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Resumo: O projeto tem como objetivo identificar as 
linhas pedagógicas dentro de instituições de ensino 
superior a partir de seu projeto pedagógico de curso de 
Administração, afim de verificar possíveis similaridades 
e diferenças entre elas e confirmar se as ações 
metodológicas de ensino aprendizagem descritas nos 
PPC estão coerentes com suas linhas pedagógicas. 
 

1. Introdução 
Dentro do universo pedagógico muito se 

discute sobre as maneiras mais adequadas para exercer a 

função de professor enquanto membro do corpo docente 

de uma instituição, que procura formar alunos éticos, 

autônomos e competentes. Algumas instituições ditam 

linhas e metodologias pré-determinadas, enquanto 

outras deixam esta questão subjetiva e totalmente a 

critério do professor. Dentro dessa perspectiva, não é 

possível encontrar uma única concepção de ensino que 

garanta o sucesso da construção das relações de ensino e 

de aprendizagem.  

Há inúmeras teorias sobre as relações de ensino 

e de aprendizagem, mas nem sempre os docentes ou 

mesmo os estudantes as conhecem. Poucos se 

perguntam quais são os motivos que geram uma ou 

outra ação dentro do espaço acadêmico ou, quando 

alguns o fazem, nem sempre encontram um meio 

propício para a reflexão necessária. Construir 

consciência sobre o lugar do qual a instituição 

estabelece os parâmetros do seu curso é uma estratégia 

para ampliar a qualidade da formação inicial dos 

estudantes e, também, a satisfação do docente com o seu 

trabalho, uma vez que se torna possível concretizar 

práticas pedagógicas que estejam de acordo com a visão 

de mundo dos envolvidos nos cursos. 

 

2. Metodologia Utilizada 
Para dar embasamento teórico foram utilizados 

dois livros e um artigo. Os autores são: Cipriano 

Luckesi [1]; Maria das Graças Nicoletti Mizukami [2] e 

Demerval Saviani [3]. 

Quanto aos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) que 
foram utilizados nas analises, selecionou-se 16 
instituições de ensino cujo curso de Administração 
obteve nota 3, 4 ou 5 no conceito geral do Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), 
fornecido pelo Ministério da Educação (MEC). Dentro 
deste critério houve análise de onze instituições de nota 

3, três de nota 4 e duas de nota 5, sendo elas instituições 
públicas, privadas e de diferentes regiões. 

As análises partiram principalmente da leitura das 
linhas pedagógicas descritas por Luckesi [1], sendo 
possível identificar estas linhas na maioria dos PPCs, 
pois as instituições de ensino fornecem informações 
concretas que possibilitam a assimilação das 
informações. 

 
3. Conclusões 

A partir da análise feita e da discussão realizada em 
conjunto com o orientador, verificou se que as 
instituições de ensino adotam linhas pedagógicas 
semelhantes às linhas descritas por Luckesi [1]. É 
possível verificar também que, mesmo a obra de autor 
em questão sendo um pouco antiga, ela se faz atual, 
visto que há grande facilidade de conciliação de 
informações entre as teorias descritas por ele e as 
práticas descritas nos PPCs.  
 

Figura 1 – Quantidade de PPCs analisados. 
 

Abaixo segue amostra das instituições analisadas. 
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