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RESUMO 
 

Este artigo tem como objetivo analisar a relação entre as mudanças curriculares ocorridas no 

curso de graduação em Administração e os aspectos percebidos como fatores determinantes 

para tais mudanças, sob a perspectiva daqueles que acompanharam sua trajetória, direta ou 

indiretamente. Possui abordagem qualitativa, natureza básica, objetivo descritivo e utilizou de 

procedimentos técnicos como o levantamento documental, a pesquisa de campo e a análise de 

conteúdo. Nesse sentido, utilizou-se como estudo de caso a Universidade Federal Fluminense, 

campus de Volta Redonda, mediante a análise de sua trajetória curricular documentada e uma 

pesquisa de campo realizada mediante entrevistas semiestruturadas junto ao coordenador do 

curso de Administração da instituição e docentes, e um integrante do CRA/RJ e da ANGRAD. 

Através desse estudo, pode-se afirmar que as Diretrizes Curriculares Nacional – DCN – 

propostas pelo MEC impactam diretamente na forma como o ensino em Administração ocorre, 

influenciando diretamente na liberdade que as IES possuem quanto a reestruturação de seu 

currículo. Também foi possível perceber que, além das práticas organizacionais, outro fator 

importante para a atualização do ensino em Administração são as inovações tecnológicas, 

criando, atualizando e excluindo práticas e teorias de forma ágil e fluida. 
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Curricular changes: A case study about the formation of the administrator at Volta 

Redonda’s UFF 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to analyze the relationship between the curricular changes that occurred in the 

graduation course in Administration and the aspects perceived as determining factors for such 

changes, under the perspective of those who had accompanied their trajectory, directly or 

indirectly. Has a qualitative approach, basic research, descriptive aim and used technical tools 

such as documentary research, field research and content analysis. In this sense, the UFF, 

campus of Volta Redonda had been used as a case study through the analysis of its documented 

curricular trajectory and a field research conducted through semi-structured interviews with the 

coordinator of the institution's administration course, teachers, and a member the CRA/RJ and 

the ANGRAD. The structure of this text has a brief bibliographic review on the history of the 

Administration, its emergence in Brazil, studies on curricula and the influence of the legislation 

in the undergraduate courses in Administration. As the main results obtained, it can be affirmed 

that the Curricular Guidelines proposed by the MEC impact on the way in which teaching in 

Administration occurs, directly influencing the freedom that the HEIs have over the 

restructuring of their curriculum. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando se busca explicar características do presente ou até mesmo projetar hipóteses de 

comportamentos futuros, deve-se levar em consideração o passado. Um histórico consistente e 

detalhado é essencial para melhor definir e justificar os porquês de algo ser como é, ou até 

mesmo comparar o que era e o que se tornou, sendo possível realizar análises comparativas e 

identificar os fatores críticos para essas mudanças. Contudo, quando o que se encontra é um 

histórico ainda incompleto, identificar características e projetar possíveis mudanças futuras se 

torna algo demasiadamente dificultoso, fazendo-se necessário uma investigação (STORCK, 

1983).  

Estudos sobre a trajetória da Administração no Brasil têm se tornado uma temática de 

interesse frequente nos últimos anos e, notadamente, percebe-se que, apesar de já existir autores 

que abordem essa temática, existe ainda escassez de literatura específica que se aprofunde nesse 

assunto (STORCK, 1983; RIBEIRO e SACRAMENTO, 2009; OLIVEIRA, LOURENÇO e 

CASTRO, 2013; BARROS, ALCADIPANI e BERTERO, 2018; VIZEU, 2018). Nesse sentido, 

o objetivo deste texto é analisar a relação entre as mudanças curriculares ocorridas no curso de 

graduação em Administração na Universidade Federal Fluminense, Campus de Volta Redonda 

entre os períodos de 2008 e 2017, bem como os aspectos percebidos como fatores determinantes 

para tais mudanças, sob a perspectiva daqueles que acompanharam sua trajetória, direta ou 

indiretamente.  

O presente estudo se justifica no contexto atual, considerando que o curso de 

Administração, por se tratar de uma ciência onde seu objeto de estudo é voltado 

predominantemente a prática organizacional, sofreu importantes modificações em sua estrutura, 

decorrente de diversos fatores contextuais e não necessariamente documentados que o levou a 

assumir o formato atualmente conhecido. Nesse sentido, faz-se necessário realizar um recorte, 

utilizando de um estudo de caso para analisar detalhadamente quais foram essas mudanças. 

Duas considerações nortearam a condução dessa pesquisa, a saber, o mapeamento das 

modificações na definição do perfil do administrador brasileiro, bem como uma suposta 

permeabilidade do curso frente a mudanças tanto no ambiente organizacional quanto social.  

O estudo tratou de analisar as alterações ocorridas no currículo do curso de Administração 

no estudo de caso levantado, investigando os fatores considerados para a realização de tais 

mudanças, bem como identificar possíveis impactos no perfil do profissional egresso por essa 

instituição. Considerando o recorte realizado nessa pesquisa, pode-se expressar o problema de 

pesquisa central através das seguintes perguntas: Quais os fatores percebidos como 

determinantes para as mudanças ocorridas no currículo do curso de graduação em 

Administração? Qual o perfil de administrador que as IES esperam formar atualmente?  

A estrutura deste texto conta com uma breve revisão bibliográfica sobre a história da 

Administração, seu surgimento no Brasil, estudos sobre currículos e a influência da legislação 

nos cursos de graduação em Administração. Em seguida, um breve detalhamento sobre a 

metodologia aplicada neste estudo, seguido da apresentação e discussão de resultados, bem 

como as considerações finais obtidas ao final da pesquisa. 

 

O BERÇO DA ADMINISTRAÇÃO 

O ensino em Administração teve seu início nos Estados Unidos e na França, através dos 

estudos iniciais desenvolvidos pelo norte-americano Frederick Taylor e o francês Henri Fayol. 

Apesar da atividade humana de administrar ser uma prática a se perder entre os séculos, foi 

através desses estudiosos que se levantaram as primeiras questões e discussões relacionadas à 

Administração Científica.  

Para diversos autores (COVRE, 1991; MOTTA, 1983; STORCK, 1983; LOVISON, 

1992 apud. SILVA, 2007), o surgimento da Administração associa-se ao capitalismo e ao 



 
 

 

 

controle da produção pelas organizações burocráticas, a partir do início do Século XX. Segundo 

Ma (2014), desde seu início até a atualidade, a Administração se interessa principalmente em 

profissionalizar continuamente a produção dentro das organizações, garantindo a acumulação 

cada vez maior de capital.   

Storck (1983) justifica o início da disseminação da figura do administrador nas 

organizações em consequência dos reflexos da Primeira Revolução Industrial, ocorrida entre o 

período de 1780 e 1860, nos Estados Unidos, em 1850. Afirma ainda que, com a abertura de 

mercados e possibilidade de expansão das empresas para outras regiões do país - graças ao 

desenvolvimento das estradas de ferro - tornou-se inviável para os proprietários e/ou acionistas 

majoritários administrar integralmente seu negócio, visto que a possibilidade de expandir as 

empresas para regiões cada vez mais distante, limitava-os fisicamente. Sendo assim, fez-se 

necessário a troca de sua figura na empresa por um substituto – o administrador, que em sua 

maioria era praticado pelos acionistas minoritários naquele período.  

A Segunda Revolução Industrial, por sua vez, acabou trazendo mudanças significativas 

nas dinâmicas do mercado e, consequentemente, na atuação das empresas. Nesse sentido, nem 

mesmo os acionistas minoritários conseguiam absorver a crescente demanda por profissionais 

capazes de administrar rotinas internas da organização, o que acabou por romper a figura do 

administrador de sua associação direta com o capital – como era praticado anteriormente na 

figura dos acionistas minoritários, associando então a figura do administrador como um 

empregado (STORCK, 1983). Nesse sentido, esse novo perfil de administrador passa por 

algumas mudanças em suas atividades, em consequência da divisão de funções entre o 

proprietário e o profissional. 

Em decorrência do aumento da complexidade da estrutura organizacional, uma das 

principais funções dos proprietários passou a ser incorporada nas atividades do administrador 

profissional. Um indivíduo historicamente treinado a desempenhar tarefas simples e 

sistemáticas ganha espaço para tomar decisões e decidir pelas unidades da empresa. Ainda que 

as decisões se limitassem as regras gerais estabelecidas pela “matriz”, era de responsabilidade 

do administrador profissional implantá-las, de forma integral ou adaptada, nas unidades do 

grupo.   

Dentro dessa nova dinâmica, os Estados Unidos tornam-se palco do surgimento de 

grandes corporações, desenvolvendo exponencialmente sua economia e trazendo a figura do 

administrador cada vez mais como um personagem indeclinável e necessário para o processo 

de expansão das organizações (STORCK, 1983). Em consequência de tal situação, os 

administradores rapidamente se profissionalizam, ganhando crescente relevância nas 

universidades americanas.  

Enquanto que na Europa houve certa resistência por parte das universidades para 

incorporar as escolas de Administração até meados da segunda guerra mundial, nos Estados 

Unidos as Business Schools surgem tanto como novas escolas dentro das universidades quanto 

como desdobramentos de departamentos de economia (BERTERO, 2009). 

Vale ressaltar que o ensino e a pesquisa na área organizacional foram estimulados pela 

criação, na década de 1940, da Academy of Management, responsável por iniciar o 

desenvolvimento da ciência da Administração mediante incentivo financeiro concedido pela 

Ford Fondation e pela Carnegie Fondation. Tais fundações tinham como objetivo principal 

trazer para os estudos gerenciais um maior caráter acadêmico e científico (GOODRICK, 2002, 

apud OLIVEIRA, LOURENÇO e CASTRO, 2013). 

A fim de trazer algum diferencial para as novas escolas, as universidades mais 

tradicionais e prestigiadas do país criaram programas de Administração de Empresas e as 

colocaram na Graduate School, como cursos de pós-graduação, dando vida aos mestrados 

profissionais reconhecidos até os dias de hoje como MBA – Master of Business Administration. 

Para além das Graduate Schools, o ensino em Administração obteve grande expansão no nível 



 
 

 

 

da graduação. Logo em seguida passaram a oferecer doutorados em Administração, os DBA – 

Doctor of Business Administration, em algumas universidades, e os DCS – Doctor of 

Commercial Sciences, em Harvard, que posteriormente foram renomeados para o atualmente 

conhecido PhD – Philosophy Doctor (BERTERO, 2009).  

Contudo, as grandes universidades norte-americanas acabaram encerrando seus cursos 

de graduação alguns anos depois, permanecendo somente com o MBA. Bertero (2009) afirma 

que apenas universidades de menor prestígio e produção científica seguem oferecendo a 

graduação no país. O autor associa o crescimento do ensino em Administração com o aumento 

exponencial da importância dos Estados Unidos no século XX, momento onde o mesmo 

consolidou-se enquanto superpotência. Visto isso, afirma ainda que o conhecimento 

mundialmente difundido sobre management se deve, em sua maioria, pelas importantes 

contribuições norte-americanas. 

 

O ENSINO SUPERIOR E A ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL 

A Revolução de 1930, responsável pelo fim da República Velha e início da Era Vargas, 

configura um marco importante na trajetória das instituições de ensino superior no Brasil.  Em 

decorrência do momento que o país vivia de disseminação dos ideais de desenvolvimento, 

intensifica-se a busca pelo ensino em Administração no país. Concomitante a isso, o mundo 

vivia o término da Segunda Guerra Mundial, num ambiente em que todos viviam momentos de 

otimismo com relação ao futuro.  

Apesar de não documentado, diversos autores afirmam que o ensino em Administração no 

Brasil data do início do século XX (NICOLINI, 2003; BERTERO, 2009; STORCK, 1983; 

SILVA e FISCHER, 2008; OLIVEIRA, LOURENÇO e CASTRO, 2013; MOTTA, 1983), 

ainda que não fosse regulamentado.  

Em consequência da necessidade emergente por métodos mais modernos nas ciências 

administrativas, o Estado cria, em 1931, o Instituto de Organização Racional do Trabalho – 

IDORT, objetivando aprimorar o desempenho gerencial dos profissionais brasileiros e 

solucionar possíveis problemas relacionados a racionalização da gestão das empresas. Nesse 

mesmo sentido, surge em 1938 o Departamento de Administração do Setor Público - DASP, 

propondo modificações na estrutura do Estado brasileiro, levando em consideração as 

premissas burocráticas weberianas e teorias administrativas de Taylor e Fayol (OLIVEIRA e 

SAUERBRONN, 2007). 

Em 1944 é criada a Fundação Getúlio Vargas – FGV, com o objetivo de capacitar 

profissionais, especializando-os na área de Administração Privada e Pública, enfocando numa 

abordagem racional do trabalho, advinda das escolas clássicas de Administração. Ainda que 

seu modelo de ensino fosse estadunidense, o curso se tornou referência e seu modelo foi seguido 

por diversas instituições no país (MIRANDA, 2007). 

A regulamentação da profissão de administrador foi conquistada em 1965, treze anos 

posteriores à criação da primeira instituição a oferecer um curso específico na área, pela Lei 

4.769/65, prevendo que a profissão de Técnico de Administração somente poderia ser exercida 

pelos bacharéis em Administração Pública ou de Empresas.  

A demasiada influência estrangeira no ensino de Administração no Brasil ganha maior 

evidência após o convênio firmado entre a Agência para o Desenvolvimento Internacional do 

Governo dos EUA – USAID – e governo brasileiro, em 1959, influenciando no ensino e 

formação dos primeiros docentes e evidenciando o ensino de Administração como uma 

“transferência de tecnologia desenvolvida pelos Estados Unidos” (NICOLINI, 2003).  

Mattos e Carvalho (1993, apud SILVA, 2007) reconhecem que os primeiros cursos de 

Administração foram influenciados pelos profissionais comumente escolhidos para ocupar as 

funções gerenciais das organizações. Nesse sentido, os autores afirmam que a lógica racional 

aplicada aos negócios, a produção e aos serviços públicos era o que trazia segurança aqueles 



 
 

 

 

que afirmavam a Administração como uma ciência. “A eficiência empolgava” (MATTOS e 

CARVALHO, p.91, 1993 apud SILVA, 2007).   

Chiavenato (p. 623, 2003) evidencia que o conceito de eficiência e eficácia perpassam por 

diversas teorias administrativas, e mais, considera a eficácia como “uma medida do alcance de 

resultados” e eficiência como sendo “uma medida da utilização dos recursos nesse processo” 

(p.155), elementos chave para a Administração desde seu surgimento enquanto ciência até a 

atualidade.  

O modo como o ensino em Administração era ministrado inicialmente refletia diretamente 

a economia simplista e de baixa competitividade vivida naquele período. Seus estudos eram 

pautados em generalizações, ensinados em livros semelhantes a manuais. (MATTOS e 

CARVALHO, 1993 apud SILVA, 2007). 

Anterior a década de 1930, o ensino superior preocupava-se com uma parcela da população 

elitizada econômica e culturalmente. Contudo, em meados de 1950, o crescimento da demanda 

por profissionais especializados seguia em descompasso com a parcela da população com 

acesso ao ensino superior, impulsionando mudanças (NICOLINI, 2003). 

Na década de 1970 houve um crescimento exacerbado do ensino superior, comprometendo 

aspectos importantes relacionados a qualidade do ensino e a avaliação de desempenho dessas 

instituições. Sua expansão acabou se tornando um ótimo negócio, multiplicando-se instituições 

privadas com pouca ou nenhuma qualidade. Houve então a suspensão do recebimento de 

solicitações de registros de novas IES por parte do Conselho Federal de Educação até o fim da 

revisão de suas normas.  

O sistema de ensino superior estagnou-se até meados de 1980, tornando a demanda já 

reprimida, ainda maior. Entre a décadas de 1980 e 90, a oferta das instituições públicas não 

conseguiu mais acompanhar as demandas advindas da população, dando espaço para as 

instituições privadas de ensino (ROTH et al., 2013).  

Ainda que o Estado tenha tomado diversas iniciativas voltadas a qualidade do ensino 

superior, o ensino em Administração seguiu com seu crescimento desordenado. Enquanto até 

1960 havia menos de dez IESs no país oferecendo o curso, em 2015, segundo dados obtidos a 

partir do último relatório do ENADE (BRASIL, 2015), o Brasil contava com 1.788 instituições 

oferecendo o curso, sendo que desse número, 86,5% advém de Instituições Privadas. 

 

A HISTÓRIA DOS CURRÍCULOS NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO  

Para tornar o estudo sobre as mudanças ocorridas na trajetória curricular do curso de 

graduação em Administração, faz-se necessário realizar um recorte, considerando a existência 

dos currículos a partir do surgimento deste como um campo profissional de estudos e pesquisas 

americanas, datado a partir dos anos vinte (MOREIRA, 1990; GOODSON, 2003; SILVA, 2004 

apud SILVA e FISCHER, 2008). Vale ressaltar ainda que no Brasil, até a década de 1980, os 

estudos voltados para esse campo eram fortemente influenciados por teorias norte-americanas.  

Segundo Silva (1999), em todas as teorias de currículos que vêm sendo elaboradas, a 

questão-chave que as orientam envolve o conhecimento que deve ser ensinado, a identidade 

que se deseja construir no aluno e sob qual relação de poder tais questões serão abordadas. 

Gesser (2002) considera ainda que as reformas curriculares são fenômenos históricos que se 

repetem em momentos de desenvolvimento político, estrutural e econômico, iniciando-se com 

o advento da sociedade industrial e urbana, em meados do século XIX. 

Em meio a massificação da escolarização ocorrida no período de industrialização dos EUA, 

surgem então dois movimentos importantes, promovidos pela ciência, para o desenvolvimento 

e estruturação dos currículos, porém divergentes entre si. Bobbitt propõe um modelo tecnicista 

de currículo, em 1918, enquanto que Dewey considera uma proposta de educação progressiva, 

ainda nos anos 20. Nesse momento ocorre uma ruptura do paradigma ligado ao modelo 



 
 

 

 

curricular anterior, orientado pelos modelos clássicos, dos gregos e latinos (MIRANDA et al, 

2007).  

O modelo tecnicista do currículo proposto por Bobbitt acreditava que o ambiente 

educacional deveria funcionar tal qual um ambiente comercial ou industrial, sendo preciso e 

capaz de mensurar o êxito no processo de aprendizado. Por outro lado, o modelo proposto por 

Dewey considerava o ambiente educacional como uma representação reduzida da sociedade, 

de forma que a educação era vista como a vida, não como um ambiente de preparação para esta. 

Contudo, foi a perspectiva tecnicista de Bobbitt que permeou o modelo seguido por educadores 

e gestores, inclusive no Brasil. 

Na década de 70, as teorias críticas surgem contrapondo os modelos de currículo tecnicista 

e progressista. Questionavam os arranjos educacionais existentes, preocupando-se com seu 

conteúdo e com os interesses dos alunos, considerando, sobretudo, as ações exercidas pelo 

currículo sobre o indivíduo, bem como as relações de poder nela existentes (SILVA e 

FISCHER, 2008; MIRANDA et al, 2007).  

Orientada pelas diversas mudanças nas relações político-econômicas ocorridas numa escala 

mundial, algumas alterações incrementais foram trazidas pelas teorias pós-críticas na década de 

1990, com o objetivo de discutir as novas questões relacionadas aos aspectos contemporâneos 

da sociedade pós-industrial. Nesse sentido, novos elementos foram considerados em sua 

reestruturação, como aspectos multiculturais, buscando agora “entender contextualmente a 

história ao invés de delinear uma metanarrativa coerente com eventos e artefatos seletivos” 

(SLATTERRY, 1995 apud GESSER, 2002). 

Pedra (1993) considera em seus estudos curriculares que a seleção dos conteúdos de um 

currículo considera, sobretudo, dois níveis mediadores atrelados a seleção do conhecimento: o 

nível jurídico e o nível institucional. O nível jurídico é considerado “uma das formas 

empregadas em nossa sociedade para definir tipos de subjetividade, formas de saber e, em 

consequência, relações entre homens e a verdade” (FOUCAULT, 1980, p.33 apud PEDRA, 

1993). Para um melhor entendimento, Pedra (1993) toma como exemplo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei 4.042/61), por considerá-la uma síntese de décadas de 

discussão entre dois projetos pedagógicos antagônicos – o dos pioneiros (ou escolanovistas) e 

dos pensadores católicos -, refletindo em sua estrutura ideais de ambos os projetos. O autor 

mostra, mediante esse exemplo, como “a seleção de conhecimentos não se esgota, 

evidentemente, nos ordenamentos jurídicos, mas se estende na tessitura do real, do qual a 

própria legislação é uma parte” (p.35).  

O nível institucional, por sua vez, leva em consideração aspectos ligados as condições 

estruturais das instituições e de seu corpo docente, bem como seu efeito no desenvolvimento 

do conhecimento já previamente estabelecido pela legislação. Sendo assim, tem-se que as 

instituições são espaços onde o conhecimento prescrito enfrenta possibilidades não previstas 

pelos ordenamentos jurídicos, sendo necessário se reformular mediante um processo de 

negociação entre a instituição – que confere as regras institucionais –; professores – que detém 

o conhecimento – e alunos – que trazem consigo as representações dos grupos sociais e culturais 

que pertencem (PEDRA, 1993).  

Visto isso, pode-se afirmar que as estruturas jurídicas agem como dimensionadoras do 

ensino, demarcando as amplitudes do conhecimento e servindo como objeto de interpretação. 

No entanto, estão sujeitas a reconstruções e reestruturações por aqueles que o praticam, levando 

em consideração tanto aspectos culturais quanto sociais. 

  



 
 

 

 

REGULAMENTAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL 

 O ensino de Administração passou por três momentos históricos importantes quanto a 

sua regulação, sendo estes os currículos mínimos aprovados em 1966 e 1993 e, posteriormente, 

a institucionalização das DCNs em 2004. Vale lembrar que um precedente importante à 

trajetória do curso foi a regulamentação do profissional Técnico em Administração, como já 

abordado anteriormente, instituída mediante a Lei nº4.769/1965. 

Em 08 de julho de 1966 é então instituída a primeira resolução, ainda que não numerada, 

a fixar o conteúdo mínimo e duração para o curso. Na época, foram aceitas apenas as 

habilitações em Administração Hospitalar e Comercio Exterior.  

Visto que essa primeira regulamentação do currículo mínimo no ensino em 

Administração não apresentava rigidez e engessamento em sua estrutura, Silva (2007) afirma 

que as instituições gozavam de uma liberdade que não souberam exercitar.  

Durmeval Trigueira, relator do parecer 307/66, responsável pela criação dessa 

resolução, esclarece que a enumeração que discrimina as matérias possui valor secundário. 

Antes de tudo, o que importa é fixar o sentido e os objetivos das ciências administrativas, 

largamente aclarados pelas suas origens e evolução (BRASIL, 1966a). Sendo assim, caso as 

IES se preocupassem em somente atender aos conteúdos fixados pelo currículo mínimo, 

estariam sujeitas a transformar o curso em verdadeiras “Fábricas de Administradores”, tal como 

Nicolini (2000) descreve em seu estudo.  

Neta (2004, apud SILVA, 2007) ressalta que, a partir da regulamentação do currículo 

mínimo de 1966, instituiu-se organismos de controle do exercício da profissão; o Conselho 

Federal de Administração – CFA – e os Conselhos Regionais de Administração – CRAs. Dessa 

forma, o currículo mínimo instituído para o ensino em Administração seguiu em vigor até 1993, 

quando uma reformulação foi aprovada mediante o Parecer 433/93, cujo relator foi o prof. 

Clayrton Miranda Vieira. A reformulação teve como principal objetivo ajustar a formação do 

administrador “aos avanços das ciências e da tecnologia no estabelecimento de uma nova 

ordem”.  

Nesse sentido, a nova proposta curricular foi regulamentada pela Resolução nº2, de 04 

de outubro de 1993. Para o referido relator, a concepção de um currículo deve considerar um 

conjunto de matérias capazes de atingir aos objetivos gerais e específicos trabalhados no 

currículo pleno do curso (BRASIL, 1993a). Em outras palavras, o papel do currículo é fazer-se 

um parceiro indicativo, não uma norma limitativa (SILVA, 2007). O relator alerta quanto a 

liberdade de criação de disciplinas entorno das prerrogativas do curso e ainda faz uma crítica, 

dizendo que raramente as instituições a exercitam.  

Silva e Fischer (2008) afirmam que tal currículo possibilitou a criação de novas 

habilitações. Contudo, as autoras consideram que uma maior ênfase na formação de 

profissionais generalistas1 somente é percebida a partir das DCN, instituída anos depois.  

 
1 Segundo o dicionário Michaelis, diz-se de ou pessoa não especializada, cujos conhecimentos, talentos ou 

interesses alcançam várias áreas de conhecimento, não se concentrando em nenhum, em especial, com maior 

profundidade. Chiavenato (2003) associa o perfil generalista e flexível do administrador ao conhecimento que a 

chefia da empresa deve possuir, sendo este um profissional capaz de “fazer de tudo um pouco” (p.188). 



 
 

 

 

No Gráfico 1 é possível 

verificar de forma resumida a 

distribuição percentual das 

disciplinas no currículo mínimo do 

curso de Administração, definidos a 

partir da Resolução nº02/93. Vale 

ressaltar que as Disciplinas 

Complementares, anteriormente não 

formalizadas na estrutura do curso, 

ganhou espaço no currículo, 

indicando uma institucionalização 

por parte do MEC para que as IES 

incorporassem disciplinas 

inovadoras e específicas. 

 Em 1996, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) é atualizada, 

estabelecendo que todos os cursos de 

graduação devam ser conduzidos 

pelas DCNs. Contudo, é somente em 

fevereiro de 2004 que o Conselho 

Nacional de Educação aprova as 

Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Administração, regulamentado 

mediante a Resolução nº01/2004, que levou em conta as diretrizes e princípios presentes nos 

pareceres CES/CNE 776/97 e 583/2001.   

As principais propostas que tratam essa resolução expressam-se por meio de seu projeto 

pedagógico e suas especificidades. A partir dessa nova resolução, percebe-se uma diferença 

quanto aos conhecimentos a serem desenvolvidos pelas instituições, não mais apontados 

diretamente as matérias que deveriam estar presentes em sua estrutura, mas preocupando-se em 

elencar as competências a serem desenvolvidas.  

Percebe-se que, diferentemente das outras resoluções referentes ao currículo mínimo do 

ensino em Administração, as Diretrizes elencam uma série de conteúdos gerais e específicos 

que as instituições devem contemplar em seus cursos, padronizando – ainda que indiretamente 

– a estrutura do curso e diminuindo a autonomia das IES quanto a personalização de seu 

currículo. 

No ano seguinte, o CNE atualiza a DCN através da Resolução nº4/2005, vigente até o 

momento, preconizando a reformulação no ensino de Administração no tocante à sua forma, 

concepção, filosofia, metodologia e definição “do que fazer” e “como fazer” do curso 

(OLIVEIRA, 2005). Nesse sentido, percebe-se que as IES perderam a autonomia de oferecer 

cursos com linhas de formação específicas, institucionalizando-se, portanto, o caráter 

generalista da graduação em Administração. 

Com relação a constituição do currículo, ainda que as considerações abordadas em sua 

versão anterior tenham sido mantidas, a atual resolução considera que seus conteúdos devam 

revelar “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” (BRASIL, 2004, p.2). 

Percebe-se que as últimas mudanças ocorridas na legislação referente ao ensino de 

Administração no nível de graduação estabelecem uma revisão mais aprofundada no Projeto 

Pedagógico, numa tentativa de trazer uma orientação reflexiva e direcionada a um contínuo 

processo de melhora na qualidade do curso.  



 
 

 

 

A fim de estruturar os pontos discutidos acima de forma mais organizada, segue abaixo, 

no Quadro 1, uma síntese das principais alterações ocorridas na legislação do curso de 

graduação em Administração.  

  

 



QUADRO 1 – Principais Alterações na Legislação do Curso de Graduação em Administração 

 



METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa se constituiu a partir de um estudo de caso, utilizando duas 

ferramentas fundamentais: o levantamento documental e a pesquisa de campo, iniciados a partir do 

levantamento dos documentos referentes às versões do currículo do curso de Administração da 

Universidade Federal Fluminense, campus de Volta Redonda. Em seguida, os documentos foram 

submetidos a uma análise que serviu como base para a estruturação da pesquisa de campo. 

 Nesse sentido, foram elaborados roteiros de entrevistas para o coordenador (1) do curso de 

Administração da IES analisada, docentes (8) graduados em Administração e que atualmente 

lecionam na área e o representante (1) do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro 

(CRA/RJ) e da Associação Nacional de Graduação em Administração (ANGRAD), totalizando, 

por fim, dez entrevistas. Após a finalização do levantamento documental e realização da pesquisa 

de campo, os dados obtidos foram analisados de forma complementar, selecionando as informações 

de acordo com sua relevância e contribuição para o presente artigo. 

A pesquisa utilizou desse ferramental por considerar, assim como dito por Fraser e Gondim 

(2014, p.3), que a entrevista, quando utilizada em pesquisas qualitativas, permite ao pesquisador 

“atingir um nível de compreensão da realidade humana que se torna acessível por meio de 

discursos, sendo apropriada para investigações cujo objetivo é conhecer como as pessoas percebem 

o mundo”. Nesse mesmo sentido, acredita-se, conforme evidenciado por Sá-Silva, Almeida e 

Guindani (2009, p.13), que “a pesquisa documental é um procedimento metodológico decisivo em 

ciências humanas e sociais porque a maior parte das fontes escritas – ou não – são quase sempre a 

base do trabalho de investigação”. 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Inicialmente será apresentada a análise referente aos documentos obtidos junto a instituição 

analisada, e, em seguida, serão descritas as percepções dos entrevistados a partir do roteiro 

direcionado para cada perfil durante as entrevistas.  

 

I. Análise Curricular 

O curso de Administração da UFF em Volta Redonda é recente. Seu projeto pedagógico foi 

criado junto a sua primeira versão de currículo, em 2005, de acordo com as DCNs instituídas 

segundo a Resolução nº 02/2004. Foi reajustado em 2007, levando em consideração as exigências 

estabelecidas pela Resolução nº04/2005 (OLIVEIRA, 2009). Além dessas, o curso realizou outras 

três atualizações curriculares, uma em 2008 e outras duas em 2017. A fim de tornar a citação mais 

sucinta, as versões foram enumeradas como versão nº1, 2, 3, 4 e 5. 

Para o estudo, foram disponibilizadas as versões nº3/2008 e nº4/2017, disponíveis nos 

Anexos 1 e 2, respectivamente. A análise considerou a utilização destas versões por possuírem 

diferenças notáveis quanto a sua estrutura e concepção. 

Para uma melhor visualização das mudanças curriculares ocorridas neste estudo de caso, os 

Gráficos 2 e 3 mostram a distribuição percentual dos conteúdos curriculares obtidos entre as 

versões nº3 e 4, agrupado de acordo com a divisão de conteúdos preconizada pela Resolução 

nº4/2005.  

Após realizar a análise comparativa entre as versões nº3 e nº4, pode-se concluir que houve uma 

diminuição considerável na quantidade de disciplinas obrigatórias oferecidas pelo currículo, 

contudo sua estrutura permanece a mesma no que se refere a sua carga horária total.  



 
 

 

 

Quanto aos Gráficos 2 e 3, percebe-se que houve um enxugamento concentrado nos 

Conteúdos de Formação Básica, diminuindo-se a carga horária dedicada para tal conteúdo. Houve 

redistribuições significativas na carga horária das disciplinas de Estágio e Trabalho Final do 

Curso, tornando sua participação no currículo mais evidente.  

Outras mudanças não documentadas na estrutura do currículo foram percebidas, como a 

maior flexibilização do curso como um todo, mediante a diminuição de pré-requisitos distribuídos 

ao longo de suas disciplinas, bem como atualizações nas ementas. 

Por fim, nota-se que houve uma tentativa de trazer uma cronologia para o curso mediante o 

reposicionamento dos Conteúdos de Formação Profissional e Conteúdos de Formação 

Complementar, sugerindo para o discente que adquira, em primeiro momento, os conhecimentos 

básicos e iniciais do curso para que posteriormente curse disciplinas ligadas as linhas formação 

profissional e específicas de acordo com seus interesses e identificação.  

 

II. Análise Perceptiva 

Para a realização da pesquisa de campo, foram construídos roteiros direcionados para cada 

perfil entrevistado, explorando suas percepções quanto as mudanças ocorridas no curso de 

Administração, podendo ser consultados no Anexo 3. Algumas questões constituíram o eixo 

comum das entrevistas, a saber: 1) Percepções quanto as mudanças ocorridas no currículo do curso 

de graduação em Administração oferecido pela UFF, campus de Volta Redonda, bem como suas 

características e especificidades – neste caso, foram considerados apenas os entrevistados que 

possuem alguma relação com a instituição; 2) Percepções quanto as mudanças ocorridas no ensino 

em Administração; 3) Percepções quanto aos discentes e egressos do curso de Administração da 

UFF de Volta Redonda.  

Percepções: Mudanças Curriculares na UFF, Campus de Volta Redonda. 



 
 

 

 

Via de regra os entrevistados consideraram que as versões implementadas a partir da versão 

nº3 do currículo da instituição analisada levou em consideração alguns aspectos principais, a saber: 

demandas percebidas pelos docentes com relação aos alunos, o contexto regional do mercado em 

que a instituição está inserida, um processo de “benchmarking” à luz daquilo que estava sendo 

praticado entre as instituições de referência no país e, principalmente, consideram que houve uma 

readequação do esforço docente presente na instituição.  

Buscou-se realizar uma revisão não necessariamente estrutural, porém voltada para uma 

atualização com enfoque incremental, avaliando pontos a serem melhorados qualitativamente no 

curso.  

Outro ponto importante abordado foi a preocupação em tornar o currículo condizente com as 

expectativas dos discentes e, além disso, houve uma tentativa de levar para o aluno a 

responsabilidade de traçar sua própria trajetória ao longo da graduação.  

 

Percepções: Mudanças no ensino em Administração. 

Os entrevistados contribuíram com diversas percepções ligadas a trajetória do curso, de forma 

complementar. Via de regra, percebem que o ensino em Administração vem mudando, porém ainda 

em descompasso com a realidade das práticas do mercado.  

Quanto a percepções relacionadas aos conteúdos abordados no ensino em Administração, os 

entrevistados mencionam que novas teorias e ferramentas foram incorporadas ao curso, ao passo 

que outras foram absorvidas pelas novas tecnologias ou caíram em desuso. Afirmam que os 

principais elementos que levam a Administração a se renovar são, sobretudo, o mercado, a 

percepção do indivíduo na organização, sua relação com o trabalho e o desenvolvimento 

tecnológico.  

Quanto a permeabilidade do curso frente as mudanças ocorridas no mercado, o processo de 

incorporação de novos conceitos2 no curso perpassa uma profunda discussão prévia. Para os 

entrevistados, existem “modismos” que são praticados no mercado, mas que não são incorporados 

nas instituições.  

Quatro entre os dez entrevistados enxergam que assuntos ligados a inovação e a gestão do 

conhecimento tem ganhado maior evidência. Outros consideram que disciplinas comportamentais, 

ligadas as soft skills3, vêm sendo mais discutidas nos últimos anos devido uma crescente 

expectativa do mercado em contratar profissionais tais competências.  

Quanto ao seu ensino, houve mudanças substanciais nas metodologias aplicadas. Ainda que 

existam possibilidades de melhora, os entrevistados consideram que os discentes possuem mais 

oportunidades de vivenciar a prática do ensino. Contudo, percebem a falta de ferramentas capazes 

de desenvolver as soft skills, cada vez mais priorizadas pelo mercado. Alguns mencionam que a 

utilização de metodologias ativas auxilia no processo de desenvolvimento dessas competências, 

porém ainda são ineficazes. 

Com relação ao seu contato com o ambiente externo à academia, alertam que as instituições 

necessitam aproximar-se do mercado para que consigam perceber suas necessidades e reavaliar 

 
2 Conceitos como empreendedorismo, soft skills, supply chain management, etc., ganharam espaço e importância 

dentro das organizações. 
3Define-se, segundo Moura e Zotes (2015), como sendo um conjunto de “atitudes comportamentais inatas ou 

aperfeiçoadas por cada pessoa e que, somadas aos conhecimentos específicos de um indivíduo, facilitam a sua 

integração no mundo do trabalho”. A exemplo destacam-se competências como a inteligência emocional, trabalho em 

equipe e resiliência. 



 
 

 

 

possíveis mudanças. Consideram o egresso um termômetro nesse processo, observando aspectos 

como sua empregabilidade, impressões e comportamento frente ao mercado. 

Percepções: Perfil profissional, discentes e egressos. 

Os entrevistados trouxeram percepções pautadas numa associação entre sua relação atual com 

os alunos e sua experiência pessoal, enquanto discente. Para eles, ocorreram mudanças substanciais 

quanto ao perfil de profissional exigido pelo mercado e de ingressante que chega à universidade, 

sobretudo quanto a suas expectativas com relação ao curso.   

Quanto a formação e conhecimentos demandados atualmente para os profissionais da área de 

Administração, acreditam que se exige cada vez mais que os profissionais possuam habilidades 

comportamentais e pessoais correlatas a sua função, sendo capaz de gerir pessoas enquanto 

indivíduos e não apenas como recursos. Apesar do conhecimento técnico também ser levado em 

consideração, percebe-se que o mercado atualmente preconiza nos candidatos aspectos 

comportamentais que antes não eram considerados.  

Com relação ao perfil de discente que ingressa no ensino superior, acreditam existir 

considerável variação com relação ao perfil dos alunos que ingressam na graduação em 

Administração. Existem aqueles que buscam no curso o embasamento necessário para implementar 

seu próprio negócio – os empreendedores –, alunos que possuem intenção de seguir a carreira 

acadêmica, alguns que enxergam o curso como uma possibilidade de garantir maior 

empregabilidade futura e outros que enxergam uma oportunidade de avançar na carreira 

profissional. Quando comparam com o passado, os entrevistados apontam que o público que 

buscava pela graduação em Administração, em geral, já possuía algum tipo de experiência 

profissional e esperava encontrar no curso as ferramentas necessárias para se profissionalizar na 

área. 

 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Acima consideramos que, ainda que o currículo da instituição analisada tenha se mantido 

inalterado por um período de nove anos, sua atualização curricular não apontou mudanças 

estruturais relevantes. Considerando que nesse período a Diretriz Curricular também se manteve 

inalterada, pode-se afirmar que mudanças estruturais no currículo do curso ocorrem, tão-somente, 

à medida que as exigências legais são atualizadas. 

Durante as entrevistas, percebeu-se que o curso adquiriu maior inclinação para os Conteúdos 

de Formação Profissional e Quantitativos e pontuam um maior enfoque voltado para a realidade 

das grandes organizações. Supõe-se que tal característica reflita as mudanças na demanda regional 

do mercado onde a instituição analisada está inserida. Nesse contexto, percebe-se que os 

administradores da região Sul Fluminense competem diretamente no mercado com outros 

profissionais - como engenheiros de produção, fazendo-se necessário trazer para o curso um 

embasamento mais aprofundado quanto aos conhecimentos técnicos e específicos da área de 

Administração, numa tentativa de evitar que os egressos percam espaço no mercado por desvios 

de função4.  

Se compararmos o Gráfico 1 com o Gráfico 3, é possível perceber que as exigências 

estabelecidas pela Resolução nº4/2005 refletem numa diminuição substancial da participação das 

Disciplinas de Formação Complementar na estrutura do curso, representando agora apenas 10% do 

currículo. Nesse sentido, percebe-se que o ensino em Administração se tornou mais direcionado, 

de forma que os dispositivos legais conseguiram, a partir das DCNs, homogeneizar o padrão de 

 
4 Nesse caso, considerou-se como desvio de função a ocupação de um cargo privativo do administrador por outro 

profissional não autorizado, sendo esta uma atividade irregular passível a fiscalização junto a órgãos responsáveis.    



 
 

 

 

ensino da graduação em Administração, limitando o espaço – e obrigação – para que as instituições 

criem disciplinas próprias, ao mesmo tempo que institucionalizou uma estrutura padrão e completa 

de ensino a ser seguido por todas as IES.  

Por ser uma ciência que reflete aspectos ligados ao comportamento não somente das 

organizações, mas sobretudo as relações sociais, é de se esperar que, à medida que as inovações 

tecnológicas se tornem presentes nas diversas esferas da sociedade, ganhe maior notoriedade, tanto 

no ensino em Administração quanto no cotidiano desse profissional. Nesse sentido, lança-se a 

sugestão para que estudos futuros investiguem a relação e influência das inovações tecnológicas 

no ensino e prática da ciência organizacional. 

Considerando os aspectos contextuais e que levaram a Administração a ganhar evidência no 

país, destaca-se que anteriormente as exigências quanto a profissionalização do administrador 

limitava-se a conhecimentos técnicos, relacionados a ferramentas de gestão e resolução de 

problemas. A medida que a demanda do mercado e a oferta de profissionais capacitados equilibrou-

se, as relações mudaram. Conforme abordado pelos entrevistados, antes os ingressantes buscavam 

o curso predominantemente com o objetivo de adentrar no mercado de trabalho, visto que este 

possuía grande absorção de profissionais. Entretanto, atualmente os administradores encontram-se 

em um novo contexto. A difusão do curso pelo país, conforme apresentado no decorrer deste 

estudo, se reflete num mercado saturado e, consequentemente, mais exigente.  

As habilidades comportamentais – atualmente conhecidas como soft skills – passaram de um 

diferencial para uma exigência, refletindo diretamente no perfil profissional que adentra no 

mercado. Cabe ao administrador, calçado pelo conhecimento e formação generalista adquirido ao 

longo do curso, se adequar as essas mudanças. Contudo, cria-se nas instituições uma angústia 

relacionada ao seu papel no desenvolvimento de tais competências, somada a falta de ferramentais 

que trabalhem nesse futuro profissional traços intimamente ligados à sua personalidade e 

comportamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve a pretensão de investigar as percepções relativas às mudanças ocorridas no 

ensino em Administração no nível da graduação, na tentativa de identificar os fatores determinantes 

que orientaram tais mudanças. No decorrer deste artigo, percebeu-se que a ação regulamentadora 

do MEC implica em uma medida paradoxal quanto ao processo de atualização curricular da 

graduação em Administração e sua necessidade de renovação.  

Nesse sentido, o estudo de caso indicado nesse artigo possibilitou levantar a seguinte 

proposição teórica:  o curso de graduação em Administração possui uma maior tendência de sofrer 

alterações? No momento, limito-me a supor que sim. Contudo, acredito que haja certa limitação 

quanto a liberdade das instituições em realiza-las, parte por conta das Diretrizes Curriculares que, 

ao mesmo tempo que incentiva as instituições a adotarem uma postura inovativa, as limita através 

das exigências por ela estabelecida quanto aos diferentes tipos de competências necessárias para a 

formação do profissional administrador, tornando este um impeditivo – ainda que indireto – para 

que as instituições consigam atualizar-se de forma mais ativa. 

Ainda que em primeiro momento perceba-se uma maior centralização do Ministério da 

Educação com relação a fluidez das alterações curriculares, os dispositivos legais, de forma 

limitada, cedem às instituições um espaço – através dos Conteúdos de Formação Complementar – 

para que incorporem no curso características próprias. Além disso, tal medida garante ao aluno 

estabelecer contato com áreas específicas da Administração, contribuindo de forma significativa 

para sua formação, sem perder o caráter generalista do curso.  



 
 

 

 

Nesse sentido, supõe-se que o caráter generalista do curso de Administração está intimamente 

ligado a necessidade de se adaptar frente as diferentes áreas de atuação do administrador nas 

organizações, o que reflete e justifica a heterogeneidade de seus conteúdos e conhecimentos. Além 

disso, a crescente importância dada às soft skills estão diretamente ligadas a flexibilização das 

organizações modernas, priorizando profissionais capazes de trabalhar em ambientes dinâmicos e 

inovadores. Para Freitas (2000), a busca pela flexibilização por parte das organizações modernas, 

tida como a “fórmula da imortalidade”, exige de seus profissionais além das competências 

profissionais, um tipo de inteligência e habilidades comportamentais e relacionais. 

As alterações analisadas mediante o estudo de caso referente a Universidade Federal 

Fluminense, campus de Volta Redonda, confirmam que sua estrutura permaneceu praticamente 

inalterada entre as atualizações. Entretanto, as entrevistas evidenciam que, ainda que o currículo se 

mostre estruturalmente o parecido com o anterior, foram realizadas mudanças e adaptações 

incrementais e não documentadas, com o objetivo de tornar o curso alinhado com a realidade da 

instituição, com as mudanças no mercado e com as expectativas dos discentes de uma forma geral. 

Sendo assim, pode-se afirmar que, apesar das DCN não sofrerem mudanças constantes, cabe as 

instituições – e aos docentes – realizar mudanças incrementais no curso, preocupando-se muito 

mais com seus conteúdos do que com sua estrutura. 

Considerando as percepções dos entrevistados, outra proposição teórica levantada foi: o curso 

de Administração brasileiro observa constantemente mudanças nas organizações? Considerando o 

que foi levantado até o momento, suponho que sim. Contudo, faz-se necessário verificar se esta 

prática se mantém entre outras instituições. Considero ainda que para isto faz-se necessário o 

interesse das instituições em sair da posição de replicadora de conhecimento e passar para uma 

posição de criadora. Conforme abordado durante as entrevistas, à medida que as instituições se 

especializam, a possibilidade de entrar em contato e aprofundar-se em novas teorias aumenta. 

Ainda que existam limitações quanto a sua especialização, constantemente são promovidos 

congressos, palestras, simpósios, etc., que abordem novas teorias no campo da pesquisa e da 

ciência, cabendo as instituições – e seus docentes – continuamente buscar pela atualização e 

inovação do saber. 

Com relação aos pressupostos considerados ao longo dessa pesquisa, destaca-se que apesar da 

Administração considerar como fator determinante para buscar novas teorias e ferramentas a forma 

como as organizações se comportam frente ao mercado e a sociedade, percebe-se nesse estudo que, 

para além disso, outros aspectos como as inovações tecnológicas influem diretamente em sua 

renovação, visto que esta é capaz de criar, atualizar e excluir práticas e teorias de forma ágil e 

fluida.  

Dessa forma, percebe-se que as inovações tecnológicas agem como um catalisador no processo 

de renovação e atualização das teorias e práticas administrativas, o que é cabível, visto que o 

elemento central das ciências organizacionais – a eficiência – busca continuamente otimizar seus 

processos e recursos.  

A partir das entrevistas percebe-se que a Administração, com seu caráter social aplicado, 

posiciona-se como uma ciência seletiva. Observando as práticas tidas como eficientes no mercado, 

pinça aquelas que apresentam maior relevância, incorporando somente as práticas e conceitos mais 

notáveis. Não é uma ciência que busca se antecipar ao presente, mas preocupa-se primordialmente 

em validar e aprimorar os comportamentos e práticas observados nas organizações. 

Foi possível perceber neste estudo que, a partir do Parecer 776/97, responsável por 

institucionalizar as Diretrizes Curriculares nos cursos de graduação no Brasil, a relação das 

instituições com o currículo mínimo estabelecido para o ensino em Administração mudou, afetando 



 
 

 

 

sua autonomia. Supõe-se que este seja um reflexo da preocupação por parte do CNE em garantir a 

qualidade do ensino neste curso que, conforme exposto anteriormente, sofreu um crescimento 

desordenado nos últimos anos. 

Por fim, pode-se dizer que a contribuição de Pedra (1993) quanto ao estabelecimento dos níveis 

mediadores responsáveis pela seleção dos conteúdos dos currículos, segue presente em nosso 

sistema de ensino. O nível jurídico, representado atualmente pela Resolução nº4/2005, possui papel 

fundamental no dimensionamento e seleção dos conhecimentos necessários para o ensino em 

Administração no país. Assim como o nível institucional, representado nesse estudo de caso pela 

UFF de Volta Redonda, que busca adaptar-se e renovar-se de acordo com suas reflexões sobre 

possíveis mudanças – ainda que incrementais e não documentadas – frente a sua realidade e 

limitações, estabelecendo um diálogo constante entre instituição, professores e alunos. 
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