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Resumo: O projeto visa a produção de um livro 

didático para o ensino de Sociologia em cursos de 

graduação em Administração. A proposta do mesmo é 

contribuir para a formação do futuro administrador, 

trabalhando temáticas sociológicas contemporâneas 

numa linguagem acessível e envolvente para o jovem 

estudante, recorrendo a estudos de casos, sínteses de 

reportagens do jornalismo de negócios e depoimentos 

de profissionais.  

 

1. Introdução 
O livro é um poderoso meio de conhecimento, e a 

obra a que esse projeto se refere tem o objetivo de 

despertar nos alunos dos cursos de graduação em 

Administração o interesse por pensar sociologicamente 

sobre as organizações. Para tanto, busca-se escrever os 

capítulos numa linguagem acessível e capaz de envolver 

o jovem-estudante, ao recorrer a situações próprias da 

sua futura área de atuação profissional, por meio de 

exemplos práticos da realidade organizacional, estudos 

de caso, reportagens do jornalismo de negócios, 

depoimentos de gestores e indicação de filmes 

relacionados aos temas tratados.  

O livro estava originalmente estruturado em dez 
capítulos, mas há a intenção de juntar algumas temáticas 

num mesmo capítulo a fim de reduzir para oito. 

Acredita-se que assim a obra se encaixará melhor num 

semestre letivo, normalmente composto por quatro 

meses de aula. Isto porque dois capítulos poderão ser 

trabalhados em cada mês, com uso de diferentes 

abordagens didáticas e metodologias ativas de 

aprendizagem. Em geral os capítulos tratam tanto da 

dinâmica interna da organização, com os distintos atores 

que a compõem interagindo por meio de cooperação e 

conflito; quanto das relações que a organização 
estabelece com outros agentes do contexto societal, a 

exemplo de concorrentes, fornecedores, sindicatos, 

ONGs e movimentos sociais. Eles abordam ainda 

questões de cultura e diversidade no mundo empresarial.  

Vale destacar que exemplos concretos da realidade 

organizacional serão bastante importantes para que o 

aluno que já trabalha possa relacionar a leitura com sua 

vida profissional e aquele que apenas estuda tenha 

condições de ir se preparando para os desafios que 

encontrará em sua carreira. Os capítulos estão sendo 

elaborados de forma a suscitar interesse, enfocando 

temas atuais e com reflexos claros na atuação do 
administrador. A ideia também é possibilitar que o 

aluno exercite a imaginação sociológica, enxergando as 

situações tratadas dentro dos contextos sociais em que 

ocorrem e para além das verdades cristalizadas no 

cotidiano. Acredita-se que o desenvolvimento desta 

competência é importante para a formação do 

administrador.  

 

2. Metodologia 
A relação de cooperação entre o autor do livro (o 

professor-orientador) e a aluna bolsista segue uma 

lógica pré-definida. A aluna tem sido convidada a fazer 

observações críticas sobre cada capítulo, a fim de 

sugerir adequações na linguagem aos objetivos 

esperados pela obra. Igualmente tem exercitado a 

habilidade investigativa, ao buscar reportagens do 
jornalismo de negócios relacionados com os temas 

tratados nos capítulos, buscando assim pensar a relação 

entre a teoria e a prática. Em síntese, o professor repassa 

para a bolsista versões iniciais dos capítulos já 

elaborados e esta é responsável por ler, fazer 

apontamentos, emitir opiniões, além de levantar 

reportagens sobre situações da realidade concreta do 

mundo empresarial que ilustrem os temas tratados.  

 

2. Conclusões 
A participação no projeto tem sido proveitosa. A 

relação de troca professor/aluno tem sido exercitada, 

facilitando o aprendizado ao longo do caminho trilhado 
até aqui. Destaca-se ainda o trabalho colaborativo, o 

compartilhamento de experiências em prol dos futuros 

leitores da obra proposta. Acredita-se que a forma como 

o livro está sendo produzido levará o leitor a perceber 

que sua vivência profissional presente e/ou futura está 

contemplada ali. Assim, sentir-se-á familiarizado com o 

enredo que o livro abordará e estimulado a refletir. Vale 

ressaltar que, seguindo a metodologia acima descrita, 

até o momento já foram trabalhados três capítulos do 

livro proposto, restando outros cinco a serem 

contemplados.  
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