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INTRODUÇÃO 

 

 Belo Horizonte- MG.  “A TGA- Teoria Geral da Administração é a base da Ad-

ministração, e o administrador é o responsável pela organização do trabalho na socieda-

de". Afirmou Rolin (2011) no “Encontro de TGA” promovido pelo Conselho Regional 

de Administração de Minas Gerais / CRA-MG.  

 Goiânia-GO. “A TGA é: uma excessiva carga de informação meramente teórica, 

com pouca ou nenhuma aplicabilidade prática, e ausente da contextual idade das reali-

dades organizacionais”, Rodrigues (2006) ao ler o resultado da pesquisa com seus alu-

nos na Faculdade Padrão, nos traz uma pesquisa que identificou o sentimento dos seus 

alunos em relação à TGA.   

 Brasília – DF. O Conselho Federal de Administração - CFA reconheceu a neces-

sidade de mudanças no ensino de graduação da Administração e firma um protocolo de 

intenções com o IEL- Instituto Evaldo Lodi, para formação de projetos de diagnósticos 

dessas carências.  

 A importância – rejeição- reconhecimento de um mesmo objeto: o ensino da 

TGA, no mesmo espaço virtual, (Site do Administrador disponível em ww2.cfa.org.br). 

e advindas de espaços geográficos díspares, soa como uma polifonia inversa da histórica 

disciplina técnica, presente no currículo acadêmico desde os primeiros cursos na década 

de 50, e até então desprovida de uma univocidade quanto ao seu grau de importância, 

sem uma metodologia de ensino própria, ou qualquer incremento dos avanços da Tecno-

logia da Informação e Comunicação – TIC condizente com a pós-modernidade das or-

ganizações.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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 Os periódicos científicos da Universidade de São Paulo, Fundação Getúlio Var-

gas, Universidade Mackenzie e Universidade Federal de Pernambuco, entre outros de-

positados no Scielo ou em outros repositórios científicos inclusive o da Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologia, acrescido com a com a republicação de Guer-

reiro Ramos do original de 1950 sua obra clássica: Uma introdução ao histórico da or-

ganização racional do trabalho e o Encontro de TGA – Teoria Geral da Administração, 

ambos promovidos pelo Conselho Regional de Administração de Minas Gerais / CRA, 

promove a abertura de uma nova temporada sobre o tema que foi objeto de silenciamen-

to. Ao revisar também os conteúdos dos livros-textos mais referenciados nos ementários 

de TGA nos cursos de Administração: MAXIMIANO (2011), CHIAVENATO (2011), 

ARAUJO, GARCIA (2010), LACOMBE (2009). Confrontados com as mais recentes 

publicações dos repositórios, e anais publicados da produzidos em: Convenções, Con-

gresso, Seminários, Encontros, Fóruns, entre outros, possibilitou o inicio de outros tra-

balhos para um novo estado da arte. 

 

METODOLOGIA 

 

A revisão bibliográfica e principalmente periódicos científicos que estão no topo da 

classificação Qualis, alguns deles inclusos no estado da arte do assunto, pesquisados em 

repositórios científicos permitiu retomar a aproximação do tema de forma concisa e 

objetiva, com uma produção atualizada de um tema que já estava fora das discussões no 

ambiente acadêmico.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Através das Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN do curso de graduação em 

Administração, instrui as IES - Instituição de Ensino Superior para organizar sua grade 

curricular em blocos de conteúdos para atingir os objetivos: Formação básica, Formação 

Profissional, Estudos Quantitativos e suas Tecnologias, e Formação Complementar. 

Dentro do bloco de formação profissional está a Teoria Geral da Administração-TGA, 

juntamente com disciplinas relativas aos recursos humanos, mercados, marketing, mate-
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riais, produção, logística, finanças, orçamento, sistemas da informação, planejamento 

estratégico, gestão de serviços.  

 Os pressupostos da ciência da administração como sendo uma ciência social 

aplicada, encontra sua epistemologia na antropologia, sociologia, filosofia, psicologia, 

economia, direito e tecnologia da informação. Conteúdos estes aplicados em forma de 

Introdução ou aplicado inicio da graduação. O processo de formação do aluno egresso 

dos cursos de administração é formal e sistemático formando-se um elo. O outro elo é o 

professor. Qual a formação do professor de administração? 

 Durante muito tempo, não havia em nosso pais a preocupação com a formação 

de ensino Superior.  “Quem sabe. Sabe ensinar”. Contribuiu para a formação do critério 

para acesso á docência de Ensino superior: competência técnica, sua trajetória, seu su-

cesso em uma das áreas do saber técnico. (Gil, 2011). O “Professor sabe para ele, mas, 

não sabe passar”, comenta alguns alunos. “Embora os cursos de mestrado sejam consi-

derados atualmente o principal meio institucional de preparação de professores para o 

ensino superior, não contemplam de modo geral a formação pedagógica”, complementa 

Gil (2011). Não basta colocar um expert em sala de aula, para que ele seja bom profes-

sor, um mediador da relação ensino-professor-aluno-aprendizagem (Bastos, et al,), são 

como elos ligados entre si formando uma corrente, quando estes elos não estão ligados, 

tornam-se peças isoladas em um ambiente de produção acadêmica.  

 O ensino com suas ementas, conteúdos programáticos, programáticos, planos de 

ensino, planos de aula torna-se apenas documentos sem vida. O aluno parte interessada 

ou stakeholder deste processo, sofre com as horas que parece não ter fim para terminar 

as aulas. Ambos têm o mesmo sentimento comum. Não existe produção da aprendiza-

gem e os minutos são uma eternidade. Com toda a cadeia de elos quebrada, professor-

aluno, passa a criar outros elos ao nível inconsciente como forma de amenizar o desâ-

nimo e o desinteresse. São elos com características de contratos tácitos na produção do 

silencio-silenciamento-silenciar-ocultar o comum, o como “um”, desta cadeia partida.  

 Na produção dos novos elos, existe a aproximação, a escuta silenciosa, laços de 

amizade são produzidos e até o docente é visto como um individuo diferenciado, atenci-

oso e acima de tudo um bom professor, em univocidade e cumplicidade produz o enun-

cia mento da causa-problema: conteúdo disforme, atemporal descontruído de significa-

dos e significantes para o mundo corporativo.  Ao final do curso, e após 3 anos de ter 
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recebido os conteúdos numa “educação tipo bancária” (Freire, 1987), os alunos conclu-

intes são convidados a aprticiapr da prova ENADE que também reflete no IGC- índice 

Geral de Cursos da IES. Ambos os objetos de estratégias de marketing produzidas por 

agencias contratadas. Lembramos que todas as abordagens são avaliadas tendo o nume-

ro de questões relativas á TGA expressivo em relação ao todo. Quando a avaliação for 

boa, a IES capta maior numero de candidatos em relação á suas concorrentes, e motivo 

de rejeição pelos candidatos que não querem estudar um curso de baixo conceito numa 

IES de também baixo de conceito, afetando a estrutura de equilíbrio financeira da insti-

tuição onde a maioria dos custos são fixos. Não havendo a famosa “maior diluição dos 

custos fixos”, quando esta avaliação não for boa. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 Ao colocar o conteúdo programático na linha do tempo, tendo como origem a 

indústria automobilística, Administração Cientifica e o fim com a Abordagem Sistêmica 

é tido como uma falácia.  A divisão usual dos livros – textos em 4 partes: Abordagem 

Clássica; abordagem humanística; Abordagem estruturalista e a Abordagem sistêmica e 

Abordagem atual é desconstruída quando no shopping as redes de lanchonetes, traba-

lham com tempos e movimentos, padronização, produção em série entre outros da abor-

dagem clássica por exemplo. Os conceitos não obedecem alinha do tempo. Temos vi-

venciado em sala de aula, com também relatos de professores que a TGA começa pelo 

hoje. A utilização de vídeos institucionais produzidos pelas próprias empresas tem sido 

um recurso muito útil para contextualizar e contemporizar os conteúdos. As exibições 

de filmes já consagrados e estudados extensivamente produzem um resultado melhor. 

 A ausência da linha do tempo, histórica, rígida, trazendo fatos dos jornais e re-

vistas técnicas contextualizando com os alunos em uma trajetória reversa encontra apli-

cabilidade para todos os tipos de organizações, utilizando suportes tecnológicos, visan-

do ao egresso à compreensão das questões científicas, tecnológica, sociais e econômi-

cas, formas de produção, gerenciamento e tomada de decisões, como também ser capaz 

de autopromover sua empregabilidade com a assimilação de novas informações, condu-

zindo-se com equilíbrio emocional e outras manifestações da inteligência múltipla, vi-

sando sua adptalidade aos diversos ambientes organizacionais, quer tradicionais ou 
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emergentes nos vários desdobramentos do campo da administração (Brasil, 2005), (Go-

leman, 1989), Maximiano (2011). 

 As organizações como instrumento de desenvolvimento do desenvolvimento, 

este sustentável nos 3 eixos; econômico, ambiental e social, com estruturas de produção 

enxuta, distribuição ágil, logística reversa como reponsabilidade assumida, produtos de 

alto valor agregado. Neste ambiente de extrema competitividade são necessárias à for-

mação consistente do Administrador e principalmente aquelas que o levam análise criti-

ca á leitura de mundo, á flexibilidade nas relações e firmeza nas decisões. (Lacombe, 

2009); (Maximiano, 2011); (Garcia, 2010); (Chiavenato, 2011); (Gil, 2010). As propos-

tas para um redesenho didático-pedagógico da TGA - Teoria Geral da Administração 

deverá ser desenvolvido em outros trabalhos a partir deste núcleo inicial. 
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