administração que no primeiro  semestre acadêmico de 2012, atuaram nas disciplinas da 

matriz curricular do curso de administração e nos Projetos Interdisciplinares dos diversos 

semestres letivos, de acordo com a matriz curricular do curso  e que integraram a amostra 

desta pesquisa. 

5.3.1 Universo e amostra  

No caso específico desta pesquisa, o universo foi constituído de cerca de 40 discentes 

de diversas formações acadêmicas, que no primeiro semestre de 2012 - período no qual as 

entrevistas  semiestruturadas foram realizadas, atuaram no curso de administração,  no 

desenvolvimento de  disciplinas  dos  Conteúdos de Formação Básica, Conteúdos de 

Formação Profissional, Conteúdos de Estudos Quantitativos  e suas Tecnologias.  

 De acordo com Gil (1999) a amostra  corresponde a um subconjunto do universo ou 

da população.  Nesta  dissertação, a amostra foi constituída de 08 (oito) sujeitos, considerando 

as dificuldades encontradas pela pesquisadora para abordagem para a  realização de 

entrevistas com os demais  docentes, em função de dificuldades relacionadas a tempo e 

disponibilidade dos docentes a ainda  recusa declarada em  participar, ou ainda  pela  ausência 

nos encontros agendados com a pesquisadora. Entende-se que  o fato da pesquisadora ter sido 

coordenadora do curso até o ano de  2010, pode ter inibido a vontade de participar por parte  

de alguns, reduzindo  a meta inicialmente traçada para a amostra de 12 ( doze), para 08 (oito) 

docentes. 

Por conta disto,  optou-se pelo estabelecimento de uma amostra não probabilística, que 

é aquela na qual os sujeitos não são escolhidos por critérios matemáticos ou estatísticos, mas 

que são definidos por critérios estabelecidos pelo pesquisador, que neste caso adotou a o 

critério da proximidade e também por tipicidade por serem sujeitos representativos do 

universo (GIL, 1999) . 
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Também foram entrevistados  02 (dois)  gestores educacionais, a saber: o pró-reitor 

de Ensino, e a coordenadora do curso de administração, estes representando os níveis 

estratégico e tático da instituição. 

 

5.4  COLETA E  TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os  dados necessários a realização da presente investigação foram  coletados tanto em 

fontes secundárias, como em fontes primárias. 

Nas pesquisas qualitativas que utilizam a Análise de Conteúdo, os dados obtidos em 

fontes secundárias, tais como os documentos e textos impressos, publicados, assumem papel 

relevante já que estes são também importantes fontes de análise discursiva (SANTOS, 2005). 

 Desse modo, documentos aos quais a pesquisadora teve acesso, tais como o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI da instituição pesquisada, o Projeto Político  

Pedagógico do curso- PPP, os registros de reuniões entre a coordenação do curso e os 

docentes,  os planos de ensino e ainda os Projetos Interdisciplinares elaborados em conjunto 

pelos docentes constituíram-se em importantes fontes de captação de material empírico para a 

pesquisa, favorecendo a elaboração do relato do  percurso percorrido pelo curso para a 

efetivação da interdisciplinaridade, um dos objetivos específicos e relatados no Capítulo 3 

deste trabalho. 

Já os dados obtidos em fontes primárias, foram obtidos através de entrevista. Esta, de 

acordo com Santos (2005) caracteriza-se como prática discursiva, entendida enquanto 

diferentes maneiras através das quais as pessoas de forma ativa, por meio de seus discursos, 

produzem realidades psicológicas e sociais.  Desse modo, os dados primários coletados junto 

aos docentes, foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas, previamente agendadas 

junto aos docentes e realizadas  pela própria pesquisadora no primeiro semestre de 2012, entre 

os meses de abril e junho no próprio ambiente de trabalho dos sujeitos, ou seja nas 

dependências do campus BR da UNAMA, sendo os depoimentos dos docentes registrados 

através de equipamento de gravações de voz. 

A entrevista semiestruturada foi escolhida para coletar dados juntos aos docentes, 

considerando o que propõe Rosa e Arnoldi ( 2006) para os quais, esse tipo de entrevista, a 

partir de um roteiro de tópicos selecionados previamente, permite a manifestação dos 

entrevistados sobre crenças, sentimentos, valores, razões e motivos, acompanhados de fatos e 

comportamentos. Os questionamentos seguiram uma formulação flexível, que integraram um 
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roteiro de pesquisa, elaborado numa sequência lógica que pudesse dar conta dos objetivos 

propostos na pesquisa. 

Na fase de planejamento da pesquisa foi realizado um pré–teste, onde foram 

entrevistados 02 (dois) docentes. Esse  pré –teste serviu de base para o ajuste do instrumento 

de coleta de dados, que posteriormente foi aplicado  através de entrevista gravada junto aos 08 

(oito) docentes que integraram a amostra da pesquisa  

 Com o pró - reitor de ensino, foi realizada uma reunião onde o projeto de pesquisa foi 

exposto, o roteiro de entrevista apresentado,  com vistas a conhecer: como a instituição 

percebe as atividades interdisciplinares nos cursos; as medidas institucionais adotadas com 

vistas ao favorecimento das ações interdisciplinares, obstáculos às práticas interdisciplinares. 

Por opção do dirigente, a entrevista não foi gravada, sendo a  devolutiva  do roteiro de 

entrevista apresentada posteriormente à pesquisadora posteriormente, através de correio 

eletrônico ( e.mail).   

Com a coordenadora do curso de administração, os dados empíricos foram obtidos 

através de entrevista realizada pela autora da pesquisa. Buscou-se identificar os propósitos 

com os quais os projetos interdisciplinares vêm sendo  realizados no curso; as estratégias e a 

estrutura de gerenciamento disponibilizados pela IES para apoio aos projetos  

interdisciplinares; os esforços envidados pela coordenação do curso para a efetividade  desses 

projetos; as dificuldades encontradas pela coordenação, bem como  o apoio institucional 

recebido. 

5.5 ANÁLISE  E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

As pesquisas qualitativas cujos dados são obtidos através de fontes primárias ou em 

fontes secundárias  tendem a utilizar diversas   técnicas  de análise  e interpretação dos dados, 

com vistas a uma melhor compreensão de seu objeto. 

Appolinário (2009, p. 160) ao manifestar-se sobre a análise qualitativa de dados, 

argumenta que  

[...] o fato é que a pesquisa qualitativa não busca a generalização. Assim, a análise dos 

dados terá por objetivo simplesmente compreender um fenômeno em seu sentido mais 

intenso, em vez de produzir inferências que possam levar à constituição de leis gerais 

ou a extrapolações que permitam fazer previsões válidas sobre a realidade futura. 
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Autores como Flick (2004), Vieira e Zouain (2005), Apolinário (2009), informam  da 

existência de diversos formas   de análise de informações nas pesquisas qualitativas. Para o 

último, a ideia básica da análise qualitativa de dados, é identificar categorias, padrões, e 

relações entre os dados coletados, de forma a desvendar seu significado por meio de 

interpretações, e da comparação com o resultado de outras pesquisas  ou mesmo do 

referencial teórico. 

O procedimento de análise das informações coletadas nesta pesquisa utilizou técnicas 

tais como a análise documental e a técnica conhecida como análise de conteúdo, que tem por 

finalidade básica a busca de significado de materiais textuais, seja a transcrição de entrevistas 

realizadas com sujeitos individual ou coletivamente (APPOLINÁRIO, 2009). 

A analise documental foi utilizada para o exame dos diversos documentos 

institucionais da UNAMA, e do curso de administração, como também da legislação do 

Governo Federal atinentes à educação e às diretrizes curriculares para os cursos de graduação 

em administração que permitiram, o levantamento do arcabouço legal da interdisciplinaridade 

como também a elaboração do relato da experiência ( item 4.3 desta dissertação) . 

 

Para Gil (1999) o processo de análise dos dados, passa por etapas, que incluem, na 

primeira fase, a redução dos dados, ou seja, sistematização das ideias iniciais, com vistas a 

torná-los operacionais num plano de análise, a categorização desses dados, em uma segunda 

fase e posteriormente, numa terceira fase, a descrição dos dados, com vistas a favorecer sua 

explicação e análise. 

Para os dados coletados em fontes primárias, através de entrevistas com os docentes e 

com dirigentes institucionais, foi utilizada a análise de conteúdo. O conjunto de entrevistas 

gravadas em meio eletrônico, foi organizado, codificado, com vistas a favorecer o anonimato 

dos entrevistados, transcrito em fichas de documentação que contemplaram o contexto e a 

situação da coleta de dados, bem como as respostas dos entrevistados às questões formuladas, 

trabalho realizado pela própria pesquisadora, com vistas a favorecer o processo de 

fidedignidade dos dados, para posterior categorização, análise e interpretação.  

De acordo com Franco (2008) o ponto de partida da análise de conteúdo é a 

mensagem, seja de que tipo for: verbal, gestual, silenciosa, figurativa, documental ou 

diretamente provocada. Acerca do mesmo tema Bardin (2004) assim se manifesta 

  

A análise de conteúdo aparece  como um conjunto de técnicas de análises de 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição de 

conteúdos das mensagens.(...)  A intenção das análises de conteúdo é a inferência de 
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conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente de recepção) 

das mensagens, inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou 

não).(BARDIN, 2004, p.33-34) 

 

 

 As entrevistas, em sua totalidade depois de transcritas, resultaram em dados brutos, 

servindo de base para o processo da análise de conteúdo que foi realizado, com vistas a 

abstrair as percepções dos sujeitos da pesquisa, sobre o que lhes foi perguntado. Esses dados 

foram organizados num relatório que serviu  de fonte  para a identificação das categorias de 

análise . 

A categorização, para Bardin (2004, p. 147) compreende uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação, e em seguida, por 

reagrupamento com base em critérios previamente definidos. 

Neste processo de análise, os dados foram categorizados, com base em temáticas 

abstraídas do referencial teórico, que subsidiou ainda a elaboração das questões do 

instrumento de coleta de dados ( que continha as definições operativas).  

As principais categorias temáticas de análise estabelecidas para esta pesquisa, foram: 

conceito de  interdisciplinaridade; mudanças percebidas nas práticas docentes em função da 

participação em experiência interdisciplinar; obstáculos à interdisciplinaridade no curso de 

administração; competências necessárias ao professor interdisciplinar; percepção sobre a 

própria prática docente;  estratégias adotadas  para a melhoria das práticas docentes. 

Essa fase do trabalho permitiu uma visão geral dos dados obtidos, contribuindo para  

a organização, redução  e análise  do volumoso material coletado, momento em que a 

pesquisadora procurou  um sentido mais amplo para os dados obtidos, através não só  da 

articulação entre os dados empíricos obtidos  e a teoria, mas da experiência acumulada pela  

na própria instituição que serviu de lócus da pesquisa,   favorecendo elaboração de conclusões 

que embora válidas para o caso estudado, podem contribuir para a iluminar pontos obscuros 

que pairam, tanto na teoria, quanto na realidade empírica das organizações de ensino superior 

de administração sobre a relação entre as práticas docentes e a interdisciplinaridade no ensino 

de gestão. 
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6  ANÁLISE DOS RESULTADOS: O  DISCURSO DOS DOCENTES 

  

O presente capítulo, tem o propósito de, com base numa seleção de dados  coletados 

em entrevistas realizadas com docentes do curso de Administração da UNAMA, construir 

uma narrativa da  realidade observada no trabalho de campo e apurada nas respostas às 

entrevistas, a partir dos temas propostos, das categorias de  análise  buscando dar significado 

aos pronunciamentos manifestos  pelos sujeitos da pesquisa – os docentes, o pró-reitor de 

ensino e a coordenadora do curso administração da universidade que serviu de lócus  para a 

pesquisa. 

Para tal, o processo de análise levou em conta algumas etapas tais como: a 

transcrição das entrevistas, leitura exaustiva do material coletado, categorização das respostas 

dos docentes, sendo que a categorização tomou por base o referencial teórico utilizado para 

realização do trabalho, com o objetivo de estabelecer as unidades de sentido que permitissem 

sua análise. 

Considerando que o objetivo geral da pesquisa foi o de identificar as mudanças  

ocorridas nas práticas pedagógicas dos docentes em decorrência  da institucionalização  da 

interdisciplinaridade, o instrumento de coleta de dados abordou temáticas relacionadas ao 

sentido da interdisciplinaridade para o docente, sua percepção  sobre os impactos da 

interdisciplinaridade  nas práticas educativas da instituição e de sua própria prática na 

condição de professor interdisciplinar, bem como a percepção do mesmo sobre as dificuldades 

para efetivação da interdisciplinaridade no curso de administração, haja vista que objeto de 

estudo da administração -  os processos organizacionais, só podem ser compreendidos  pela 

olhar de várias ciências. 

 A análise dos dados empíricos permitiu ainda a construção de uma caracterização 

geral do perfil dos docentes que participaram da amostra. 

 

6.1 O PERFIL DOS DOCENTES 

 

Um dos aspectos subjacentes importantes desta pesquisa diz respeito a uma melhor 

compreensão de seus sujeitos, no caso, os docentes de um curso de administração que 

institucionalizou a interdisciplinaridade através da inclusão em seu desenho curricular, da 
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disciplina “Projeto Interdisciplinar” como forma de viabilizar a interdisciplinaridade no curso, 

processo esse que já foi objeto de relato em outro capítulo deste trabalho.  

Coube à pesquisa investigar, até que ponto essa institucionalização trouxe mudanças 

nas ações desses docentes  e nas práticas pedagógicas do curso  considerando os aspectos 

epistemológicos, metodológicos, pedagógicos, dentre outros relacionados com a 

interdisciplinaridade. Nessa condição, torna-se importante uma maior compreensão desses 

sujeitos coletivos, haja vista a perspectiva fenomenológica da pesquisa, uma vez que foram os 

docentes que deram sentido à experiência interdisciplinar vivida no curso e objeto de análise 

desta dissertação. 

De outro modo, a teoria estudada, aponta na direção de que a interdisciplinaridade,  é 

também uma questão de atitude e como tal envolve a necessidade de um olhar  sobre o perfil e 

a competência docente. 

O Apêndice A apresenta uma visão geral do perfil dos docentes que participaram da 

amostra, no que diz respeito a sexo, idade, formação, titulação, experiência docente, bem 

como um breve mapeamento da situação ocupacional dos docentes quando da realização dos 

levantamentos empíricos. 

O grupo pesquisado foi constituído em sua maioria por docentes do sexo feminino. 

No que diz respeito à idade, o grupo inclui-se numa faixa etária média em torno dos 47 anos. 

No que concerne à formação acadêmica, no que diz respeito ao tempo de formação, 

todos informaram possuir mais de 10 (dez) anos de formados, ficando a média do grupo na 

faixa de mais de 20 anos de formação.  

Ao se considerar a titulação acadêmica, com exceção apenas de um docente, todos 

eram possuidores do título de Mestre à época da realização das entrevistas, sendo que esses 

títulos foram obtidos em mestrados na área de administração ( 5), engenharia da produção (1) 

, economia(1) e  planejamento do desenvolvimento(1). Mesmo o docente que não possuía 

ainda a titulação de mestre, estava concluindo sua formação em programa de pós-graduação 

strito sensu, (mestrado), na área de ciências sociais. 

 No que concerne a atuação na docência do ensino superior, o grupo integrante da 

amostra relatou possuir uma significativa experiência no magistério do ensino superior, sendo 

que 4 (quatro) desses docentes, situam-se na faixa dos 7,5 anos de experiência, e os demais 

acima de 11(onze) anos, sendo tal experiência adquirida na própria instituição pesquisada, o 

que demostra uma baixo turnover de pessoal na área da docência  na instituição e, 

consequentemente vir a  favorecer  um aproveitamento da experiência do grupo e dos 

investimentos institucionais  feitos em qualificação e capacitação docentes. 
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 Dois dos docentes que participaram da  amostra, situam-se na faixa de 23,5 anos de 

magistério na própria instituição. A maioria é formada em administração, sendo o grupo 

integrado ainda por uma economista, uma cientista social,  um bacharel em ciências contábeis 

e ainda um docente com dupla formação acadêmica: administração e engenharia. 

Essa informação, cruzada com a análise das entrevistas concedidas pelos docentes, 

no que diz respeito às manifestações destes em relação  a auto percepção de sua  condição de 

docente interdisciplinar, o que  pode ser inferido que embora os programas de mestrado 

tenham dentre seus  objetivos o  de preparar seus egressos para o ensino e a pesquisa, esse 

objetivo nem sempre se materializa em aprendizados que favoreçam mudanças nas práticas 

docentes.  

No que diz respeito à atuação docente, os dados da pesquisa constataram que 

nenhum deles possui formação docente, o que confirma a tendência na área da docência na 

área de administração, conforme considerações de Andrade e Amboni (2004) abordadas no  

levantamento bibliográfico realizado. Um número significativo de docentes integrantes da 

amostra (75%), relatou a participação regular em eventos de capacitação realizados na própria 

instituição, e os demais admitiram não participar das capacitações regulares oferecidas.  

De acordo com as informações prestadas pelos dirigentes, a capacitação docente é 

uma filosofia institucional (Dir-1), embora, pelo relato da coordenadora do curso de 

administração (Dir-2 ) estas ocorrem apenas uma vez por ano,  no início do ano letivo.  

Em relação a esse questionamento, considerando a experiência da pesquisadora, que 

atuou como gestora do curso, é possível pontuar uma política tácita da organização que é a de 

deixar ao encargo do docente, a decisão pela participação nos eventos de capacitação, ou seja,   

a inexistência de uma  a cobrança institucional de participação docente nesses eventos, 

considerando entraves burocráticos, notadamente os de ordem trabalhista em virtude do 

regime de contratação dos docentes. 

 Ainda no que tange as atividades profissionais, a maioria informou atuar também em 

outra instituição de ensino como docente, cumprindo cargas horárias semanais no magistério 

superior, em torno de 30 (trinta) horas, trabalhando com uma média de três disciplinas na 

UNAMA, além da participação do Projeto Interdisciplinar do curso. A pesquisa demonstrou 

que o magistério superior se caracteriza hoje, para a metade do grupo que constituiu a 

amostra, como principal atividade profissional, haja vista que nessa parcela da amostra 

encontram-se professores com regime de trabalho na faixa de entre  30 e 40 horas semanais na 

instituição( contratação em tempo parcial e tempo integral), o que parece ser uma questão 

pontual da organização. Os demais docentes informaram exercer atividades técnicas fora do 
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magistério, em instituições públicas ou como profissionais liberais, confirmando uma 

tendência do perfil profissional dos docentes na área de gestão de acordo com o referencial 

teórico pesquisado que é o da atuação em organizações que integram o mercado.    

 

6.2   A INTERDISCIPLINARIDADE NA PERSPECTIVA DOS DOCENTES 

 

Como já explicitado no capítulo que apresentou a metodologia utilizada para  efeito de 

realização desta pesquisa, os levantamento de campo pretenderam dar voz aos sujeitos da 

pesquisa, em relação a categorias relevantes para elucidação da situação problema, categorias 

essas definidas a priori, a partir de sinalizações da teoria que forneceu suporte à pesquisa, em 

autores como  Fazenda (1992, 1994, 1998, 2002), Japiassu (1976), Luck (2007), Frigotto 

(2011), Pimenta; Anastasiou (2010),  Arroyo (2000), Klein (1998) das quais emergiram  os 

seguintes temas/ categorias de análise: conceito  sobre interdisciplinaridade;   percepção 

sobre mudanças nas práticas docentes em função da participação em  experiências 

interdisciplinares;, obstáculos a interdisciplinaridade nos cursos de administração;  

competências do professor interdisciplinar;  percepção sobre a própria prática docente;  

estratégias para a melhoria das práticas interdisciplinares. 

 

6.2.1   Significados da interdisciplinaridade para os docentes 

 

A primeira categoria analisada de acordo com dados empíricos levantados por ocasião 

da entrevista, procurou identificar o significado do termo “interdisciplinaridade” na 

perspectiva dos docentes, considerando  a polissemia do termo, de acordo com Fazenda 

(1994) , a inexistência de um sentido epistemológico único e estável , conforme Japiassu 

(1976)  e o estranhamento que o tema suscita entre os educadores ainda hoje, mesmo 

considerando o destaque que o tema vem tendo nos programas de formação docente desde o 

início da década de 1990, na perspectiva de Fazenda ( 2002), tendo em   vista os desafios  do 

trabalho pedagógico interdisciplinar. 

Japiassu (2006,p.2) reconhece que  o exercício da interdisciplinaridade, na área da 

docência ainda é de difícil operacionalização e compreensão. Muitos atuam em experiências 

interdisciplinares, ou em encontros multidisciplinares, frutos mais da imaginação criadora e 

combinatória de alguns que sabem manejar conceitos e métodos diversos do que algo 

propriamente instituído e institucionalizado, e  sem conhecerem de fato o seu significado.  
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Evidentemente a expectativa da pesquisadora foi de que tal questionamento seria o 

de mais difícil comunicação por parte dos docentes no momento da entrevista, considerando a 

polissemia do termo na literatura especializada consultada. No entanto, por ocasião da 

entrevista foi possível verificar que os docentes, em sua totalidade não demonstraram  

dificuldades em manifestar sua percepção sobre o sentido da interdisciplinaridade, a partir de 

significados variados, ao responderem ao questionamento: O que a interdisciplinaridade 

significa para o senhor (a) ?  O quadro apresentado a seguir, condensa as respostas dos 

docentes a esse questionamento. 

 

Unidades de 

Sentido 

Delimitação das unidades de significado Referencial teórico 

Integração de saberes. 

Processo de ensino e 

aprendizagem. 

Produção do 

conhecimento. 

Processo de pesquisa  

na universidade. 

“(…) com encontro de saberes, (...) processo 

de ensino e aprendizagem(...)saber que é 

construído e vivenciado, pelos  professores 

(...)tem grande relação com produção de 

conhecimento novo(...) Creio ser esta a função 

da pesquisa na universidade.- DOC-1 

 

FAZENDA (1998, p. 119). 

 

 

 

JAPIASSU ( 1976, p.74). 

 

 

Inter-relação entre  

as disciplinas. 

 

“(…) na sala de aula significa pra mim, 

basicamente, fazer com que o aluno pense de 

maneira global e não por caixinha, não ver a 

disciplina de maneira isolada, mas a disciplina 

num conjunto de conhecimento capaz de 

desenvolver algumas habilidades para este 

aluno”. (DOC.2) 

\ (...)”nada mais é do que a interação. “É você 

conseguir perceber a sua disciplina no contexto 

macro, conseguir posicioná-la de tal forma, 

que o aluno perceba a importância dela no 

conjunto de disciplinas mencionadas naquele 

semestre”.   ( DOC-4)       

(...) “A congregação de todas as disciplinas, 

em função de um só tema. “- DOC-8. 

FERREIRA (1993, p. 22) 

FAZENDA( 1998, p. 57) 

 

Integração  

entre as ciências. 

 

(...)Na prática docente seria ver a minha 

disciplina, como fazendo parte das outras 

ciências, dos outros conhecimentos das outras 

disciplinas, e não mostrar para o aluno a minha 

disciplina isolada”.DOC-2 

(…)É a dependência e a inter-relação que uma 

disciplina tem com outras dentro do 

currículo(,..) é  mostrar que a psicologia está 

relacionada com a economia  e  a economia 

com outras disciplinas...é mostrar a 

importância, não ficar uma coisa separada”.   

DOC-3. 

JAPIASSU (1976, p.74, 

51,87) 

 

 

 

 

 

FERREIRA (1993, p. 22) 

 

Pensamento sistêmico. 

 

“ É  mais do que juntar várias disciplinas num 

trabalho, mas pensar interdisciplinarmente, o 

VASCONCELLOS (2002, 
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Pensamento 

interdisciplinar. 

 

que para um aluno de administração é muito 

importante(...) mas  de se pensar de forma mais 

sistêmica”.DOC-7. 

p.41) 

 

Superação de 

barreiras conceituais e 

epistemológicas. 

 

Aproximação entre 

 teoria e prática. 

 

 

 

 

(…) a consiste  em algo mais abrangente, pois 

está  relacionada com a ideia  de uma quebra 

de barreiras conceituais e epistemológicas 

existentes entre os diversos conteúdos 

curriculares e diferentes campos de 

conhecimento. Visa uma aproximação entre a 

prática docente universitária e a realidade 

profissional que os alunos encontrarão no 

mercado de trabalho.”-DOC-5 

 (…) são ações trabalhadas em conjunto com 

as disciplinas do semestre, em uma única 

atividade, visando a integração dos conteúdos 

programáticos na aplicabilidade prática das 

disciplinas  para o mercado de trabalho.” -

DOC-6.  

LUCK (2007, p.37) 

 

 

 

FAZENDA ( 2002, p. 31) 

 

 

 

 

 

JAPIASSU ( 1976, p.32) 

 

 

Produção de 

conhecimento 

interdisciplinar. 

Transdisciplinaridade. 

“(…) como parte não só do ensino 

interdisciplinar em si, mas,  da produção de um 

conhecimento interdisciplinar”.- DOC-7                         

 

MORIN (2004, p.23) 

VASCONCELLOS ( 2002, 

P.181) 

Quadro 3 -  Conceito sobre interdisciplinaridade 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

A partir do depoimento dos docentes foi possível identificar que o significado que 

predomina entre os docentes é aquele no qual a interdisciplinaridade aparece como “forma de 

interação entre as disciplinas” ( Doc-2, Doc-3, Doc-4, Doc-6 Doc-8), convergindo para o 

proposto por  Japiassu, (1976, p.72)  para o  qual o termo “interdisciplinar” não possui ainda 

um sentido epistemológico estável, tratando-se de um neologismo cuja significação nem 

sempre é a mesma. Para o autor a interdisciplinaridade pode configurar-se como “concertação 

ou convergência de várias disciplinas com vistas a resolução de problemas, cujo enfoque 

teórico está de algum modo ligado ao da ação ou da decisão” JAPIASSU, (1976, p.32). 

No entanto, outras concepções sobre interdisciplinaridade emergiram do discurso dos 

docentes, o que demonstra um processo de ampliação do conhecimento desses sobre a 

interdisciplinaridade, tais como: “Encontro de saberes; saberes construídos e vivenciados  

pelos docentes”, “Produção de conhecimento novo”(Doc-1);  “Quebra de barreiras conceituais 

e epistemológicas,”(Doc-5); “Produção de conhecimento interdisciplinar” (Doc-7). 

Essas concepções sinalizam na direção do que propõe Japiassu, (1976) da 

interdisciplinaridade enquanto prática de pesquisa e Fazenda (1991) para quem, na 

interdisciplinaridade mais do que a integração entre conteúdos de diversas disciplinas, faz-se 
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necessária uma atitude interdisciplinar, voltada para o envolvimento e o compromisso com o 

conhecimento. 

 

6.2.2  Percepção dos docentes sobre mudanças na práxis em função da 

participação em projetos interdisciplinares 

Uma das questões fundamentais propostas à manifestação dos docentes nesta 

pesquisa, e ligada a problematização que lhe deu origem voltou-se para   identificação, a partir 

das percepções dos docentes, das mudanças ocorridas nas práticas pedagógicas desses, em 

função da experiência interdisciplinar vivida no curso de administração.   

As convicções de Japiassu (1976), Altheman (1998) e Fazenda (2002), já destacados 

no capítulo que apresenta a teoria que subsidiou este estudo, apontam na direção de que a 

prática e a vivência interdisciplinares exigem uma transformação no docente enquanto 

indivíduo, representando um passo além daquele de simples conhecimento e relacionamento 

de conteúdos, métodos e teorias, mas de um conhecimento e atitude que  favoreçam a 

integração, para daí  chegar-se à interdisciplinaridade.   

Para Fazenda (1993), o que determina a prática interdisciplinar é o diálogo existente 

entre as diversas áreas do conhecimento, relações e às conexões de ideias, e se  traduzem na 

forma como  são  desenvolvidas as práticas pedagógicas, que não são responsabilidade única 

dos docentes, mas de todos envolvidos no processo, tais como  discentes, e a própria 

instituição,  haja vista que essas práticas, tendem a ser institucionalizadas. 

A pergunta que deu origem a essa reflexão por parte dos docentes teve a seguinte 

formulação: Como o(a) senhor(a) sabe, desde o ano de  2008 o curso de  Administração da 

UNAMA institucionalizou a interdisciplinaridade em seu projeto pedagógico. Na sua 

avaliação a sua participação como docente nos projetos interdisciplinares, contribuiu para a 

mudança de suas práticas docentes? As respostas dos docentes são apresentadas e analisadas 

detalhadamente no Quadro 4, a seguir. 
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Interpretação dos dados: 

Unidades de sentido 

Delimitação das unidades de significado 

A teoria estudada e a reflexão a 

partir do posicionamento de 

FRIGOTTO (2011, p.35-41), 

FAZENDA (2005, p.123-127), 

permitiram identificar unidades 

de sentido tais como:  Trabalho 

coletivo; 

 Construção de um discurso 

comum. 

 

“(...) a ‘formação’ de  um trabalho coletivo dos professores que 

fazem o semestre, (...) o principal é  que  conseguimos elaborar um 

"discurso comum". (...) grande cumplicidade dos colegas 

professores do 1º semestre das áreas das ciências sociais e educação 

(...)sinto falta de um maior encontro dos professores da própria 

Administração”. 

 - DOC-1 

A importância da 

disciplinaridade  

para a interdisciplinaridade. 

JAPIASSU, (1976, p.72); 

Interdisciplinaridade como 

necessidade. FRIGOTTO 

(2011, p..35-39), Percepção de 

como ser docente. ARROYO, 

2000, p.110) 

“(...) eu creio que mudou. Agora eu procuro ter um olhar mais 

abrangente, mais interdisciplinar. A mim trouxe esse conhecimento 

e essa necessidade de fazer também com  que eu primeiro 

enxergasse e depois fazer com que o aluno enxergasse.(...) Muitas 

vezes eu trabalhava dessa forma, mas não tinha essa compreensão 

de que eu estava trabalhando interdisciplinarmente.(...) ainda está 

faltando muito pra que a gente consiga alcançar essa dimensão de 

que os professores comecem a entender a importância da 

interdisciplinaridade em cada disciplina, para que a gente possa  

levar esse olhar pro aluno”.DOC-2 

Reflexão sobre a prática 

docente. (SANTOMÉ, 1998, 

p.63), JAPIASSU, (1976, 

p.72), Atitude epistemológica. 

FAZENDA (2002,p.24) 

(...) Mudança, houve. Percebo em minha pratica atual. Aliás, desde 

que foi implantado, e nos cursos que fizemos, eu percebi a 

importância de ler mais, de pesquisar mais.(...) Senti a  necessidade 

de estudar mais.” - DOC-4 

De acordo com o discurso, o 

entrevistado não identificou 

mudanças. De forma 

subjacente deixa antever 

aumento da sobrecarga de 

trabalho. 

(...)Creio que não tive nenhuma mudança significativa de minhas 

práticas docentes em função de um projeto, no caso, de um Projeto 

Interdisciplinar.(...) difícil que um professor que atua em onze 

disciplinas diferentes, em doze diferentes turmas, de quatro 

diferentes cursos e em quatro diferentes instituições de ensino e que  

ainda  participa de cursos de Pós-Graduação e em fase de conclusão 

de Curso de Doutorado, tenha disponibilidade de tempo e 

capacidade intelectual para efetuar o replanejamento de suas práticas 

docentes!- DOC-5. 

Agir e pensar de forma 

interdisciplinar. 

JAPIASSU(1976,p.  75-76)I 

 

 

Perspectiva  multidisciplinar. 

JAPIASSU, (1976, p.72) 

 

Trabalho em parceria. 

FAZENDA (2002, p.14) 

 

 

 

Articulação entre teoria e 

prática.  FRIGOTTO (2011, 

p.35-41) 

(...) Mudou, porque quando eu elaboro as questões de avaliação eu 

já procuro fazer a interpelação com outras disciplinas, coisa que eu 

não fazia antes (...).No dia a dia, levo em conta...nas aulas. Sempre 

procuro estar fazendo o “link “- DOC-3. 

 

“ Acredito que contribuiu, porque hoje quando a gente pensa o 

nosso conteúdo, a gente não tem que pensar no que tenho que 

ministrar a Produção , mas eu tenho que pensar em como ele tem 

que articular esse conhecimento com todos os demais,” DOC-7 

 

“Sim, eu procuro trabalhar os assuntos do Plano de Ensino dentro do 

Projeto Interdisciplinar, bem como adequar a avaliação dos alunos 

em cima dos assuntos do interdisciplinar, o que veio a facilitar 

muito, e os alunos passaram a ter uma ideia muito diferente dos que 

eles tinham anteriormente”.  DOC-8 
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Perspectiva  multidisciplinar. 

JAPIASSU, (1976, p.72) 

 

 

(...) houve uma mudança não só na minha concepção,  mas, acredito 

que na concepção  dos outros docentes também,  porque nós  

passamos a pensar conjuntamente uma atividade. Antes nós 

trabalhávamos de forma isolada, cada um ministrava o seu conteúdo 

e o aluno não sabia como “linkar” todos esses conteúdos (...)então,  

a ideia de interdisciplinaridade  ela é muito válida,  porque ela 

muda,  não só a concepção do aluno mas também muda a concepção 

do professor que  passa a desenvolver atividades não se 

preocupando apenas com suas disciplinas, (...) mas com as 

disciplinas do semestre e tenta passar a visão de conjunto,  de 

disciplinas aplicadas a uma atividade. ”- DOC-6. 

 

Necessidade de inserir as 

partes no todo. (MORIN, 

2002A) 

Acolhimento de outras 

disciplinas no trabalho docente. 

ARROYO (2000, p.115) 

 

“ Acredito que contribuiu, porque hoje quando a gente pensa o 

nosso conteúdo, a gente não tem que pensar no que tenho que 

ministrar a Produção , mas eu tenho que pensar em como ele tem 

que articular esse conhecimento com todos os demais,”-DOC-7 

Quadro 4 - Percepção dos docentes sobre mudanças na práxis em função da 

participação em projetos interdisciplinares 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Ao empreender-se uma tentativa de interpretação do discurso dos docentes acerca 

das mudanças na práxis a partir da participação em projetos interdisciplinares, a exceção de 

apenas 01 (um) houve um reconhecimento por parte dos docentes sobre a existência de 

mudanças. Em relação a esse questionamento, houve um reconhecimento por parte de todos, à 

exceção de 01 (um) docente, de que ocorreram mudanças em suas práticas docentes como 

decorrência de sua vivência em uma experiência interdisciplinar, embora tenha havido uma 

certa dificuldade por parte dos docentes, em identificar e comunicar pontualmente essas 

mudanças, situação verificada por ocasião das entrevistas,  pela necessidade de reflexão na 

formulação da resposta, pelos hiatos no momento da fala.  

A mudança mais evidente para o grupo, diz respeito a “quebra do isolamento pela 

busca de  maior articulação com as outras  disciplinas  e com os demais docentes que atuaram 

no semestre”(Doc-1, Doc-6, Doc-7). Outros depoimentos relatam as mudanças percebidas 

pelos docentes, tais como: 

“Formação de um trabalho coletivo pelos docentes do semestre “(Doc-1, ), o “pensar 

coletivamente uma atividade” (Doc-7), o” discurso comum “ (Doc-1) , a “cumplicidade entre 

os colegas professores”(Doc-1) o que pode ser inferido como ‘trabalho em parceria” de 

acordo com Fazenda ( 1996, p.41). 

 Convém relatar a fala do Doc-1, que dá destaque, como consequência da 

participação em projetos interdisciplinares, da construção de um “discurso comum” da 

existência de  um ambiente favorável às práticas interdisciplinares, que teria ocorrido entre os 

docentes de sua série. Nesse caso específico, trata-se de uma turma de primeiro semestre, na 

qual os docentes desenvolvem conteúdos nas área de  Formação Básica, constituído de 

profissionais  da área das Ciências Sociais e das licenciaturas em Língua Portuguesa, 

Matemática, que com exceção do docente de   Administração,  são egressos de um processo 

formativo que inclui o processo de preparação  para o exercício da docência,  onde os 

aspectos epistemológicos e pedagógicos fazem parte da formação. 

Outro destaque dado foi a de ” um olhar mais abrangente, mais interdisciplinar” 

sobre o trabalho docente(...) necessidade de trabalhar interdisciplinarmente( Doc-2) ; “ de 

buscar novos conhecimentos, ler mais, pesquisar mais, estudar”(Doc-4) evidenciando a 

necessidade uma postura mais comprometida com a aquisição do conhecimento, embora não 

se tenha percebido nos discurso, “falas” que remetam a necessidade de ampliação dos 

conhecimentos desses docentes,  para além das fronteiras do conhecimento  da própria 

disciplina.  
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No processo de análise, chamou atenção da pesquisadora, o depoimento de um 

docente  que avaliou  “não ter nenhuma mudança significativa em suas práticas” mas ao 

mesmo tempo reflete sobre sua condição de docente assoberbado, dividindo-se no exercício 

da docência em 03 (três) instituições distintas, atuando na graduação e nas pós-graduação,  

sem tempo portanto para uma planejamento do fazer docente, para os encontros, para as 

trocas,  e uma reflexão pertinente sobre a própria prática docente, condições absolutamente 

necessárias  para uma atitude interdisciplinar, que deve basear-se na reflexão, de acordo com 

JAPIASSU( 1976), MORIN (2002-A). 

Merece destaque ainda  o depoimento da coordenadora do curso de administração, ao 

manifestar-se sobre o mesmo tema no qual identifica uma mudança  atitudinal nos docentes:  

“ (...) eles se tornaram mais participativos, se uniram mais, passaram a se 

conhecer mais e a trabalhar em equipe. Até a forma de avaliação aplicadas 

por eles,  mudou..”- Dir-2. 

 

De acordo com Frigotto (2011), apud Fazenda (2011), o caráter necessário do 

trabalho interdisciplinar, aparece na produção e socialização do conhecimento no campo das 

ciências sociais e no bojo do trabalho educativo, decorrendo da própria forma do homem 

produzir-se enquanto sujeito e objeto do conhecimento social.  

Conforme já abordado anteriormente neste trabalho, no item que relata o surgimento 

do trabalho interdisciplinar no curso de administração da UNAMA, verificou-se que a 

inquietação pelo trabalho excessivamente disciplinar no curso, aflora inicialmente das 

preocupações dos sujeitos sociais docentes, no contexto do próprio curso, antes das  

prescrições impostas pela Diretrizes Curriculares de 2005. 

 De acordo com Arroyo, (2000), toda formação e aprendizagem são culturalmente 

situadas e sitiadas num contexto, que são as atividades, os recursos, os procedimentos, que 

dão forma às práticas concretas. Nesse contexto pode-se inferir que as práticas pedagógicas 

dos docentes do curso de administração da UNAMA, situavam-se num contexto 

organizacional voltado para a busca do processo de excelência do processo formativo de seus 

alunos, de acordo com os termos dos documentos oficiais e do Projeto Pedagógico do curso 

de administração, mas também refletem o amadurecimento profissional  dos docentes que 

atuam no curso. 
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6.2.3  Obstáculos à interdisciplinaridade no curso de administração 

 

A literatura que aborda a qualidade do ensino dos cursos de administração  no Brasil, 

tem dado destaque aos efeitos do saber fragmentado e especializado sobre a formação dos 

administradores, levando-os, na condição de especialistas a acumular conhecimentos 

lacunares, chegando, em algumas situações a não dominar nem mesmo uma área específica de 

formação do administrador. Nesse contexto, a interdisciplinaridade é apresentada como uma 

alternativa para a formação de um profissional com uma perspectiva mais global e sistêmica.  

No entanto, a implantação de práticas interdisciplinares nos cursos de graduação, não 

tem se caracterizado como uma empreitada fácil. Autores como  Altheman (1999), Fazenda ( 

1999, 2002), Japiassu ( 1976), Luck (2007), dentre outros, têm relatado  em suas publicações, 

os obstáculos  a uma efetiva prática interdisciplinar, apresentando inclusive empreendendo 

categorizações desses obstáculos. 

O levantamento de dados junto aos docentes procurou também identificar, sob o 

olhar dos que realizam a interdisciplinaridade,  quais os principais obstáculos encontrados no 

fazer docente, decorrente da participação nos projetos interdisciplinares.  

De uma forma geral os obstáculos referidos pelos docentes que participaram da 

amostra, , já  encontram-se mapeados na literatura sobre o tema, e foram categorizados pela 

autora da pesquisa, com base nas proposições de Japiassu (1976),  Fazenda(1991), e 

sistematizados por Altheman (1998), dentre os quais, os principais foram : 

 Epistemológicos e institucionais; psico-sociológicos,  culturais; metodológicos; 

quanto a formação e obstáculos materiais.  

No Quadro 5, a seguir, são apresentados os principais obstáculos citados pelos 

docentes nos levantamentos de campo, devidamente articulados com a teoria pesquisada. 

 

DEPOIMENTOS CATEGORIZAÇÃO REFERÊNCIAS 

“(...) percebo apoio da coordenação, mas não 

vejo o apoio institucional às atividades 

interdisciplinares” (Doc-1) 

(...) alguns professores são horistas(...) 

precisa uma organização mais eficiente entre 

os professores e coordenadores (...)(Doc-3)  

(...) necessidade de uma estrutura 

institucional(...) (Doc-5) (...) dificuldade pela 

questão operacional, burocrática, em termos 

da instituição e do respaldo que ela  te dá 

(...)(Doc-7) 

 - Obstáculo 

Institucional 

 

Japiassu, (1976, p.95) 

 

Fazenda, (1991,p.33). 

 

(...) a ausência de alocação de carga-horária 

para os docentes realizarem as atividades (...) 

a falta de tempo para o planejamento e o 

-Obstáculo Material Fazenda, (1991,p.33). 
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acompanhamento das atividades “( Doc-5) 

(...) a gente pouco se reúne, a gente acaba 

improvisando (...) (Doc-7) 

(...)em turmas que são constituídas por 

professores administradores, existem 

dificuldades na compreensão dos aspectos 

científicos e acadêmicos do saber”.- DOC-1 

 

(...) a primeira dificuldade são com os  

alunos(...) têm dificuldade de 

compreender(...) a dificuldade maior está por 

conta do corpo docente, que não consegue 

compreender ou não tem vontade para 

compreender(...)(Doc-2) 

 

- Obstáculo  

Epistemológico 

- Obstáculo 

Psico-sociológico  

Japiassu, (1976, p.95) 

Fazenda, (1991,p.33). 

 

(...) nem sempre temos um grupo de 

professores comprometidos (...) ( Doc-4) 

(...) a falta de engajamento dos professores do 

semestre(...) (Doc-5) 

(...) a maior dificuldade que encontrei, foi o 

apoio dos demais professores ao projeto (...) 

(Doc-8) 

- Obstáculo 

Psico-sociológico 

Japiassu, (1976, p.95) 

 

(...) necessidade da criação de uma cultura 

pedagógica voltada para  a prática da 

interdisciplinaridade(...) (Doc-5) 

(...) permanência do olhar disciplinar (...) 

(Doc-6) 

Obstáculos culturais Japiassu, (1976, p.95) 

 

(...) a falta de preparo técnico(...) (Doc-5) 

Formação docente Fazenda, (1991,p.33). 

Quadro 5 - Principais obstáculos ao exercício da interdisciplinaridade no curso de 

administração 

Fonte: Dados dos levantamentos de  campo (2012) 

 

A análise das informações do quadro, evidenciam a ênfase que docentes aos 

obstáculos de ordem institucionais  e materiais, seguidos dos obstáculos psico- sociológicos. 

 Os obstáculos culturais foram referidos por dois docentes, enquanto que os 

obstáculos de ordem epistemológica e os obstáculos  ligados a formação docente, 

fundamentais para  o exercício interdisciplinar,  só foram referidos, por um docente, 

respectivamente. ( Doc-2 e Doc-5).  Os obstáculos de ordem metodológica não foram 

mencionados. 

 

6.2.4   Competências para o exercício da interdisciplinaridade  

 

Apresentadas as principais dificuldades para as práticas interdisciplinares,  passar-se-

á descrever as percepções dos docentes pesquisados, relativas às competências que um 

professor interdisciplinar deve possuir, tendo como pano de fundo a questão da formação 

docente para a interdisciplinaridade,  como também as perspectivas que são supostas por  

alguns teóricos sobre competência que devem integrar esse  perfil haja vista que os autores 
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que discutem a temática sempre mencionam a busca  do novo por parte dos docentes e o 

compromisso com o aprender e adquirir novas competências. 

No quadro a seguir, elaborado com base nos dados da pesquisa comunicam-se  as 

principais  competências lembradas pelos docentes por ocasião da entrevista. Para efeito de 

uma melhor interpretação, as competências relatadas foram desdobradas em conhecimentos, 

habilidades e atitudes, pela autora da pesquisa,  sendo  inseridos num quadro,  na forma como 

foram citadas pelos docentes. 

A literatura consultada para realização desta pesquisa, e já abordada no referencial  

teórico fornece algumas pistas sobre as características do que Japiassu (1976) denominou de 

agir pedagógico interdisciplinar, próprio dos que ousam empreender um projeto 

interdisciplinar: um razoável domínio da teoria geral do conhecimento, da epistemologia, da 

metodologia. O  autor  refere também competências relacionadas aos domínios teóricos e 

práticos das disciplinas, já que todo conhecimento interdisciplinar deve ser alicerçado em 

conhecimento disciplinar; capacidade para elaborar projetos interdisciplinares  focalizados em 

questões, temas ou problemas sociais (JAPIASSU, 1976, p.103 e104).  

As percepções recolhidas do discurso dos docentes procuraram responder ao seguinte   

questionamento: Na sua avaliação quais seriam as competências que um  docente precisa ter 

para ser considerado um professor interdisciplinar? Considerando a postura dos 

entrevistados ao procurarem responder a esse questionamento, entendeu-se que o 

questionamento serviu não só para atender ao interesse da pesquisadora no sentido da 

identificação das competências que venham a favorecer uma  atuação docente interdisciplinar, 

mas  serviu também para sensibilização dos    docentes   para uma reflexão sobre a própria    

prática profissional, o como somos docentes,   de acordo com      as proposições de Arroyo 

(2000). 

 

COMPETÊNCIAS 

Conhecimentos Habilidades Atitudes 

- Domínio de um aporte teórico. 

(Doc-1). 

- Conhecimento sobre 

interdisciplinaridade (Doc-2). 

- Conhecimento sobre os conteúdos 

da disciplina que trabalha (Doc-2.) 

Entender a disciplina de forma 

holística(Doc-2). 

-Conhecer as outras disciplinas 

(Doc-3). 

- Trabalhar em equipe (Doc-2). 

- Realizar a integração horizontal e 

vertical dos componentes 

curriculares (Doc-5). 

- Integrar o perfil do componente 

curricular, e do próprio curso, às 

necessidades do mercado. (Doc-5). 

Competências didático-

pedagógicas (Doc-6) 

- Trabalhar com criatividade o 

- Boa relação interpessoal com os 

alunos (Doc-1), (Doc-2), (Doc-5). 

- Saber compartilhar (Doc-2). 

-Flexibilidade de pensamento, 

flexibilidade para  mudanças 

(Doc-3). 

-Comprometimento (Doc-4) 

-Pensar coletivamente (Doc-7) 

- Gostar o que faz, ser humilde, 

saber ouvir, procurar ceder, 
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Quadro 6 -  Competências necessárias aos professores interdisciplinares  
Elaborado pela autora. Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

  

A análise dos dados evidencia concepções muito particulares dos docentes, em 

relação às competências e habilidades  necessárias para um agir interdisciplinar. No entanto 

preocupações relacionadas a “ conhecer outras disciplinas”( Doc-4) e “ Ter maior 

conhecimento sobre o Projeto Pedagógico do curso” (Doc-6) e as “Habilidades didático-

pedagógicas” (Doc-7) pressupõem o entendimento da necessidade de um docente mais 

reflexivo e de um preparo mais generalista para o trabalhar interdisciplinarmente na 

universidade.  

A necessidade de contextualizar o que é ensinado também emerge como uma 

habilidade, a partir da fala do Doc-5, que menciona: “Integrar o perfil do componente 

curricular, e do próprio curso, às necessidades do mercado”. Habilidades voltadas para “ 

Flexibilidade de pensamento, flexibilidade para  mudanças” mencionadas pelo  (Doc-3), 

convergem para as proposições de JAPIASSU (1996), KLEIN (1998) e  FAZENDA (2002). 

Das habilidades citadas pelos docentes, a única que foi lembrada igualmente  no 

discurso  de 03 (três) docentes, é a que  remete ”as boas relações  interpessoais “(Doc-1, Doc-

2 e Doc-3). 

Considerando que o trabalho interdisciplinar vai além da reprodutividade do 

conhecimento por parte dos docentes, chamou a atenção  da pesquisadora o fato de nenhum 

docente mencionar a necessidade do desenvolvimento de conhecimentos e habilidades no 

âmbito da pesquisa – esta sim, capaz de produzir conhecimento na universidade, o que pode 

estar relacionado com o distanciamento entre a graduação e a pós- graduação stricto sensu na 

instituição conforme relato de um dos dirigentes.  

Já no que diz respeito ao questionamento: “O senhor se vê como um docente 

interdisciplinar?”  em complemento ao questionamento  anterior, quando  os docentes  se 

manifestaram sobre as competências necessárias aos professores interdisciplinares foi reveladora da 

condição,  do desafio e de incerteza de serem de fato docentes interdisciplinares. 

  Apenas dois docentes (Doc-3) e ( Doc-7) responderam afirmativamente ao 

questionamento-provocação. No entanto, na continuidade do discurso, relataram 

preocupações com adaptabilidade, ajuste, que são vocábulos que denotam a ideia de  

- Ter uma visão sistêmica  sobre o 

curso (Doc-4). 

-Ter maior conhecimento sobre o 

Projeto Pedagógico do curso (Doc-6) 

conteúdo da disciplina num projeto 

interdisciplinar (Doc-7) 

 

quando necessário à construção 

coletiva.(Doc-8)  
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movimento. No caso da Doc-7, foi comunicada a preocupação com a construção do dia a dia 

de um docente, o que demostra um movimento processual. Na mesma direção, os demais 

demonstraram em suas “falas” a preocupação em construir-se cotidianamente para o exercício 

da docência numa perspectiva interdisciplinar e a incerteza, quanto a sua própria atuação 

docente. Algumas das reflexões desses docentes são relatadas a seguir. 

oc-1 –“Eu tento, né ? (...) Trabalho para efetivamente, cotidianamente ser uma”.  

Doc-2 – (...) não  me vejo como produto acabado  em termos de 

interdisciplinaridade. Não sei até se acaba (...) Estou  aprendendo. “A gente vai 

tropeçando, tentando aprender com os erros”. 

Doc-3- “Hoje sim, já  me vejo(...) Já me adequei, me adaptei, já me ajustei.(...)  

Doc-4- “ Eu me vejo como uma professora em processo de aprendizado” 

Doc-5 – É difícil....o planejamento das atividades docentes numa perspectiva 

interdisciplinar não é fácil, exigindo do professor disponibilidade de tempo e 

domínio de ferramentas pedagógicas” 

Doc-6 – “A frase é forte...preciso desenvolver competências  didático pedagógicas, 

que me falta. 

Doc-7 -  “Eu me vejo sim, pois tenho que exercitar isto todo dia, o que não é uma 

tarefa fácil, nem concluída, mas em processo, pois é uma conquista diária.” 

Doc-8 – “Eu estou em processo. Tive um aprendizado muito bonito agora”. 

 

6.2.5  Estratégias para a melhoria das práticas interdisciplinares 

 

As publicações consultadas  para a construção do arcabouço teórico desta dissertação  

em autores como Japiassu (1976), Fazenda (1998), permitiram o acesso a diversas sugestões 

com vistas a melhoria das práticas pedagógicas interdisciplinares.  

No entanto, a autora, no momento do planejamento desta pesquisa, optou pela 

possibilidade de que os docentes que participaram que participam da experiência na 

perspectiva do real, do planejamento, da operacionalização, e avaliação das atividades 

interdisciplinares no curso de administração, e que conhecendo o contexto institucional, 

metodológico, social,  no  qual  essas atividades são realizadas, pudessem opinar sobre 

possíveis estratégias que favorecessem  as práticas interdisciplinares no âmbito do curso, já 

que na maioria da instituições de ensino as sugestões costumam vir de cima (dirigentes, 

políticas institucionais) e de fora (dos órgãos reguladores, do mercado, dos consultores). 
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 Nessa direção, a última pergunta realizada por ocasião das entrevistas instou os 

docentes para o fornecimento de sugestões que pudessem melhorar as práticas disciplinares 

desenvolvidas no âmbito do curso. As sugestões produzidas pelos docentes, indicam a 

necessidade de iniciativas não apenas nos aspectos processuais das atividades, mas 

institucionais como também  mas em nível do desenvolvimento de habilidades relacionadas 

ao fazer  interdisciplinar. A maioria das sugestões voltam-se para a ampliação dos 

conhecimentos sobre a interdisciplinaridade (Doc-1), (Doc-2), (Doc-3) ,Doc-5) e (Doc-6) 

conforme destaques a seguir: 

Doc-1- “(...) estudar mais os sentidos da interdisciplinaridade”. 

Doc-2-“Necessidade de se discutir muito sobre o assunto (...) escolha de  docentes 

mais comprometidos e engajados com a interdisciplinaridade(...) necessidade de 

acompanhamento do processo”.  

Doc-3- “Tirar o orgulho de alguns professores (...) reforçar para os docentes a 

importância da interdisciplinaridade para o curso de administração”. 

Doc-4- “conscientizar o discente de que a proposta do curso é desenvolver no aluno 

percepções exigidas pelo mercado” 

Doc-5 – Mudanças no Projeto Pedagógico que deveria ser construído numa 

perspectiva de solução de problemas reais (...) desenvolver  atividade de integração 

de diferentes campos de conhecimento (...) desenvolver habilidades pedagógicas 

indispensáveis às práticas interdisciplinares(...) disponibilizar uma estrutura 

institucional de incentivo e apoio ao programa”. 

Doc-6 – Necessidade de qualificação docente. Não adianta lançar um projeto,  

institucionalizar e não capacitar”. 

Doc-7 – “Ter uma estrutura para contemplar o projeto interdisciplinar”. 

Doc-8- “ A dedicação de cada um”. 

 Em relação ao instrumento de coleta de dados aplicado ao Pró Reitor de Ensino 

da instituição algumas considerações precisam ser feitas e alguns destaques precisam ser 

mencionados: em primeiro lugar, o fato das respostas aos  questionamentos terem sido 

fornecidas por escrito, através de email, retirou a espontaneidade da manifestação do 

dirigente, produzindo um discurso extremamente alinhado ao que consta na literatura e ao 

marco legal que disciplina o assunto e a própria filosofia institucional, razão pela qual  sua 

manifestação para algumas temas  incluídos não receberam tratamento,  para efeito de análise. 

Convém destacar a manifestação do dirigente para o questionamento  se os docentes 

do curso estariam preparados para o exercício das práticas interdisciplinares. 

 

“Considerando que a formação dos professores de nível superior não inclui 

saberes pedagógicos, em sua grande maioria, o preparo é lento e progressivo 

dentro do espaço onde ele atua. Nesse sentido, cabe ao gestor do curso e da 

coordenação pedagógica a organização de debates, oficinas e seminários 
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sobre a interdisciplinaridade a fim de preparar os professores continuamente 

para as mudanças que são necessárias ao curso. Creio que o curso de 

Administração está em processo de superação das resistências e da 

implantação do NDE para facilitar esse mecanismo de adesão a essa nova 

visão de como se produz o conhecimento (Dir-1)”. 

 

No questionamento formulado sobre as estratégias que podem vir a ser utilizadas 

pela instituição para melhoria das práticas interdisciplinares, destaca-se a sugestão 

apresentada pelo dirigente no que diz respeito à atuação dos Núcleos Docentes Estruturantes- 

NDEs, criados no contexto do SINAES, para o qual 

 

Dir-1: “A UNAMA criou os NDE’s dos cursos para favorecer o diálogo 

entre os docentes, ampliar o tempo de permanência na UNAMA e criou os 

espaços de atuação do NDE com os recursos necessários ao 

desenvolvimento de estudos sobre o PPC. Há necessidade de um movimento 

mais pontual nos cursos para reforçar conceitos e convicções sobre a 

interdisciplinaridade em cada curso. (Dir-1)” 

 

 

A entrevista com a coordenadora do curso de administração também  permitiu inferir-

se sobre a  necessidade de uma maior articulação entre o ensino, pesquisa e extensão, como 

também de uma maior integração com o programa de mestrado da instituição. Ao ser 

questionada se o  modelo interdisciplinar proposto pelo projeto pedagógico no curso de 

administração, favoreceu  a articulação entre ensino,  pesquisa e  extensão assim se 

manifestou: 

 “Não vejo muita articulação com pesquisa e a extensão. Ajudou mais no 

ensino (Dir-2)”. 

 

Ainda no que diz respeito a integração entre o curso de graduação em administração 

e o Programa de Mestrado em Administração mantido pela instituição, sua avaliação é de que 

  

(...) Temos integração na organização de eventos, sempre organizamos um a 

cada semestre, além das palestras menores que fazemos juntos. Também 

temos muitos professores do mestrado que dão aula na graduação, assim 

podemos trocar experiências (Dir-2). ” 
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7   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O cenário no qual operam as organizações hoje está requerendo cada vez mais 

administradores preparados para o enfrentamento das descontinuidades que emergem desse 

ambiente organizacional.  

O modelo formativo adotado pelas escolas de administração, ancorado nas 

especializações, baseado na fragmentação do saber, delineado numa perspectiva taylorista-

fordista de produção, assentado na divisão de trabalho e na especialização exagerada do ofício 

do trabalhador, e que orientou historicamente o modelo formativo dos administradores,  

conforme já apresentado no decorrer deste trabalho, não tem dado conta de desenvolver 

competências nos gestores organizacionais egressos dos cursos de administração, que os 

habilite ao diagnóstico e a tomada de decisões  em ambiente de incerteza, caracterizado pela 

intensa busca da eficiência e concorrência exacerbada. 

Nesse contexto, surgem as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em administração, através da Resolução CNE Nº 4, de  13 de julho de 2005  e que 

teve por propósito orientar os cursos de bacharelado em administração acerca de sua 

organização curricular, trazendo em seu bojo medidas de impacto a serem empreendidas pelos 

cursos de administração, com vistas a favorecer o processo de formação dos administradores. 

Dentre essas medidas, destacam-se a extinção das habilitações e o caráter 

interdisciplinar que deve assumir o processo formativo do administrador, medidas essas que 

impactaram não apenas o desenho curricular dos cursos, mas as práticas pedagógicas dos 

docentes, que até então se assentavam em  metodologias eminentemente disciplinares, que 

davam sustentação ao modelo das habilitações. Em decorrência desse normativo, as 

instituições de ensino de administração buscaram mecanismos de adequação de seus projetos 

pedagógicos, notadamente quanto às formas de realização da interdisciplinaridade, que na 

perspectiva oficial é apresentada como uma alternativa para a formação de um profissional 

com uma postura global e sistêmica. 

Dessa forma, o ponto de partida desta dissertação foi investigar até que ponto a 

institucionalização da interdisciplinaridade no projeto pedagógico do curso de administração 

da Universidade da Amazônia, contribuiu para uma mudança nas práticas  pedagógicas de 

seus  docentes.   

 A investigação sobre as mudanças nas práticas pedagógicas dos docentes implica na 

necessidade de uma compreensão do processo que fez surgir a interdisciplinaridade no curso, 
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e a própria noção de interdisciplinaridade para os docentes, buscando estabelecer seu sentido. 

No caso específico da instituição pesquisada, o movimento na direção da implantação da 

interdisciplinaridade antecedeu as imposições legais, razão pela qual um dos objetivos deste 

trabalho foi reconstruir a trajetória empreendida pelo curso para implantação de práticas 

interdisciplinares. 

Os resultados da pesquisa apontam que a interdisciplinaridade surgiu no curso por 

uma necessidade sentida pelos seus docentes na busca da produção e da socialização de um  

conhecimento pertinente a ser construído conjuntamente entre os docentes e também com os  

alunos, o que passa necessariamente pela utilização de práticas pedagógicas que permitam 

enxergar os processos organizacionais, de modo mais uno e totalizante. 

 No caso da instituição estudada, dentre as diversas possibilidades para a efetivação 

das práticas interdisciplinares, a forma escolhida foi a inclusão, em todas as séries da matriz 

curricular, de um componente denominado Projeto Interdisciplinar. 

 Os sujeitos da pesquisa foram os docentes do curso de administração da UNAMA. O 

primeiro ponto investigado junto a esses docentes, foi o significado da interdisciplinaridade 

para eles. Os levantamentos empíricos demostraram que embora a interdisciplinaridade seja 

um termo polissêmico, a análise dos depoimentos dos sujeitos, evidenciou que o significado 

que predomina entre os docentes é aquele no qual a interdisciplinaridade aparece como 

“forma de interação entre as disciplinas”, embora existam outras concepções sobre 

interdisciplinaridade que emergiram do discurso dos mesmos, o que demonstra um processo 

em curso de ampliação do sentido de interdisciplinaridade para esses docentes. 

 A investigação sobre as mudanças nas práticas pedagógicas dos docentes em 

decorrência da institucionalização da interdisciplinaridade sinalizam para a confirmação de 

que essas mudanças de fato ocorreram, sendo que as mais lembradas pelos docentes foram 

aquelas relacionadas à quebra do isolamento entre as disciplinas pela busca de maior 

articulação entre os conteúdos. Foram percebidas também mudanças atitudinais no trabalho 

dos docentes que atuaram nos semestres letivos que realizaram os projetos interdisciplinares, 

tais como a formação de um trabalho coletivo por parte dos docentes, o desenvolvimento de 

um olhar mais abrangente, mais interdisciplinar sobre o próprio trabalho, bem como a 

necessidade de ampliação de conhecimentos e competências sobre a interdisciplinaridade  

também foram referidas na ”fala” dos docentes.  

A análise dos dados empíricos também demostrou que apesar do reconhecimento de 

parte dos docentes da existência de mudança em suas práticas pedagógicas, estes ainda não se 
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sentem preparados para o exercício das práticas pedagógicas interdisciplinares, havendo a 

necessidade do desenvolvimento de competências que os habilitem a um exercício 

interdisciplinar mais eficaz. Dentre essas competências e habilidades destacadas pelos 

docentes estão as habilidades para o trabalho em grupo, como também o desenvolvimento de 

habilidades voltadas para os relacionamentos interpessoais, e ainda a necessidade do 

desenvolvimento de competências didático-pedagógicas ligadas ao exercício interdisciplinar.  

A pesquisa investigou também as principais dificuldades percebidas pelos docentes 

para o desenvolvimento das práticas interdisciplinares no curso de administração no curso no 

qual atuam.  Os principais obstáculos identificados pelos docentes foram os de natureza 

institucional e materiais, tais como a  ausência de incentivo institucional na forma de 

reconhecimento e remuneração para o exercício das atividades implicadas em um trabalho 

interdisciplinar que requisita planejamento, espaço para discussão e troca; a existência de 

regime de contratação dos docentes, na condição de horistas,  não facilita a interação, o 

planejamento  e a reflexão sobre a própria atuação como docente interdisciplinar;  necessidade 

de  treinamento específicos para o exercício da interdisciplinaridade, já que estes professores, 

enquanto administradores, também são produto de uma processo formativo fragmentado e 

especializado; e ainda a ausência de um maior engajamento dos próprios docentes no 

processo.  

Considerando que as práticas interdisciplinares no curso ainda são recentes, é 

necessário que  sejam avaliadas e de que sejam formuladas estratégias no sentido de favorecê-

las, a pesquisa procurou obter, na perspectiva dos docentes e também dos dirigentes,  

sugestões que pudessem melhorar as práticas interdisciplinares no curso. 

 As sugestões formuladas pelos docentes indicam o  caminho do aprofundamento da 

discussão pela comunidade acadêmica do curso sobre os sentidos da interdisciplinaridade. 

Sugestões foram feitas ainda em prol de uma melhor qualificação docente para os aspectos 

didático-pedagógicos voltados à interdisciplinaridade, além de investimentos institucionais 

com vistas a dotar o curso de uma estrutura de apoio e incentivo aos projetos 

interdisciplinares. 

Com base na manifestação dos dirigentes da  instituição que serviu de lócus da 

pesquisa, foi possível identificar que, embora a interdisciplinaridade integre o discurso oficial 

da IES, há de se concretizar em forma mais pontual, na forma de reconhecimento  de apoio e 

incentivo aos cursos e docentes que ousarem vivencia-la. Apoiado no depoimento da 
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coordenação do curso, foi possível identificar a necessidade de uma maior integração entre o 

ensino, pesquisa e extensão no curso e uma maior articulação com o programa de pós-

graduação stricto sensu em administração mantido pela instituição, como forma de alavancar 

o conhecimento dos docentes e dos discentes, notadamente no que diz respeito à prática da 

pesquisa. 

Em face de análise dos fatores abordados, tanto no que diz respeito aos levantamentos 

bibliográficos, quanto no que concerne a pesquisa documental e ainda nos dados colhidos 

junto aos docentes para a realização desta pesquisa, foi possível concluir que a 

institucionalização da interdisciplinaridade através do projeto pedagógico do curso, 

contribuiu, ainda que timidamente, para a mudança nas práticas pedagógicas dos docentes do 

curso de administração. No entanto, essas práticas voltaram-se mais para os aspectos 

relacionados ao ensino, e não para a construção do conhecimento, já que não se configuram 

como ações concretas na área de pesquisa e de extensão que estão imbricadas na concepção 

de interdisciplinaridade  e até  na noção de universidade. Há, portanto que se capacitar os 

docentes para a pesquisa. 

O que ficou evidenciado é que as práticas interdisciplinares desenvolvidas no curso 

analisado precisam ser pesquisadas, analisadas e compreendidas pelos docentes, 

acompanhadas pela gestão do curso e apoiadas pela liderança da instituição, notadamente pela 

Assessoria Pedagógica da instituição, considerando a necessidade de capacitação específica e 

permanente dos docentes, para uma  melhor assimilação pelos discentes, para que o curso 

possa superar no médio prazo a multidisciplinaridade, que é estágio atual no qual se encontra 

o curso, para a verdadeira interdisciplinaridade, podendo chegar até a transdisciplinaridade.  

Considerando que a interdisciplinaridade é irreversível no ensino da administração, 

tanto pela questão legal, considerando o instituídos pelas DCNs para os cursos de 

administração,  quanto pelo aspecto metodológico e anda em relação aos benefícios que a 

interdisciplinaridade pode vir a  trazer ao ensino da administração, é imperioso que a 

instituição  insista na experimentação de estratégias possíveis de interdisciplinaridade que 

ultrapasse a ideia de um projeto interdisciplinar, já que, segundo a teoria estudada, existem 

várias maneiras de se empreender a interdisciplinaridade. Estudar essas experiências pode ser 

um caminho para ampliação do conhecimento sobre a teoria e prática da interdisciplinaridade 

no ensino da administração. 

 Caberá  a gestão do curso dialogar mais com os docentes a respeito da implantação e 

operacionalização de práticas interdisciplinares, e assim contribuir para a disseminação de 
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uma cultura e uma postura interdisciplinares no curso, para além dos aspectos legais, 

metodológicos, mas participando do projeto pedagógico como principio epistemológico, 

superando os aspectos relacionados ao ensino em direção ao universo da docência - do ser 

professor, perpassando  para a comunidade acadêmica do curso e  integrando toda a 

instituição de ensino. 

No que tange as dificuldades para realização da pesquisa, as principais  estiveram 

relacionadas ao fato da pesquisadora ter coordenado o curso de administração da 

universidade, tendo sido  responsável pela institucionalização da interdisciplinaridade através 

do projeto pedagógico de 2008. Embora por ocasião  da realização  dos levantamentos 

empíricos a pesquisadora não estar  mais na coordenação do curso, embora ainda docente da 

instituição, é provável que esse fato  possa, de alguma forma ter influenciado o padrão de 

respostas, e também contribuído para a recusa de alguns docentes em fornecer informações. 

No entanto, foi verificado por ocasião da entrevista  um nível de profissionalismo e 

comprometimento dos docentes que se disponibilizaram a participar da pesquisa. 

As limitações desse trabalho referem-se ao fato da  pesquisa ter  sido realizada em 

apenas uma universidade particular de ensino superior. Centros universitários e faculdades 

isoladas que respondem pela maior oferta do curso de administração  no estado do Pará  não 

foram envolvidas. Outra limitação desta pesquisa, por conta da necessidade de 

estabelecimento de um corte em sua dimensão e estabelecimento de foco – os docentes,  

volta-se para o fato de que os discentes que participaram dos projetos interdisciplinares não 

terem sido ouvidos, haja vista a própria noção de interdisciplinaridade como um projeto em 

parceria com toda a comunidade envolvida.  

Estudos posteriores devem ser realizados para favorecer  a compreensão do agir e o 

fazer docentes em instituições de ensino de diversas categorias, como também sobre a  

percepção dos discentes sobre a interdisciplinaridade no processo formativo dos 

administradores seriam de grande importância  para as o enriquecimento na academia,  das 

linhas de pesquisas que tratam do Ensino da  administração no Brasil. 
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8. APÊNDICES 

8.1 APÊNDICE A  – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

                

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO-PPGA 

MESTRADO L EM ADMINISTRAÇÃO 

 

PESQUISA:   

INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO SUPERIOR:  

A experiência do curso de graduação em  administração da UNAMA – Pará   

Pesquisadora: Fibia Brito Guimarães 

Orientador: Profa. Dra. Jomária Mata lima Alloufa 

 

IDENTIFICAÇÃO: DOC____  SÉRIE_________ 

 

1. PERFIL DOS DOCENTES – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

  

1. SEXO:  2. IDADE:  

3. GRADUAÇÃO EM :  ANO: 

4. PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU  ANO: 

5. PÓS GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU 

 ANO: 

6. TEMPO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO SUPERIOR: 

7. POSSUI FORMAÇÃO ESPECÍFICA  PARA O MAGISTÉRIO?__________________ 

7.1 Em caso afirmativo, qual ? 

7.2  Duração:     __________________7.3 Carga Horária:          ____________________        

7.4  Eventos de  capacitação participou nos últimos 02 anos com vistas ao aperfeiçoamento da prática 
docente : 

N0. EVENTO C.HORÁRIA 

01   

02   

03   

04   

   

 

 
8. ATIVIDADES PROFISSIONAIS  
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8.1  ATIVIDADES DOCENTES: 
 

8.1- INSTITUIÇÃO: 
 

8.1.1  DISCIPLINAS QUE LECIONA: 
 
 

8..1.2. REGIME DE TRABALHO: 8.1.3  C.H. SEMANAL: 

8. 2- INSTITUIÇÃO: 

8.2.1 DISCIPLINAS QUE LECIONA: 
 
 

8.2.2 REGIME DE TRABALHO: 8.2.3 C.H SEMANAL: 

8.3 -INSTITUIÇÃO: 

8.3.2REGIME DE TRABALHO: 8.3.3.C.H SEMANAL: 

 

8. OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS REGULARES: (Atividades  técnicas e ou gerenciais ligadas ao campo 
profissional)   

8.1- INSTITUIÇÃO: 
 
 

CARGO: 
 

CARGA-HORÁRIA: 
 

 

QUESTÕES NORTEADORAS PARA ENTREVISTA  

 DOCENTES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO: 

1) O que a interdisciplinaridade  significa para o senhor (a) ? 

2) Como o senhor (a) sabe, desde o ano de 2008 o curso de 

Administração da UNAMA institucionalizou a interdisciplinaridade em seu 

projeto pedagógico. Na sua avaliação a sua participação como docente nos 

projetos interdisciplinares contribuiu para mudança de suas práticas 

docentes?  

3) Quais são as principais dificuldades para a adoção da 

interdisciplinaridade no curso de Administração da UNAMA? 

4) Na sua avaliação, quais seriam as competências que um docente precisa 

ter para ser um professor interdisciplinar? 

5) O (a) se vê como um docente interdisciplinar? 

6) O que pode ser feito para melhorar as práticas interdisciplinares no 

curso de administração da instituição?  
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8.2  APÊNDICE B – QUADRO 1. DEMONSTRATIVO DOS  DOCENTES 

SELECIONADOS PARA EFEITO DA AMOSTRA 

 

 CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO COMPONENTES CURRICULARES/AREAS 

TRABALHADAS PELO DOCENTE 

SEM. 
ACAD. 

CÓDIGO 
ENTREVISTA 

01 FORMAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTOS /SOCIO ANTROPOLÓGICOS 

CONHECIMENTO E MÉTODO 

1º. DOC-1 

02 FORMAÇÃO PROFISSIONAL TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

GESTÃO CONTEMPORÂNEA 

TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS 

1º 

2º. 

8º. 

DOC-2 

03 FORMAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTOS DA ECONOMIA 
ECONOMIA BRAS. REGIONAL  E CONTEMPORÂNEA 

3º. 

4º. 

DOC-3 

04 FORMAÇÃO PROFISSIONAL SISTEMÁTICA DE COMÉRCIO 
EXTERIOR 

4º. DOC-4 

05 -FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 -DE ESTUDOS 
QUANTITATIVOS E SUAS 
TECNOLOGIAS 

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE  
INFORMAÇÃO 
PROJETOS DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO 
TÓPICOS CONTEMPOR ANEOS APLICADOS Á 
ADMINISTRAÇÃO 
JOGOS DE EMPRESAS 

7º. 

7º. 

7º. 

8º. 

8º. 

DOC-5 

06 FORMAÇÃO BÁSICA  

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

CONTABILIDADE GERAL I. 
CONTABILIDADE GERAL II 
TEORIA E ANÁLISE DE CUSTOS 

3º. 
4º. 
5º. 

DOC-6 

07 FORMAÇÃO PROFISSIONAL ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES I 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES II 

5º. 

6º. 

DOC-7 

08 FORMAÇÃO PROFISSIONAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS 

LOGÍSTICA 

5º. 

6º. 

DOC-8 

Elaborado pela pesquisadora. Fonte: Dados da pesquisa 
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8.3 APÊNDICE C – PERFIL DOS DOCENTES PESQUISADOS 

QUADRO 2.  PERFIL DOS DOCENTES PESQUISADOS 

Dados 

de 

Identificação 

DOC.1 DOC.2 DOC.3 DOC.4 DOC.5 DOC.6 DOC.7 DOC.8 

1.Sexo Fem. Fem. Fem. Fem. Masc. Masc. Fem. Masc. 

2. Idade 51 53 58 43 45 37 33 60 

3.Formação Cien.Socia

is 

Admin Economi

a 

Admin. Admin. Ciências 

Contábeis 

Admin Eng.Civil 

Admin. 

3.1 Ano form. 1984 2001 1985 1993 1991 2002 2001 1975 

1986 

4.Pós Grad. 

 Lato sensu 

-- Gest.Emp. -- Esp. 

Comex 

Esp.Mkt. -- -- -- 

4.1 Ano concl. -- 2004 -- 2002 1996 -- -- -- 

5. Pós Grad. 

 Stricto sensu 

Mestrado Mestrado 

Admin. 

Mestrado

: 

Economi

a 

-- Mestrado

: 

Plan.do 

Desenv. 

Mestrado: 

Administr. 

Mestrado

: 

Eng.Prod

. 

Mestrado

: 

Gest. 

Financ. 

 

5.1 Ano concl. 2012 2010 2005 -- 2005 2011 2003 2001 

6.Tempo de 

Magistério 

24 anos 9 anos 15 anos 08 anos 11 anos 06 anos 07 anos 23 anos 

7.Formação p/ 

Magistério 

Não Não Não Não NÃO Não Não Não 

7.1Part.Evento

s 

Capacit. 

Sim Sim Sim Sim SIM Sim Não Não 

8.Instituição1 

de atuação 

docente 

UNAMA UNAMA UNAMA UNAMA UNAMA UNAMA UNAMA UNAMA 

8,1.Disciplinas 

Que 

Leciona 

Fund. 

Sócio 

Antropol. 

Conhecim. 

e 

Métodos 

Proj.Interd. 

TGA, 

Gestão 

Contemp.; 

Proj. 

Interd. 

Tópicos 

Contemp.  

Fundame

ntos 

 da 

  

Economi

a; 

Econ.Bra

sileira 

Regional 

e 

Contemp

orânea 

TCC 

Comerc. 

Ext. 

TGA 

Top.Cont

. 

Plan.G.E

strat. 

Cont. 

Geral I, 

Cont. 

Geral II, , 

Teoria e 

Análise de 

Custos 

 

 

Adm. 

Produção 

I 

Adm. 

Produção 

II. 

 

Logística 

Adm.Rec

. 

Materiais 

Logística 

Proj. 

Interd. 

8.2 Outras 

Ativ. 

-- Coord. 

Especial. 
-- Ger. 

Incubadora 

-- -- Coord. 

Especial. 
 

8.3 Regime 

de 

Trabalho 

Mensalista Mensalista  Mensalista Horista Horista Mensalis

ta 

Mensalis

ta 

8.4 C.horária 

Semanal 

20 h. 40h. 20 hs 20hs. 15.hs. 18 hs. 40 hs. 20 hs. 

9.Instituição2 

de atuação 

docente 

-- -- FAP/ES

TÁCIO 

ESMAC UEPA FAP/EST

ÁCIO 

FAP/ES

TÁCIO 

FEAPA 

9.1 Disciplinas 

Que leciona 

-- -- Introd. 

à 

  

Comex 

Marketing 

Empreend. 

Adm. e 

Mkt. 

Gest.RH 

Tecnologia 

da 

Informaçã

Adm.Pro

duç. 

Adm.Rec

Adm.Rec

. 

Materiais 



115 

 

 

Economi

a; 

Econ.Bra

sileira  e 

Mercado

s 

Regionai

s 

TCC 

 

Sem.de 

Tcc 

TCC 

o 

Orçamento 

Empresaria

l, Teoria e  

Análise de 

Custos 

 

. 

Materiais 

Logística 

Logística 

9.2 Outras 

Ativ. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

9.3 Regime 

de 

Trabalho 

 -- Horista Horista Mensalis

ta 

Mensalista Horista Horista 

9.4 C.horária 

Semanal 

-- -- 10 H.a 08 hs. 40h. 22 hs 07 h. 10 h. 

10. Instituição3 

de atuação 

docente 

-- -- -- -- IESAN -- -- -- 

10.1 Disciplinas 

Que 

Leciona 

-- -- -- -- SI Ger. 

Adm.Peq

.Emp. 

-- -- -- 

10.2 Outras 

Ativ. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

10.3 Regime 

de 

Trabalho 

-- -- -- -- horista -- -- -- 

10.4 C.horária 

Semanal 

-- -- -- -- 06 h. -- -- -- 

11.Outros Ativ. 

Profissionais 

Regulares – 

Instituição 

 

-- Sec. 

Munic. 

de 

Gestão 

Fazend. 

-- Consult. 

Negócios 

Internacion

. 

-- Cons. 

Contabil 
-- Banco 

da 

Amazôni

a 

11.1Cargo -- Diretora 

Administra

. 

-- Consultora -- Contador -- Analista. 

Sênior 

11.2 C.Horária  

Semanal 

-- 30 h. -- 20 hs. -- 20 hs. -- 30 hs. 

         

Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaborado pela autora 

 

1. Legenda: Formação                   2.Legenda:Pós-Graduação Lato Sensu    3. Legenda: Mestrado 

Adm. -  Administrador 

Cienc.Sociais – Ciências Sociais 

Eng.Civil – Engenharia Civil 

 

 

Esp.Mkt – Especialização em 

Marketing. 

Gest.Empres.- Gestão empresarial 

Adm. Administração 

Plan.do Desenv. – Planejamento 

do Desenvolvimento 

Eng.Prod.- Engenharia da 

Produção 

Gest. Financ – Gestão Financeira 
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4 LEGENDA: DISCIPLINAS QUE LECIONA 

Adm.Peq.Emp. – Administração de 

Pequenos Empreendimentos 

Adm. e Mkt.- Administração e 

Marketing 

Adm.Produç –Administração da 

Produção  

Adm.Rec.Materiais – Administração de 

Recursos Materiais 

Gest.Cont.-Gestão contemporânea 

Gest.RH – Gestão de Recursos 

Humanos 

 

Plan.G.Estrat.: Planejamento e 

Gestão Estratégica 

Sem.de Tcc – Seminários de TCC 

SI Ger. Sistema de Informação 

Gerencial. 

TCC – Trabalho de Conclusão de 

Curso 

TGA – Teoria Geral da 

Administração 

Top.Cont. – Tópicos 

Contemporâneos. 

 

Elaborado pela pesquisadora. Fonte :Dados da pesquisa (2012). 
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9 ANEXOS  

9.1. ANEXO A – DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO  

 

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Administração, bacharelado, e dá outras providências. 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea "c", da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação 

dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos 

Pareceres CNE/CES n os 776/97 e 583/2001, bem como considerando o que consta dos Pareceres CNE/CES n os 

67/2003; 134/2003, 210/2004 e 23/2005, homologados pelo Senhor Ministro de Estado da Educação, 

respectivamente, em 2/6/2003, 9/9/2003, 24/9/2004 e 3/6/2005, resolve: 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Administração, bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de Ensino Superior em sua organização 

curricular. 

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa através do seu projeto pedagógico, 

abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, os componentes curriculares, o estágio 

curricular supervisionado, 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. 

§ 1º 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: 

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; 

VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a 

iniciação científica;  
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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. 

§ 2º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no Projeto Pedagógico do curso, o 

oferecimento de cursos de pós-graduação lato sensu, nas respectivas modalidades, de acordo com as efetivas 

demandas do desempenho profissional. 

§ 3º As Linhas de Formação Específicas nas diversas áreas da Administração não constituem uma extensão ao 

nome do curso, como também não se caracterizam como uma habilitação, devendo as mesmas constar apenas no 

Projeto Pedagógico.  

Art. 3º O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil desejado do formando, capacitação e 

aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu 

gerenciamento, observados níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver 

gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas informações e apresentando 

flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, 

nos vários segmentos do campo de atuação do administrador.  

Art. 4º 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 ou 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; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender, abertura às 

mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o ambiente de 

trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se 

profissional adaptável; 

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações; e 

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e perícias 

administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais. 

Art. 5º Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus projetos pedagógicos e em sua 

organização curricular, conteúdos que revelem inter-relações com a realidade nacional e internacional, segundo 

uma perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio através 

da utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos seguintes campos interligados de formação: 
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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 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; e 

IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter transversal e interdisciplinar para o 

enriquecimento do perfil do formando. 

Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Administração estabelecerá expressamente as 

condições para a sua efetiva conclusão e integralização curricular, de acordo com os seguintes regimes 

acadêmicos que as Instituições de Ensino Superior adotarem: regime seriado anual, regime seriado semestral, 

sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, 

atendido o disposto nesta Resolução. 

Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular direcionado à consolidação dos 

desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus 

Colegiados Superiores Acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de 

operacionalização. 

§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição de ensino, mediante laboratórios 

que congreguem as diversas ordens práticas correspondentes aos diferentes pensamentos das Ciências da 

Administração. 

§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os resultados teórico-

práticos, gradualmente reveladas pelo aluno, até que os responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e 

avaliação do estágio curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os 

domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 

§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do Curso de Graduação em Administração o Estágio 

Supervisionado de que trata este artigo deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho 

Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, 

observado o disposto no parágrafo precedente. 

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por 

avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente 

escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à 

comunidade. 

Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes curriculares enriquecedores e 

implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com estágio curricular supervisionado. 

Art. 9º O Trabalho de Curso é um componente curricular opcional da Instituição que, se o adotar, poderá ser 

desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de atividades centrados 

em áreas teórico-práticas e de formação profissional relacionadas com o curso, na forma disposta em 

regulamento próprio. 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir no currículo do curso de graduação em Administração o 

Trabalho de Curso, nas modalidades referidas no caput deste artigo, deverá emitir regulamentação própria, 

aprovada pelo seu conselho superior acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e 

mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração. 
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Art. 10. A carga horária mínima dos cursos de graduação será estabelecida em Resolução da Câmara de 

Educação Superior. 

Art. 11. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser implantadas pelas Instituições de 

Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da 

publicação desta. 

Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos do período ou ano 

subseqüente à publicação desta. 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução CFE nº 2, de 

4 de outubro de 1993, e a Resolução CNE/CES nº 1, de 2 de fevereiro de 2004. 

EDSON DE OLIVEIRA NUNES 

DOU nº. 137, seção 01 de 19/07/2005.  
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9.2. ANEXO B – CURRÍCULO PLENO PARA O BACHARELADO EM 

ADMINISTRAÇÃO – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 2004 

 Currículo Pleno para o Bacharelado em Administração - Organização Curricular 

CÓD. DISCIPLINA 

CH SEMANAL CH/TOTAL TOTAL 

Teórica Prática Teórica Prática Créditos 

 
1

o
 Semestre      

ADM0108 Teoria Geral da Administração 04 - 72 - 04 

MAT0108 Matemática 04 - 72 - 04 

CSO0214 Sociologia das Organizações 04 - 72 - 04 

LET0114 Comunicação e Expressão 04 - 72 - 04 

CSO0116 Conhecimento e Métodos 02 - 36 - 02 

PED0708 Filosofia 02 - 36 - 02 

 
1.1 Subtotal 

20 - 360 - 20 

 
1.2 2

o
 Semestre 

     

ADM0303 
Gestão Contemporânea 

04 - 72 - 04 

MAT0507 
Estatística 

04 - 72 - 04 

CCT0106 
Contabilidade Introdutória 

04 - 72 - 04 

ADM0401 
Operações Financeiras 

04 - 72 - 04 

DIR0113 
Direito Empresarial I 

04 - 72 - 04 

 
Subtotal 

20 - 360 - 20 

 
1.3 3

o
  Semestre  

     

ADM0212 
Organização, Sistemas e Métodos 

04 - 72 - 04 

ECO0106 
Introdução à Economia 

04 - 72 - 04 

ADM0402 
Estrut.das Demonstrações Financeiras 

04 - 72 - 04 

DIR 0226 Direito Empresarial II 04 - 72 - 04 

MAT0512 
Estatística Aplicada 

- 02 - 36 01 

 
1.4 Subtotal 

16 02 288 36 17 
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1.5 4

o
 Semestre 

     

ADM0109 
Sistemática de Comércio Exterior 

04 - 72 - 04 

ECO0212 
Economia Brasileira e Mercados Regionais 

04 - 72 - 04 

PSI0108 
Psicologia Aplicada 

04 - 72 - 04 

ADM0403 
Análise das Demonstrações Financeiras 

04 - 72 - 04 

ADM0501 
Práticas Gerenciais 

04 - 72 - 04 

 
Subtotal 

20 - 360 - 20 

 5
o
 Semestre      

ADM0213 Administração de Recursos Materiais 04 - 72 - 04 

ADM0301 Gestão de Pessoas I 04 - 72 - 04 

CCT0201 Contabilidade Gerencial 04 - 72 - 04 

ADM0404 Administração Financeira I 04 - 72 - 04 

ADM0214 Logística 02 - 36 - 02 

 Subtotal 18 - 324  18 

1.6  1.7 6
o
 Semestre 

     

ADM0502 Administração da Produção e Operações I 
04 - 72 - 04 

ADM0208 Marketing I 
04 - 72 - 04 

ADM0302 Gestão de Pessoas II 
04 - 72 - 04 

ADM0408 Mercado de Capitais 
04 - 72 - 04 

ADM0405 Administração Financeira II 
04 - 72 - 04 

  
20 - 360  20 
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1.8  1.9 7
o
  Semestre  

     

ADM0503 
1.10 Administração da Produção e 

Operações II 

04 - 72 - 04 

ADM0209 1.11 Marketing II 
04 - 72 - 04 

ADM0304 1.12 Planejamento e Gestão Estratégica 
04 - 72 - 04 

ADM0406 Planejamento Financeiro 04 - 72 - 04 

ADM0111 1.13 Pesquisa em Administração 
04 - 72 - 04 

1.14  1.15 Subtotal 
20 - 360 - 20 

1.16  1.17 8
o
 Semestre 

     

ADM0507 
1.18 Administração de Sistemas de 

Informação 

04 - 72 - 04 

ADM0506 
1.19 Tópicos Contemporâneos Aplicados à 

Administração 

04 - 72 - 04 

ADM0504 
1.20 Administração de Organizações do 

Terceiro Setor 

02 - 36 - 02 

ADM0505 1.21 Agronegócios 
02 - 36 - 02 

ADM0601 1.22 Jogos de Empresa 
 02  36 01 

ADM0701 1.23 TCC 
   216 06 

ADM0801 1.24 Estágio Supervisionado 
   324 09 

1.25  1.26 Subtotal 
12 02 216 576 28 

1.27  1.28 TOTAL 
  2.628 612 163 

 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA : 2.628 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA :      72 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: 216 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 324 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.240 

CARGA HORÁRIA EM EAD: 648 
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9.3. ANEXO C – OFICINA DE PLANEJAMENTO DE ENSINO 2005  
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9.4. ANEXO D – PLANEJAMENTO PARA REVISÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

                                                                                                                                     
 

UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA – UNAMA 

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS – CESA 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

PLANO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

ITEM ATIVIDADE PROCEDIMENTOS ENVOLVIDOS PERÍOD

O 

01 Constituição de uma 

comissão  responsável pelo 

trabalho, por área de 

conhecimento. 

Sugestão pelos pares, na 

reunião e congregação 

realizada em 10/02/2006 

 

Coordenadores 

Marco Antonio Silva 

Eliana Valle 

Romeu Arthur Ribeiro 

Alessandro Correa 

Thomaz Iglesias 

Alana Salgado 

Edgar Silva 

Eliana Valle 

Charles Benigno 

Sônia Alencar 

Carlos Guzzo 

Pedro Odival 

Milton Farias 

Marcus Torres 

 

10/02/200

6 

02 Análise das Diretrizes  

Curriculares para o curso 

de Administração e 

legislação complementar. 

Análise do atual Projeto 

Político  Pedagógico. 

Levantamento e análise de  

informações relacionadas 

ao curso. 

Entrega do material para 

leitura prévia; 

 

Reunião para discussão 

preliminar e elaboração 

de: diretrizes gerais: 

perfil do aluno a ser 

formado, onhecimentos, 

atitudes e habilidades 

que serão desenvolvidas 

no curso, missão do 

curso, matiz curricular, 

carga-horária. 

Criação de sub-grupo 

por conteúdo. 

 Coordenação 

 

 

Coordenadores/ comissão 

 

20//04/06 

 

24/04/06 

03 Reunião de consolidação 

da proposta. 

.- Apresentação dos 

relatórios dos sub-

grupos por conteúdo*; 

- Brainstorming 

Coordenadores/ 

representantes de 

comissões 

28/04 /06 

ANEXO D 
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04 Elaboração de documento 

preliminar 

Reunião para 

consolidação das 

sugestões. 

Fibia , Elaine, Eliana, 

Romeu 

02 a 

05//05/06 

05 Apresentação à 

comunidade acadêmica do 

curso: gestores do nível 

institucional, docentes, 

funcionários, discentes, 

representante da 

comunidade empresarial. 

Curso 

Reunião de 

Congregação de Curso. 

Coordenadores 10/05/06 

06 Recebimento e análise  de 

sugestões 

Recepção de 

manifestações formais 

dos atores envolvidos. 

Fibia , Elaine, Eliana, 

Romeu 

10/a 

13/05/06 

07 Consolidação das 

sugestões e elaboração do  

documento final.. 

 Fibia , Elaine, Eliana, 

Romeu 

10 a 

15/05/06 

08 Entregado do documento 

final  ao diretor do Centro 

 Coordenadores do Curso 16/05/06 

* CONTEÚDOS QUE DEVEM SER COMTEMPLADOS NA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

AO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 5º Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus projetos pedagógicos e 

em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-relações com a realidade nacional e 

internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das 

organizações e do meio através da utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos seguintes 

campos 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 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; e  

IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter transversal e interdisciplinar 

para o enriquecimento do perfil do formando.  
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9.5. ANEXO E – RESOLUÇÃO CONSEPE N. 014/2008 
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