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Resumo - O trabalho apresentado faz uma síntese das prioridades dos professores e das 

expectativas dos alunos sobre as decisões no âmbito da prática curricular no contexto da sala 

de aula.  É o recorte da pesquisa Currículo e profissionalidade docente: uma análise curricular 

do curso de Administração realizada em uma universidade pública da cidade de Palmas /TO, 

desenvolvida no doutorado da Universidade do Minho, Portugal. Teve como objetivo,  

analisar as decisões curriculares para identificar as prioridades dos professores relacionadas às 

expectativas dos alunos no âmbito da prática curricular com o intuito de examinar os 

discursos para identificar os indicadores da prática curricular. A metodologia da pesquisa foi 

enquadrada numa abordagem mista na relação entre dados qualitativos e quantitativos na 

perspectiva de Guba & Lincoln (1994). Trabalhou-se com uma amostra de 20 professores e 

180 alunos. Durante o processo de investigação foram adotados os inquéritos por 

questionários, entrevistas e análise documental. Na análise orientada pelos instrumentos de 

mensuração da escala de Likert, utilizou-se o Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) “versão 20” para a tabulação dos dados dos questionários. As entrevistas e os 

documentos foram analisados e viabilizados por categorias empíricas, que emergiram de cada 

documento com auxílio do Software Nvivo 2010, visando codificação e categorização dos 

dados qualitativos. Os resultados evidenciaram o desencontro entre as decisões de prioridade 

máxima dos professores e expectativas dos alunos relacionadas à prática curricular em sala de 

aula. Conclui-se que há necessidade dos professores priorizarem decisões que envolvam os 

alunos na compreensão dos fundamentos e da base de sustentação do currículo e da formação 

do Administrador. Sugere-se a articulação entre as prioridades docentes e expectativas dos 

alunos referentes à prática curricular em sala de aula. 
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Introdução  

 

O presente estudo privilegiou os aspectos da prática curricular vinculados com os 

conhecimentos, competências e atitudes dos professores do curso de Administração para 

planejar e gerir o próprio currículo no cotidiano de sala de aula, considerando à 

profissionalização docente.  

                                                             
1 Graduação em Administração; Mestre em Administração Rural; Doutor em Educação na área de 

Desenvolvimento Curricular. Professor Adjunto da Universidade Federal do Tocantins./Brasil.  
2 Doutor e Pós-doutor em Educação na área de Desenvolvimento Curricular. Professor Catedrático da 

Universidade do Minho/Portugal.  



 
 

Um dos aspectos básicos da prática curricular do curso de Administração refere-se à 

atividade de ensino numa relação de ensinar e aprender. Para isso, as decisões curriculares 

tomadas pelos professores relacionam-se as questões políticas, epistemológicas, didático-

pedagógicas. 

 Acredita-se que a atividade de ensino dos professores do curso de Administração está 

conectada com o currículo oficial de modo que para planejar o currículo do curso seja 

analisada a proposta do Ministério de Educação e Cultura (MEC), que estabelece as 

orientações sejam compreendidas pelos docentes e discentes, visando a elaboração do 

currículo da formação dos administradores. Somente desta forma, o posicionamento e a 

tomada de decisões são ponderadas e levadas em conta às necessidades formativas dos 

formandos. 

Além da proposta curricular das DCN
3
 (RESOLUÇÃO n.4, CNE/CES

4
, 2005), tem o 

PPC
5
 (RESOLUÇÃO DO CONSEPE

6
, n.15, 2010), que apresentam as diretrizes de formação 

e as prioridades orientadoras do processo formativo, como o desenvolvimento das 

competências e habilidades dos alunos do curso de Administração. Mas nestes documentos 

estão implícitas as orientações políticas, ideológicas, pedagógicas, dentre outras.  

 Neste texto, se faz uma análise da tomada de decisão na prática curricular, a partir dos 

itens categorizados como planejamento e a configuração do ensino; e qualidade da formação, 

tomando como referência o grau de prioridades dos professores e as relacionadas expectativas 

dos alunos.  

 

Marco teórico  

 

A prática curricular em sala de aula está relacionada com vários indicadores, dentre 

eles a decisão de planejar levando em consideração a participação dos alunos, no processo de 

discussão e reelaboração dos conteúdos programáticos. Para Gimeno Sacristán (2000) o 

planejamento da prática curricular para sala de aula não diz respeito somente aos objetivos e 

aos conteúdos, também inclui a preparação das condições em prol do desenvolvimento 

curricular no contexto da aula. Deste modo, é importante não esquecer que no plano de ensino 

das disciplinas estão implícitos os fundamentos do ensino e da aprendizagem (fundamentos 

lógicos, psicológicos, pedagógicos, epistemológicos, políticos, administrativos, econômicos 

entre outros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                             
3 DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais.  
4 CNE/CES – Conselho Nacional de Educação/ Câmara de Educação Superior 
5 PPC = Projeto Pedagógico do Curso. 
6 CONSEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 



 
 

Para Sordi (2005), o planejamento curricular na contemporaneidade implica numa 

visão do futuro, antecipando o que ainda não existe. É considerado um verdadeiro ensaio de 

prospecção. O planejamento é de fundamental importância para o processo de ensino e de 

aprendizagem no contexto de sala de aula. Gimeno (2000) compreende que o planejamento 

curricular dá forma ao plano da prática curricular em sala de aula. Para Pacheco (2001) os 

planos em nível de realização de sala de aula expressam o currículo oficial, o projeto 

pedagógico e didático.   

Tratando do conceito de planejamento, recorreu-se a Gimeno Sacristán, (2000), que na 

sua concepção é um meio de pensar antecipadamente os problemas da prática, bem como, de 

assumir determinada racionalidade, determinado fundamento e direcioná-los coerentemente, 

levando em conta certa intencionalidade. Ainda, refletindo sobre o planejamento, as ideias da 

Pontifícia Universidade Católicas de São Paulo  PUC-SP (2012) deixam claro que, os 

professores utilizam a ementa como critério para selecionar o conteúdo conceitual e 

procedimental: competências e habilidades que pretendem que os alunos aprendam e 

desenvolvam nas disciplinas.  

Neste sentido, planejar no ensino superior implica numa decisão de abranger além dos 

conteúdos conceituais, aqueles que são necessários ao desenvolvimento de competências e 

habilidades. Esta é uma orientação das DCN (Brasil, 2005) para a organização e prática 

curricular. 

De acordo com Veiga-Neto (2005) a prática curricular pode ser entendida como uma 

atividade flexível e inovadora, no que diz respeito às decisões necessárias para a organização 

curricular e a prática em sala de aula. No que concerne aos termos pedagógicos são vários os 

princípios, dentre eles pode se denotar o da disciplinaridade, o da interdisciplinaridade, o da 

transdisciplinaridade e por último, o dos temas transversais. 

Tais princípios contribuem para os professores compreenderem como estão 

trabalhando.  Segundo Pinar (2007) nas teorias do currículo, a prática interdisciplinar viabiliza 

a relação do professor com o seu eu, com a sociedade, com o local e o global, com as 

disciplinas e a vida cotidiana, isto porque, supõe a negociação e reflexão sobre a própria 

experiência com a finalidade de construir um novo saber.  

Considerando este tipo de prática com base em princípios curriculares, os professores 

do curso de Administração não só precisam desenvolver suas atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, necessitam participar de debates, movimentos políticos e educativos no âmbito 

local, regional, nacional e/ou internacional. 

Para Veiga-Neto (2005), a interdisciplinaridade é considerada um dos temas mais 

antigo no campo da educação, ela ocorre em diferentes níveis de ensino. Historicamente, 



 
 

diferentes especialistas têm voltado a sua atenção para a proposta pedagógica interdisciplinar, 

desde os desenhos curriculares até a avaliação de experiências em andamento. 

Para Will (2015), além dos princípios curriculares, existem outros indicadores da 

prática curricular, dentre eles as questões políticas, pedagógicas, epistemológicas. Ao longo 

da história, a universidade vem se constituindo em um espaço de produção e de reprodução de 

saberes.  Neste contexto existe uma preocupação e uma reflexão cautelosa diante das 

reformulações e inovação curricular promovida pelo Ministério de Educação.  Zabalza, 

(2007), promove várias reflexões e dentre elas, as das políticas governamentais. Nos últimos 

anos deste milênio, surgiram com novas características, como a da complexidade, da 

interdependência e da singularidade. Uma nova noção de governança e de tempo curricular 

que inclui noção de lugar. Essa nova concepção é tratada por Pacheco (2014), como sendo as 

trajetórias curriculares que traçam tempo, lugares e finalidades, preservando, assim, os 

sistemas de poder e ideias, de modo que mudam as linguagens e os discursos.  

Considerando a discussão anterior, pressupõe-se que o professor ao buscar 

fundamentos para construção da sua prática, constrói a sua identidade profissional, mediante 

um processo de reflexão, do tipo discutido por Schön (1992). Na prática curricular precisa 

analisar as rotinas e técnicas utilizadas na prática pedagógica e fazer reflexões teóricas, assim, 

a epistemologia da prática teorizada pode criar estratégias de descobrir as questões ocultas em 

contextos conflitivos e divergentes e estabelecer novas referências e formas de se relacionar 

com a realidade vivenciada. Nesta perspectiva, Leite (2008) acredita que o currículo 

entendido como projeto desenvolvido na prática curricular permite a articulação das ações 

coletivas com partilha, negociação de interesses, de recursos e vivências de processos que 

proporcionam um novo sentido e construção de novas racionalidades e novos conhecimentos. 

Pacheco (2014) aborda conhecimento de ensino na perspectiva de transformação 

curricular, um conceito mais amplo do que a transposição didática. A transformação 

curricular é concebida como um processo de ensino e aprendizagem com possibilidades de 

converter o currículo prescrito
7
 e o currículo programado

8
 num projeto em ação. Neste 

sentido, a prática curricular em sala de aula se diferencia do modelo de ensino universitário 

por transmissão de informações e de experiências consolidadas, com a finalidade que os 

alunos retenham, absorvam e reproduzam nas provas avaliativas (MASSETO, 2005).  

 

Metodologia 

 

                                                             
7 Proposta curricular em nível nacional para o curso de Administração.  
8 Projeto pedagógico do curso de Administração.  



 
 

Este texto se insere numa investigação que fez a compreensão de decisões curriculares 

no contexto de uma Universidade Federal do Tocantins, considerando os indicadores e os 

critérios do currículo oficial. Assim, levou-se em conta o currículo local, a prática pedagógica 

e a articulação realizada pelos professores do curso de Administração. 

Os resultados foram adquiridos a partir da análise das prioridades docentes e 

expectativas discentes referentes às decisões curriculares tomadas no curso de Administração. 

Decidiu-se por indicadores que ajudassem a fazer essa leitura. Desse modo, verificou-se a 

participação dos professores nessas decisões, como se projetam como profissionais docentes, 

e como o currículo estava presente na prática didático-pedagógica. 

A pesquisa vinculou-se à natureza da investigação mista (qualitativa e quantitativa).   

De acordo com Guba e Lincoln, (1994), nessas últimas décadas, a natureza dos dados 

qualitativos já é aceitável em relação aos dados quantitativos sem que propriamente esteja 

vinculada ao paradigma positivista.  Os dados qualitativos e quantitativos se relacionaram no 

sentido de estruturar os dados, para isso, seguiu-se parâmetros, técnicas de recolha de dados, 

técnicas de análise de dados e teve a abrangência dos aspectos éticos relacionados com a 

investigação. 

 

1. Lócus da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada numa das universidades do Tocantins. Ela é composta por 

várias sedes de norte a sul do Estado do Tocantins.  Localizada à margem direita do Rio 

Tocantins, cercada pelas Serras do Carmo, Lajeado, banhado pelo Rio Tocantins e possui 

largas avenidas e diversas áreas verdes.   

 

2. Amostra da pesquisa 

 

Os professores e alunos do curso de Administração da universidade investigada 

formaram a população da pesquisa. Dos 24 professores efetivos em 2012, 20 (83,33%), 

representaram a amostra dos docentes. E do universo de 345 alunos do segundo semestre de 

2012, 180 (52,17%) formaram a amostra dos discentes. Distribuiu-se a amostra dos alunos em 

oito períodos (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7,8º) nos semestres do curso e a turma de Master in 

Business Administration “MBA”. Para Cervo e Bervian (2002), a amostra é a parte da 

população ou do universo pesquisado. A amostra definitiva para o presente trabalho foi 

estabelecida em outubro de 2012 no período que antecedeu a execução da pesquisa. 

 



 
 

3. Técnicas de recolha de dados 

 

Os questionários e as entrevistas e documentos (DCN, 2005; Projeto pedagógico do 

Curso; e Planos de ensino), foram os recursos utilizados na recolha dos dados. Para De ketele 

& Rogiers (1999) esses são as principais técnicas para a pesquisa descritiva. O planejamento 

da pesquisa ocorreu durante o doutorado em desenvolvimento curricular, assim, foi sendo 

aprofundada a metodologia, passando por modificações e ampliações mediante a utilização de 

procedimentos estatísticos de análise de dados quantitativos (Oliveira, 2008) e a análise de 

conteúdo de dados qualitativos (Esteves, 2006). 

Foram elaborados dois questionários, um respondido pelos professores, o outro pelos 

alunos do curso. Os questionários foram elaborados com questões fechadas. Tomando como 

referencia a escala de Likert. Sua esquematização foi dividida em duas partes, a primeira se 

referiu a caracterização tanto dos professores, como dos alunos e a segunda referente às 

questões formuladas em cinco dimensões relacionadas e independentes, vinculadas aos 

objetivos e ao problema da investigação (1 Organização e estruturação curricular. 2 Prática 

curricular em sala de aula. 3 Prática de avaliação. 4 Saberes e competências dos professores 

de Administração. 5 Ética do professor em contexto curricular). Para a organização deste 

texto fizemos um recorte da segunda dimensão. 

Fez-se uma triangulação entre a análise dos questionários, entrevistas com os 

professores e alunos e da análise dos documentos, inserindo-os no problema da articulação 

das decisões curriculares.  

 

4. Categorização e análise dos dados  

 

A semelhança entre as questões da dimensão 2 do questionário dos professores e dos 

alunos não eram iguais, mas havia uma relação por afinidade. Isso ocorreu de maneira que, 

cada grupo de questões (D2) do questionário 1 se relacionasse com o grupo de questões (D2) 

do questionário 2. Assim, se fez a associação entre as questões da dimensão (D2) para buscar 

estabelecer os nexos entre as prioridades dos professores e as expectativas dos alunos.   

Utilizou-se o SPSS (versão 20) para calcular a média de cada item do questionário dos 

professores e a do seu correspondente (alunos).  

Os documentos recolhidos foram ordenados para leitura, codificação, descrição e 

análise e utilizou-se o Nvivo (2010).  Em função do objeto e dos objetivos da pesquisa, 

delimitou-se a natureza e a quantidade de documentos (Diário Oficial da União - DOU, com a 

Resolução nº 4. de 13 de julho de 2005 – Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 



 
 

graduação em Administração; Planejamento Estratégico da Universidade onde ocorreu a 

pesquisa; Projeto Pedagógico do Curso de Administração; Planos de ensino das disciplinas do 

curso de Administração).  

A análise de conteúdo foi aplicada às entrevistas, segundo Bardin (2009, p. 47) esse 

método “é uma operação de recorte de informação, de classificação por indexação, 

representação condensada da informação". O autor diz que “[…] a análise de conteúdo é a 

manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os 

indicadores que permitam inferir sobre outra realidade que não a da mensagem” (IBIDEM, 

48). 

 

Resultados  

 

As prioridades docentes se relacionaram com as expectativas dos alunos no contexto 

curricular e estão categorizadas em planejamento e configuração do ensino; e qualidade da 

formação. Assim, foi possível fazer uma caracterização da prática curricular no contexto da 

sala de aula, a partir do quadro 1. 

 

Quadro 1 - Prioridades dos professores e expectativas dos alunos no âmbito da prática curricular em sala de aula.  

 

Grau Categorias          Prioridades  Expectativas  
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Planejar as unidades da 

disciplina no semestre com os 
conteúdos programáticos, de 

modo que os alunos possam 

participar da proposta de 

ensino-aprendizagem (M=3,45; 

DP=1,50). 

Ter acesso aos planos de ensino das disciplinas 

que cursam nos semestres (M=4,12; DP= 0,81). 

In
te

r
m

e
d

ia
r
ia
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Favorecer estudos 

interdisciplinares/ 

transdisciplinares, ajudando na 

construção de projetos de 

atividades de pesquisa e 

extensão (M =3,25; DP =1,02). 

Vivenciar situações pedagógicas com o 

conteúdo de aprendizagem numa perspectiva 

interdisciplinar/ transdisciplinar (M=3,87; DP = 

1,02). 

Ter como referencial da prática 

pedagógica os princípios e a 
concepção de ensino, de 

aprendizagem, de educação e os 

conteúdos do processo 

formativo inerente ao 

desenvolvimento pessoal e 

profissional dos estudantes de 

administração (M =3,15; DP 

=1,56). 

Ter acesso aos conteúdos de caráter científico, 

técnico-prático e metodológico de modo a 
favorecer o processo de apropriação de 

conhecimentos específicos para a formação 

profissional (M=4,27; DP=0,90). 

Ter acesso aos princípios e a concepção de 

ensino-aprendizagem, voltadas para a formação 

e profissionalização na área da Administração 

(M=4,22; DP=0,85). 

Q
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Desenvolver a atividade de 

ensino e com competência para 

dialogar com as experiências e 

aprendizado dos estudantes 

(2,90 DP=1,41). 

Vivenciar situações de aprendizagem com 

professores flexíveis para ter domínio do 

conteúdo disciplinar (M=4,29; DP=0,84). 

Ter acesso às estratégias de aprendizagem que 

facilita a investigação/troca de experiências 
(M=4,14; DP=0,93). 



 
 

M
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im
a
 

Estudar as questões políticas, 

teóricas e pedagógicas que 

dizem respeito à formação dos 
alunos, para construir o 

conhecimento inerente ao 

ensino de administração (M= 

2,25 DP=1,37). 

Encontrar nos professores parceiros 

comprometidos com os conteúdos de ensino, de 

forma a promover uma formação de qualidade 
(M=4,54; DP= 0,75). 

Encontrar nos professores parceiros 

comprometidos com a prática pedagógica (M= 

4,26; DP=0,88). 

 

Observando o quadro 1, encontra-se a prioridade máxima e mínima, bem como, as 

intermediárias. As prioridades dos professores são equivalentes às expectativas dos alunos 

que se diferenciam pela ordem.  

A prioridade máxima dos professores de planejar as unidades da disciplina no 

semestre com os conteúdos programáticos, de modo que os alunos possam participar da 

proposta de ensino-aprendizagem, é menor do que a expectativa dos alunos de ter acesso aos 

planos das disciplinas. Conforme representada no gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Prioridade máxima dos professores e expectativa dos alunos na dimensão da prática curricular em sala 

de aula.  

 

 

 

A prioridade máxima dos professores com M= 3,45 (DP = 1,50) é menor do que a 

expectativa dos alunos, com M=4,12 (DP=0,81). O desvio padrão mostra que o consenso dos 

professores é baixo e o dos alunos é moderadamente baixo. Neste caso, ter acesso ao plano de 

ensino, apesar de ser a menor expectativa dos alunos, ainda ultrapassa em termos do consenso  

a prioridade dos professores relacionada ao planejamento com a participação dos alunos.   

Diante da diferença entre prioridade e expectativa observada no gráfico em referência, 

recorreu-se a análise de conteúdo das entrevistas, e constatou-se que os alunos abordaram a 

questão de forma significativa para o processo de aprendizagem. Eles consideraram o plano 

de ensino como um “instrumento de direcionamento do aprendizado, como guia do conteúdo, 

indicador do trabalho pedagógico e da metodologia de ensino e da relação entre teoria e 
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prática”. Ainda criticaram as atitudes daqueles professores que não assumiam “o 

compromisso de disponibilizar os planos de ensino para os estudantes”, bem como, daqueles 

que “não cumpriram com o plano disponibilizado na disciplina”. No entanto, qualquer juízo, 

diante dessa situação pode ser precipitado, é preciso conhecer os motivos e a razão dessa 

decisão, contudo se faz necessário um diálogo entre docente e discente quando não é possível 

o cumprimento do plano.   

 Outro dado importante dos planos de ensino foi conseguido por meio do resultado da 

análise documental, constatou-se por meio das ementas dos planos dos professores, a seguinte 

caracterização: 59% abordam somente os conteúdos conceituais; 22,7% os conteúdos 

conceituais conectados aos procedimentos (habilidades gerais) e 18,2% além dos conteúdos 

conceituais trazem indicadores de contextualização histórica.  

A prioridade relacionada às questões políticas, teóricas e pedagógicas, visando o 

conhecimento da formação é menor do que as expectativas dos alunos, no que diz respeito aos 

conteúdos de sua formação e as questões da prática pedagógica. Conforme ilustrado no 

gráfico 2. Verifica-se as decisões das prioridades mínimas dos professores e às expectativas 

dos alunos.  

 

Gráfico 21. Prioridade mínima dos professores e expectativa dos alunos na dimensão da prática curricular em 

sala de aula. 

 

 

 

Na construção do currículo, estudar as questões políticas, teóricas e pedagógicas que 

dizem respeito à formação dos alunos, para construir o conhecimento inerente ao ensino de 

administração com M= 2,25 (DP 1,37), é prioridade mínima para os professores, sendo menor 

do que as expectativas dos alunos de encontrar nos professores parceiros comprometidos com 
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os conteúdos de ensino de forma a promover uma formação de qualidade com M= 4,54; DP= 

0,75); e encontrar nos professores parceiros comprometidos com o conhecimento teórico e 

com a prática pedagógica, com M= 4,26; (DP=0,88).  O desvio padrão indica que o consenso 

dos professores é baixo e o consenso dos alunos é moderadamente baixo.  

Diante dos resultados dos questionários sobre a questão pedagógica, recorreu-se à 

análise de conteúdo das entrevistas dos professores, que expressam a visão sobre os aspectos 

pedagógicos, como: “os professores do curso, de um modo geral, mesmo os experientes, 

ainda apresentam muita dificuldade na questão pedagógica por falta de formação, 

aperfeiçoamento e atualização na área”.  

Essas reflexões docentes sobre suas próprias dificuldades nas estratégias de ensino é 

uma forma de mostrar os obstáculos para transformar o currículo em prática curricular de sala 

de aula. Este estudo de Will (2015), também revela as opiniões dos alunos sobre a questão, 

quando eles dizem: “os professores devem ter conhecimento do curso de Administração em 

relação à carreira de administrador”; “ter domínio de teorias voltadas para a formação desses 

profissionais e competências para repassar as teorias para formar o administrador”. 

Ainda é interessante destacar duas referências feitas pelos alunos “o currículo pode 

melhorar a postura dos alunos e o senso crítico”; “pode melhorar as atividades e os 

conhecimentos no processo de aprendizagem”.  Percebe-se que existe uma expectativa sobre o 

currículo escrito e programado do curso, no sentido de transformá-lo em prática curricular em 

sala de aula.  Segundo Pacheco (2014) a transformação do currículo em uma prática curricular 

é uma relação de respeito e de parceria entre professores e alunos. 

Na análise documental, o PPC do curso de Administração tem como proposta a 

formação de um perfil profissional com características normatizadas pelo MEC (Resolução do 

CONSEPE n. 15, 2010). Desse modo, é imprescindível que os professores se apropriem dos 

fundamentos políticos, teóricos e pedagógicos que estão implícitos nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, que de um modo, ou de outro vão permear a prática curricular de sala de aula. A 

apropriação dos conteúdos implícitos possibilita o conhecimento da profissão do 

administrador.  Os fundamentos do currículo; da formação instrumental; da educação política 

e ideológica de acesso aos alunos universitários, tendo o professor como mediador.   

As prioridades relacionadas com os fundamentos pedagógicos de interdisciplinaridade 

e transdisciplinaridade e aquelas relacionadas às concepções de ensino e aprendizagem, as 

questões pedagógicas e dos conhecimentos da formação do administrador foram consideradas 

como intermediarias. A maior prioridade dos professores recaiu no planejamento, enquanto 

para os alunos, maior expectativa é com a qualidade do ensino. A menor prioridade dos 

professores se referiu à questão relacionada aos aspectos políticos, pedagógicos vinculados ao 



 
 

conhecimento da formação do administrador, que podem contribuir com a qualidade da 

formação. No entanto a menor expectativa dos alunos se referiu à questão dos fundamentos 

pedagógicos, a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.  

 

Considerações finais 

 

A prioridade dos professores na dimensão (D2), referente à prática curricular em sala 

de aula, se concentrou na importância significativa do planejamento. No entanto a maior 

expectativa dos alunos se concentrou no companheirismo e compromisso dos professores  

com a formação de qualidade.   

 O plano de ensino foi considerado como instrumento de direcionamento da 

aprendizagem, como guia do conteúdo, indicador do trabalho pedagógico e da metodologia de 

ensino e da relação entre teoria e prática.  Mas o acesso é algo que os alunos não têm tanta 

expectativa. 

Os professores mostraram que a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade são 

prioridades pedagógicas, mas a expectativa dos alunos é alta de participarem desse tipo de 

experiência. Portanto, fica claro que essa prática ainda não foi consolidada no curso de 

Administração.  

 Os princípios e as concepções que regem o trabalho docente inerente ao 

desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes de administração, no entanto, ainda é 

pouco aceito nas decisões no âmbito docente. Então, é pertinente que os professores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

reflitam sobre as necessidades formativas dos alunos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na caracterização da prática curricular, os pontos de vista, às vezes contraditórios, às 

vezes esclarecedores, explicitaram as confluências e divergências de concepções entre 

professores e alunos. No entanto, os conflitos existentes por questões de interesses diversos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ficaram evidentes com baixa articulação nas decisões no âmbito do PPC e das DCN. 

Observou-se que falta uma articulação entre as prioridades e as expectativas, entre os 

discursos dos professores e alunos. Entendeu-se que esse desencontro torna difícil a 

compreensão e a reorganização da prática em sala de aula pautada por uma postura política de 

decisão curricular, situada em discussões e saberes profissionais da profissão docente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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