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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo identificar as práticas sociais que sustentam resultados 
acadêmicos superiores em dois programas de doutorado em Administração: USP e UFRGS. 
Utiliza como indicador de resultados acadêmicos, a avaliação trienal da CAPES (2004 – 
2007). O estudo se utiliza de uma abordagem epistemológica interpretativa e social 
construtivista e tem como orientação teórica a corrente conhecida como estratégia como 
prática social. Para uma melhor compreensão do fenômeno, possui em seu referencial teórico 
tópicos que discutem: uma breve história do pensamento em estratégia; a estratégia como 
prática; concepções da Universidade e sociologia da educação; pós-graduação stricto sensu e 
doutorado em Administração no Brasil; resultados organizacionais e acadêmicos. A pesquisa 
empírica foi de natureza qualitativa e se constitui em uma análise comparativa de casos. A 
coleta de dados foi realizada com permanência de cerca de um mês em cada Universidade. Os 
dados foram obtidos com base em 22 entrevistas semi-estruturadas, observação não-
participante, conversas informais e análise documental. Esses dados foram triangulados e 
tratados mediante análise de conteúdo, no sentido de obter os significados compartilhados dos 
atores que efetivam as atividades individuais e práticas coletivas que sustentam resultados 
superiores. Não se descartou as características organizacionais dos programas de pós-
graduação e das Universidades, bem como questões históricas e do ambiente desses cursos 
que eram percebidas como relevantes. Como principais resultados da pesquisa, evidencia-se 
que determinadas características e atividades da coordenação, dos doutorandos e dos 
professores são relevantes, como por exemplo: comprometimento e dedicação, por parte dos 
doutorandos; valorização da pesquisa e estar em contato com o mundo real das organizações, 
por parte dos professores;  coordenar o programa e proporcionar incentivos com base nas 
métricas da CAPES, por parte da coordenação dos cursos. Com relação às práticas coletivas, 
destacam-se a atuação de todos atores em grupos de pesquisa e com produção científica em 
conjunto. Nas conclusões, evidencia que as posições voluntaristas e deterministas devem ser 
evitadas para melhor compreensão dos resultados obtidos. E mostra que as estruturas, tanto 
materiais como simbólicas, bem como as ações, tanto individuais como coletivas, se 
organizam recursivamente nas práticas sociais que sustentam resultados acadêmicos 
superiores desses cursos de doutorado. 
 
Palavras-chave: doutorado em administração; práticas sociais; resultados acadêmicos 

 



 

ABSTRACT 

This study aimed to identify the social practices that sustain superior academic results in two 
Ph.D. programs in Management: USP e UFRGS. It utilizes as academic results indicator, the 
CAPES triennial evaluation (2004-2007). The study uses an interpretive and social 
constructivist epistemological approach and has as theoretical orientation the “strategy as 
social practice” perspective. For a better understanding of the phenomenon, it has in its 
corpus topics that discuss: a short history of the strategy field; the strategy as practice; 
University conceptions and sociology of education; stricto sensu post-graduation and Ph.D. in 
Management in Brazil; organizational and academic results. The empirical research was 
qualitative and is a comparative case study. The data collection was done with the 
researcher’s 1 month-near permanence in each University. The data was obtained based on 22 
semi-structured interviews, non-participant observation, informal conversations and 
documental analysis. These data were triangulated and treated through content analysis, in 
order to get the shared meanings from the actors that effect the individual activities and 
collective practices that sustain superior results. The organizational characteristics of both 
post-graduation programs and Universities were not discarded, as well as historical and 
environmental questions from these courses that were perceived as relevant. As main results, 
it is shown that some characteristics and activities of the program’s coordination, students and 
professors are relevant, for instance: commitment and dedication, from the students; research 
inclination and being in touch with the organizations real world, from the professors; 
coordinate the program and offer incentives based on CAPES’ metrical, from the courses’ 
coordination. Regarding the collective practices, the performance of the whole group of actors 
in research groups and in collective scientific production, is highlighted. For conclusion, it 
shows that the voluntarism and determinism conceptions should be avoided in order to 
understand the results gathered. And it shows that the structures, both material and symbolic, 
as well as actions, both individual and collective, are recursively constituted in the social 
practices that sustain the superior academic results of these Ph.D. courses. 
 
Keywords: Ph.D. in Management; social practices; academic results 
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino de administração no Brasil tem sido foco de muitos estudos e discussões no 

meio acadêmico nacional, como tem mostrado o aumento no número de publicações nos 

eventos da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração (ANPAD) e 

nas principais revistas especializadas do país sobre o tema em questão. Evidência dessa 

importância é a criação de uma divisão específica para submissão de trabalhos, a partir de 

2001, no Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Administração (ENANPAD), relativa ao tema do “Ensino e Pesquisa em Administração e 

Contabilidade”; pela criação em 2004 do Programa de Capacitação Docente em 

Administração (PDGA), monitorado e avaliado pela ANPAD (SAUERBRONN e 

OLIVEIRA, 2007) e; pela recente criação de um encontro temático em 2007 específico para 

apresentação de trabalhos e discussões relativas a esse assunto, o Encontro de Ensino e 

Pesquisa em Administração e Contabilidade (ENEPQ).  

No entanto, a maioria dos trabalhos publicados no país tem o foco na graduação, 

alguns deles na especialização e MBA´s, mas no que diz respeito ao sistema de pós-graduação 

stricto sensu, há poucos trabalhos. Isso se constitui em uma fragilidade da área, sabendo da 

expansão que esses cursos obtiveram nos últimos anos e do papel que os mesmos possuem de 

formação de docentes, pesquisadores e de profissionais altamente qualificados para o setor 

produtivo (FESTINALLI, 2005), mesmo tendo consciência das diferenças que são 

encontradas entre a cultura acadêmica e empresarial (CABRAL-CARDOSO, 2001). Em 

relação aos estudos sobre cursos de doutoramento em administração, percebe-se um número 

muito menor de reflexões acerca desses cursos do que no nível de mestrado.   

Em levantamento obtido a partir de corte temporal de 2000 a 2007 nas publicações do 

Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração 

(ENANPAD), Encontro Nacional de Estudos Organizacionais (ENEO), Encontro de Estudos 

em Estratégia (3Es) e no recém criado Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em 

Administração (ENEPQ), todos organizados pela ANPAD, poucos foram os trabalhos que 

diziam respeito aos cursos de doutorado em administração no país. Rara exceção é o trabalho 

de Pereira, Neto, Espartel e Fracasso (2002), publicado no ENANPAD de 2002 e elaborado 

com base no curso de doutorado em administração da UFRGS, que explora de forma 

aprofundada as responsabilidades de alunos, professores e da instituição em um curso de 

doutorado em administração e fornece muitas das bases conceituais desse trabalho.  
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Em outro levantamento que utilizou o mesmo corte temporal, obtido a partir das 

principais revistas acadêmicas da área, que incluiu a Brazilian Administration Review (BAR 

– ANPAD), Revista de Administração Contemporânea (RAC - ANPAD), Revista de 

Administração Contemporânea Eletrônica (RAC Eletrônica - ANPAD), Revista de 

Administração de Empresas (RAE - FGV-SP), Revista de Administração da Universidade de 

São Paulo (RA-USP) e Organizações e Sociedade (O&S - UFBA), o número de artigos 

publicados sobre o tema é ainda menor. Esses levantamentos foram feitos pelo autor desse 

trabalho como forma de verificar o que a literatura especializada nacional trazia de reflexões e 

discussões sobre os cursos de formação doutoral em administração no Brasil. 

Esse trabalho buscou cumprir essa lacuna, que é a falta de estudos sobre esse tema, e 

dar continuidade aos esforços de Pereira et al. (2002), atendendo às recomendações para 

futuras pesquisas feitas por eles e entendendo que a formação doutoral em administração 

acaba por influenciar todos os outros níveis de ensino e pesquisa na área. São os futuros 

doutores que produzirão não só muito do conhecimento em administração através da 

pesquisa, como têm papel vital na formação de professores para os cursos de doutorado, 

mestrado, especialização, bacharelado e tecnologia em administração. A relevância desse 

papel é acentuada quando se verifica que o curso de administração é hoje o que concentra o 

maior número de estudantes do país (SAUERBRONN e OLIVEIRA, 2007).  

Para realizar esse trabalho, optou-se pela análise organizacional e estratégica dos 

programas de doutorado em administração das instituições de ensino superior públicas que 

conseguem atingir os melhores resultados acadêmicos de acordo com a avaliação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES). Isso se justifica 

pelo fato de que embora possa haver algumas críticas ao sistema de avaliação da CAPES, 

conforme apontadas por Festinalli (2005), o mesmo ainda é considerado o indicador mais 

confiável de qualidade dos cursos de pós-graduação stricto sensu no país. Esses cursos de 

doutorado atualmente encontram-se na Universidade de São Paulo (USP) e Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), que possuem programas de doutorado em 

administração já consolidados e considerados de alta qualidade. O curso de doutorado em 

Administração da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), que também é avaliado 

como um dos três melhores do país, não foi objeto de investigação especialmente por dois 

motivos: limitação de tempo para realizar a pesquisa empírica e por não ser uma instituição 

pública, o que dificultaria a análise comparativa.  

Em conseqüência do sistema de avaliação da CAPES, publicar trabalhos de pesquisa 

torna-se foco constante de atenção e preocupação dos pesquisadores e suas instituições 
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(WOOD JR. e CHUEKE, 2007), mesmo com os constantes debates travados na academia 

sobre a relevância das pesquisas publicadas (RODRIGUES, PEDRON e MENDES, 2005). 

Percebe-se que os programas que recebem melhor avaliação, não só recebem mais recursos 

para seu funcionamento, para concessão de bolsas e para a realização de seus projetos de 

pesquisa, como também possuem grande legitimidade no meio acadêmico, já que a 

legitimidade na pós-graduação stricto sensu, tanto para programas como para pesquisadores 

individuais, é condicionada pela quantidade e pela qualidade das publicações 

(CRUBELLATE, MELLO e VALENZUELA, 2007).  

A avaliação da CAPES está fundamentada na proposta do programa, corpo docente, 

atividade de pesquisa, atividade de formação, corpo discente, teses, dissertações, produção 

intelectual e inserção social (CAPES, 2008). Interessante notar que os cursos de doutorado em 

administração da USP, FGV-SP e UFRGS, que são os mais bem avaliados da área pela 

CAPES, são os mesmos que tiraram primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, em 

ranking de produção científica das melhores revistas especializadas do país, em trabalho 

elaborado por Wood Jr. e Chueke (2007).  

A análise organizacional desses cursos foi realizada majoritariamente com o 

referencial teórico da corrente de pensamento conhecida como “estratégia enquanto prática 

social” (WHITTINGTON, 1996; WHITTINGTON, JOHNSON e MELIN, 2004; 

JARZABKOWSKI, 2005), sem desconsiderar contribuições de outras correntes de 

pensamento em teoria organizacional e estratégia em organizações que mostraram-se úteis ao 

trabalho, respeitando os pressupostos epistemológicos adotados na pesquisa. Buscou-se 

compreender quais são as práticas sociais que sustentam resultados acadêmicos superiores, de 

acordo com a interpretação dos principais atores envolvidos nesse processo: coordenadores do 

programa, professores e alunos. Isso sem desconsiderar o contexto histórico, social e 

organizacional em que as práticas sociais se realizam. 

Para isso, é válido fazer algumas breves considerações epistemológicas antes da 

formulação do problema, que serão melhores desenvolvidas no referencial teórico e no 

capítulo reservado para os aspectos metodológicos. Utiliza-se uma abordagem epistemológica 

predominantemente interpretativa (GEERTZ, 1989; BURREL e MORGAN, 1994) e social 

construtivista (BERGER e LUCKMANN, 2003), pois entende-se que o conhecimento e a 

realidade social constroem-se em um movimento dialético constante entre subjetividade e 

objetividade, conforme os estudos de matriz fenomenológica realizados por Berger e 

Luckmann (2003). Busca-se no estudo das práticas sociais o fim da dicotomia entre 
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objetividade e subjetividade, pois de acordo com Giddens (2003), essa divisão não se 

constitui em um dualismo, mas é uma dualidade.  

Por fim, entende-se que estudar a estratégia de uma organização é estudar também os 

resultados de suas ações (CHAKRAVARTHY e WHITE, 2002; WHITTINGTON et al. 2004; 

JARZABKOWSKI, 2005), que são muitos e não apenas financeiros como tradicionalmente o 

campo de estudos tem investido esforços. Uma organização atinge diversos resultados em sua 

existência (SCOTT, 2003; HALL, 2004) e nesse trabalho opta-se por partir de resultados 

dados a priori, sendo esses resultados acadêmicos oriundos da avaliação institucional da 

CAPES em relação aos cursos de formação doutoral. Nesse sentido, esse projeto procurou 

inserir-se e contribuir com a linha de pesquisa de “Estratégia e Análise Organizacional” no 

programa de pós-graduação stricto sensu em Administração da UFPR.  

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Diante do exposto acima, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: 

Quais são as práticas sociais que sustentam resultados acadêmicos superiores em 

um programa de doutorado em administração no Brasil considerado de alta qualidade, 

de acordo com a interpretação dos principais atores envolvidos no processo?  

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA   

O objetivo geral do trabalho é caracterizar as práticas sociais que sustentam resultados 

acadêmicos superiores em um curso de doutorado em administração na avaliação da CAPES, 

de acordo com a interpretação dos atores sociais que efetivam essas práticas: coordenadores 

de curso, alunos e professores. Com isso, os objetivos específicos são: 

1. Caracterizar historicamente os cursos de formação doutoral em administração no 

Brasil; 

2. Identificar os atores pessoais e institucionais considerados importantes para os 

resultados acadêmicos dos cursos de doutorado em Administração com qualidade superior. 

3. Identificar as características e atividades dos doutorandos em administração durante 

seu curso, nos cursos de qualidade superior, consideradas como positivas na obtenção de 

resultados acadêmicos; 
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4. Identificar as características e atividades dos professores dos cursos de doutorado 

em administração, nos cursos de qualidade superior, consideradas como positivas na obtenção 

de resultados acadêmicos; 

5. Identificar as características e atividades da coordenação dos cursos de doutorado 

em administração, nos cursos de qualidade superior, consideradas como positivas na obtenção 

de resultados acadêmicos; 

6. Identificar as características organizacionais dos programas de pós-graduação em 

Administração, nos cursos de doutorado de qualidade superior, consideradas como positivas 

na obtenção de resultados acadêmicos; 

7. Identificar as características da Instituição Universitária em que estão alocados 

esses cursos de qualidade superior, consideradas como positivas na obtenção de resultados 

acadêmicos; 

8. Caracterizar as práticas realizadas na interação entre os diferentes atores 

organizacionais – coordenadores de curso, professores, alunos, membros da instituição de 

ensino ou mesmo parceiros externos – nos cursos de doutorado nos programas de qualidade 

superior, consideradas como positivas na obtenção de resultados acadêmicos. 

1.3 JUSTIFICATIVAS: TEÓRICA E PRÁTICA 

A justificativa desse trabalho apoiou-se na falta de estudos sobre formação doutoral 

em administração, sabendo da importância que há em uma abordagem sobre a pós-graduação 

stricto sensu por levantar a discussão para o modo como estão sendo formados os futuros 

professores e pesquisadores de administração (COSTA, MOREIRA e ETHUR, 2006). 

Entende-se que caracterizar as práticas sociais que sustentam resultados superiores em termos 

acadêmicos pode auxiliar na criação e gestão de cursos de doutorado em administração com 

qualidade superior. Isso, por sua vez, contribui na formação de doutores capazes de realizar 

pesquisas em administração relevantes para a realidade social e econômica do país, bem como 

capazes de formar outros doutores, mestres, especialistas, bacharéis e tecnólogos em 

administração em relações de ensino-aprendizagem adequadas. 

Em um país com tantos estudantes de administração, torna-se um desafio constante a 

reflexão sobre a formação de doutores em gestão, já que situam-se no nível mais avançado de 

formação acadêmica e o título de doutor qualifica-o tanto para pesquisa, como para docência 

em todos os níveis. Percebe-se que uma formação doutoral de qualidade em administração 

tem conseqüências para o ensino de gestão como um todo. Assim, um estudo dessa natureza 
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pode ser útil há muitos interessados: alunos, professores e coordenadores de programa de 

doutorado em administração, que podem identificar atividades e práticas de formação 

doutoral que são consideradas positivas por aqueles que as efetivam; CAPES, CNPQ e 

ANPAD, que por serem instituições diretamente relacionadas com a qualidade desses cursos, 

poderão ter maior subsídio teórico para propor melhores práticas para os programas sob sua 

influência institucional. 

Teoricamente, esse trabalho pretende contribuir para alguns campos de estudo. Em 

relação aos estudos sobre ensino e pesquisa em administração, busca contribuir para um 

maior entendimento sobre o ensino de administração no Brasil no seu maior nível de 

formação, sem desconsiderar as contribuições aos outros níveis, especialmente o mestrado 

acadêmico, já que esses dois níveis de formação compartilham muitas características e 

geralmente se utilizam da mesma estrutura. Ao mesmo tempo, também é necessário demarcar 

suas especificidades. Costa et al. (2006) já evidenciaram algumas diferenças entre 

características de alunos de mestrado e doutorado em Administração na avaliação que os 

mesmos realizam de seus professores, sendo que o principal resultado de sua pesquisa 

exploratória foi que os doutorandos valorizam mais a experiência acadêmica do que os 

mestrandos. Ikeda, Campomar e Veludo-de-Oliveira (2005) também demarcaram as 

diferenças específicas entre a pós-graduação lato sensu e stricto sensu, bem como entre os 

cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado em Administração. Vale 

também frisar que alguns pesquisadores (FERNANDES, LOPES e FILHO, 2007) afirmam 

que muitos problemas encontrados nos programas de mestrado e doutorado em administração 

podem ser minimizados com uma maior aproximação entre graduação e pós-graduação. Com 

isso, embora o estudo esteja focado na formação doutoral, faz parte de um esforço maior no 

sentido de dar sua contribuição ao ensino de administração brasileiro como um todo, já que 

alterações em um nível de formação serão sentidas em outros. 

A pesquisa busca também contribuir para a análise organizacional em geral, como 

forma de verificação empírica de alguns conceitos teóricos e especificamente para os estudos 

organizacionais em instituições de ensino. Por fim, busca fazer avançar o conhecimento em 

estratégia, especialmente tendo por pressuposto conceitual que a estratégia de uma 

organização é uma prática social levada a cabo pelos indivíduos em interação e que essas 

práticas e atividades moldam um padrão de comportamento estratégico ao longo do tempo, 

que, por sua vez, geram vários tipos de resultados organizacionais.  

Nesse sentido, entende-se que os resultados organizacionais são sustentados pelas 

práticas sociais dos agentes, ferramentas e artefatos que as constituem. Com isso, 



23 
 

especificamente, pretende-se contribuir teórica e empiricamente com os estudos de estratégia 

como uma prática social, de acordo com a tradição de pesquisa fundamentada por 

Whittington (1996) e seguindo as recomendações de Jarzabkowski (2005) de que o setor 

universitário é um bom campo empírico para revelar temas centrais na agenda de pesquisa da 

estratégia como prática. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Para atingir aos objetivos desse trabalho, esta dissertação está estruturada em cinco 

capítulos, incluindo essa introdução como o primeiro. O capítulo dois é constituído pelo 

referencial teórico-empírico e foi dividido em cinco partes. Na primeira parte, faz uma 

reconstituição não exaustiva da história do pensamento em estratégia, fazendo uma discussão 

sobre os pressupostos teóricos mais influentes no campo de estudos. Na segunda parte, 

apresenta a perspectiva da estratégia como prática social, que é a base teórica adotada nesse 

estudo. Na terceira parte do capítulo, evidencia concepções da universidade e algumas 

discussões sobre estudos sociológicos e organizacionais em instituições educacionais. Na 

quarta parte, discute brevemente a história da pós-graduação no Brasil e localiza os cursos de 

Administração nesse contexto, fazendo algumas distinções entre as modalidades de curso 

oferecidos, focando nos cursos de doutorado em Administração. Na última parte do 

referencial teórico-empírico, apresenta uma breve discussão sobre resultados organizacionais 

e acadêmicos, apresentando os principais pontos da avaliação da CAPES em relação aos 

cursos de pós-graduação stricto sensu em Administração. 

Após essa revisão teórica, o capítulo três explicitará os aspectos metodológicos da 

pesquisa. Nessa parte do trabalho, se evidencia os pressupostos epistemológicos e conceituais 

que orientam o trabalho, se especifica o problema de pesquisa, apresentando as perguntas de 

pesquisa, a especificação das categorias de análise e suas definições constitutivas e 

operacionais. Logo após esse tópico, apresenta-se o delineamento da pesquisa, a fonte e coleta 

dos dados e mostra-se como esses foram tratados. No fim do capítulo apresenta-se as 

limitações da pesquisa. 

O capítulo quatro apresenta os resultados da pesquisa. Primeiramente se faz uma breve 

descrição dos dois casos estudados. Logo após se apresentam todas as perguntas de pesquisa 

com suas respostas obtidas no trabalho empírico. O capítulo é finalizado com informações 

complementares e uma discussão dos resultados que, embora não respondam necessariamente 

às perguntas de pesquisa, foram evidências que surgiram no trabalho de campo e se 
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mostraram essenciais para melhor compreensão do fenômeno em estudo. O capítulo cinco, o 

último da dissertação, é reservado às conclusões do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO EMPÍRICO 

2.1 BREVE HISTÓRIA DO PENSAMENTO EM ESTRATÉGIA 

Embora esse trabalho seja majoritariamente guiado pelos pressupostos da corrente de 

pensamento conhecida como “estratégia como prática”, não descartou contribuições de outras 

abordagens teóricas em estratégia e análise organizacional que se mostraram úteis na análise 

proposta. Mapeando o campo de estudos, Whittington (2002a) propõe que o pensamento em 

estratégia pode ser classificado em quatro abordagens, cada uma tendo suas próprias 

concepções do que é estratégia e de como ela se dá nas organizações. O autor classifica essas 

quatro correntes em clássicas, evolucionistas, processuais e sistêmicas. Fica evidente que a 

abordagem da “estratégia como prática” insere-se na visão sistêmica. Entretanto, considera-se 

que essa abordagem é fruto de um desenvolvimento histórico do campo de estudos da 

estratégia organizacional e por esse motivo, a “estratégia como prática” deve muito de seu 

atual refinamento teórico às outras escolas de pensamento, especialmente às visões 

processuais.  

Antes de elucidar os principais pressupostos, entendimentos e discussões da 

“estratégia como prática”, considera-se importante construir uma breve história do 

pensamento em estratégia para que fique claro que essa abordagem integra perspectivas 

anteriores em uma estrutura teórica coerente, sem desconsiderar suas contribuições. Mesmo 

que essa perspectiva teórica possa ser considerada por alguns pesquisadores como uma 

ruptura paradigmática nos estudos em estratégia, especialmente por trazer para o campo da 

estratégia refinamentos sociológicos frutos do desenvolvimento da teoria social 

contemporânea, desenvolvimento esse que ocorreu principalmente na Europa (GIDDENS, 

2003) e que estavam ausentes nas discussões em outras abordagens teóricas do campo, 

entende-se que a “estratégia como prática social” melhor será entendida com uma breve 

história do pensamento em estratégia.  

Para reconstituir essa breve história, buscou-se apoio principalmente nos trabalhos de 

Bowman, Singh e Thomas (2002) e Bulgacov, Souza, Prohmann, Coser e Baraniuk (2007), 

que reconstituíram a história do campo de estudos da estratégia em seus estudos. Os trabalhos 

de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), Whittington (2002a) e Pettigrew, Thomas e 

Whittington (2002) também foram usados como auxílio, já que fornecem um mapa 

interessante das principais escolas e tradições de pensamento em estratégia, bem como suas 

forças e limitações. Por fim, também foram utilizadas algumas das obras originais citadas 
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pelos autores acima para um aprofundamento maior nas questões levantadas na história do 

pensamento em estratégia. Vale dizer que essa breve história é muito mais no sentido de 

entender o desenvolvimento do campo de estudos para propiciar um melhor entendimento da 

“estratégia como prática”, sabendo que essa corrente é fruto desse desenvolvimento, do que 

para realizar uma análise histórica e exaustiva do pensamento em estratégia propriamente 

dita, análise essa que fugiria aos objetivos desse trabalho. 

Na história do pensamento em estratégia, há uma contínua lacuna entre aquilo que é 

conhecido a partir de uma perspectiva acadêmica e do que é, ou pode ser, prescrito aos 

gestores (BOWMAN, SINGH e THOMAS, 2002). Enquanto o que se conhece parte 

essencialmente de uma visão descritiva, compreensiva ou explicativa da realidade 

organizacional, o que se prescreve aos gestores parte de uma visão normativa, ou seja, de 

como a estratégia deve ser. No desenvolvimento do pensamento em estratégia, percebe-se que 

as visões prescritivas e normativas vêm sofrendo críticas significativas por parte de alguns 

pesquisadores. Autores ligados à tradição processual afirmam que os modelos teóricos 

prescritivos não correspondem à realidade gerencial (MINTZBERG, 1976) e organizacional 

(MINTZBERG et al., 2000). Por outro lado, pesquisadores vinculados à uma perspectiva 

sistêmica afirmam que a efetividade de cada modelo dependerá de condições ambientais e 

organizacionais (JARZABKOWSKI, 2003; JARZABKOWSKI e WILSON, 2006), já que a 

estratégia organizacional é uma prática social (WHITTINGTON, 1996) situada no tempo e no 

espaço, ou seja, seus resultados serão influenciados pelo contexto histórico e sócio-cultural 

em que a mesma ocorre (WHITTINGTON, 2002a). Com isso, entende-se que um modelo ou 

ferramenta estratégica pode ser efetivo em uma organização em determinada fase de sua 

história, bem como um fracasso em outro momento. Mesmo estando em igual momento 

histórico, duas organizações em locais diferentes podem ter resultados bem diversos 

utilizando-se de modelos iguais. Essas constatações, que surgem das críticas feitas por autores 

processualistas às escolas prescritivas de estratégia e é enriquecida teoricamente com 

contribuições de pesquisadores ligados à tradição sistêmica, guiaram o desenvolvimento desse 

trabalho. Não se descartou a contribuição dos modelos e ferramentas de estratégia, até porque 

eles participam na constituição das práticas e atividades estratégicas, mas questiona-se a 

universalidade dos modelos e ferramentas utilizados. Por esse motivo, não se discutiu os 

modelos em si, apenas os principais pressupostos teóricos dos autores que ajudaram a 

constituir aquilo que se chama de pensamento em estratégia organizacional. 

Embora o tema estratégia tenha surgido no campo militar (MINTZBERG et al., 2000; 

BULGACOV et al., 2007) e o livro de Sun Tzu, “A Arte da Guerra” seja um grande exemplo 
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disso, dentre os principais autores do campo dos estudos em estratégia, podemos afirmar que 

os pioneiros são Chandler, Ansoff e Andrews e a partir do trabalho deles o campo começou a 

tomar forma (PETTIGREW et al, 2002). A obra desses autores influenciou majoritariamente 

a produção científica (e também as práticas estratégicas) na área desde meados da década de 

60 até o início dos anos 80. Em um segundo momento, autores como Henry Mintzberg e 

Michael Porter destacam-se (BULGACOV et al., 2007) pela originalidade e contribuição 

enriquecedora que propiciam ao pensamento estratégico e tornam-se os ícones do campo, 

sendo os autores de maior influência durante a década de 80 (PETTIGREW et al., 2002). Nos 

anos 90, a influência marcante é de Barney, Prahalad e Hamel com seu foco nos recursos 

organizacionais e competências essenciais (BOWMAN et al., 2002). De meados da década de 

90 até nossos dias, Whittington e Jarzabkowski proporcionaram vigorosa contribuição ao 

pensamento em estratégia e, acompanhando o desenvolvimento recente da teoria social 

européia, colocam a hegemonia norte-americana em xeque nos estudos sobre estratégia. Isso 

se dá tanto pela tradição de pesquisa que eles iniciam, publicando muitos trabalhos e 

agregando pesquisadores de todo mundo em uma comunidade virtual para discussões sobre o 

tema (www.strategy-as-practice.org), mas também pela sofisticação intelectual de suas 

análises.  

Bom frisar que a influência de cada um desses autores citados, tanto nas pesquisas 

como nas práticas organizacionais, continua até nossos dias, bem como suas tradições de 

pesquisa. Não se pode dizer que cada escola de pensamento sobrepujou às anteriores: todas 

continuam norteando pesquisas e práticas estratégicas paralelamente. No Brasil, por exemplo, 

Porter é o autor mais citado até hoje (BIGNETTI e PAIVA, 2002; BULGACOV et al. 2007), 

o trabalho de Chandler (1962) continua sendo um modelo de pesquisa histórica sobre 

estratégia, a análise SWOT de Andrews e os conceitos de administração estratégica de 

Ansoff (1990) continuam sendo vastamente utilizadas por muitas empresas e o livro de 

Mintzberg et al. (2000), “Safári de Estratégia”, talvez seja o livro mais popular sobre 

estratégia organizacional, fazendo parte das referências bibliográficas obrigatórias em cursos 

de graduação e pós-graduação em administração. 

Conforme afirmam Pettigrew et al. (2002), a estratégia é um campo de estudos e de 

práticas muito importante para ser dominado apenas por uma disciplina ou mesmo apenas por 

uma escola ou tradição de pensamento. Isso sem contar que o pensamento em estratégia 

recebe forte influência da teoria organizacional, que é interdisciplinar há longa data. 

Correntes como a teoria institucional, contingência estrutural, ecologia populacional e custos 

de transação propiciam um enriquecimento e complexidade cada vez maior ao campo de 
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estudos, pesquisas e práticas em estratégia. A seguir, discorremos resumidamente sobre cada 

tradição de pensamento em estratégia apontada, até chegarmos à visão processual de 

Minstzberg e posteriormente a “estratégia como prática”, que por ser o referencial teórico 

adotado nesse trabalho e pela complexidade envolvida nessa corrente de pensamento, 

mereceu um tópico específico nesse trabalho. 

Kenneth Andrews, da Harvard Business School, foi um dos autores pioneiros sobre o 

tema e dos maiores disseminadores da concepção da estratégia como um ajuste entre a 

organização e o ambiente. Para Andrews (2006), a determinação da estratégia empresarial 

mais adequada começa na identificação de ameaças e oportunidades ambientais, para que 

essas sejam articuladas de acordo com as forças e fraquezas organizacionais de modo que os 

riscos sejam os menores possíveis na escolha de uma estratégia. O ambiente é conceituado 

por ele como um padrão de todas as condições e influências externas que afetam a 

organização. A estratégia, mais do que apenas esse ajuste entre ambiente e organização, é um 

padrão de decisões e propósitos que envolvem todos os níveis da empresa (ANDREWS, 

2006). A estratégia corporativa é vista como uma concepção de como agir, tendo em vista 

seus recursos e limitações, bem como as condições ambientais propícias ou ameaçadoras.  

Mintzberg et al. (2000) afirmam que essa é a visão mais influente no processo de 

formação de estratégia até hoje, sendo que seus conceitos fundamentais formam a base do que 

é ensinado nas escolas de estratégia e de muitas práticas na administração estratégica. A 

concepção de Andrews e seus colegas em Harward sobre estratégia forneceu as bases 

conceituais para muitas das escolas que vieram posteriormente. Essa concepção é nuclear no 

que Mintzberg et al.(2000) classificam como escola do design, uma das três escolas que 

constituem o que os autores chamam de visões prescritivas da estratégia. Andrews sofre 

muitas críticas por separar pensamento e ação, formulação e implementação no processo da 

estratégia. A estratégia, na prática organizacional, é um processo muito mais complexo do 

que essas dicotomias. Além disso, a abordagem de Andrews (2006) é muito racionalista, vê os 

resultados organizacionais apenas nas suas perspectivas financeiras e a estratégia como um 

processo deliberado pela cúpula organizacional.  

O pensamento de Andrews ajuda a constituir a abordagem clássica sobre estratégia 

(WHITTINGTON, 2002a) e embora possua diferenças significativas a outras abordagens 

prescritivas, que surgiram posteriormente e são mais sofisticadas teoricamente, forneceu 

grande parte de seus pressupostos conceituais e conceptuais. Pela própria influência e 

disseminação no meio acadêmico e empresarial, não se pode negar a contribuição que esses 

conceitos e concepções deram ao pensamento em estratégia. Também ajudou na consolidação 
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de um sistema simbólico (GEERTZ, 1989) que permite os gestores fundamentarem e 

justificarem suas ações, tanto individuais como coletivas, nas organizações sob sua influência. 

As críticas que essas idéias sofrem (MINTZBERG et al., 2000;  WHITTINGTON, 2002a) são 

válidas, mas não se pode negar sua vasta contribuição para a teoria e para a prática em 

estratégia. 

Alfred D. Chandler Jr., que também foi professor da Harvard Business School e do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), escreveu uma das obras mais citadas e 

estudadas no campo da estratégia, o livro “Strategy and structure: chapters in the history of 

the industrial entreprise”, realizando um estudo que é considerado um modelo de pesquisa 

longitudinal em estratégia organizacional. Estudando em profundidade a história de 4 grandes 

empresas norte-americanas – Du Pont, General Motors, Jersey Standards e Sears – Chandler 

(1962) quis entender o que levou os executivos dessas organizações a desenvolverem uma 

nova estrutura organizacional, a estrutura multidivisional descentralizada, que posteriormente 

foi adotada por inúmeras grandes empresas e continua um modelo de configuração estrutural 

amplamente adotado por grandes transnacionais. Para cumprir seu objetivo, Chandler (1962), 

que era um grande historiador e já tinha escrito alguns ensaios sobre o surgimento de grandes 

empresas nos Estados Unidos, estuda profundamente inúmeros fatores que fizeram surgir a 

estrutura multidivisional. Seu estudo é profundo e o autor articula mudanças econômicas e 

institucionais, inovações tecnológicas, dificuldades enfrentadas na gestão, técnicas gerenciais 

utilizadas e até o perfil dos executivos dessas organizações para concluir que a estrutura de 

uma organização deve seguir sua estratégia e que essas mudanças estruturais foram causadas 

por mudanças ambientais e, por consequência, nas estratégias empresariais (CHANDLER, 

1962).  

Chandler escreveu inúmeros ensaios históricos sobre grandes empresas entre 1959 e 

1990 (CHANDLER, 1998), mas seu livro mais estudado e citado continua sendo Strategy and 

Structure, até porque nesse livro seu interesse não é apenas histórico, mas o primeiro grande 

estudo longitudinal que relaciona a estratégia de uma organização com sua estrutura. 

Chandler tem sido lembrado por alguns estudiosos apenas por sua máxima de que a estrutura 

de uma organização deve seguir sua estratégia, mas sua obra vai muito além disso. Mintzberg 

et al.(2000) fazem pertinentes críticas à essa concepção causal e unidirecional de Chandler 

sobre a relação estratégia e estrutura, ou seja, que a estrutura de uma organização é uma 

variável dependente de sua estratégia, lembrando que a própria estratégia de uma organização 

é condicionada por sua atual estrutura (MINTZBERG et al, 2000). No entanto, mais 

importante em Chandler (1962) é o fato de que é o primeiro grande autor do campo da 
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estratégia que pressupõe um alinhamento entre a estratégia e a estrutura organizacional, 

questão amplamente aceita pelos estudiosos do campo. Outro fator que faz com seu estudo 

continue uma importante obra para estudo é o valor de sua pesquisa, que contempla inúmeros 

elementos analíticos, foge à simples reduções e articula muitos fatores para entender não só a 

história dessas grandes empresas, mas a própria história da economia americana, seu 

arcabouço institucional e as mútuas influências entre uma organização e seu ambiente.  

O estudo de Chandler (1962) inspirou uma grande corrente de pesquisa na Harvard 

Business School e além de ter influenciado muito a visão dos processualistas em estratégia 

(Bowman et al., 2002), recentemente a questão da estrutura organizacional tem voltado à 

ocupar papel central nas pesquisas realizadas por autores vinculados à “estratégia como 

prática”. Isso especialmente pelo interesse desses pesquisadores nas “estruturas em  uso”, no 

modo como os indivíduos se utilizam das estruturas para realizarem suas atividades e assim 

reproduzirem ou modificarem essas estruturas (WHITTINGTON, 2002b), inclusive 

reconhecendo o fato de que mais importante do que a configuração estrutural em si é o modo 

como as pessoas administram-nas no seu cotidiano organizacional (WHITTINGTON, 2003). 

Interessante notar que muitos dos pressupostos e métodos adotados pelo estudo de Chandler 

(1962) e que foram deixados de lado durante boa parte da breve história do pensamento em 

estratégia têm sido defendidos por essa nova corrente de pensamento: estudar as práticas e 

atividades dos gestores (WHITTINGTON, 1996, 2002c, 2002d), a relação da estratégia com o 

ambiente institucional e não apenas econômico de uma empresa (WHITTINGTON, 2002a) e 

a realização de estudos e pesquisas em profundidade (WHITTINGTON, 2007). 

Igor Ansoff foi um pesquisador vinculado à Carnegie School, onde publicou seu livro 

mais conhecido, Corporate Strategy, em 1965. Posteriormente foi reitor da Vanderbilt 

University, criando uma escola de negócios interdisciplinares com foco em estratégia. Ansoff, 

que teve sólida formação em física, matemática e engenharia mecânica, representa o autor que 

disseminou as principais idéias do planejamento estratégico em sua obra. Suas idéias foram 

altamente disseminadas e percebe-se que se há muitos modelos de planejamento estratégico à 

disposição das empresas, a maioria deles compartilha dos pressupostos básicos de Ansoff. De 

acordo com Mintzberg et al. (2000), Ansoff partiu das premissas da escola do design, 

representada majoritariamente pelos conceitos de Andrews (2006), que foca na estratégia 

como um ajuste entre a organização e seu ambiente, para então mostrar como esse ajuste deve 

ser formalizado em uma organização, de modo que a mesma atinja seus objetivos em termos 

de produtos/mercados. O planejamento estratégico seria a ferramenta que proporcionaria um 

alinhamento entre os objetivos de uma organização e os meios para alcançá-los. 
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Embora Ansoff seja lembrado e criticado por dar grande ênfase nas questões formais 

do planejamento, separando pensamento e ação, formulação e ação (Mintzberg et al., 2000), 

fazendo assim com que compartilhe das críticas que recebem os clássicos por Whittington 

(2002a) e as escolas prescritivas por Mintzberg et al. (2000), as idéias de Ansoff (1990) não 

são tão simples como alguns críticos afirmam. Misturando grande prática empresarial com 

formação acadêmica, o autor afirma que a simples formalização de um plano, por melhor que 

ele seja, não é suficiente. Ansoff (1990) defende a concepção de uma administração 

estratégica, ou seja, um enfoque combinado entre planejamento estratégico e implementação 

desse plano. Embora seja altamente racionalista, tenha um foco majoritário em grandes 

empresas, na alta cúpula organizacional e suas principais decisões estratégicas, o que acaba 

por simplificar o enfoque do campo da estratégia organizacional, Ansoff (1990) é 

extremamente detalhista em suas recomendações. As críticas que recebe por parte de autores 

ligados à visões processualistas e sistêmicos são pertinentes, embora o autor tenha respondido 

à Mintzberg em famoso artigo (Ansoff, 1991), criticando suas deficiências metodológicas. 

Nesse artigo, Ansoff (1991) mostra que por trás da tão defendida perspectiva processual e da 

visão da estratégia como uma aprendizagem resultante de tentativas, erros, acertos e acúmulos 

de experiência, focando muito mais nas estratégias emergentes do que nas estratégias 

intencionais, há também uma visão prescritiva de como deve ser a estratégia e que o sucesso 

desse modelo de Mintzberg está limitado a poucos contextos. Ansoff (1990, 1991) deixa claro 

que não consegue conceber uma empresa sem um planejamento e uma administração por 

resultados que guiem suas principais ações, pois a falta dessa administração estratégica 

deixaria a organização sem um foco definido. No entanto, afirma que nos raros casos das 

empresas em que “os desafios futuros não passarão de uma evolução marginal do passado”, é 

possível confiar nos fundamentos históricos da organização para atingir o desempenho 

almejado (ANSOFF, 1990, p. 18). 

Ansoff foi um dos pioneiros nos estudos sobre conteúdo estratégico. Seus 

pressupostos e modelos para tomada de decisão em relação à produtos e mercados continuam 

vivos na prática empresarial. Muitas das ferramentas estratégicas como Balanced Scorecard  

(KAPLAN e NORTON, 1997) por exemplo, têm notadamente sua influência, especialmente 

no que diz respeito as tarefas dos executivos em avaliar sistematicamente as condições 

ambientais (principalmente em suas facetas econômicas), tomar decisões estratégicas, 

formalizar um plano para atingir os objetivos organizacionais e avaliar sua implementação e 

resultados em termos financeiros e econômicos. Desconsiderar suas contribuições é 

ingenuidade, assim como negar sua visão de conteúdo estratégico, que posteriormente gerou 
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uma ampla corrente de pesquisas. No que diz respeito à “estratégia como prática”, fica 

evidente que esses planos, modelos e ferramentas estratégicas se constituem em sistemas 

simbólicos que condicionam as ações individuais e coletivas no âmbito organizacional. 

Conforme pesquisadores vinculados à essa corrente alertam (WHITTINGTON, 2002d; 

JARZABKOWSKI, 2003; WILSON e JARZABKOWSKI, 2004; WHITTINGTON, 2004; 

JARZABKOWSKI e WILSON, 2006), é necessário não só estudar as atividades e práticas 

dos indivíduos na organização, mas quais modelos e ferramentas estão sendo utilizados e 

como estão sendo utilizados. A importância de Ansoff (1990) insere-se nesse contexto, já que 

muitos dos modelos e ferramentas utilizados no campo da estratégia compartilham dos 

pressupostos elaborados por esse autor. 

Michael Porter, que teve formação em economia e administração pela Harvard 

Business School, onde é professor até hoje, iniciou uma vigorosa tradição de pesquisa que se 

estende até nossos dias. Porter revolucionou o modo com que se entende a estratégia, sendo 

até hoje o autor mais citado no Brasil. Porter (1986) parte de profundos conhecimentos em 

economia industrial para propor ferramentas analíticas para estudos de indústria/mercado. Na 

perspectiva porteriana, a estratégia é vista como um posicionamento no mercado de modo a 

buscar vantagem competitiva perante os concorrentes, mas estratégia não se confunde com 

eficiência operacional, embora aquela pressuponha essa (PORTER, 1999). Porter escreveu 

dois livros muito influentes que logo tornaram-se clássicos no campo da estratégia: Estratégia 

Competitiva em 1980 e Vantagem Competitiva em 1985 e continua publicando artigos sobre o 

tema. No primeiro livro, Porter (1986) compartilha da idéia de Ansoff (1990) de que uma 

estratégia deve estar claramente explícita, mas aprofunda-se em conhecimentos advindos da 

economia para apresentar técnicas para análise das indústrias e da concorrência de modo a 

definir a melhor estratégia possível. De acordo com Porter (1986), é a estrutura da indústria 

que definirá qual a melhor estratégia a ser adotada.  

O autor apresenta o conceito das cinco forças ambientais que irão influenciar a 

concorrência na indústria e a estratégia empresarial, no que ficou conhecido como as cinco 

forças de Porter: ameaça de novos entrantes; poder de negociação dos compradores; ameaça 

de novos produtos ou serviços substitutos; poder de negociação dos fornecedores e; rivalidade 

entre as empresas existentes. Para Porter (1986), serão essas as cinco principais forças que 

regem a dinâmica da concorrência em qualquer indústria e para enfrentá-las, o autor descreve 

inúmeras técnicas em seu livro. No entanto, antes de utilizar as técnicas apresentadas, o autor 

apresenta outros conceitos que logo tornaram-se clássicos e amplamente utilizados: as 

estratégias genéricas. É a escolha de uma dessas estratégias genéricas e o uso adequado das 
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técnicas de posicionamento no mercado que fará com que uma organização obtenha vantagem 

competitiva. Para o autor, essas estratégias são: liderança em custo total, diferenciação e 

enfoque. No caso do enfoque, significa definir apenas um segmento de mercado para atuar e 

também utilizar estratégias de liderança em custo ou diferenciação no segmento escolhido. 

Nesse sentido, pode-se dizer que para Porter (1986), realmente há apenas duas estratégias 

possíveis de serem utilizadas: ser o líder de um mercado pelo custo baixo de seus 

produtos/serviços ou ser o líder de mercado por ter um produto/serviço diferenciado que os 

consumidores estão dispostos a pagar mais. Não se pode deixar de notar que posteriormente, 

quando Porter (1999) afirma que eficiência operacional não é estratégia, coloque a estratégia 

de liderança no baixo custo em questionamento. 

Outro conceito, retirado do seu segundo livro (PORTER, 1992) que também 

disseminou-se rapidamente, é o de cadeia de valor. Segundo o autor, no processo que uma 

organização elabora seus produtos/serviços, há uma cadeia de relações entre as diferentes 

atividades necessárias desde a compra de uma matéria-prima até a venda de um 

produto/serviço e isso poderia ser estudado como uma cadeia de valor. Porter (1992) entende 

que é necessário que essa cadeia de valor, não só da empresa, mas de toda indústria, seja 

analisada para que se encontrem os elos e atividades que agregam valores e custos aos 

produtos/serviços pois é na gestão otimizada dessa cadeia de valor que se encontram as fontes 

de vantagem competitiva (PORTER, 1992). Se em seu primeiro livro, o foco era no ambiente 

(especialmente em sua faceta econômica) e seria esse ambiente que determinaria qual seria a 

melhor estratégia a ser adotada, no segundo livro Porter (1992) foca nas atividades 

organizacionais que geram valor ao seu produto/serviço oferecido no mercado. No entanto, 

essas mesmas atividades geradoras de valor têm custos determinados e é nesse ponto que o 

autor entende que a gestão deve focar, já que qualquer custo adicional ou desnecessário fará 

diferença no custo do produto/serviço como um todo. O autor evidencia que se há estratégias 

genéricas a serem seguidas, sejam elas de liderança em custo ou diferenciação, será no estudo 

da cadeia de valor que se entenderá quais atividades e processos que geram lideranças nos 

custos e são as fontes de diferenciação (PORTER, 1992). 

Com esses dois livros de Porter (1986, 1992), seus principais conceitos são definidos e 

seus pressupostos são evidenciados. Embora haja sofisticação analítica em sua visão sobre a 

estratégia, principalmente no que se refere à utilização do referencial teórico da economia 

industrial e o autor tenha formulado conceitos que são temas obrigatórios nas escolas de 

administração, o trabalho de Michael Porter também sofre de algumas das mesmas limitações 

e dicotomias que possuem as obras de Andrews e de Ansoff. Assim, recebe as mesmas 
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críticas das outras escolas prescritivas (MINTZBERG et al., 2000) e das abordagens clássicas 

em estratégia (WHITTINGTON, 2002a) no que diz respeito a separar o pensamento da ação 

na formação da estratégia, bem como defender modelos universais nessa formação, 

independente do contexto social e organizacional em que a estratégia se dá. Além disso, há 

uma negligência que esses autores clássicos possuem em relação à questões subjetivas, 

questões que serão evidenciadas por Mintzberg e os processualistas. A visão dos clássicos 

também será questionada pelo olhar sociológico de Whittington, Jarzabkowski e os autores da 

visão sistêmica e da “estratégia como prática social”. Por fim, a lente disciplinar que Porter 

escolhe para seus estudos é fundamentalmente econômica, e como qualquer escolha teórica, 

enquanto elucida determinados aspectos organizacionais, limita a visão para outros. O autor 

pode ser criticado por negligenciar inúmeros elementos organizacionais que influenciam 

questões estratégicas, mas foi muito competente no que se propôs a fazer e sua obra é 

praticamente obrigatória para aqueles que pretendem estudar a questão de posicionamento de 

mercado e vantagem competitiva.  

Embora existam diferenças significativas entre a obra desses autores clássicos, 

especialmente no que diz respeito ao refinamento teórico, pode-se também caracterizar 

algumas convergências. Na obra de Porter (1986, 1992), de Ansoff (1991) e de Andrews 

(2006), as organizações são vistas em uma perspectiva estritamente funcionalista. Afirma-se 

isso a partir da tipologia elaborada por Burrel e Morgan (1994) sobre os paradigmas 

sociológicos que embasam a análise organizacional e também na classificação dos 

pressupostos filosóficos que guiam a ciência elaboradas por Araújo (2003). As organizações 

são vistas como entidades objetivas que possuem um objetivo bem definido, que precisam se 

adaptar ao ambiente (e esse é visto predominantemente em sua dimensão econômica), 

disputar por recursos e obter vantagem competitiva perante seus concorrentes para sobreviver. 

Além disso, são todas tradições de pensamento normativas em estratégia, que dizem como a 

estratégia deve ser (MINTZBERG et al., 2000; BOWMAN et al., 2002). Sem negar suas 

contribuições ao pensamento em estratégia, pode-se concordar com Whittington (2002a) que 

esses modelos de comportamento estratégico podem ser válidos em determinados contextos 

sociais, especialmente na conjuntura norte-americana, mas não se pode generalizá-los como 

os únicos que são viáveis. Conforme mostram estudos em diferentes contextos sócio-culturais 

e econômicos, especialmente asiáticos (WHITTINGTON, 2002a), em que a lógica de 

funcionamento e a racionalidade que fundamentam instituições, organizações e os indivíduos 

são bem diferentes, outros modelos de comportamento estratégico são necessários e a adoção 

de um modelo clássico pode não ser a melhor opção.  
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Antes de se discorrer sobre Mintzberg e a visão processual, apresenta-se uma corrente 

de pensamento em estratégia que teve grande impacto sobre as pesquisas e discussões no 

campo de estudos e que de certo modo, é uma abordagem que fica entre as abordagens 

clássicas e processuais: a visão baseada em recursos e a abordagem das competências 

essenciais.  Partindo dos conceitos de Porter (1986) sobre a vantagem competitiva, Wernerfelt 

(1984) sugere que para uma organização, recursos e produtos são dois lados da mesma 

moeda, já que os produtos necessitam de vários recursos e esses mesmos recursos podem ser 

utilizados para outros produtos. Se a estratégia de uma organização é para Andrews (2006) 

uma articulação entre forças e fraquezas organizacionais com ameaças e oportunidades 

ambientais, a visão porteriana foca nas características ambientais e deixa de lado as 

características internas, especialmente os recursos. Embora o texto original de Wernerfelt 

(1984) não tenha gerado nenhum impacto significativo no momento em que foi publicado, 

como ele mesmo assumiu posteriormente (WERNERFELT, 1995), já evidenciava os pontos 

principais que depois seriam refinados teoricamente por Barney (1991, 1996) e amplamente 

divulgados em linguagem gerencial por Prahalad e Hamel (2000).  

A visão baseada em recursos, bem como a abordagem das competências essenciais, 

com pequenas diferenças que estão mais relacionadas à linguagem e terminologia, propõem 

que a chave para que uma organização possua vantagem competitiva e sustentável são seus 

recursos internos e não as forças de mercado. Embora Wernerfelt (1984) alerte sobre a 

dificuldade em identificar recursos (tangíveis e intangíveis) que sejam como forças e 

fraquezas organizacionais, Barney (1991) propõe que há quatro características que fazem com 

que um recurso gere vantagem competitiva sustentável: ser valioso, ser raro, ser difícil de 

imitar e ser difícil de substituir. Nesse sentido, recurso de uma firma é definido como todos 

ativos, capacidades, processos organizacionais, atributos organizacionais e conhecimentos 

controlados por uma organização, que fazem com que ela conceba e implemente estratégias 

no sentido de melhorar sua eficiência e eficácia (BARNEY, 1991). Posteriormente, Barney 

(1996) mostra esquematicamente como articular as características dos recursos (valoroso, 

raro, difícil de imitar) com as implicações que isso possui para competitividade e resultados 

econômicos.  

Prahalad e Hamel (2000), em linguagem didática, gerencial e sem grande sofisticação 

teórica, defendem que as organizações foquem seus esforços naquelas competências 

essenciais que as fazem lucrativas e diferenciadas, oferecendo produtos/serviços de qualidade 

no mercado. Os autores defendem a idéia de que embora uma organização possa ter inúmeros 

produtos/serviços no mercado, são poucas competências que fazem-nas competitivas e os 
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produtos/serviços de qualidade advêm dessas competências essenciais. Fica evidente que para 

esse conjunto de autores, recursos só tem validade se mantiverem uma vantagem competitiva 

sustentável para a organização frente seus concorrentes e o foco predominante é sobre os 

recursos intangíveis, que são de difícil imitação e substituição. Como a definição de Barney 

(1991) sobre recursos organizacionais é ampla, isso faz com que um processo na organização 

possa ser considerado um recurso e nisso essa tradição de pesquisa em estratégia pode ser 

vista como entre os clássicos e processualistas. Compartilha dos mesmos pressupostos 

epistemológicos funcionalistas dos clássicos, mas avança no sentido de direcionar a atenção 

para características internas e intangíveis de uma organização. 

 Essa perspectiva teórica teve grande impacto nas pesquisas em estratégia nos anos 90 

(BOWMAN et al., 2002; BULGACOV et al., 2007) e questionou algumas das premissas 

básicas de Porter (1986). Se esse via a fonte de vantagem competitiva fora da empresa, 

localizando-se na estrutura da indústria, a visão baseada em recursos, capacidades e 

competências evidenciou o papel das características internas da organização em sustentar a 

vantagem competitiva ao longo do tempo, mesmo enfrentando um ambiente hostil. Embora 

essa abordagem levante discussões interessantes e contraponha-se à visão determinista de 

Porter, não trouxe nenhuma grande novidade para o campo da estratégia que fosse 

considerado uma ruptura paradigmática, já que continua tendo foco majoritário sobre grandes 

empresas e não mostra descritivamente como se dá o processo de formação da estratégia. No 

entanto, Whittington (2002a) classifica os autores ligados à essa perspectiva como 

processualistas, mas será Mintzberg que realmente irá causar uma ruptura significativa no que 

se entende hoje por estratégia, sendo considerado o grande representante da abordagem 

processual. 

Henry Mintzberg concluiu seu mestrado e doutorado (Ph.D.) em administração pelo 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) e atualmente é professor e pesquisador da 

McGill University no Canadá. Considerado um dos mais brilhantes escritores do campo da 

estratégia, alia uma visão criativa, grande experiência prática e sólidos conhecimentos em 

estudos organizacionais em seus livros e artigos. É um dos maiores críticos das perspectivas 

prescritivas e clássicas em estratégia, sendo considerado o pesquisador que começou a 

humanizar o campo de estudos (Pettigrew et al., 2002) e deu abertura para que temáticas 

como poder, política, cultura, cognição e aprendizagem tivessem maior espaço e pudessem 

ser melhor estudadas nas suas relações com a estratégia organizacional. Criou também o 

conceito de estratégia emergente, amplamente utilizado pelos pesquisadores, que diz respeito 

ao comportamento estratégico que surge de forma não intencional e padroniza-se na 
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organização. Em 1998, junto com outros pesquisadores da área, escreveu um dos livros mais 

populares da área e que já se tornou um clássico contemporâneo: o “Safári de Estratégia”. 

Nessa obra, Mintzberg et al. (2000) mapeiam o campo do pensamento em estratégia e 

propõem que as tradições de estudos existentes sobre o assunto podem ser classificadas em 10 

escolas, em que cada uma delas tem um pressuposto fundamental de como se dá o processo 

de formação da estratégia organizacional. Afirmam que cada escola não deve ser vista 

isoladamente, mas que o processo de formação da estratégia é uma dinâmica complexa que 

integra diferentes elementos na realidade organizacional. Trata-se apenas em dar ênfase a 

determinados aspectos e com isso, apresentam suas escolas, que dividem em dois grandes 

grupos, as escolas que são prescritivas, ou seja, mostram como a estratégia deve ser em uma 

organização e as escolas descritivas, que tentam descrever como acontece realmente o 

processo de formação da estratégia. 

As abordagens prescritivas são constituídas pela escola do design, que vê a estratégia 

como uma concepção e vincula-se à visão de Andrews (2006); pela a escola do planejamento, 

que entende a estratégia como um processo formal e é representada pelo pensamento de 

Ansoff (1991); a escola do posicionamento, que trata a estratégia como um processo de busca 

de vantagem competitiva em um segmento da indústria e que tem como grande expoente a 

obra de Porter (1980, 1985). Minztberg et al. (2000) resumem os principais pressupostos de 

cada uma dessas abordagens e fazem duras críticas à essas perspectivas, por entender que a 

realidade organizacional é muito mais complexa e diferente do que os modelos podem dar 

conta, além de afirmar que a estratégia não necessariamente surge da cúpula organizacional e 

que a dinâmica de sua formação é muito mais processual e emergente do que simplesmente 

deliberada. Nisso, os autores criticam fundamentalmente a lógica que separa a formulação 

(pensamento) da implementação (ação) na formação da estratégia. 

Mintzberg et al. (2000) apresentam as escolas que descrevem o processo de formação 

da estratégia em que em cada uma delas, se sobressai um desses elementos: a liderança; a 

cognição humana dos estrategistas; a aprendizagem organizacional; as relações políticas e de 

poder; a cultura organizacional; o ambiente organizacional em seus aspectos econômicos e 

institucionais; os processos de transformação e suas tipologias organizacionais. Além de 

reunir os pressupostos de cada escola, discorrer sobre cada uma e criticá-las ao final de cada 

exposição - embora de modo mais ameno do que fazem com as escolas prescritivas - os 

autores declaram compartilhar mais pontos de vista com a escola da aprendizagem 

organizacional. Compartilham pontos de vista porque dão bastante ênfase na experiência da 

organização, na destreza dos indivíduos que a compõem e nos padrões de comportamento que 
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surgem ao longo do tempo em uma organização, fruto da aprendizagem obtida na prática 

empresarial.  

 Nas obras de Henry Mintzberg, pelo conhecimento aprofundado que demonstra em 

estudos organizacionais, há uma visão teoricamente sofisticada não apenas sobre questões 

estratégicas, mas da própria dinâmica organizacional. Pode-se afirmar que Mintzberg é o 

primeiro grande autor no campo da estratégia que acompanha não só o desenvolvimento dos 

estudos em estratégia, mas integra isso com uma sofisticada análise organizacional. Antes 

dessa obra, escreveu artigo muito citado em que analisa a realidade gerencial de executivos de 

topo, questionando a visão idealista que tanto o senso comum como os manuais de estratégia 

possuem da atividade gerencial. Nesse trabalho, mostra que na realidade a ação toma muito 

mais tempo de um gestor do que o pensamento analítico (MINTZBERG, 1976), estudo que 

vai muito ao encontro da visão da “estratégia como prática”. Escreveu também livro muito 

interessante que equaciona diferentes categorias de análise contingenciais - com marcante 

influência do modo em que o trabalho é coordenado em uma organização - que condicionam a 

configuração estrutural de uma organização, apresentando uma tipologia de cinco formas 

possíveis de estruturação (MINTZBERG, 1995). Essa obra é interessante para esse trabalho, 

já que uma das tipologias apresentadas é a burocracia profissional, que geralmente é o tipo de 

configuração estrutural predominante em universidades (que é onde foi realizada a pesquisa 

empírica dessa dissertação) e hospitais.  

O autor mostra que como o principal mecanismo de coordenação do trabalho nesse 

tipo de organização é a padronização de habilidades e que o núcleo operacional é a parte 

chave dessa forma de organização. O núcleo operacional, que é onde acontecem as principais 

atividades-fins das organizações, é composto por trabalhadores que não são coordenados 

majoritariamente por supervisão direta, padronização dos seus processos de trabalho, ajustes 

recíprocos entre trabalhadores ou uma padronização de seus resultados, como em outras 

estruturas organizacionais. A coordenação dessas atividades é obtida pela padronização das 

habilidades dos indivíduos, que é obtida por anos de formação em instituições educacionais. 

Esse trabalho buscou desvendar quais são as práticas e atividades, partindo da interpretação 

dos atores que as desempenha, que fazem com que um curso de doutorado em administração, 

alocado nessas instituições educacionais caracterizadas como burocracias profissionais 

(Mintzberg, 1995), atinja resultados superiores com base na avaliação da CAPES. Essa 

pesquisa também buscou contribuir para a análise organizacional desse tipo de organização e 

compartilha desses pressupostos conceituais de Mintzberg (1995), embora se apóie 

principalmente na perspectiva da “estratégia como uma prática social”.  
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A abordagem processual em estratégia pode ser evidenciada em maiores detalhes na 

obra de Mintzberg et al. (2006), com ênfase no influente texto de Quinn e Voyer (2006), que 

mostra a lógica de formação da estratégia como um processo administrado, mas incremental e 

sem a linearidade proposta pelos autores clássicos, já que dá grande atenção a fatores políticos 

que permeiam qualquer organização. Os autores entendem que a efetividade de uma estratégia 

não está apenas em seus aspectos técnicos, mas na aceitação e no compromisso dos diversos 

atores em uma organização (QUINN e VOYER, 2006).  

Embora Mintzberg e os processualistas também sofram críticas de visões que se 

colocam como pós-processuais, pós-modernas, visões sistêmicas e perspectivas práticas em 

estratégia (WHITTINGTON, 2002a, 2004, 2007; CHIA, 2007), a obra desse autor é vital para 

entender o surgimento da “estratégia como prática.” Percebe-se que embora hajam tentativas  

de diferenciar o que seria uma abordagem processual de uma abordagem focada na prática 

social (WHITTINGTON, 2007; CHIA, 2007), ainda não tem-se uma definição clara. 

Entende-se que embora haja algumas rupturas, percebe-se que a perspectiva processual, 

especialmente na obra de Mintzberg, ainda contribui muito para as pesquisas e estudos em 

estratégia. Chia (2007) afirma que ainda não está claro se “estratégia como prática” é uma 

agenda distinta de pesquisa ou se representa apenas uma extensão da abordagem processual. 

Afirma que no atual desenvolvimento teórico da perspectiva prática em estratégia, há a 

oportunidade de progredir e descartar resíduos filosóficos das visões processuais que 

valorizam o individualismo metodológico e sugere uma abordagem que foque nas práticas 

sociais como base para explicar a emergência estratégica (CHIA, 2007). Whittington (2007), 

por outro lado, afirma que uma das grandes deficiências das abordagens processuais é 

desconsiderar as práticas estratégicas, como por exemplo reuniões de planejamento 

estratégico, em virtude de analisar a organização com metodologias longitudinais e que vêem 

esses eventos como secundários. Para Whittington (2007), estratégia é algo que as pessoas 

fazem, e não algo que a organização faz, como Mintzberg propõe. Nesse sentido, entender 

como as pessoas utilizam suas ferramentas, como interagem para construir a estratégia em 

suas práticas é fundamental, e não secundário. Não há como se desprezar os modelos 

estratégicos que as pessoas utilizam.  

Outra crítica importante que recebe a abordagem processual é não dar grande interesse 

pela classe dos estrategistas e executivos, pelos seus processos de socialização institucional e 

pelo modo com que articulam seus interesses na organização enquanto fazem a estratégia 

(WHITTINGTON, 2002a, 2007). Entende-se que as origens familiares desses estrategistas, 

suas experiências de vida, seus processos de socialização institucional (BERGER e 
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LUCKMANN, 2003) e a posição que ocupam na estrutura social engendram um conjunto de 

disposições para pensar e agir que influenciará o modo como fazem estratégia nas 

organizações. Sociologicamente, essas questões sobre a ação social têm sido abordadas de 

diferentes modos por Giddens (2003) e Bourdieu (2007a; 2007b), embora seja possível 

encontrar alguns paralelos na obra desses autores. Simplificadamente, para Bourdieu (2007a; 

2007b), a trajetória do ator social, suas origens históricas, a classe1 a que pertence, sua 

experiência e formação estruturam um habitus, uma forma de modus operandi que condiciona 

o modo como ele percebe, pensa e age no mundo. Giddens (2003), por outro lado, fala em 

uma consciência prática, um plano da consciência não articulado pela linguagem (embora 

possa ser de acordo com processos educacionais) que está relacionado ao desempenho das 

práticas cotidianas. É como uma instância psíquica que é responsável por aqueles atos 

rotineiros que se fazem “sem precisar pensar” – como, por exemplo, dirigir, andar de bicicleta 

e cumprimentar um conhecido na rua - mas que não se referem ao inconsciente, são 

monitorados reflexivamente e podem ser justificados caso os atores sejam interpelados nesse 

sentido. Para esses dois sociólogos, essa forma de “estrutura mental”, que incorpora 

elementos do mundo objetivo na subjetividade dos atores sociais, condicionando assim um 

modo de perceber e agir não é fixa: está sempre em constante mutação, fruto de processos de 

aprendizagem e reflexão, bem como mudanças nas práticas e estruturas sociais em que os 

atores estão envolvidos. 

Pode-se afirmar que embora existam tentativas de uma clara delimitação entre as 

tradições de pesquisa processuais e práticas em estratégia, essa divisão ainda não existe. 

Explicitamente ou não, muitos autores da perspectiva da “estratégia como prática” utilizam-se 

de conceitos das abordagens processuais e muitas evidências levantadas por Mintzberg e 

outros pesquisadores vinculados a essa tradição são amplamente utilizados pelas perspectivas 

práticas. Conforme dito anteriormente, a “estratégia como prática” é fruto do 

desenvolvimento histórico do pensamento em estratégia e as contribuições de Mintzberg e 

seus colegas são evidentes. No entanto, entende-se também que na “estratégia como prática”, 

há um refinamento teórico e metodológico que acompanha o interesse da filosofia e da teoria 

social contemporânea pela questão das práticas sociais que estavam ausentes das abordagens 

processuais. As discussões levantadas pela teoria da estruturação de Anthony Giddens na 

                                                 
1 Vale a pena frisar que o conceito de classe de Bourdieu não é o mesmo a que se refere Marx. Se para esse a 
classe está relacionada ao modo como os sujeitos se inserem no processo produtivo de determinada formação 
social, para aquele a classe está relacionada à posição que os agentes ocupam na estrutura social. Nessa questão, 
Bourdieu está mais próximo a Weber do que Marx, embora sua obra tenha buscado compatibilizar elementos 
conceituais de Weber, Marx e Durkheim, considerados os três maiores nomes fundadores do pensamento 
sociológico moderno. 
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Inglaterra e pelo estruturalismo construcionista (neo-estruturalismo ou mesmo estruturalismo, 

para alguns autores) de Pierre Bourdieu na França, juntamente com perspectivas teóricas de 

outros grandes autores em filosofia e teoria social, como Michel de Certeau, Theodor 

Schatzki, Clifford Geertz, Thomas Berger, Peter Luckmann, Erving Goffman, Michel 

Foucault, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Bruno Latour e outros, são trazidas 

definitivamente para os estudos em estratégia, embora ainda haja uma ênfase maior nos 

conceitos elaborados por Bourdieu e Giddens. É nesse ponto que se vê o maior avanço de 

entender a estratégica como uma prática social e se discutirá seus principais pressupostos 

teóricos no próximo tópico, mesmo tendo consciência da falta de algumas definições claras e 

das divergências encontradas em autores vinculados a essa tradição. Se isso se justifica por 

ser uma perspectiva relativamente nova no campo, entende-se que foi necessário aliar 

conceitos e concepções das abordagens processuais e da própria teoria social e organizacional 

para dar conta dos aspectos metodológicos do trabalho de campo e propiciar uma maior 

riqueza de análise dos dados à luz do referencial teórico utilizado. 

2.2 ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA SOCIAL 

Percebe-se que a perspectiva da estratégia como prática social é fruto de dois 

desenvolvimentos que se deram relativamente isolados. O primeiro diz respeito ao próprio 

desenvolvimento do pensamento em estratégia, como mostrado acima. O segundo refere-se à 

“virada prática” da teoria social contemporânea a partir dos anos 80 (WHITTINGTON, 

2006). Infelizmente, não é possível fazer essa discussão nesse trabalho, o que por si só daria 

um trabalho digno de grande esforço teórico e fugiria aos objetivos da dissertação. No 

entanto, entende-se que alguns dos pressupostos meta-teóricos levantados por esse conjunto 

de autores (especialmente Giddens e Bourdieu, respeitando suas divergências) para entender a 

realidade social, bem como o interesse dos mesmos pelas questões da prática, são vitais para 

uma melhor compreensão dessa nova escola de pensamento em estratégia.  

Antes de entrar na discussão propriamente dita da estratégia como prática, vale a pena 

realizar um esclarecimento epistemológico, que foi tangenciado na introdução desse trabalho 

e será melhor desenvolvido no capítulo reservado aos aspectos metodológicos da pesquisa, 

mas que aqui mostra-se fundamental pois será o pressuposto que orientará a exposição desse 

referencial teórico e justifica a escolha dos autores e perspectivas utilizadas. O paradigma 

utilizado para compreender a perspectiva da estratégia como prática social é 

predominantemente interpretativo (GEERTZ, 1989; BURREL e MORGAN, 1994) e social 
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construtivista (BERGER e LUCKMANN, 2003) pois entende-se que a realidade social, 

organizacional e a própria estratégia são construídas em um movimento constante entre a 

objetividade do mundo material, a intersubjetividade propiciada pela linguagem, pelas 

práticas e instituições sociais e a subjetividade da consciência humana, estando essas 

instâncias em relação constante e sendo mutuamente constitutivas2. 

Nessa perspectiva, a linguagem e a interpretação humana são fundamentais e não 

podem ser desconsideradas na análise organizacional, bem como as práticas sociais que 

proporcionam certa solidez ao mundo social (GIDDENS, 2003). Entende-se que os indivíduos 

subjetivamente atribuem um sentido à realidade objetiva (BELLO 2006), intersubjetivamente 

legitimam aspectos dessa realidade, dotando as práticas e instituições sociais de uma quase 

materialidade que possibilita o convívio humano em uma rede de significados comuns. Esses 

significados comuns são transmitidos historicamente e incorporados em símbolos, 

constituindo assim um sistema de concepções herdadas, por meio do qual os homens 

comunicam-se, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas práticas, formando aquilo 

que concebemos como cultura humana (GEERTZ, 1989). Entre os diversos sistemas 

simbólicos que os seres humanos se apóiam para desenvolver suas práticas, a linguagem se 

sobressai como o sistema simbólico por excelência, que permite agregar outros sistemas 

simbólicos através da manipulação dos seus signos. Assim, pode-se entender um modelo de 

estratégia também como um sistema simbólico que condiciona práticas sociais, sistema que é 

mediado pela linguagem e pela interpretação humana. Esse ponto é vital para se entender 

porque a “estratégia como prática” não desconsidera os discursos dominantes do campo, 

modelos e ferramentas estratégicas, muito menos à interpretação que os atores possuem deles 

e seu uso na prática. 

Reconhece-se a existência de uma realidade socialmente construída, pois os 

indivíduos, por meio de suas interações e ações, legitimam determinados aspectos da 

realidade social como sendo objetivos e subjetivamente internalizam essa realidade ao longo 

de inúmeros processos de socialização (BERGER e LUCKMANN, 2003). Nesta perspectiva, 

as organizações e suas estratégias são socialmente construídas, legitimadas e 

institucionalizadas a partir das interações e práticas sociais. Finalmente, se discute a estratégia 
                                                 
2 Não se pretender afirmar que a mente constrói uma realidade “em si”, já que a realidade material existe 
independente de nossa interpretação. No entanto, só podemos conhecê-la através dos mecanismos lógicos da 
mente, como mostrou Kant no século XVIII. Desconsiderar a realidade material não está de acordo com os 
próprios pressupostos da fenomenologia e seria cair no solipsismo. Como dizia Husserl, consciência é sempre 
“consciência de algo”. Também só podemos compartilhar um “mundo” através da inserção em uma determinada 
linguagem, na medida em que as palavras e expressões vão adquirindo seus significados de acordo com os 
contextos práticos (ou “formas de vida”) em que vão sendo utilizadas, como mostrou Wittgenstein no que é 
conhecida como a segunda fase de sua obra.  
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como prática, que já foi pontualmente discutida juntamente com a apresentação das outras 

tradições de pensamento em estratégia e tendo consciência que não se faz uma análise 

exaustiva sobre o tema, apenas elucida-se alguns conceitos e concepções.  

Pode-se considerar o surgimento da perspectiva da estratégia como prática social o 

ano de 1996, em que Richard Whittington, atual professor da Oxford Said Business School, 

publica artigo seminal com o nome de Strategy as Practice, no Long Range Planning, 

periódico inglês que divulga pesquisas sobre estratégia organizacional. Nesse trabalho, 

propõe que a estratégia deve ser tratada como uma prática social e que embora a perspectiva 

processual tenha dado grandes contribuições aos estudos em estratégia, o interesse das 

pesquisas continua sendo na organização como um todo. Whittington (1996) afirma que é 

preciso mudar nosso foco de pesquisas para como os praticantes fazem a estratégia, que 

precisamos saber mais a respeito do strategizing, ou seja, do processo constante de se fazer a 

estratégia em uma organização. Para isso, precisa-se descer no nível dos praticantes e estudá-

los, ver como agem e interagem na organização, quais suas habilidades, destrezas e 

desempenhos (WHITTINGTON, 1996). Após a publicação desse trabalho e até nossos dias, a 

tradição de pesquisas que fica conhecida como “estratégia como prática” ganhou muitos 

adeptos, publicações e levantou muitos debates no campo da estratégia, especialmente pelos 

trabalhos de Richard Whittington e seus colaboradores, com destaque para Paula 

Jarzabkowski, mas com marcante contribuição também de Gerry Johnson, David Wilson e 

Leif Melin.  

Dando espaço para diferentes metodologias de pesquisa, contribuindo para aumento da 

legitimidade de metodologias qualitativas em profundidade e agregando pesquisadores de 

diferentes perspectivas teóricas e disciplinares, contribuem na consolidação de uma escola de 

pensamento em estratégia muito frutífera em ensaios teóricos, pesquisas empíricas e idéias 

inovadoras. Atualmente, há uma comunidade virtual criada por Whittington e seus colegas, 

com site na internet (www.strategy-as-practice.org) para discussões e disponibilização de 

artigos com foco amplo em estudos que tenham por interesse o fazer estratégia, estratégias 

intencionais e emergentes, a mudança estratégica e as múltiplas relações que isso possui com 

resultados organizacionais e sociais. Atualmente, a comunidade virtual possui mais de 2.000 

participantes no mundo todo.  

Percebe-se que, embora o campo dos estudos organizacionais seja interdisciplinar há 

longa data, a economia sempre foi a disciplina central que guiou a área de estratégia. Essa 

predominância da influência econômica por um lado propiciou significativas contribuições ao 

campo e por outro limitou a visão dos pesquisadores e estudiosos em aspectos não estudados 
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tradicionalmente pelos economistas (WHITTINGTON, 2002a). Com o foco 

predominantemente econômico, alguns aspectos como a prática da estratégia ficaram sem 

espaço ou relegados a um papel secundário nas pesquisas acadêmicas. Aos poucos, os estudos 

em estratégia foram sendo enriquecidos com aportes teóricos de outras disciplinas da área das 

ciências sociais e humanas (MINTZBERG et al., 2000), mas é com a corrente denominada 

estratégia como prática, que a teoria social contemporânea, em especial a sociologia, foi 

incorporada definitivamente aos estudos da área (WILSON e JARZABKOWSKI, 2004; 

WHITTINGTON, 2004).  

Com isso, o campo de estudos sobre estratégia também passa a preocupar-se com a 

dimensão da prática da estratégia, lançando sobre ela um “olhar sociológico”, “transformando 

um fenômeno que era considerado fundamentalmente econômico para uma prática social” 

(WHITTINGTON, 2007, p. 1582. Tradução livre). Lançar sobre a estratégia esse “olhar 

sociológico” implica olhar de outro jeito questões relacionadas à estratégia organizacional. 

Este fato propiciou relevante contribuição ao pensamento em estratégia, pois assim tem-se um 

melhor entendimento de alguns processos institucionais, organizacionais e estratégicos que 

eram desconsiderados nas escolas de pensamento tradicionais.  

A estratégia sendo entendida como uma prática social evidencia as micro-atividades 

(processos) realizadas pelos indivíduos, que em constante interação e envolvidos em 

complexas relações de poder e significados compartilhados na organização, permitem que ela 

tenha resultados (conteúdo) desejados ou não. Aliado a esse entendimento, foco de pesquisa e 

muito influenciados pela teoria institucional de base sociológica, os teóricos dessa corrente 

evidenciaram o fato de que a estratégia é contextualizada e precisa ser entendida dentro de um 

ambiente sócio-cultural específico. As ferramentas e conceitos utilizados pelos atores 

organizacionais são tomados de seu meio através das instituições e de processos de 

socialização (BERGER e LUCKMANN, 2003; MEYER e ROWAN, 1977; DIMAGGIO e 

POWELL, 1983; SCOTT, 2001, 2003), como por exemplo: escolas de administração, 

empresas de consultoria, editoras de livros de estratégia. Mais do que apenas usá-los de forma 

neutra, os atores organizacionais interpretam e atribuem determinados significados a esses 

modelos, técnicas e teorias para colocá-las na prática de um modo específico. Com isso, a 

perspectiva da estratégia como prática relaciona atividades organizacionais realizadas pelos 

indivíduos com seu contexto ambiental em uma análise que pode ser chamada de vertical, 

bem como relaciona essas atividades (processos) com seus resultados (conteúdo), em uma 

análise que pode ser chamada de horizontal (WHITTINGTON et al., 2004).  
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Com esta perspectiva é possível entender por que um mesmo modelo de estratégia, 

quando implementado, pode contribuir para atingir os objetivos de uma organização e não ter 

funcionalidade alguma em outra, podendo até mesmo se constituir em um empecilho ao 

desempenho organizacional. O contexto sócio-econômico e cultural em que a organização 

está inserida; os significados atribuídos aos modelos, teorias e técnicas utilizadas pelos 

indivíduos nas organizações; bem como as interações pessoais, relações de poder e limitações 

de recursos que condicionam o uso dos modelos, serão alguns dos determinantes da maneira 

como essa estratégia é implementada na prática. O sucesso ou fracasso de uma organização 

não pode ser atribuído apenas aos modelos, teorias ou a técnicas em si, mas aos usos que 

deles são feitos, ou seja, no modo em que são implementados na prática.  

Da mesma forma que uma regra em sua formulação aberta assume várias qualificações 

específicas (GIDDENS, 2003) e o significado de uma palavra só é entendido a partir do seu 

uso na linguagem (WITTGENSTEIN, 1994; MARCONDES, 1997; MATTOS, 2003; 

AMÂNCIO e GONÇALVES, 2007), um modelo de estratégia será melhor compreendido a 

partir da prática social que ele condiciona, já que assume certa especificidade em cada 

organização que o utiliza e só pode ser entendido a partir do contexto prático em que ele 

ocorre. Mesmo que os praticantes estejam dissociando totalmente um modelo de suas bases 

teóricas, é importante estudar os modelos que estão sendo usados e, particularmente, como 

estão sendo usados (JARZABKOWSKI, 2003; WHITTINGTON, 2002b; JARBAKWOSKI e 

WILSON, 2006) e os resultados sociais e organizacionais atingidos com os mesmos. 

A estratégia como prática não deixa de lado contribuições de outras correntes de 

pensamento em estratégia, como as que pesquisam conteúdo e processo estratégicos, embora 

lute para que essas dicotomias entre formulação-implementação ou conteúdo-processo sejam 

tratadas como uma totalidade complexa, entendendo que essa divisão é apenas didática. Na 

perspectiva da estratégia como prática social, evidencia-se, portanto, o caráter dinâmico, 

interativo e recursivo do processo de formação da estratégia (strategizing). Tenta-se 

desvendar a relação processo-conteúdo, práticas-resultados, intencionalidade-emergência nas 

atividades estratégicas. 

 Entender a estratégia como uma prática é vê-la como uma atividade situada, realizada 

socialmente, construída por meio de ações e interações de múltiplos atores que realizam a 

prática estratégica, sejam eles estrategistas ou executores da estratégia (JARZABKOWSKI, 

2005). Para Johnson et. al. (2007, p. 7, Tradução livre) a estratégia como prática “preocupa-

se com o que as pessoas fazem em relação à estratégia e como isto é influenciado e influencia 

seu contexto organizacional e institucional”. A estratégia como prática é entendida como um 
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conjunto de atividades desempenhado nas interações e trocas sociais ocorridas nas 

organizações. A partir dessas atividades surgem práticas, formais ou informais, que 

constituem a estratégia. A prática da estratégia se dá tanto no processo de formação da 

estratégia (consolidado em episódios, por exemplo, as reuniões formais de formulação da 

estratégia) como na implementação (que começa com a interpretação dos discursos 

estratégicos pelos atores sociais responsáveis por esta prática). Essas práticas e atividades 

estratégicas resultam em vários resultados organizacionais que podem ser mensurados ou não. 

Caso exista mensuração, ela pode ser feita a partir de diferentes indicadores, sejam eles 

referentes a resultados econômicos, financeiros ou sociais.  

Há também a abertura para vários estudos que relacionam estratégia e linguagem 

(RESE, CANHADA e CASALI, 2008), já que se a experiência humana e nossa memória é 

estruturada e organizada por meio de narrativas (BRUNER, 1997; SODERBERG, 2003) e por 

jogos de linguagem (WITTGENSTEIN, 1994, p. 19), entendendo esses como “a totalidade 

formada pela linguagem e pelas atividades com as quais ela vem entrelaçada”,  a prática 

estratégica também é possibilitada pelas propriedades da linguagem humana e pela 

flexibilidade de usos e significados que as expressões gramaticais vão adquirindo no seu 

contexto prático. Assim, a relação indissociável entre práticas sociais e linguagem 

proporciona certa estruturação das atividades estratégicas e essa estruturação dá-se no sentido 

de que a dinâmica organizacional e a própria estratégia também são resultados de ações 

comunicativas, lingüísticas e simbólicas. Além disso, a prática da estratégia sofre influência 

de discursos dominantes do campo, os quais são apropriados pelos atores estratégicos e 

passam por uma dissociação teórica para se transformar no discurso que envolve uma 

estratégia específica (JARZABKOWSKI , 2003; JARZABKOWSKI e WILSON, 2006).  

A concepção fundamental da estratégia como prática social repousa no entendimento 

de interação; para tanto, compreende-se a estratégia como um processo constante - 

strategizing – no mesmo sentido que se entende a organização como um processo, em 

constante construção social – organizing (WEICK, 1973; 1995). Entende-se que o 

strategizing é um dos componentes do organizing, uma vez que a prática estratégica está 

diretamente relacionada à constituição da organização, ao estabelecimento das suas direções, 

objetivos e ações. Falar em strategizing e organizing é reconhecer a relevância do enactment, 

o que significa dizer que os atores “criam” ativamente seu mundo intersubjetivo por meio de 

interações sociais (WEICK, 1995; HAAG, HELIN e MELIN, 2006). A comunicação é 

intrínseca a essas interações e a linguagem se sobressai como tema importante nos estudos 

dentro dessa abordagem. A perspectiva da estratégia como prática é pautada na busca pela 
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compreensão de entender o processo pelo qual os discursos e modelos estratégicos são 

transformados em atividades de rotina.  

Embora ainda haja muitas indefinições conceituais na perspectiva prática, em que se  

pode exemplificar a falta de clareza do que é uma prática em relação à processos e atividades 

individuais, conforme apontado por Chia (2007), pode-se achar alguns pontos de confluência. 

Nesses pontos de confluência que se foca, se definem conceitos de acordo com a base teórica, 

mas com pequenas adaptações para que possam serão operacionalizados metodologicamente 

a fim de cumprir os objetivos da pesquisa. A estratégia é vista como algo que as pessoas em 

uma organização fazem e não como algo que a organização tem e Jarzabkowski (2005) coloca 

que a estratégia como prática surge da interação entre muitas pessoas. Em um estudo 

orientado pela perspectiva da “estratégia como prática social”, há interesse simultâneo pelas 

atividades (prática/práxis), práticas e praticantes que compõem a estratégia organizacional, 

bem como suas mútuas conexões (JARZABKOWSKI, 2005; WHITTINGTON, 2006). 

Jarzabkowski (2005) propõe que o processo de formação da estratégia ocorre na 

confluência dessas três questões, conforme evidencia a Figura 1 que se segue. Esses são os 

três elementos relacionados ao estudo da estratégia como prática. 

 

 

Fonte: Jarzabkowski, 2005. Tradução livre. 
Figura 1. Strategizing: as dimensões de análise da estratégia como prática 

 

Jarzabkowski (2005) coloca que: 

a ‘prática’ sob investigação é a estratégia como fluxo da atividade 
organizacional que incorpora conteúdo e processo, intenção e emergência, 
pensamento e ação e assim por diante, como recíprocos, inter-relacionados e 
freqüentemente partes indistinguíveis de um todo quando observados de 
perto (JARZABKOWSKI, 2005, p. 8. Tradução livre).  
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As práticas são compreendidas de três formas, conforme ilustra a Figura 1: (1) as 

práticas racionais-administrativas, relacionadas aos propósitos de coordenar e organizar a 

estratégia, são representadas por mecanismos de planejamento, sistemas de controle, 

indicadores de desempenho etc.; (2) as práticas discursivas que proporcionam recursos 

lingüísticos, cognitivos e simbólicos para a interação sobre a estratégia; (3) as práticas 

episódicas, relacionadas àquelas práticas que criam oportunidades para a interação e 

organizam essa interação entre os praticantes no fazer estratégia, como as reuniões, 

workshops etc. (JARZABKOWSKI, 2005). 

Os conceitos de prática, práticas e praticantes serão melhores desenvolvidos no 

capítulo reservado aos aspectos metodológicos da pesquisa, com algumas adaptações a fim de 

serem operacionalizados na pesquisa de campo. Por fim, concorda-se com Whittington (2007) 

e segue-se sua orientação de que, nas pesquisas em que se utiliza da abordagem da “estratégia 

como prática”, mais importante do que qualquer posição teórica específica é a dinâmica do 

fenômeno a ser estudado. Nesse sentido, não se pretende utilizar dessa perspectiva para fazer 

a realidade em estudo adaptar-se ao referencial teórico, mas que esse sirva apenas como 

orientação para uma pesquisa em que as práticas, atividades e praticantes possam ter voz 

nesse trabalho que, com todas as limitações que possui, almeja ser um exercício de diálogo 

constante entre a teoria e a prática a ser estudada. E vai-se ao encontro do pensamento de 

Bourdieu (2007b), quando diz que:  

 

[...] a ignorância de tudo o que está envolvido no “ponto de vista 
escolástico” leva ao erro epistemológico mais grave em matéria de ciências 
humanas, o que consiste em colocar “um sábio na máquina”; a ver todos os 
agentes sociais à imagem do sábio (do sábio raciocinando sobre as práticas e 
não do sábio atuante); ou, mais exatamente, a colocar os modelos, que o 
sábio deve construir para explicar o sentido das práticas, na consciência dos 
agentes; fazendo como se as construções que o sábio deve produzir para 
entender as práticas, para explicá-las, fossem o princípio determinante das 
práticas (BOURDIEU, 2007b, p. 207). 

  

No tópico seguinte, apresenta-se uma discussão sobre concepções da Universidade e 

algumas questões relativas aos estudos sociológicos e organizacionais de instituições 

educacionais com foco nas práticas sociais. 
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2.3 CONCEPÇÕES DA UNIVERSIDADE E A SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

Antes de se tratar especificamente do doutorado em administração no Brasil, 

percorrer-se-á um caminho que se entende mais adequado para melhor ilustrar o fenômeno 

em estudo e o contexto em que ele ocorre. Se esses programas de estudo existem, é porque 

antes existem Universidades e a sociedade crê que essas instituições são vitais para a 

educação no país, atribuindo às mesmas, papel legítimo de formação em vários níveis de 

ensino, de realização de pesquisas científicas, da organização de programas de extensão e de 

inúmeras influências institucionais no sistema social. Não se pretende aqui fazer uma 

discussão exaustiva sobre o tema, que por si só seria assunto para uma dissertação ou tese. O 

que se pretende é localizar os programas de doutorado como imersos em uma realidade sócio-

cultural específica e que são atravessados por problemáticas e desafios que não dizem respeito 

somente a questões organizacionais, como poderia parecer em uma primeira leitura desse 

trabalho. 

Jaques Drèze e Jean Debelle, em 1966 na França, publicaram um livro chamado 

Concepções da Universidade, em que analisam as concepções de universidade em cinco 

países diferentes: Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, França e a extinta União Soviética 

(DRÈZE e DEBELLE, 1983). Sem entrar na discussão de como seria cada uma dessas 

concepções e onde a Universidade brasileira se encaixa nessa tipologia, mais importante para 

esse trabalho é colocar algumas evidências das forças que atravessam qualquer universidade 

existente e para isso o brilhante prefácio escrito por Paul Ricoeur pode elucidar muitas 

questões que até hoje são amplamente discutidas no âmbito das ciências sociais, 

especialmente na área da educação, sociologia e suas intersecções. Coloca-se essa discussão 

aqui para reafirmar que qualquer trabalho meramente organizacional em uma instituição 

universitária pode perder de vista dinâmicas e complexidades sociais maiores que atravessam 

o sistema universitário de qualquer país. Ainda que esse trabalho configure-se como um 

estudo organizacional em instituições universitárias, não pretende perder essa problemática de 

vista, embora o foco seja sempre nos objetivos de pesquisa. Por isso vale a pena levantar essa 

discussão, pelo menos no sentido de fazer emergir questões que podem não estar visíveis em 

uma abordagem estritamente organizacional. 

Paul Ricoeur afirma que qualquer universidade é atravessada por duas concepções 

distintas do que deve ser uma instituição universitária e do seu papel na sociedade. Para esse 

autor, há dois modelos de universidade: as “liberais” e as “funcionais”. Esses dois tipos ou 

modelos, na prática social se materializam em forças que pressionam uma universidade a 
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adotar determinada postura, mas que na realidade qualquer instituição universitária está entre 

esses dois extremos, pendendo para um deles dependendo de circunstâncias históricas. No 

modelo “liberal”, a universidade é vista como o espaço social por excelência para o livre 

pensar, para a criação do saber, para a realização de pesquisas científicas e críticas sociais. 

Nessa concepção, que é a idéia original de universidade, se coloca o problema da instituição 

conseguir acompanhar as necessidades sociais e culturais que se impõem, formar indivíduos 

capacitados e mesmo assim manter sua independência e liberdade acadêmica. Na 

universidade liberal, a força dominante é a busca pela verdade e afirma-se que o exercício da 

inteligência, sem compromissos com lucro, contribui para formação de personalidades 

independentes, donas de si. São esses os desafios que Ricoeur aponta para a universidade 

liberal, que ele afirma ser a universidade por excelência, mas que pode se perder no 

isolamento por vários motivos, ao mesmo tempo em que pode ceder às demandas sociais e 

políticas e perder seu compromisso com a busca pela verdade. 

No modelo de universidade funcional, a universidade é como uma engrenagem do 

sistema social. Deve prover uma nação de profissionais médios e superiores, rege-se pelas 

demandas sociais e se configura como a sociedade, ou mesmo o Estado, definem-na. Nisso, a 

universidade é atraída para o espaço de gravitação do poder, seja misturando seus programas 

aos da grande indústria, das forças armadas ou do poder político. Nesse sentido, a 

universidade define-se pela função que cumpre no sistema social, político ou de mercado. 

Essa universidade se encontra também presa entre pressões sociais que lhe exigem suprir uma 

demanda por emprego, mas também aos jogos de poder que atravessam suas estruturas, ao 

mesmo tempo em que é contestada pelos movimentos sociais que lhe reprovam à sujeição a 

uma ordem estabelecida. 

Paul Ricoeur defende uma concepção liberal de universidade, mas que essa concepção 

seja reformada e coloca algumas questões que lhe parecem urgentes para que a universidade 

não perca sua autonomia, resista à dependência utilitária e persista com suas pesquisas e 

sendo espaços para críticas fundamentadas. Essa, bem como outras discussões e concepções 

de universidade, são assuntos sempre em pauta no meio acadêmico, na sociedade civil e no 

governo. Não é objetivo desse trabalho posicionar-se a respeito de qual seria a universidade 

ideal, o que iria se configurar em uma manifestação de juízo de valor, que de acordo com 

Weber (2007), faz com que se perca a compreensão dos fatos estudados e nada contribui para 

uma pesquisa científica. No entanto, concorda-se com Ricoeur quanto a essas forças que 

atravessam qualquer instituição universitária. A exposição apresentada é apenas no sentido de 

elucidar algumas dessas problemáticas e evidenciar que a análise organizacional de uma 
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instituição universitária é apenas um dos olhares possíveis. Há muitas complexidades 

envolvidas nessa questão e uma discussão que tende para as várias matrizes epistemológicas, 

teóricas e mesmo ideológicas que apresentam um discurso do que deve ser uma universidade 

e não é objetivo dessa pesquisa entrar nessa discussão, mesmo tendo consciência da sua 

importância. Especialmente em nossos dias, em que as universidades buscam sua autonomia, 

ao mesmo tempo em que são atravessadas por diversos interesses, muitas vezes 

contraditórios. É diante dessa dinâmica, que qualquer curso universitário, inclusive os de 

doutorado em administração no Brasil, objeto desse estudo, estão inseridos. 

A abordagem sociológica das organizações universitárias, focada nas práticas sociais, 

se dá no que poderia se chamar de mesoabordagem (LIMA, 1996) que se coloca entre uma 

perspectiva macrosociológica e o individualismo metodológico (GIDDENS, 2003; CHIA, 

2007). Lima (1996), discorrendo sobre o estudos organizacionais em instituições educacionais 

é claro quando afirma que:  

 

O seu tratamento enquanto mera colecção de atores e de práticas retira-lhe a 
unidade e dimensão organizacional referenciável, até em termos 
interpretativos. Por outro lado, a subjugação total da escola à imposição 
normativa, levada a cabo pelo Estado e pelos sistemas globais de controlo, 
transforma-o num campo de reprodução, condenando os actores e 
despojando-os das suas margens de autonomia e liberdade e das suas 
capacidades estratégicas (LIMA, 1996, p. 31). 

 

Nessa mesoabordagem, não se trata da procura de um espaço em que se possa 

encontrar a síntese, ainda que possível, entre contribuições advindas das abordagens 

macroscópicas e microscópicas. Trata-se de valorizar esse espaço social como legítimo, e 

que, ao articular-se com esses outros dois níveis de análise, permite uma certa triangulação 

(LIMA, 1996) que pode auxiliar na superação dos limites entre um foco no sistema social 

como um todo ou no indivíduo como ator desenraizado de seu meio. Essa mesoabordagem 

clama pela interdisciplinaridade, que se descuidada pode oferecer riscos à análise das 

organizações educacionais, mas torna-se necessário enfrentar esse desafio, especialmente em 

um campo que atravessa diversas áreas disciplinares (DEROUET, 1996). Nesse sentido, essa 

é uma pesquisa que buscou mesclar primordialmente elementos da administração, 

especialmente estratégia e análise organizacional, mas buscando contribuições da filosofia, 

estudos sobre linguagem e da teoria social em geral (com maior ênfase na sociologia 

contemporânea), em um ponto em que todos esses saberes possam contribuir com a análise do 
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fenômeno em estudo e sem que a coerência do trabalho seja afetada por essa tentativa 

interdisciplinar.  

Esse foco específico pode constituir-se como uma abordagem permeável a influências 

macroestruturais – sistema cultural e econômico, o Estado e o sistema educacional de 

determinado contexto – e também de objetos de nível micro (LIMA, 1996), como salas de 

aulas, grupos que possuem certo vínculo e propiciam intervenção, atores sociais e práticas no 

contexto educacional. Lima (1996) afirma que entre essas influências macroestruturais e 

ações contextualizadas, encontra-se um nível analítico diferenciado, que recebe influência 

desses e daqueles elementos, mas que se distingue e acrescenta-lhes algo. É nessa perspectiva 

que se pretendeu estudar as práticas sociais nesses programas de doutorado, apropriando-se 

das críticas elaboradas por Gomes (1996), relativas aos movimentos que utilizam-se dos 

pressupostos básicos do planejamento estratégico clássico - que ele afirma separar 

pensamento de ação, o estratégico do operacional, os pensadores dos concretizadores e os 

estrategistas das estratégias – para definir projetos educativos de um ponto de vista 

estritamente organizacional, sem levar em conta as complexidades, contradições e dinâmicas 

que atravessam uma instituição universitária e suas práticas. Partindo desses pressupostos 

conceptuais, vamos à pós-graduação stricto sensu e ao doutorado em administração no Brasil. 

2.4 PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E O DOUTORADO EM 
ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL 

Nesse tópico do referencial teórico, o objetivo é localizar o surgimento da pós-

graduação stricto sensu no Brasil, especialmente no que diz respeito aos cursos de 

Administração. Após isso, com base na literatura especializada, se fazem algumas distinções 

entre pós-graduação lato sensu e stricto sensu e também entre os cursos de MBA e de 

mestrado acadêmico. Por fim, com base em Pereira et al. (2002), mas com consultas a outros 

autores, identificamos quais principais fatores que definem as principais habilidades e atitudes 

requeridas dos doutores em Administração, bem como as principais responsabilidades dos 

agentes envolvidos em sua formação de acordo com os autores citados: alunos, os professores 

e a instituição de ensino.  

Os programas de pós-graduação no país surgiram após a regulamentação dos 

mestrados e doutorados em 1965 (FESTINALLI, 2005) e a história da pós-graduação stricto 

sensu confunde-se com a própria história da CAPES (IKEDA, CAMPOMAR e VELUDO-

DE-OLIVEIRA, 2005), entidade governamental criada em 1951 com a finalidade de 
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“assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para 

atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao 

desenvolvimento do país” (CAPES, 2001). Vários autores (SCHWARTZMAN, 1979; 

BRUCE, SOMBRA e CARRILLO, 2003; RAMOS, 2004; IKEDA et al., 2005; 

FESTINALLI, 2005) destacam a importância da CAPES e/ou de sua avaliação institucional - 

implantada há mais de 30 anos e sofrendo modificações e aprimoramentos constantes - como 

responsável pela rápida expansão da pós-graduação stricto sensu no país e de sua 

consolidação como o nível de ensino mais bem sucedido do Brasil (CAPES, 2001). 

 Schwartzman (1979) aponta que foram a expansão das matrículas de graduação; a 

criação de institutos centrais de pesquisas em universidades e; os requisitos legais de 

diplomas de pós-graduação na promoção das carreiras universitárias, que levaram as 

autoridades brasileiras a construir um sistema nacional de pós-graduação. No Brasil, esse 

sistema foi construído segundo o modelo norte-americano (SCHWARTZMAN, 1979; 

FESTINALLI, 2005) e sua institucionalização se iniciou com o Parecer 977/65 do Conselho 

Federal de Educação (CFE) - órgão extinto atualmente - e através do I, II e III Plano Nacional 

de Pós-Graduação que foram elaborados posteriormente (FESTINALLI, 2005). Até então, os 

títulos de mestrado e doutorado não eram dados regularmente pelas universidades brasileiras 

e com a intenção de elevar a qualidade dos cursos de graduação no país, foi estabelecida a 

obrigatoriedade dos títulos de pós-graduação para os professores universitários 

(SCHWARTZMAN, 1979). Em relação a esses documentos, Festinalli (2005) afirma que: 

 

O Parecer n° 977/65 de 03 de dezembro de 1965, expedido pelo Conselho 
Federal de Educação (CFE), foi elaborado com o objetivo de conceituar os 
cursos de pós-graduação no Brasil, dando-lhes uma definição exata da sua 
natureza e fins específicos, para evitar as interpretações imprecisas que até 
então vinham ocorrendo. Além de promover o esclarecimento do conceito e 
as características da pós-graduação, o Parecer teve a incumbência de efetuar 
a sua regulamentação. Quanto aos Planos, em sua essência, procuraram 
apresentar um diagnóstico da situação do sistema da época a que 
correspondem e determinaram uma série de medidas que buscavam a 
consolidação do modelo adotado. A diferença entre eles é que o Segunda e o 
Terceiro Planos são mais detalhados, as afirmações são baseadas em estudos 
sistematizados, predominantemente quantitativos, com o objetivo específico 
de fornecer dados para o estabelecimento de diretrizes, objetivos e metas 
para o período proposto (FESTINALLI, 2005, p. 136). 
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Desde 1965 até hoje, a pós-graduação stricto sensu no Brasil teve um enorme 

crescimento e os cursos de mestrado e doutorado em Administração também acompanharam 

esse movimento. O primeiro curso de pós-graduação em Administração foi ofertado pela 

Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, em 1967, na área de Administração Pública 

(FESTINALLI, 2005). Nos anos 70, a pós-graduação stricto sensu sofreu um grande 

crescimento em todas as áreas, surgindo a maioria dos programas de Administração hoje 

existentes e nos anos 90 esse crescimento se acentuou (PEREIRA et al., 2002), crescimento 

que vem até nossos dias. Atualmente, com base nos dados de 2006 disponibilizados pela 

CAPES, há 77 programas de pós-graduação stricto sensu em Administração espalhados pelo 

país, sendo 39 apenas de mestrado, 17 de mestrado e doutorado e 21 deles de mestrado 

profissional (CAPES, 2008). Bom lembrar que especializações e MBA´s, que são cursos de 

pós-graduação lato sensu, ficam fora dessas estatísticas, já que são cursos não avaliados pela 

CAPES e com objetivos e finalidades muito diferentes dos cursos de pós-graduação stricto 

sensu.  

 A pós-graduação engloba cursos e programa de nível superior que vão desde cursos 

de aperfeiçoamento até o doutorado, incluindo especializações e mestrado. Nesse sentido, a 

pós-graduação tem por objetivos: formar professores para o magistério superior, com o 

propósito de atender a expansão quantitativa desses cursos, bem como assegurar sua 

qualidade; formar pesquisadores para trabalhos científicos e; preparar profissionais de alto 

nível para instituições públicas e privadas (OLIVEIRA, 1996). Sobre as diferenças entre as 

modalidades lato sensu e stricto sensu, Ikeda et al. (2005) afirma que esses estão voltados a 

uma perspectiva acadêmica, sendo composta pelos cursos de mestrado e doutorado. Aqueles  

referem-se aos cursos voltados às demandas do mercado, como especialização e MBA's. No 

entanto, o mestrado profissional, que enquadra-se na modalidade stricto sensu, também é 

direcionado para o mercado, o que aumenta a confusão sobre definições dessas modalidades  

(IKEDA et al., 2005). O quadro abaixo resume as principais diferenças entre esses cursos: 
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Cursos de Pós-Graduação Principais 
objetivos 

Público-alvo Duração Critérios de 
seleção 

normalmente 
adotados 

Trabalho de 
conclusão 

Lato sensu 

Especialização 

Aprofundar os 
conhecimentos 
adquiridos na 
graduação e 
prover 
especialização 
em área 
específica de 
atuação 

Graduados em 
geral ou 
graduados em 
área 
correspondente à 
especialização 

Mínimo de 360 
horas-aula 

No geral, são 
realizadas 
entrevistas, 
análises de 
currículo e 
provas 

Normalmente, se 
exige uma 
monografia, porém 
não é obrigatório 

MBA* 

Aperfeiçoar as 
habilidades 
gerenciais de 
profissionais que 
atuam em 
diversas áreas da 
organização 

Graduados em 
geral ou 
graduados com 
algum tempo de 
experiência 
profissional 

Mínimo de 360 
horas-aula 

Realizam-se 
normalmente 
entrevistas, 
análises de 
currículo, exames 
de 
conhecimentos 
básicos na área e 
de língua 
estrangeira 

Normalmente, se 
exige uma 
monografia, porém 
não é obrigatório 

Stricto sensu 

Mestrado 

Formar 
professores e 
pesquisadores 
para atuar em 
universidades e 
institutos de 
pesquisa com 
domínio de temas 
específicos de 
sua área de 
conhecimento 

Graduados em 
área 
correspondente 
ao programa, 
com domínio de 
pelo menos uma 
língua estrangeira

Em torno de 2 
anos 

Geralmente, 
desenvolvem-se 
análises de 
currículo, 
entrevistas, 
exames sobre a 
área do mestrado 
e provas de 
conhecimento de 
idioma 
estrangeiro 

Dissertação 
defendida perante 
banca examinadora

Mestrado 
profissional 

Aprofundar 
conhecimentos 
ou técnicas 
científicas, 
tecnológicas ou 
artísticas, 
visando à 
qualificação de 
profissionais para 
empresas de 
modo geral

Mestres ou 
graduados 
(menos comum), 
com domínio de 
duas línguas 
estrangeiras 

Mínimo de 2 
anos e máximo 
de 4 anos 

Normalmente, há 
exame escrito, 
análise de 
currículo, 
entrevista e prova 
de língua 
estrangeira 

Dissertação e 
projeto ou protótipo

Doutorado 

Formar e 
qualificar 
professores e 
pesquisadores 

 De 4 a 5 anos 

Em geral, há 
prova escrita, 
análise de 
currículo, 
entrevista e 
provas de 
conhecimentos 
em duas línguas 
estrangeiras. 
Pode ser pedido 
projeto de 
pesquisa para 
análise. 

Tese, provando 
contribuição ao 
avanço do 
conhecimento 
perante banca 
examinadora 

*MBA é um tipo específico de curso de especialização, se conta com mais de 360 horas. 
Fonte: Ikeda et al. (2005, p. 38) 
Quadro 1. Principais diferenças entre os cursos de pós-graduação 
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É relevante frisar que embora o MBA seja confundido com cursos de mestrado em 

Administração e tenha sido a modalidade de pós-graduação em Administração que mais 

cresceu no país nos últimos anos, Ikeda et al. (2005, p. 36) aponta que essa é uma modalidade 

de pós-graduação que possui as seguintes características: é pós-graduação lato sensu; é 

educação continuada; é especialização, se conta com mais de 360 horas; se refere, por 

definição, à área de administração e; tem por objetivo preparar profissionais de nível elevado 

para o mercado de trabalho, cujo interesse está em se reciclar ou entrar em contato com as 

técnicas de Administração, para completar a formação após a graduação. 

Embora possua grande visibilidade pelo mercado de trabalho, essa é uma modalidade, 

assim como a especialização, que em geral não exige a mesma dedicação, empenho e nível de 

abstração do que as modalidades stricto sensu. Um curso de mestrado acadêmico em 

Administração frequentemente exige dedicação exclusiva do aluno, muitas vezes ofertam 

bolsas de estudo e são cursos que exigem uma carga volumosa de leitura, apresentação de 

seminários, provas, discussões teóricas em sala de aula, treinamento didático-pedagógico, 

atividades de docência e uma dissertação de acordo com fundamentos de metodologia de 

pesquisa científica. Visam formar professores e pesquisadores, embora seja até mesmo ilógico 

imaginar que refletir teoricamente sobre a Administração não possa ajudar na gestão de 

organizações públicas, privadas ou mesmo no terceiro setor. Isso alia-se ao fato de que no 

ingresso de um curso de mestrado, em geral o candidato deve mostrar conhecimentos em 

gestão, mesmo que possa prová-los ao longo do curso com avaliações específicas para esse 

fim. Mesmo que haja uma confusão generalizada no senso comum entre as diferenças entre 

mestrado e MBA, pode-se perceber pelas evidências acima que são cursos muito diferentes, 

com objetivos e finalidades muito diversos, até pelo fato de que nada impede um mestre de 

lecionar em um curso de MBA, sendo que o contrário não é possível.  

O panorama apresentado foi apenas no sentido de definir e diferenciar 

conceitualmente as diversas modalidades de pós-graduação em Administração, sem entrar em 

maiores detalhes sobre cada uma delas. No que diz respeito ao doutorado em Administração, 

que é o objeto de pesquisa desse estudo, apresenta-se mais discussões a respeito desses 

cursos, tendo por base o trabalho de Pereira et al. (2002), que elaboraram ampla revisão 

teórica sobre o assunto.  

Pereira et al. (2002) evidencia que em 977/65, o Conselho Federal de Educação (agora 

extinto) definiu que o doutorado “tem por fim proporcionar formação científica ou cultura 

ampla e aprofundada, desenvolvendo capacidade de pesquisa e poder criador nos diferentes 
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ramos do saber” (PEREIRA et al., 2002, p.1). Este parecer, que permitiu aos cursos uma 

grande flexibilidade, estabeleceu os seguintes requisitos mínimos para conseguir a titulação 

de doutor: cursos de duração mínima de dois anos; são constituídos de estudos de matérias da 

área de concentração e de domínio conexo; uma tese; exames parciais e gerais e; aprovação 

em provas que verifiquem capacidade de leitura em duas línguas estrangeiras (PEREIRA et 

al., 2002). 

Eco (1977) afirma que quem o obtém o título de doutor quase sempre empreende a 

carreira universitária. Embora nem todos possam estar planejando seguir carreira acadêmica, 

os cursos de doutorados tem por objetivo formar autoridades em determinado assunto, 

dominando-o até os limites do conhecimento, sendo capazes ainda de elevar esses limites 

(PEREIRA et al., 2002). Nesse sentido, a tese de doutorado seria um trabalho original de 

pesquisa, “com o qual o candidato deve demonstrar ser um estudioso capaz de fazer avançar a 

disciplina a que se dedica” (ECO, 1977, p. 2). Assim, o autor afirma que deve ser um trabalho 

original, já que é necessário conhecer profundamente o que foi dito sobre determinado 

assunto, mas ir além disso e desvendar algo ainda não dito sobre o mesmo. Essa originalidade 

pode estar relacionada pelo fato de uma nova teoria estar sendo desenvolvida, pode estar 

relacionada a uma nova metodologia de pesquisa que está sendo usada na pesquisa ou pode 

ser derivada do fato de que o domínio em que a teoria e metodologia estão sendo aplicados 

não tem sido previamente sido abordado desse modo (REMENYI, WILLIAMS, MONEY e 

SWARTZ, 2002).  

Remenyii et al., (2002) afirmam que para obter o título de doutor, o candidato 

necessita ocupar-se com um substancial programa de pesquisa e produzir uma tese que faça 

valiosa contribuição ao corpo de conhecimento da área. Para esse grau ser concedido, é 

essencial que a contribuição feita pelo pesquisador seja considerada pelos seus examinadores 

como tendo adicionado algo de valor para a disciplina que está sendo investigada, mesmo que 

seja uma contribuição modesta. É esperado que o candidato a doutor esteja familiarizado com 

a literatura de sua área de estudo e amplo conhecimento e entendimento da disciplina em 

geral. O candidato deve mostrar que tem entendido e avaliado criticamente as principais 

questões no seu campo de estudos, já que é nessa avaliação crítica que surgirá a extensão no 

corpo de conhecimento pelo desenvolvimento de um novo aspecto na disciplina estudada. Por 

fim, espera-se que esses candidatos estejam familiarizados com o conjunto de metodologias 

de pesquisa disponíveis e que mostre habilidade na organização e apresentação dos seus 

resultados de pesquisa, com clareza de expressão e do uso da linguagem (REMENYII et al., 

2002). 
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Para Pereira et al. (2002), o conceito de doutor supõe uma autoridade reconhecida por 

uma faculdade. Isso significa ser um pesquisador profissional em uma área de conhecimento, 

em que esse pesquisador, de acordo com Philips e Pugh, citados por Pereira et al. (2002): tem 

algo a dizer de interesse de seus colegas; tem profundo conhecimento da sua área de forma a 

avaliar o trabalho de terceiros; é perspicaz para saber onde pode dar uma contribuição válida 

em sua área de conhecimento; domina as técnicas de pesquisa em uso corrente, conhecendo 

suas limitações; é capaz de divulgar os resultados de suas pesquisas e; faz tudo isso em 

cenário internacional. Para que tudo isso ocorra, é necessário que um curso de doutorado 

propicie um ambiente para o desenvolvimento dessas habilidades. Para Pereira et al. (2002), 

os principais responsáveis pelo processo de doutoramento são os alunos, os professores e a 

instituição. Os autores citados fizeram ampla revisão sobre o assunto, evidenciando as 

responsabilidades de cada ator nesse processo. Nesse trabalho, por questões estéticas, opta-se 

por apresentar todas essas responsabilidades sem citar cada uma das fontes pesquisadas por 

Pereira et al. (2002), já que podem ser recuperadas com a leitura do trabalho original desses 

autores. 

De acordo com os diversos autores citados por Pereira et al. (2002), os alunos devem 

desempenhar satisfatoriamente as seguintes atividades:  

 Estar realmente motivado para o doutorado, com persistência para completar sua tarefa, 

mesmo com longo período de dedicação e concentração em assunto limitado; 

 Escolher cuidadosamente seu curso, tendo em vista interesse na área de estudo e suas 

linhas de pesquisa, recursos financeiros (bolsas), condições de trabalho e o orientador; 

 Desenvolver habilidade para trabalhos de grande porte; 

 Dedicação à tese em regime de exclusividade; 

 Definição de sua real área de interesse de estudo; 

 Desenvolver capacidade de extrair conclusões, bem como redigir sua tese como um todo; 

 Perceber a necessidade de mudar de orientador, caso se mostre necessário; 

 Manter contato com seu orientador durante seu curso; 

 Definir realisticamente a tarefa da tese, sem superestimar nem subestimar as exigências de 

um doutorado; 

 Ter clareza de que a tese é de responsabilidade sua; 
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 Escolher tema relevante para a comunidade; 

 Conhecer as expectativas dos orientadores em relação a seus orientandos: independência 

do aluno; produção de um trabalho sério; participação de reuniões regulares; honestidade 

a respeito de sua evolução; que sigam seus conselhos, quando solicitados pelo próprio 

doutorando; entusiasmo pela pesquisa e; capacidade de surpreender; 

 Domínio de alguns aspectos psicológicos: isolamento; aumento do interesse pelo trabalho; 

transferir a dependência do orientador para o trabalho; tédio; frustração; consciência de 

finalizar a tarefa; euforia; 

 Domínio de alguns aspectos práticos, como gestão do tempo; 

 Capacidade de identificação e remoção de barreiras de comunicação com o orientador. 

O corpo docente possui grande importância no processo de formação de um doutor. 

Pereira et al. (2002), com base em diversos autores, afirmam que os professores orientadores 

devem: 

 Conhecer as exigências de um curso de doutorado; 

 Diminuir a falta de clareza quanto ao tema, propondo leituras relevantes sobre os assuntos 

tratados pelo aluno; 

 Ser treinado para orientação; 

 Possuir conhecimentos da linha de pesquisa na qual orienta; 

 Dispor de tempo necessário para orientação; 

 Dedicar-se exclusivamente às atividades de docência; 

 Saber o que os orientandos esperam de seus orientadores: estudantes esperam ser 

orientados; que seus trabalhos sejam lidos previamente; que estejam disponíveis quando 

necessários; que sejam amáveis, abertos e compreensivos; que façam críticas construtivas; 

que tenham bons conhecimentos em sua área de investigação; que estruturem o 

acompanhamento de forma a facilitar o intercâmbio de idéias; que se interessem pela 

investigação que orientam; que estejam interessados pelo sucesso do trabalho final; 

 Manter um compromisso psicológico salutar; 

 Ensinar a arte de investigar: fazer críticas construtivas e introduzir um programa 

estruturado que leve à autonomia do estudante; 
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 Ser capaz de identificar e remover barreiras de comunicação entre ele e seu orientando. 

Por fim, de acordo com os autores citados por Pereira et al. (2002), uma instituição de 

ensino que abriga um curso de doutorado deve estar apta a: 

 Definir claramente os critérios de avaliação e de aprovação de uma tese; 

 Definir claramente as responsabilidades de alunos, professores e da própria instituição; 

 Reduzir a apreensão causada pelo ritual de defesa da tese; 

 Proporcionar infra-estrutura; 

 Divulgar informações e facilitar o acesso a sistemas de financiamento da pós-graduação; 

 Realizar um exame de qualificação competente; 

 Realizar seminários entre os orientadores para trocas de experiências; 

 Proporcionar a realização de trabalhos de disciplinas como parte do trabalho da tese; 

 Divulgar entre os alunos as linhas de pesquisa dos orientadores; 

 Ampliar o acervo bibliográfico e o acesso aos periódicos na biblioteca; 

 Desenvolver competência técnica dos alunos e dos orientadores no processamento 

computacional de dados; 

 Desenvolver ações estratégicas para evitar desistência por parte dos alunos; 

 Disponibilizar orientadores em número suficiente; 

 Valorizar a carga horária dedicada pelo professor para atividades de orientação; 

 Disponibilizar recursos para a coleta de dados; 

 Fornecer apoio aos estudantes: um procedimento de investigação estruturada; condições 

dos departamentos que servem de apoio para a investigação desenvolvida no doutorado; 

informações adicionais essenciais; apoio lingüístico sempre que necessário; 

 Disponibilizar regulamentos adequados para: inscrição; controle do progresso dos 

estudantes; nomeação de examinadores externos; 

 Criar espaços para reavaliar o doutorado; 

 Melhorar os critérios para a admissão de estudantes do departamento; 

 Selecionar orientadores.  
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No estudo empírico realizado por Pereira et al. (2002) no curso de doutorado em 

Administração da UFRGS, utilizando-se de uma abordagem metodológica de pesquisa multi-

métodos, os autores reafirmaram esses fatores levantados na revisão teórica. O estudo de 

Pereira et al. (2002), serviu como referência teórica para direcionar o olhar do pesquisador 

para alguns fatores importantes a serem considerados nesse trabalho, já que a instituição 

pesquisada por Pereira et al. (2002), a UFRGS, é um dos casos que foram estudados aqui. 

Visando dar continuidade a esse esforço no sentido de conhecer melhor a realidade de um 

doutorado em Administração e contribuir com aprimoramento do ensino de Administração 

como um todo, buscou-se ampliar (ou mesmo refutar) esses resultados, mas partindo de um 

olhar focado nas práticas sociais. Isso tendo a perspectiva teórica da estratégia como prática e 

alguns estudos na área da sociologia da educação como referência, mas fazendo o possível 

para não cair no erro epistemológico grave de adotar um “ponto de vista escolástico” 

(BOURDIEU, 2001, 2007a), buscando assim desvendar as práticas em sua própria lógica e 

não fazendo a realidade se encaixar forçosamente às construções teóricas elaboradas. Geertz 

(1989, p. 15) pode auxiliar quando afirma que: 

 

[...] se você quer compreender o que é ciência, você deve olhar, em primeiro 
lugar, não para suas teorias ou as suas descobertas, e certamente não para o 
que seus apologistas dizem sobre ela; você deve ver o que os praticantes da 
ciência fazem (GEERTZ, 1989, p. 15). 

 

Nesse sentido, buscou-se compreender o que fazem os praticantes da ciência, quais 

suas atividades e quais as práticas nos cursos de doutorado em Administração que conseguem 

resultados superiores, consideradas como positivas na obtenção desses resultados. Isso sem 

cair no individualismo metodológico, entendendo que esses resultados são fruto de uma 

construção social e coletiva. No tópico seguinte, o último do referencial teórico, discorre-se 

muito resumidamente sobre resultados organizacionais, focando em resultados acadêmicos 

obtidos a partir da avaliação da CAPES, que é o indicador utilizado nesse trabalho. 

2.5 RESULTADOS ORGANIZACIONAIS E ACADÊMICOS 

A Administração historicamente focou em um tipo de resultado organizacional: os 

resultados econômico-financeiros de empresas privadas. Como é uma área de conhecimento 

que surge como forma de sistematizar o melhor modo de coordenar o trabalho produtivo, 
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buscando assim maior eficiência e por consequência, maiores lucros para empresas (ver 

TAYLOR, 1963), isso fica fácil de entender. No seu desenvolvimento, incorporou diversos 

saberes oriundos das mais diversas áreas de conhecimento e muitas técnicas e idéias da 

Administração foram apropriadas por outras organizações que não somente empresas 

privadas. Muitas de suas descobertas são hoje amplamente ensinadas em outros cursos, 

pertencendo mesmo ao vocabulário corrente no senso comum. Mesmo assim, geralmente 

quando se fala em resultados organizacionais, na Administração o foco ainda é 

predominantemente financeiro. Dificilmente seria diferente quando se trata de empresas 

inseridas em uma economia de mercado em que o lucro não só é o objetivo da criação dessas 

organizações, como porque sem ele não é possível manter-se inserido em uma lógica 

competitiva. 

No entanto, nos estudos organizacionais, que é área de conhecimento altamente 

interdisciplinar e com marcante influência da sociologia, resultados organizacionais são vistos 

em uma perspectiva muito mais ampla. Entende-se que uma organização, independente de sua 

natureza e dos objetivos para os quais foi constituída, gera inúmeros impactos ou resultados 

durante sua existência (SCOTT, 2003; HALL, 2004) e os resultados econômico-financeiros 

de uma organização são apenas um dos possíveis resultados. Atualmente há inúmeros 

indicadores para mensurar esses resultados, mesmo sabendo que nunca é possível avaliar 

todos impactos que uma organização gera durante sua trajetória. 

Uma organização gera resultados econômicos, financeiros, ambientais, psicológicos, 

sociais, ambientais e mesmo políticos. A organização gera impactos para atores internos, 

como seus trabalhadores, bem como para todos aqueles que tem algum tipo de relação, 

mesmo que indireta, com suas atividades. Destaca-se que aqui não se pretende reificar a 

organização, tratando-a como entidade objetiva, com objetivos bem definidos e que 

independe das pessoas e das relações que a constituem. Uma organização é uma construção 

social, que possui elementos objetivos e subjetivos e a própria noção de organização é algo 

que depende da interpretação humana e de jogos de linguagem (WITTGENSTEIN, 1994). O 

que se quer dizer é que existem diversos tipos dessa forma de agrupamento social, são 

consideradas por alguns autores como uma das principais características da sociedade 

moderna (SCOTT, 2003; HALL, 2004), mas que as práticas sociais que se estabelecem entre 

os atores que a constituem, levam essas organizações a diversos tipos de resultados. Alguns 

desses resultados podem ser mensurados de acordo com certos indicadores, sejam eles 

qualitativos, quantitativos ou ambos. Sabe-se também da dificuldade em mensurar impactos 
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que podem ser muito subjetivos ou que só poderão ser avaliados em uma perspectiva de longo 

tempo. 

Nesse trabalho, propõe-se que, mesmo com todas as limitações que qualquer indicador 

possui, é possível mensurar outros tipos de resultados que não econômico-financeiros. No que 

tange à instituições de ensino, entende-se que avaliar uma organização a partir apenas dessa 

ótica é um reducionismo, que pode ser nocivo a própria concepção do que é uma 

Universidade e de qual é o seu papel, como discutido anteriormente. Os resultados 

organizacionais que se buscam aqui são resultados acadêmicos. Para isso, o indicador de 

resultado utilizado nesse trabalho é a avaliação trienal da CAPES, que é o indicador de 

qualidade dos cursos de mestrado e doutorado com maior legitimidade no país. Qualquer 

indicador possui suas limitações e com esse não é diferente. No entanto, é o indicador oficial 

e mais confiável do país no que se refere à qualidade desses cursos de doutorado e os 

resultados dessa avaliação influenciam consideravelmente os próprios recursos dos programas 

de pós-graduação stricto sensu em Administração. Aqui vale a pena evidenciar uma crítica 

muito pertinente apontada por Festinalli (2005) em relação a avaliação da CAPES, já que a 

instituição se utilizam dos mesmos indicadores para avaliar os cursos de mestrado  

profissional e mestrado acadêmico, mesmo sendo cursos com muitas diferenças em relação 

aos seus objetivos. Abaixo segue resumo dos pontos principais dessa avaliação. É 

praticamente uma transcrição literal da avaliação e sem nenhuma alteração significativa que 

comprometa o seu conteúdo, apenas opta-se por colocar em uma linguagem textual para 

facilitar a leitura. 

A avaliação da CAPES é composta de cinco quesitos: proposta do programa; corpo 

docente; corpo discente; teses e dissertações; produção intelectual; inserção social, sendo que 

não é atribuído peso à proposta do programa. No entanto, a proposta do programa deve ser 

objeto de apreciação criteriosa por parte da Comissão de Área. Os cinco quesitos são 

avaliados com os seguintes atributos: muito bom; bom; regular; fraco ou; deficiente. A partir 

da reformulação do sistema de avaliação em 1998, os conceitos básicos que caracterizam o 

nível de desempenho dos programas/cursos reconhecidos pelo MEC são expressos pelas notas 

e atributos: “5”, que equivale a “muito bom”; “4”, que equivale a “bom”; “3”, que equivale a 

“regular”. As notas “6” e “7” são reservadas para os programas enquadrados como conceito 

“5” na primeira etapa de realização da avaliação trienal que apresentem desempenho 

equivalente ao dos centros internacionais de excelência e que tenham um nível de 

desempenho altamente diferenciado em relação aos demais programas. O quesito com menor 

peso é o de inserção social, que compõe 10% da avaliação, sendo que os outros giram em 
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torno de 30%, com alguns detalhes acerca da variação. De modo resumido, vamos aos 

elementos que compõem cada quesito avaliado. A ficha de avaliação segue em anexo (Anexo 

A, p. 72) para uma consulta mais detalhada. 

A proposta do programa é avaliada, em síntese, pela: coerência, consistência e 

abrangência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa e projetos em 

andamento (pesquisa, desenvolvimento e extensão); coerência, consistência e abrangência da 

estrutura curricular; infra-estrutura para ensino, pesquisa e extensão; atitudes inovadoras e 

diferenciadas de formação de docentes. 

O corpo docente, que possui o peso de 30% do total, resumidamente é avaliado 

segundo: sua formação (titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e 

experiência), compondo 15%; adequação da dimensão, composição e dedicação dos docentes 

permanentes para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e orientação do 

programa, compondo 25%; perfil, compatibilidade e integração do corpo docente permanente 

com a proposta do programa (especialidade e adequação em relação à proposta do programa), 

compondo 20%; atividade docente e distribuição de carga letiva entre os docentes 

permanentes, compondo 10%; participação dos docentes nas atividades de ensino e pesquisa 

na graduação (no caso de curso com graduação na área), com particular atenção à repercussão 

que este item pode ter na formação de futuros ingressantes na pós-graduação, compondo 10% 

e; participação dos docentes em pesquisa e desenvolvimentos de projetos, compondo os 

últimos 20% da avaliação do corpo docente. 

O corpo discente, teses e dissertações, que tem um peso de 25% do total da nota da 

CAPES, são avaliados de forma conjunta segundo: as orientações de teses e dissertações 

concluídas no período de avaliação em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do 

corpo discente, compondo 20%; adequação e compatibilidade da relação orientador/discente, 

compondo 15%; participação de discentes autores da pós-graduação e da graduação (neste 

caso, se a IES possuir graduação na área) na produção científica do programa, compondo 

10%; qualidade das teses e dissertações, vinculadas a publicações, compondo 20%; qualidade 

das teses e dissertações, vinculados a outros indicadores, compondo 20%; eficiência do 

programa na formação de mestres e doutores, mensurado a partir do tempo de formação de 

mestres e doutores e pelo percentual de bolsistas da CAPES e CNPQ titulados, compondo os 

15% restantes. 

A produção intelectual, que tem o peso de 35% na avaliação do programa, é 

mensurada pelas: publicações qualificadas do programa por docente permanente, compondo 

50%; distribuição qualificada em relação ao corpo docente do programa, compondo 20%; 
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outras produções consideradas relevantes, à exceção da artística (produção, técnica, patentes, 

produtos, etc.), compondo 15%; produção artística, nas áreas em que tal tipo de produção for 

pertinente, não compondo parte da nota; publicações qualificadas do programa por docente 

permanente: adicional correspondente a publicações caracterizadas pela área como de “alto 

impacto”, compondo os últimos 15%. Bom frisar que a produção científica é mensurada não 

só pela quantidade das publicações, mas pela qualidade das mesmas, de acordo com a 

natureza da produção e veículo, sendo considerados: artigos em periódicos internacionais; 

artigos em periódicos nacionais; artigos em periódicos locais; trabalhos completos publicados 

em anais de congressos; livros publicados; autoria de capítulos e organização de coletâneas e; 

resenha de livro publicado no Brasil. 

A inserção social, que compõe 10% da avaliação total do programa, é mensurada 

segundo: inserção e impacto regional ou nacional do programa, compondo 60%; integração e 

cooperação com outros programas com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-

graduação, compondo 30%; visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação, 

compondo os 10% restantes. 

Por fim, há critérios especiais para atribuição das notas “6” e “7”, que são programas 

que devem mostrar desempenho diferenciado em relação aos demais programas nacionais e 

desempenho equivalente aos centros internacionais de excelência. São avaliados segundo: 

nível de qualificação, de produção e de desempenho equivalente ao dos centros internacionais 

de excelência na formação de recursos humanos, compondo 50%; consolidação e liderança 

nacional do programa como formador de recursos humanos para a pesquisa e pós-graduação, 

compondo 25%; inserção e impacto regional ou nacional do programa, significando 

integração e solidariedade com outros programas com vistas ao desenvolvimento da pesquisa 

e da pós-graduação e visibilidade ou transparência dada à sua atuação, compondo os últimos 

25%.  

É no estudo de dois, dos três3 programas de doutorado em Administração que possuem 

nota “6”, estando os mesmos alocados na USP e UFRGS, que se realizou esse estudo. 

Buscou-se assim desvendar quais práticas sociais sustentam esses resultados superiores, de 

acordo com a interpretação dos atores sociais que efetivam essas práticas coletivas e 

atividades individuais. No próximo capítulo dessa dissertação, evidenciam-se os aspectos 

metodológicos dessa pesquisa. 

                                                 
3 O outro curso de doutorado em Administração que possui nota 6 está alocado na FGV-SP. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Entende-se que a reflexão e o cuidado com os aspectos metodológicos de uma 

pesquisa nas ciências sociais devem permear todo o trabalho, sendo fruto de preocupação e 

atenção constante. Mais do que descrever a técnica de pesquisa, especificar as categorias de 

análise ou variáveis e demonstrar o método para análise dos dados, é a metodologia de 

pesquisa que proporciona relacionar os objetivos do trabalho, seus pressupostos filosóficos, a 

base e perspectiva teórica utilizada com a apreensão da realidade a ser estudada. Nesse 

sentido, pode-se parecer repetitivo realizar observações epistemológicas, teóricas e 

metodológicas em vários trechos do trabalho. Isso é fruto não só da busca constante por 

coerência entre essas unidades, mas também para explicitar e justificar determinadas escolhas. 

Será a coerência lógica na relação entre todos os elementos constitutivos da pesquisa 

que poderá assegurar seus resultados e conclusões, embora seja certo de que todos os 

trabalhos possuem limitações e com esse não seria diferente. Concorda-se com Faria (2004), 

mesmo partindo de diferentes pressupostos epistemológicos, quando afirma que qualquer 

investigação científica possui quatro limitações não excludentes: o sujeito pesquisador, que 

possui suas limitações cognitivas e emocionais; a realidade a ser investigada, pelo fato da 

mesma nunca se revelar totalmente ao pesquisador; a base teórica e metodológica, referindo-

se ao acúmulo teórico disponível e às metodologias para apreensão do real e; instrumental, 

relacionado aos mecanismos de leitura da realidade que podem ser físicos (microscópio, 

aparelhos de medição, etc.) ou funcionais (linguagem e estrutura comunicativa). Consciente 

dessas limitações, de outras que serão apontadas no fim desse capítulo e mesmo de algumas 

que passaram despercebidas pelo autor, vamos às considerações epistemológicas e  

conceituais antes da formulação do problema. 

3.1 CONSIDERAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS E CONCEITUAIS 

No domínio das ciências sociais e humanas, a pureza epistemológica é algo difícil de 

encontrar. Com as tentativas de integração entre abordagens teóricas que prezam tanto a 

objetividade como a subjetividade na explicação da realidade social e elaboração de conceitos 

e idéias que se baseiam em autores das mais diferentes matrizes ontológicas e 

epistemológicas, é quase impossível buscar uma pureza, até porque mesmo dentro de cada 

corrente epistemológica, há diferentes pressupostos sobre a construção do conhecimento e da 

realidade. É uma discussão ampla e complexa e que fugiria aos objetivos desse trabalho. No 
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entanto, para aqueles que buscam realizar pesquisas de caráter científico no domínio das 

humanidades, a busca por coerência entre epistemologia, teoria e metodologia torna-se um 

ideal a ser alcançado, mesmo sabendo de todas as limitações apontadas. Além disso, 

pesquisadores das ciências sociais lidam com dados empíricos e não podem aguardar soluções 

definitivas da epistemologia para levar adiante seus estudos (GIDDENS, 2003), mas 

necessitam ter certa coerência em seus pressupostos e escolhas teóricas e metodológicas. 

Esse é um estudo focado nas práticas sociais, tendo por base uma abordagem 

interpretativa e social construtivista das ciências humanas. Pode-se dizer que a fenomenologia 

é o pressuposto epistemológico que dá sustentação à uma visão interpretativa e social 

construtivista da realidade e da própria construção do conhecimento. No entanto, é preciso ter 

alguns cuidados com esse termo. A fenomenologia é uma corrente epistemológica 

diretamente relacionada ao trabalho do filósofo Edmund Husserl. Embora não tenha sido esse 

autor que cunhou o termo, sendo que esse já aparece na filosofia de Hegel, atualmente quando 

se fala em fenomenologia, geralmente remete-se a sua obra ou aos fenomenólogos que 

partiram de seus entendimentos sobre o assunto (MORA, 2001). No entanto, em seu 

desenvolvimento, a fenomenologia sofreu diversas modificações, como na psicossociologia 

de Merleau-Ponty (1988), e gerou inúmeros derivados, como o existencialismo de Sartre 

(1997). Por isso, preferimos não usar o termo fenomenologia, mas interpretativismo e social 

construtivismo, mesmo sabendo da influência que a fenomenologia husserliana e suas idéias 

possuem na constituição dessas abordagens e paradigmas.  

Interpretativismo por dois motivos, entre outros que são discutidos e evidenciados ao 

longo do trabalho. Primeiro porque bebe profundamente das idéias que surgiram na 

antropologia de caráter semiótico de Clifford Geertz (1989), que por sua vez também é 

influenciado de maneira significativa pela sociologia de Max Weber e em menor grau pela 

filosofia da linguagem de Ludwig Wittgenstein. Geertz propõe uma metodologia para estudo 

da cultura, tendo por base uma orientação fenomenológica, que é conhecida como 

antropologia interpretativa. Segundo porque embora haja certa dificuldade em encaixar esse 

estudo nos paradigmas estabelecidos por Burrel e Morgan (1984), essa pesquisa compartilha 

mais pressupostos com o paradigma interpretativo do que com o funcionalismo, 

estruturalismo-radical ou humanismo-radical.  

Partindo do esquema proposto por Burrel e Morgan (1994), que evidenciam os 

paradigmas sociológicos que dão sustentação à análise organizacional, esse trabalho insere-se 

entre o paradigma funcionalista e interpretativo, tendo uma ênfase maior nos pressupostos do 

segundo, mas sem desconsiderar contribuições advindas do primeiro. Isso se justifica pelo 
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fato de que a subjetividade dos atores sociais, que é marcante no paradigma interpretativo, 

auxilia na constituição da objetividade, que é marcante no paradigma funcionalista. Machado-

da-Silva, Fonseca e Crubellate (2005) já reconheciam que nos estudos organizacionais há 

perspectivas teóricas de difícil enquadramento no esquema proposto por Burrel e Morgan 

(1994) e que é mais coerente reconhecer essa impossibilidade do que modificar conceitos para 

ajustar-se a um dos paradigmas estabelecidos. Finalmente, é um trabalho social construtivista 

porque se baseia profundamente na sociologia do conhecimento de Berger e Luckmann 

(2003), que também partem da fenomenologia para entender a construção do conhecimento e 

da realidade social como indissociáveis, sendo frutos de um movimento dialético constante 

entre objetividade e subjetividade. 

É um estudo orientado pela perspectiva da prática social, pois busca-se articular o 

nível institucional, organizacional e comportamental, permitindo intersecções entre a ação 

gerencial, a dinâmica organizacional e o contexto macroestrutural (MARRA e MELO, 2005). 

Busca-se nas práticas sociais o fim da dicotomia entre objetividade e subjetividade, pois de 

acordo com Giddens (2003), essa divisão não se constitui em um dualismo, mas é uma 

dualidade. As práticas sociais, ao localizarem-se no espaço e no tempo, participam da 

constituição do sujeito e do objeto social. Com isso, esse trabalho tem marcante influência da 

sociologia estruturacionista (GIDDENS, 2003) e coloca-se entre o individualismo 

metodológico e a sociologia estrutural. Nas práticas sociais, os atores sociais manifestam e 

constituem parte de sua subjetividade, ao mesmo tempo em que essas práticas proporcionam 

certa estabilidade e solidez, e portanto objetividade, à vida social.  

Embora existam muitas indefinições conceituais e metodológicas na perspectiva 

prática em estratégia, pode-se achar alguns pontos de confluência.  Nesses pontos de 

confluência que se focou, definiram-se conceitos de acordo com a base teórica, mas com 

pequenas adaptações para que pudessem ser operacionalizados metodologicamente a fim de 

cumprir os objetivos da pesquisa, visando maior coerência conceitual no trabalho. Conforme 

demonstrado anteriormente no referencial teórico, em um estudo orientado pela perspectiva 

da “estratégia como prática social”, há interesse simultâneo pelas atividades (prática/práxis), 

práticas e praticantes que compõem a estratégia organizacional, bem como suas mútuas 

conexões (JARZABKOWSKI, 2005; WHITTINGTON, 2006).  

Nesse estudo, consideram-se as atividades, prática e práxis como sinônimas, sendo 

que usaremos o termo atividade para não confundir com práticas. Atividade está relacionada 

ao desempenho dos atores no fluxo de ações organizacionais e seu domínio é amplo, 

incluindo rotina e não-rotina, o formal e informal, ações centrais e periféricas. Atividades 
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referem-se ao que as pessoas fazem no seu cotidiano organizacional (JARZABKOWSKI, 

2005; WHITTINGTON, 2006; JOHNSON et al., 2007) e nesse trabalho foram consideradas 

aquelas realizadas individualmente pelos atores estudados - coordenadores de curso, 

professores e alunos e ex-alunos - que eles percebem como significativas na manutenção dos 

resultados acadêmicos superiores no curso de doutorado. 

Práticas, por sua vez, referem-se a um conjunto de atividades que pertence a 

determinado contexto institucional e incluem normas e expectativas de comportamento, 

episódios estratégicos e rotinas ostensivas (JOHNSON et al., 2007). Dizem respeito à rotinas 

compartilhadas de comportamento, incluindo tradições, normas e procedimentos para pensar 

e agir (RECKWITS, 2002a, 2002b; WHITTINGTON, 2006). As práticas são realizadas 

coletivamente (CRAIG, 2006), referem-se a um tipo rotinizado de comportamento que 

consiste de vários elementos interconectados (RECKWITS, 2002a, 2002b; HELLMANN e 

RASCHE, 2007) e possuem grande significado para os envolvidos (LOUNSBURY e 

CRUMLEY, 2007). Na abordagem da “estratégia como prática social”, são entendidas como 

as ferramentas e artefatos que as pessoas usam para fazer estratégia (JARZABKOWSKI, 

2005) e podem ser entendidas de três formas: (1) as práticas racionais-administrativas, 

relacionadas aos propósitos de coordenar e organizar a estratégia, são representadas por 

mecanismos de planejamento, sistemas de controle, indicadores de desempenho etc.; (2) as 

práticas discursivas, que proporcionam recursos lingüísticos, cognitivos e simbólicos para a 

interação sobre a estratégia; (3) as práticas episódicas, relacionadas àquelas práticas que criam 

oportunidades para a interação e organizam essa interação entre os praticantes no fazer 

estratégia, como as reuniões, workshops etc. (JARZABKOWSKI, 2005).  

Para ir de acordo com o referencial teórico e ser conceito que possui utilidade no 

campo de pesquisa, foca-se nas práticas episódicas e racionais-administrativas – sem 

desconsiderar práticas discursivas que se mostraram importantes – que acontecem 

rotineiramente, estão situadas no tempo e no espaço, são realizadas em interação e possuem 

grande significado para os envolvidos no sentido de contribuir para obtenção de resultados 

acadêmicos superiores nos cursos de doutorado em Administração estudados. 

Os praticantes, de uma definição mais simples, são aqueles atores, inseridos na 

organização ou não, que desempenham suas atividades e realizam suas práticas, colaborando 

assim na construção da estratégia, ou seja, são as pessoas que efetivamente fazem a estratégia 

enquanto prática social (JARZABKOWSKI, 2005; WHITTINGTON, 2006). Nesse trabalho, 

são considerados praticantes todos aqueles atores que foram identificados primeiramente na 

teoria, e posteriormente na relação com o campo empírico, como colaborando na prática 
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social que sustenta os resultados acadêmicos superiores dos programas de doutorado 

estudados.  

3.2 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Nesse estudo, buscou-se compreender, a partir de uma abordagem predominantemente 

interpretativa (GEERTZ, 1989; BURREL e MORGAN, 1994) e social construtivista 

(BERGER e LUCKMANN, 2003), quais são as práticas sociais que sustentam resultados 

acadêmicos superiores em um curso de doutorado em administração, de acordo com a 

interpretação dos principais atores envolvidos nesse processo: coordenadores do programa, 

professores e alunos. Isso sem desconsiderar o contexto histórico, social e organizacional em 

que as práticas se dão. Após esses esclarecimentos, apresenta-se  especificação do problema 

de pesquisa: 

 

Quais são as práticas sociais que sustentam resultados acadêmicos superiores em 

um programa de doutorado em administração no Brasil considerado de alta qualidade, 

de acordo com a interpretação dos principais atores envolvidos no processo?  

3.2.1 Perguntas de Pesquisa 

Para responder ao problema de pesquisa, atingir os objetivos gerais e específicos desse 

trabalho, formulam-se as seguintes perguntas de pesquisa: 

1. Quais as principais características históricas dos cursos de doutorado em 

Administração no Brasil? 

2. Quais os principais atores pessoais e institucionais considerados importantes para 

sustentar resultados acadêmicos superiores de um curso de doutorado em Administração? 

3. Quais as principais características e atividades dos doutorandos em administração 

durante seu curso, nos cursos de qualidade superior, consideradas como positivas na obtenção 

de resultados acadêmicos? 

4. Quais as principais características e atividades dos professores dos cursos de 

doutorado em administração, nos cursos de qualidade superior, consideradas como positivas 

na obtenção de resultados acadêmicos? 
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5. Quais as principais características e atividades da coordenação dos cursos de 

doutorado em administração, nos cursos de qualidade superior, consideradas como positivas 

na obtenção de resultados acadêmicos? 

6. Quais as principais características organizacionais dos programas de pós-graduação 

em Administração, nos cursos de doutorado de qualidade superior, consideradas como 

positivas na obtenção de resultados acadêmicos? 

7. Quais as principais características da Instituição Universitária em que estão 

alocados esses cursos de qualidade superior, consideradas como positivas na obtenção de 

resultados acadêmicos? 

8. Quais as principais práticas realizadas na interação entre os diferentes atores 

organizacionais – coordenadores de curso, professores, alunos, membros da instituição de 

ensino e mesmo parceiros externos – nos cursos de doutorado nos programas de qualidade 

superior, consideradas como positivas na obtenção de resultados acadêmicos? 

3.2.2 Especificação das Categorias de Análise 

Com base no problema de pesquisa e no referencial teórico, se estabelecem quatro  

categorias de análise: 

a) Práticas (Coletivas) 

b) Atividades (Individuais) 

c) Características organizacionais 

d) Resultados Acadêmicos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no referencial teórico. 
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Figura 2. Relações entre categorias de análise. 

O modelo que relaciona as categorias de análise se explica da seguinte forma: com 

base no referencial teórico, sustenta-se que determinadas práticas, atividades e características 

organizacionais de um curso de doutorado sustentam resultados acadêmicos superiores, sendo 

esses mensurados de acordo com a avaliação da CAPES. Sabe-se também que essas práticas 

sociais estão imersas em um contexto histórico e institucional, sendo também influenciadas 

por resultados anteriores. Vamos às definições constitutivas e operacionais do modelo. 

3.2.3 Definições Constitutivas e Operacionais das Categorias de Análise 

Práticas 

DC: Com base em Reckwits (2002a, 2002b), Jarzabkowski (2005), Craig (2006), 

Whittington (2006), Hellmann e Rasche (2007), Lounsbury e Crumley (2007) e Johnson et al. 

(2007),  define-se como rotinas compartilhadas de comportamento realizadas coletivamente, 

consistindo de um conjunto de atividades e elementos interconectados, situadas no espaço e 

no tempo, possuindo grande significado para os envolvidos. 

DO: Foram operacionalizadas como aquelas práticas interativas, realizadas por mais 

de um indivíduo e rotineiramente – como, por exemplo, salas de aula, grupos de estudos e 

pesquisas, reunião de colegiado, planejamento estratégico - que possuíam relação com 

resultados superiores, de acordo com a interpretação dos atores (praticantes) que efetivam 

essas práticas. Foram identificadas primeiramente por entrevistas semi-estruturadas e, sempre 

que possível, confirmadas pela análise documental e observação não-participante. 

Atividades (Praxis ou Prática) 

DC: Com base em Jarzabkowski (2005), Whittington (2006) e Johnson et al. (2007), 

define-se como as ações realizadas no cotidiano organizacional e seu domínio é amplo, 

incluindo rotina e não rotina, o formal e o informal, ações centrais e periféricas.  

DO: Foram operacionalizadas como aquelas ações realizadas individualmente pelos 

atores (praticantes), que são interpretadas pelos mesmos como tendo relação significativa com 

a sustentação de um resultado acadêmico superior. Foram identificadas primeiramente por 

entrevistas semi-estruturadas e, sempre que possível, confirmadas pela análise documental e 

observação não-participante. 

Características organizacionais 

DC: Com base em Hall (2003), define-se como os de atributos de uma organização, 

que podem ser relativos às suas estruturas, processos e resultados. 
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DO: Foram operacionalizadas como aqueles atributos da organização do programa de 

pós-graduação em administração considerados como possuindo relação significativa com a 

sustentação de um resultado acadêmico superior em um curso de doutorado. Foram 

identificadas primeiramente por entrevistas semi-estruturadas e, sempre que possível, 

confirmadas pela análise documental e observação não-participante. 

Resultados Acadêmicos 

DC: Definem-se como os desempenhos acadêmicos de uma instituição de ensino, 

partindo de algum tipo de indicador de mensuração desse desempenho. 

DO: Foram operacionalizados por meio da avaliação trienal de 2007 (compreende os 

anos de 2004 a 2006) de programas de pós-graduação stricto sensu, realizada pela CAPES. 

Os resultados acadêmicos foram identificados por meio da nota de avaliação que a CAPES 

disponibiliza em seu site oficial. 

3.2.4 Definição de Outro Termo Relevante 

Para Jarzabkowski (2005) e Whittington (2006), em um estudo orientado pela 

perspectiva prática em estratégia, há interesse simultâneo pelas atividades (prática/práxis), 

práticas e praticantes que compõem a estratégia organizacional, bem como suas mútuas 

conexões. Nesse sentido, vale a pena definir constitutiva e operacionalmente os praticantes. 

Praticantes 

DC: São aqueles atores, inseridos na organização ou não, que desempenham suas 

atividades e realizam suas práticas, colaborando assim na construção da estratégia, ou seja, 

são as pessoas que efetivamente fazem a estratégia enquanto prática social 

(JARZABKOWSKI, 2005; WHITTINGTON, 2006). 

DO: Foram considerados aqueles atores organizacionais, evidenciados pela literatura e 

pela pesquisa de campo, como diretamente envolvidos nas práticas sociais nos cursos de 

doutorado em administração que os levam a atingir resultados acadêmicos superiores. 

Considerou-se inicialmente os alunos e professores, de acordo com Pereira et al. (2002), mas 

também coordenadores de curso e todos aqueles atores que foram identificados na pesquisa de 

campo – realizada através de entrevistas semi-estruturadas, observação não-participante, 

conversas informais e análise documental - como importantes na obtenção de resultados 

acadêmicos superiores. 
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3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Essa pesquisa se configura como exploratório-descritiva, utiliza uma estratégia de 

pesquisa de estudo comparativo de casos, possui natureza qualitativa e parte de uma 

abordagem interpretativa e social construtivista das ciências humanas, abordagem essa que é 

muito influenciada pelos pressupostos epistemológicos da fenomenologia. Vamos à 

justificação e esclarecimentos dos motivos que levaram a essas escolhas e definições. 

A pesquisa se configura como exploratório-descritiva, seguindo classificação de 

Triviños (1994) e Gil (1999). Para Triviños (1994), um estudo pode ser exploratório, 

descritivo ou experimental. Um estudo exploratório objetiva aumentar a experiência em torno 

de certo problema, um estudo descritivo visa descrever com exatidão os fatos e fenômenos de 

determinado contexto e um estudo explicativo estabelece causas de determinados fenômenos, 

especificando qual ou quais variáveis produzem modificações em outra(s) variáveis 

(TRIVIÑOS, 1994).  

Para Gil (1999), uma pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Gil 

(1999) coloca que uma pesquisa exploratória tem como principais motivações o 

desenvolvimento, esclarecimento e modificações de idéias e conceitos, tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para futuros estudos. A 

pesquisa descritiva pretende descrever características de determinados fenômenos (ou 

população) ou estabelecer relações entre variáveis ou categorias de análise. A pesquisa 

explicativa visa caracterizar fatores que determinam ou influenciam a ocorrência de certos 

fenômenos.  

Percebe-se elevada congruência nas classificações elaboradas por esses dois autores. 

Essa pesquisa se coloca como exploratório-descritiva, pois possui características desses dois 

tipos de pesquisa. O estudo procurou aumentar a experiência sobre determinado fenômeno, 

esclarecer e desenvolver determinados conceitos para futuras pesquisas, possuindo um caráter 

exploratório. No entanto, ao mesmo tempo procura descrever com exatidão fenômenos de 

determinado contexto e estabelecer relações entre categorias de análise. Com isso, colocando-

se como um “entre tipos”, o estudo classifica-se como exploratório-descritivo. 

A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso, com base nas definições de Yin 

(2001), mas principalmente indo ao encontro das considerações de Godoy (2006). O estudo 

de caso é uma estratégia que pode ser escolhida quando se examina acontecimentos 

contemporâneos e não se podem manipular comportamentos relevantes (YIN, 2001). O autor 

também afirma que: 
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Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 
2001, p. 32). 

 

O estudo de caso também traz a vantagem de propiciar a possibilidade de triangulação 

de dados (YIN, 2001), de modo a transpor alguns dos limites que se coloca na pesquisa 

qualitativa, como, por exemplo, o excesso de subjetividade por parte do pesquisador ou 

mesmo a possibilidade de confirmação de dados coletados em entrevistas, confrontando-os 

com análise documental e/ou observações. Godoy (2006) afirma que, como o estudo de caso 

deve estar centrado em uma situação particular, torna-se um tipo de pesquisa especialmente 

adequado: 

 

[...] quando se quer focar problemas práticos, decorrentes das intrincadas 
situações individuais e sociais presentes nas atividades, nos procedimentos e 
nas interações cotidianas. Embora o estudo de caso se concentre na maneira 
como uma pessoa ou grupo de pessoas trata determinados problemas, é 
importante ter um olhar holístico sobre a situação, pois não é possível 
interpretar o comportamento sem a compreensão do quadro referencial 
dentro do qual os indivíduos desenvolvem seus sentimentos, pensamentos e 
ações (GODOY, 2006, p. 121). 

  

Na classificação que essa autora elabora sobre estudos de caso, a pesquisa que aqui se  

realizou é um estudo de caso interpretativo. Isso porque procurou, além de uma rica descrição 

do fenômeno em estudo, uma padronização nos dados e desenvolver categorias conceituais no 

sentido de ilustrar, confirmar ou mesmo refutar as suposições teóricas desenvolvidas. Com 

base em Godoy (2006), se utiliza da estratégia de estudo de caso nesse estudo para explorar 

processos e comportamentos dos quais se tem pouca compreensão. É um estudo comparativo 

de casos pois foram dois casos diferentes a serem estudados e comparados. 

Baseando-se em alegações de conhecimento socialmente construídas (CRESWELL, 

2007), a pesquisa se utiliza de procedimentos metodológicos qualitativos. Creswell (2007) 

afirma que nesse projeto de pesquisa, o trabalho deve-se basear-se o máximo possível nas 

visões que os atores possuem da situação estudada. Nessa perspectiva, as pessoas em 

interação constroem e compartilham significados que são negociados social e historicamente. 

O autor também afirma que: 
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[...] pesquisadores construtivistas sempre abordam os “processos” da 
interação entre as pessoas. Eles também se concentram em contextos 
específicos em que as pessoas vivem e trabalham para entender o ambiente 
histórico e cultural dos participantes (CRESWELL, 2007, p. 26). 

 

Finalmente, é um estudo de natureza qualitativa, pois compartilha com as seguintes 

características evidenciadas por Creswell (2007, p. 187): ocorre em um cenário natural; 

utiliza-se de métodos múltiplos e interativos; é emergente em vez de totalmente pré-

configurada, podendo ter significativas mudanças durante a pesquisa; é fundamentalmente 

interpretativo; o pesquisador qualitativo vê os fenômenos sociais e holisticamente; o 

pesquisador reflete sistematicamente sobre quem ele é na investigação; o pesquisador se 

utiliza de um pensamento complexo e interativo, que transita entre a dedução e indução; o 

pesquisador em geral utiliza-se de mais de uma estratégia de investigação. 

Sobre uma perspectiva temporal, esse é um estudo de difícil classificação, embora 

possa ser classificado como um corte transversal com aproximação longitudinal. Envolve um 

corte transversal através de coleta de dados realizados de maneira pontual, com aproximação 

longitudinal, pois visou buscar dados históricos. No entanto, a coleta de dados não foi tão 

pontual, já que cada caso demandou a imersão do pesquisador ao longo de determinado tempo 

nas instituições estudadas. 

Quanto aos níveis e unidades de análise, não há também simples definição. O nível de 

análise é predominantemente organizacional, disso não há dúvidas. O estudo é das atividades 

individuais, práticas coletivas e características organizacionais, mas daquelas relacionadas 

com os resultados da organização. Com base em Jarzabkowski, Balongun e Seidl (2007), são 

consideradas estratégicas aquelas atividades que são interpretadas como  relevantes para os 

resultados organizacionais, mesmo quando essas não fazem parte de uma estratégia 

intencional e formalmente articulada. As unidades de análise foram principalmente os 

indivíduos, grupos e a organização, já que esses foram analisados para identificação das 

atividades, práticas, características e resultados organizacionais. Os dois casos que foram 

estudados são os cursos de doutorado em administração que estão localizados na USP e 

UFRGS.  

3.4 FONTE E COLETA DE DADOS 

Essa pesquisa baseou-se em dados secundários e primários. Primeiramente foram 

obtidos dados secundários a partir das informações disponibilizadas no site dos programas de 
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pós-graduação stricto sensu em Administração de cada um dos casos estudados, bem como 

das informações disponíveis no site da CAPES, relativas à avaliação trienal realizada de 2007, 

que contemplou os anos de 2004 a 2006. Foram obtidas informações que permitiram uma 

aproximação inicial com os dois casos estudados, especialmente relativas às características 

organizacionais desses dois programas de pós-graduação, com foco específico nos cursos de 

doutorado.  

A partir dessa aproximação inicial, complementada com algumas conversas informais 

com pessoas que já conheciam esses cursos, iniciou-se uma fase de coleta de dados primários 

com imersão no campo empírico. O autor desse trabalho primeiramente estabeleceu 

residência temporária ao lado da USP, em uma república formada por estudantes de 

graduação em Oceanografia, Geologia e Letras, fruto de uma indicação de um amigo dos 

tempos da graduação. Pelas limitações financeiras para a pesquisa, estabeleceu moradia 

temporária na sala do apartamento, dormindo em um saco de dormir e como não foi cobrado 

nada do autor do trabalho, esse ajudava na limpeza da casa nos tempos livres e contribuía 

comprando comida como modo de ajudar seus anfitriãos. A estada em São Paulo durou 23 

dias.  

Nesse tempo, foram realizadas 8 entrevistas semi-estruturadas pessoalmente e um 

professor do programa que trabalha também na coordenação do departamento de 

Administração, pela sua impossibilidade de tempo para uma entrevista pessoal, respondeu ao 

roteiro de entrevistas por e-mail, totalizando 9 respondentes. O método de identificação dos 

respondentes foi guiado pela base teórica da “estratégia como prática social” que afirma que 

os “gerentes de topo” são as pessoas mais importantes a serem contatadas primeiramente, 

mesmo sabendo que a estratégia e os resultados são construções sociais de vários atores. 

Jarzabkowski (2005, p. 13) é clara quando afirma que: 

Na concepção de que atividades são estratégicas, parece apropriado deixar 
os gestores que estão no centro dessas atividades definirem tanto as 
atividades como os resultados estratégicos esperados que as orientam. Isso 
proporciona um ponto de partida empírico, um fluxo de atividade particular 
para ser examinado como estratégico. Desse ponto de partida é possível 
examinar quem contribui para a atividade, como é construída, que dinâmica 
de influência molda a atividade e com que consequências 
(JARZABKOWSKI, 2005, p.13. Tradução livre).  

 

Nesse sentido, a primeira entrevista foi com o coordenador do curso de doutorado e a 

partir desse contato e de conversa informal ao final da entrevista, foi solicitada a indicação de 
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mais respondentes que fossem pessoas importantes a serem entrevistadas tendo em vista os 

objetivos da pesquisa. 

 Assim foram identificados outros atores importantes para os resultados do curso e 

esse procedimento foi repetido em todas as entrevistas, até que os mesmos nomes foram se 

repetindo e percebeu-se que chegou-se a um número representativo dos praticantes 

estratégicos do programa, em um conjunto que envolveu coordenadores, professores e 

doutorandos. Além dos 9 respondentes, mais 12 pessoas foram indicadas como relevantes 

para a responder a pesquisa, mas infelizmente algumas não responderam aos contatos, outras 

afirmaram não ter tempo e outras estavam fora do país no momento da pesquisa. No entanto, 

percebeu-se que as respostas começaram a ficar muito semelhantes e que seria mais relevante  

trabalhar no material obtido e continuar a pesquisa do que permanecer em São Paulo tentando 

falar com esses possíveis respondentes, especialmente pelas limitações de tempo.  

Durante a estada em São Paulo, buscou-se aliar às entrevistas, conversas informais, 

análise documental e observação não-participante do cotidiano do curso de modo a enriquecer 

as análises. Dos 9 entrevistados, 4 eram professores diretamente envolvidos com a 

coordenação do curso, ocupando cargos no departamento de Administração e na coordenação 

da pós-graduação; 3 eram doutorandos indicados pelo seu envolvimento profundo com o 

curso e pelo desempenho acima da média; 1 era um professor identificado como excelente; 1 

era um doutor recém formado que fez uma tese propondo um modelo de gestão de programas 

de pós-graduação e indicado como uma das pessoas que contribuiu muito com o curso 

durante o tempo na instituição. Importante salientar que durante a estada na USP, aconteceu o 

Seminários de Administração (SEMEAD), o que possibilitou ao pesquisador interagir e 

observar o envolvimento da coordenação, dos professores e dos doutorandos no evento.  

Após o retorno à Curitiba, ficou-se alguns dias na cidade de modo a colocar as 

pendências pessoais e profissionais em dia e também aproveitar o ambiente mais tranquilo 

para transcrever as entrevistas realizadas. Nesse meio tempo em Curitiba, após conselho do 

orientador desse trabalho e depois confirmação dos membros do grupo de pesquisa que ele 

lidera, resolveu-se, por limitações de tempo e para enriquecer a análise comparativa de cursos 

públicos, readequar o projeto original e não realizar a pesquisa na FGV-SP. Assim partiu-se 

para Porto Alegre para realizar o segundo estudo de caso. Novamente conseguiu-se um local 

na casa de uma amiga, bem próximo à Escola de Administração da UFGRS, local da 

pesquisa. Também nada foi cobrado pela anfitriã, dormiu-se em um colchão de ar no chão e 

tentou-se ajudar na limpeza da casa e com os gastos em comida para retribuir essa ajuda 
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essencial, tendo em vista as limitações financeiras que não permitiam uma estada em hotel ou 

algo do gênero. 

Os procedimentos de coleta de dados foram os mesmos adotados na USP, com uma 

entrevista inicial com o vice-coordenador do curso de doutorado e futuras indicações de 

respondentes. A estada em Porto Alegre durou 28 dias e durante esse tempo foram realizadas 

10 entrevistas semi-estruturadas e mais 3 pessoas responderam por e-mail por falta de tempo 

para uma entrevista pessoal ou por dificuldades de deslocamento do pesquisador, já que 

algumas não estavam mais no PPGA. Isso gerou um total de 13 respondentes. Ao todo 21 

pessoas foram identificadas como importantes para serem respondentes e contatadas para 

responder as entrevistas. Por falta de tempo ou por não retornarem os contatos por e-mail e/ou 

telefone, não puderam ser entrevistadas. Uma das entrevistas pessoais foi realizada na casa do 

respondente, em um dia que era feriado e o único possível de conseguir um tempo para a 

pesquisa.  

Do mesmo modo que aconteceu na USP, percebeu-se que o material obtido já fornecia 

uma riqueza de análise, as respostas começaram a ficar semelhantes e resolveu-se voltar para 

Curitiba transcrever as entrevistas para analisar e tratar os dados. Dos 13 respondentes, 1 

professor era o vice-coordenador do curso; 1 professora era decana do departamento; 6 eram 

professores indicados como excelentes professores e pesquisadores; 1 era uma professora 

adjunta recém-contratada que cursou mestrado e doutorado no PPGA e foi agraciada com 

Prêmio Capes por sua tese; 1 era um recém-doutor formado pelo PPGA que também foi 

agraciado com o Prêmio Capes por sua tese; 3 eram doutorandos do curso considerados de 

excelente desempenho, sendo 1 deles o representante discente da pós-graduação. Do mesmo 

modo que na USP, durante todo o tempo foram aliados às entrevistas semi-estruturadas, 

observações não-participantes, análise documental e conversas informais. No caso da 

UFRGS, houve inclusive um almoço com alguns doutorandos do curso em que se pôde obter 

maiores informações sobre o curso e também um dos professores entregou um documento 

sobre os 30 anos do PPGA, em que se pôde confirmar e complementar o conteúdo das 

entrevistas com esse material. 

Nos dois casos estudados, as entrevistas duraram cerca de meia hora, mas algumas 

delas passaram de uma hora. Na USP um dos entrevistados pediu para que o gravador fosse 

desligado e complementou a entrevista formal com alguns relatos e mostrou materiais e 

evidências que considerava serem sigilosos. Isso foi respeitado pelo pesquisador por questões 

éticas. Na UFRGS um fato interessante foi que quando as entrevistas formais eram 

encerradas, alguns entrevistados continuaram compartilhando seu tempo falando da sua vida 
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pessoal e acadêmica, do cotidiano do programa, das suas pesquisas realizadas e em 

andamento. Isso também aconteceu na USP, mas não na mesma frequência. Todos 

respondentes das duas instituições foram favoráveis a contribuir com a pesquisa, 

demonstraram grande sinceridade e muitos demonstraram interesse pelos resultados da 

pesquisa. Não se pode negar que a abertura do campo empírico, que costuma ser algo não tão 

simples em vários casos, foi facilitada pela influência e carisma do orientador desse trabalho, 

que é professor e pesquisador nacionalmente conhecido e respeitado na área. Além disso, 

interessante notar que muitos professores elogiaram um trabalho dessa natureza, o esforço do 

pesquisador e seu orientador, bem como a clareza do roteiro de entrevista.  

Enfim, tendo consciência das diferenças e abismos que separam um trabalho 

antropológico que se utiliza da etnografia e de uma pesquisa com foco nas práticas sociais que 

se utiliza de estudos de casos, recorre-se ao brilhantismo de Geertz (1989) para exemplificar 

os pressupostos que fundamentaram a atitude do pesquisador perante essa dissertação: 

Em meio a tudo isso, minha própria posição tem sido tentar resistir ao 
subjetivismo, de um lado, e ao cabalismo de outro, tentar manter a análise 
das formas simbólicas tão estreitamente ligadas quanto possível aos 
acontecimentos sociais e ocasiões concretas, o mundo público da vida 
comum, e organizá-la de tal forma que as conexões entre as formulações 
teóricas e as interpretações descritivas não sejam obscurecidas por apelo às 
ciências negras (mágicas). Nunca me impressionei com o argumento de que, 
como é impossível uma objetividade completa nesses assuntos (o que de fato 
ocorre), é melhor permitir que os sentimentos levem a melhor  (GEERTZ, 
1989, p. 40). 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

Na pesquisa de natureza qualitativa, a coleta de dados já é, de certo modo, uma forma 

de análise dos dados, mesmo que ainda de forma precária. Isso porque é impossível não 

relacionar mentalmente, mesmo que de forma ainda não estruturada, as informações que são 

coletadas no campo empírico com as bases teóricas do trabalho e seus objetivos de pesquisa. 

O método predominante de coleta de dados foram as entrevistas semi-estruturadas, que foram 

complementadas com observação não-participante durante o tempo de estada em cada 

Universidade, análise documental e conversas informais. Com relação às entrevistas 

realizadas e gravadas, seguiu-se as orientações elaboradas por Godoi e Mattos (2006), para 

posteriormente o material ser integralmente transcrito pelo próprio pesquisador e submetido a 

uma das técnicas de análise de conteúdo propostas por Bardin (2006), conhecida por análise 

temática. Antes de explicitar como essa análise de conteúdo foi realizada, cabe aqui 
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evidenciar as concepções de entrevista seguidas pelo pesquisador e fazer algumas 

observações do modo como ocorreram. 

 As decisões de quem entrevistar, de quantas pessoas a serem entrevistadas e do 

conteúdo das perguntas, embora apresentem uma flexibilidade maior do que na pesquisa 

quantitativa, não foi uma decisão arbitrária, mas estiveram profundamente vinculadas ao 

quadro teórico que definiu o objeto de estudo, às perguntas de pesquisa e à sua base 

epistêmica, conforme orientam Godoi e Mattos (2006). Ao contrário das técnicas 

quantitativas, que fixam a priori o desenho amostral da pesquisa, no trabalho aqui realizado, o 

pesquisador estava impedido de determinar previamente o número de entrevistados, sob pena 

de não conseguir responder aos objetivos que se propôs.  

As entrevistas, mais do que técnicas para obtenção de dados, foram eventos dialógicos 

(GODOI e MATTOS, 2006) em que os respondentes puderam reconstruir suas experiências 

de modo a realizar uma ressignificação das suas atividades individuais, práticas coletivas, 

características e resultados da organização em que atuam. Mais do que responder a um roteiro 

pré-estabelecido, foram estimulados a falar sobre o curso de doutorado em que vivem ou 

viveram, de modo que as categorias de análise do modelo teórico estabelecido foram sendo 

enriquecidas com elementos que pudessem responder às questões de pesquisa.  

Conforme afirmam Godoi e Mattos (2006), as características intersubjetivas das 

entrevistas colocaram os entrevistados e o entrevistador como participantes e construtores das 

produções discursivas das conversas estabelecidas. Percebeu-se que o êxito ou fracasso dessas 

entrevistas não se dariam apenas pelas perguntas que seriam feitas ou pelo modelo teórico que 

guiava o roteiro, mas pelo modo em que eram feitas as perguntas e pelo momento em que era 

escolhido para ser realizada a entrevista. Com isso em mente, além de buscar empatia com os 

respondentes no momento das entrevistas, o pesquisador não forçou a realização de nenhum 

encontro ou o fez em horários ou locais em que os entrevistados mostravam-se insatisfeitos. 

Sempre que o contato era feito com algum possível respondente, tentava-se deixar claro que a 

participação daquela pessoa era importante, mas que o pesquisador estava à disposição para 

entrevistá-lo quando fosse possível, que ficaria ainda uns dias na Universidade aguardando o 

momento mais oportuno para o respondente. Se isso fez com que houvesse deslocamentos 

constantes em diversos horários e que o tempo de imersão no campo demorasse mais do que o 

esperado inicialmente, especialmente para que os respondentes pudessem reservar tempo em 

suas agendas para a entrevista, garantiu uma riqueza maior de informações. Evidente que os 

resultados de cada entrevista não eram mérito apenas do pesquisador, mas também do 

interesse e atenção que todos respondentes tiveram com a pesquisa e da ajuda que obteve de 
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alguns respondentes, que além de indicar quem era relevante para a pesquisa, ainda 

estimulavam seus colegas a reservar um tempo para responder a entrevista. 

Todas as entrevistas foram realizadas com um roteiro pré-estabelecido (ver Apêndice 

A), em que as perguntas feitas, eram praticamente as questões que respondiam aos objetivos 

da pesquisa. Mesmo assim, em todas as ocasiões foi permitido e até mesmo estimulado que os 

respondentes falassem mais sobre o tema, para que as possíveis limitações do roteiro de 

pesquisa fossem transpostas. Isso permitiu que surgissem novas evidências e também que os 

respondentes pudessem expressar o que pensavam e sentiam de um modo mais claro sobre 

suas experiências em um curso de doutorado. Obviamente que isso gerou um esforço maior 

durante a análise das entrevistas, já que muitos respondiam no final, à pergunta que era feita 

no início ou vice-versa. Também porque também falavam sobre fatos e experiências que, 

embora significativos para eles, não diziam respeito diretamente à pesquisa. No entanto, isso 

também possibilitou uma obtenção de dados mais confiáveis do que se o roteiro fosse seguido 

à risca e sem flexibilidade. 

Se houve abertura aos entrevistados para falar o que pensassem e expressassem o que 

sentiam, sem grandes procedimentos que engessassem a pesquisa e fizessem que 

predominasse a “ditadura do método”, ao mesmo tempo nunca se perdeu de vista os objetivos 

da pesquisa. Fatos que muito ajudaram em todo processo foram: os respondentes eram todos 

pesquisadores; compartilhavam a mesma linguagem do investigador; a maioria mostrava-se 

muito interessada com a pesquisa e com os resultados do trabalho. Muitas pessoas 

entrevistadas, no intuito de ajudar, pediam que as perguntas fossem refeitas caso as respostas 

dadas tivessem fugido ao que era almejado por parte do pesquisador. Por parte de alguns 

respondentes, percebeu-se grande emoção ao falar de suas vidas como professores, 

pesquisadores ou mesmo alunos de um curso de doutorado.  

O próprio pesquisador, mesmo sabendo da sua posição de investigador e tentando não 

deixar que o excesso de subjetividade prejudicasse os resultados da pesquisa, não tem como 

negar que se emocionou em alguns momentos diante de alguns relatos. O conteúdo da maioria 

das entrevistas foi muito enriquecedor e algumas dessas entrevistas foram como verdadeiras 

aulas. Alguns dos entrevistados, no momento da conversa, reservaram mais tempo do que o 

previamente combinado para as entrevistas e estiveram dispostos a contribuir com a pesquisa, 

dando sugestões construtivas e indicando leituras. Outros até contavam das suas próprias 

experiências como pesquisadores de modo a auxiliar na condução da pesquisa e conscientes 

das limitações que possuía o autor desse trabalho, pois estava realizando sua primeira 

pesquisa empírica desse porte. Por fim, quando as respostas começaram a ficar repetitivas por 
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parte dos respondentes e todos possíveis entrevistados já tinham sido contatados, percebeu-se 

que tinha se chegado no ponto de saturação das categorias de análise e da busca por 

identificar os praticantes estratégicos da organização.  

Com o material das entrevistas integralmente transcrito por parte do pesquisador, o 

que possibilitou reviver determinados momentos das entrevistas e fixar alguns detalhes que 

tinham passado despercebidos durante o evento dialógico, iniciou-se a análise de conteúdo. 

Seguindo recomendações de Bardin (2006), o material foi analisado de forma a elaborar 

inferências em cima dos dados coletados. Com base no modelo teórico elaborado, as 

categorias de análise foram selecionadas como temas e construiu-se tabelas no Editor de 

Planilhas Open Office que eram alimentadas com as informações obtidas. Para cada 

entrevista, foram selecionadas as categorias de análise previamente definidas e quando 

informações relativas aquela categoria de análise surgia no texto, mesmo que de forma 

indireta, a planilha era alimentada com os dados. Esse procedimento se repetiu para cada 

entrevistado. Um campo chamado observações adicionais também foi criado nas planilhas 

eletrônicas. Isso para que algumas evidências também pudessem ser agregadas na análise, 

mesmo que não estivessem necessariamente relacionadas a nenhum tema específico, mas que 

mostravam-se relevantes para melhor compreensão do fenômeno em estudo.  

Quando todas as entrevistas foram analisadas, iniciou-se a busca pelos significados 

compartilhados para cada categoria de análise/tema, de forma a construir a análise não mais 

das entrevistas individuais, mas dos casos em estudo, respeitando assim os pressupostos 

epistemológicos que guiaram o trabalho. Após esse procedimento para cada um dos casos, 

iniciou-se a análise comparativa desses, que buscou explicitar as similaridades e diferenças 

em cada curso de doutorado. Por fim, foram reunidas as observações adicionais, que se 

mostraram muito úteis especialmente na explicação do porquê das diferenças encontradas em 

cada caso. Geralmente eram dados que, embora não estivessem relacionadas a nenhuma 

categoria de análise de forma direta, diziam respeito ao contexto histórico e institucional de 

cada caso estudado e foram úteis para questões de contextualização, bem como para auxiliar 

explicativamente nas diferenças entre atividades individuais, práticas coletivas e resultados 

organizacionais encontrados. 

Após o tratamento dos dados, todos respondentes foram contatados para validar os 

resultados obtidos na pesquisa. Foi enviado e-mail a cada um dos respondentes, contendo uma 

breve explicação de como os dados foram recolhidos e tratados, com um arquivo anexo 

contendo a tabela com os resultados gerais da pesquisa realizada no curso de doutorado 

localizado na instituição ao qual o respondente pertencia. Até o fechamento desse trabalho, 
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alguns respondentes tinham dado sua resposta. Na USP o coordenador, vice-coordenador e 

um professor do programa responderam o e-mail, sendo que todos afirmaram que a tabela 

representava bem a realidade do doutorado em que eles estavam inseridos. Na UFRGS o vice-

coordenador do programa afirmou que o material retratava a realidade deles com bastante 

precisão, um dos professores respondeu dizendo que caso ele tivesse feito a pesquisa, iria 

sugerir pequenas alterações, mas nada significativo e que no geral estava muito bom. Outro 

professor do programa afirmou que os resultados parecem transparecer bem aquilo que se 

percebe no programa. Os demais respondentes não responderam ao e-mail, mas ninguém 

questionou a validade da pesquisa, seja em sua forma, seja em seu conteúdo.  

Vale a pena frisar que como todas as entrevistas foram integralmente transcritas e 

organizadas em planilhas de acordo com os temas e categorias de análise, o processo de 

recuperação dos trechos dessas entrevistas para elaboração do capítulo seguinte seguiu um 

caminho inverso. Ou seja, primeiramente se obtinha uma resposta para a questão de pesquisa 

com base nas planilhas que continham os resultados gerais da análise comparativa de casos, 

evidenciando as similaridades e as diferenças encontradas no trabalho de campo. 

Posteriormente buscavam-se nas tabelas específicas de cada caso estudado, quais os atores 

que tinham falado especificamente sobre aquele tema, achavam-se os textos transcritos que 

melhor expressavam os resultados encontrados e novamente se escutava aquele trecho da 

entrevista. Esse procedimento se repetiu para cada entrevistado e trecho de entrevista que 

parecia expressar de forma clara os resultados da pesquisa. Essa forma de organização, 

embora tenha gerado bastante esforço, especialmente nas transcrições e elaboração das 

planilhas, mostrou-se muito útil no resgate dos trechos das entrevistas. 

3.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

  Além das limitações já discutidas em qualquer investigação científica, há algumas 

específicas a esse estudo em particular. O primeiro deve-se a uma falta de clareza e definição 

sobre o que verdadeiramente se constitui em uma prática social. Nesse sentido, por isso 

justifica-se a discussão tentando achar um ponto de confluência entre autores que diferem em 

alguns aspectos, mas concordam com o foco nas práticas e em alguns conceitos centrais que 

foram apresentados. 

Outra limitação refere-se à falta de experiência do pesquisador para uma pesquisa 

nesse molde, mas que esperou compensar com dedicação, esforço e entusiasmo tanto pelos 

pressupostos epistemológicos que guiam essas abordagens, pelo referencial teórico utilizado e  
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pela realidade a ser estudada. Com as leituras realizadas antes e durante esse trabalho, aliado a  

uma orientação atenciosa, competente e com as frutíferas discussões no grupo de pesquisa 

liderado pelo orientador do trabalho e no grupo de estudos organizacionais que o autor desse 

trabalho participa, crê-se que foi possível vencer esses desafios e cumprir os objetivos da 

pesquisa, até pelo fato de que a realidade acadêmica, objeto desse estudo, constitui uma 

prática social significativa para a vida do autor desse trabalho. 

A maior limitação, no entanto, deveu-se a falta de tempo para acompanhar as práticas 

do modo em que a base teórica indica. No entanto, pela proximidade com essa realidade, 

entende-se que isso ajudou na leitura dessa realidade e dos significados estabelecidos entre os 

atores, suas práticas e a relação que elas possuem com os resultados acadêmicos, diminuindo 

a necessidade de permanência por tempo maior. Outra limitação que surgiu foi a falta de 

tempo de alguns possíveis respondentes que não puderam ser entrevistados, já que todos que 

foram indicados para serem entrevistados mostraram-se pessoas muito ocupadas. No próximo 

capítulo apresenta-se os resultados da pesquisa. 



86 
 

4 RESULTADOS DA PESQUISA 

Esse capítulo é estruturado da seguinte forma. Antes de apresentar os resultados da 

pesquisa, se apresenta uma descrição de cada caso estudado, de acordo com as informações 

retiradas no próprio site dos programas de pós-graduação e com consulta a pessoas envolvidas 

na coordenação dos programas. Para melhor leitura e nenhuma distorção, apresenta-se em 

formato textual e no corpo do texto, embora fique claro que essas informações estão no 

próprio site e praticamente da forma como estão sendo expostas. Após isso, apresenta-se cada 

pergunta de pesquisa com a análise dos dados que objetiva responder aquela pergunta 

específica, para que, ao final, espera-se que a pergunta de pesquisa que norteia o trabalho 

tenha sido respondida.  

Por uma questão meramente didática, opta-se por (para que cada pergunta de pesquisa 

seja respondida) apresentar os resultados encontrados em cada caso, com posterior indicação 

das similaridades e diferenças no estudo comparativo dos casos. Sempre que possível e 

visando expressar melhor os achados no campo empírico, ilustra-se a análise com trechos das 

entrevistas, sem identificar nenhum respondente.  

Por fim, apresenta-se um tópico com informações complementares surgidas na 

pesquisa empírica e uma breve discussão dos resultados da pesquisa. Essas informações não 

necessariamente respondem à nenhuma pergunta de pesquisa, mas foram evidências que 

emergiram do trabalho de campo, através das entrevistas e de observação não-participante, 

que auxiliam na compreensão do fenômeno em estudo. 

4.1 DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO DA USP 

O curso de Doutorado em Administração da USP, criado na data 01/05/1970, tem por 

objetivo aprofundar a formação de alunos nas atividades de pesquisa em administração. É um 

curso de natureza estritamente acadêmico e gratuito. Também é possível a obtenção de bolsas 

de estudo através das agências que financiam a pós-graduação: CAPES, CNPq e FAPESP.  

O curso é semestral e as disciplinas são oferecidas apenas no período diurno (das 8h às 12h ou 

das 14h às 18h) e não há aulas aos sábados. Cada disciplina tem duração de 15 semanas com 

sessões de 4h a aula por semana, e a disponibilidade para o curso deverá ser em tempo 

integral, sendo pelo menos três vezes por semana para assistir as aulas, e o restante para 

atividade de pesquisa e extra-classe. Cada disciplina equivale a 8 créditos, com exceção da 
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disciplina Monitoria II que equivale a 4 créditos. É possível aproveitar créditos de disciplinas 

de outros programas stricto sensu reconhecidos pela CAPES.  

Para conclusão dos créditos, o aluno precisa cursar oito disciplinas, das quais uma é 

obrigatória – a disciplina Monitoria II, que tem o objetivo de envolver o aluno com atividades 

de docência, como monitor junto ao Programa de Pós-Graduação em Administração.  

O Doutorado exige o desenvolvimento de uma tese cujo projeto é submetido a um 

exame de qualificação. O prazo para o exame de qualificação é de 40 meses. A tese consiste 

num trabalho supervisionado onde o aluno deve demonstrar capacidade de sistematização da 

literatura existente sobre o tema tratado e capacidade de utilização dos métodos e técnicas de 

investigação científica. A tese precisa constituir uma contribuição original ao estado da arte 

do tema tratado. O prazo para conclusão do curso com a defesa da tese é de 48 meses. 

Atualmente o programa possui cerca de 300 alunos, entre mestrandos e doutorandos e 

aproximadamente 50 professores vinculados à pós-graduação. Está organizado em torno de 

oito linhas de pesquisa, sendo elas: estratégia e organizações; inovação e gestão tecnológica; 

gestão de pessoas; finanças; marketing; economia das organizações; internacionalização de 

empresas; responsabilidade socioambiental. Na coordenação do programa de pós-graduação e 

em sua estrutura organizacional destacam-se dois professores que ocupam cargo de 

coordenador e vice-coordenador e o Conselho de Pós-Graduação, composto por dois 

professores e um representante discente. A própria estrutura do Departamento de 

Administração e da própria USP, com destaque para a Coordenação da Pós-Graduação (CPG) 

da Faculdade de Economia e Administração (FEA) é muito ativa e influente em relação ao 

curso de doutorado. 

4.2 DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO DA UFRGS 

O Doutorado em Administração da UFRGS, criado em 1994, procura atender alunos 

das diferentes regiões do país e do exterior, com ênfase para o Cone Sul, dispensando especial 

atenção a alunos que tenham experiência em pesquisa e ensino, para que, ao concluir o curso, 

o aluno esteja capacitado a contribuir para a melhoria da produção científica e do 

desenvolvimento do ensino superior. Mais especificamente:  

 Formar pessoas para desenvolver atividades de ensino e pesquisa sobre gestão de 

organizações em suas regiões respectivas e produzir conhecimentos teóricos que, ao 

mesmo tempo, tenham um alcance prático nestes contextos específicos.  
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 Estabelecer redes de pesquisadores que incluam professores, doutorandos e egressos 

do PPGA, que trabalhem em temas prioritários e pertinentes aos respectivos contextos 

regionais.  

 Promover o intercâmbio acadêmico com as instituições de origem de seus alunos e 

com seus egressos.  

O Curso de Doutorado prevê a realização de disciplinas obrigatórias e eletivas 

(mínimo de 60 créditos), seminários, atividades de pesquisa e elaboração de uma tese. As 

disciplinas, na sua maioria, são oferecidas em horário diurno e cursadas ao longo de três 

semestres. Até o final do 1° semestre letivo do curso de doutorado, todo aluno deve realizar 

exame de área e, até o final do 24º (vigésimo quarto) mês após o início do Curso, apresentar e 

ter aprovado um projeto de tese, a ser realizado com o apoio de um Professor Orientador. 

Deverá, antes da defesa da tese, comprovar, proficiência em língua Inglesa e outra (dentre 

Francês, Italiano, Alemão ou Espanhol, se brasileiro e em Português , se estrangeiro); ter 

publicado pelo menos 2 (dois) artigos - inerentes ao tema de pesquisa - em periódicos ou 

anais de congressos especializados, com prestígio acadêmico reconhecido pela Comissão de 

Pós-Graduação. O Curso de Doutorado deve ser concluído num prazo mínimo de 24 (vinte e 

quatro) meses e máximo de 51 (cinquenta e um) meses.  

O curso está organizado em torno de 6 linhas de pesquisa: contabilidade e finanças; 

gestão da tecnologia e da produção; marketing; organizações; recursos humanos; sistema de 

informações e apoio à decisão. Atualmente há 46 professores que atuam como professores 

colaboradores ou orientadores permanentes em toda pós-graduação em Administração. Sua 

estrutura organizacional e a coordenação do curso é feita em uma espécie de co-

responsabilidade entre: a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração, 

que conta com um coordenador e um coordenador substituto; a Comissão de Pós-Graduação 

em Administração, que conta com cinco professores do programa, um representante discente 

e três membros suplentes, sendo dois professores e um aluno; o Conselho de Pós-Graduação 

em Administração, que é constituído por todos professores permanentes dos cursos de 

mestrado e doutorado, juntamente com oito representantes discentes; Coordenação das Áreas, 

contando com um professor representante de cada uma das seis áreas de pesquisa do 

programa; Coordenação dos Grupos de Pesquisa, contando com onze professores que 

representam os oito núcleos e grupos de pesquisa do programa; Comissão de Gerência 

CAPES/PROF, constituída por três professores, um técnico-administrativo e o representante 

discente; Núcleo de Aprendizagem Virtual (NAVI) com um professor responsável; Revista 
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Eletrônica de Administração (REAd) com um professor responsável; Núcleo de Incentivo 

para Publicações e pela Melhoria dos Prazos de Diplomação com um professor responsável e; 

Núcleo Setorial de Informática (NSI) com uma funcionária técnica administrativa 

responsável. 

4.3 RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DE PESQUISA 

Conforme expresso no capítulo dos aspectos metodológicos da pesquisa, a primeira 

questão de pesquisa foi: “Quais as principais características históricas dos cursos de 

doutorado em Administração no Brasil?”. Essa foi a única questão que se acredita já ser 

respondida no referencial teórico, já que depende de dados secundários e diz respeito não 

apenas aos casos estudados, mas à criação da pós-graduação no Brasil e especificamente dos 

cursos de doutorado em Administração. Vamos às questões respondidas com base no trabalho 

empírico. 

 

Quais os principais atores pessoais e institucionais considerados importantes para 

sustentar resultados acadêmicos superiores de um curso de doutorado em Administração? 

 

Conforme já demonstrado no capítulo de metodologia desse trabalho, considerou-se 

inicialmente os alunos e professores, de acordo com Pereira et al. (2002), mas também 

coordenadores de curso e todos aqueles atores que foram identificados na pesquisa de campo 

– realizada através de entrevistas semi-estruturadas, observação participante, conversas 

informais e análise documental - como importantes na obtenção de resultados acadêmicos 

superiores. Não foi feita nenhuma distinção em atores individuais ou institucionais, os 

entrevistados ficaram livres para responder quais eles consideravam significativos na relação 

com os resultados acadêmicos obtidos em seus cursos de doutorado. 

Na USP destacaram-se os seguintes atores: docentes; coordenações do Departamento 

de Administração e do Programa de Pós-Graduação em Administração; Alunos; Agências de 

Financiamento (FIA, CAPES, CNPQ); Parceiros externos. No caso da UFRGS destacaram-se 

Professores, Alunos, UFRGS, Coordenação, CAPES e CNPQ. Os professores e alunos foram 

identificados como os atores mais importantes, mas especialmente os professores pela sua 

permanência mais duradoura no programa, o que acaba por atrair bons alunos. 
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Com relação as similaridades encontradas nos dois casos, destacam-se os seguintes 

atores: docentes; alunos; coordenação dos cursos; agências de financiamento (CNPQ e 

CAPES); as próprias Universidades em que se encontram os cursos. Com relação às 

diferenças encontradas, evidencia-se que na USP os seguintes atores destacam-se: parceiros 

externos em geral; a FIA (Fundação Instituto de Administração); o grupo de professores que 

coordena o Departamento de Administração e o Programa de Pós-Graduação em 

Administração e a Secretaria do Programa foram considerados atores/praticantes importantes 

em sustentar resultados acadêmicos superiores.  

 

 Quais as principais características e atividades dos doutorandos em administração 

durante seu curso, nos cursos de qualidade superior, consideradas como positivas na 

obtenção de resultados acadêmicos? 

 

No curso de doutorado da USP, evidencia-se que os melhores resultados 

organizacionais são obtidos a partir da dedicação exclusiva do doutorando e envolvimento 

com o dia-a-dia do programa, participando de suas atividades. Afirma-se que é importante 

não fazer os créditos e desaparecer e que é essencial a participação dos alunos nos grupos de 

pesquisa. Com isso, é possível produzir cientificamente durante o curso e não só na tese. 

Além disso, é necessário vocação e motivação para atividades acadêmicas, especialmente de 

pesquisas. Também evidencia-se a necessidade de dedicação e disciplina para estudar durante 

a fase de créditos e para escrever durante a fase dissertativa. 

No curso de doutorado da UFRGS, a dedicação exclusiva ao curso de doutorado 

durante os 4 anos do curso também é destacada como positiva na obtenção de resultados 

superiores, especialmente porque todos doutorandos do curso possuem bolsas para estudo. 

Para esses resultados serem sustentados, espera-se que os doutorandos envolvam-se em 

publicações científicas desde o início do curso. Espera-se que a formação anterior do aluno 

seja diferenciada e que esse se envolva com atividades de pesquisa individuais, através do 

desenvolvimento ou aperfeiçoamento de uma rotina de leitura, mas também coletivas, como 

participação de discussões em sala, com colegas e nos grupos de pesquisa. Também relevante 

é que os doutorandos se interessem pelos seus temas de pesquisa de modo a fazer avançar a 

fronteira do conhecimento. 

As similaridades encontradas nessa questão de pesquisa são muitas e nenhuma 

diferença significativa foi encontrada nas características e atividades dos doutorandos durante 
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seu curso que são vistas como positivas para sustentar os resultados acadêmicos superiores 

em seu curso. As principais similaridades encontradas são as seguintes: dedicação exclusiva 

ao doutorado durante seu curso; não cursar as disciplinas e voltar para suas casas ou se 

envolver em outras atividades que o deixem distantes do programa; que produzam 

cientificamente e se engajem em pesquisas desde o início do curso e não apenas na tese; que 

estejam comprometidos com o programa e participem de suas atividades, especialmente de 

pesquisas; que acompanhem seus orientadores em sala de aula, em projetos e grupos de 

pesquisa; que possuam dedicação e disciplina para estudar durante a fase de créditos e para 

escrever durante a fase dissertativa; que participem de discussões e construções coletivas em 

geral, sejam elas informais ou formais: em sala de aula, com seus orientadores, colegas ou em 

grupos de pesquisa. 

Os trechos das entrevistas abaixo ilustram e refletem um pouco do que foi evidenciado 

nesse sentido: 

 

(...) eu acho que um aluno de doutorado ele tem que ser dedicado 
exclusivamente pro curso. Não dá para pensar que doutorado é MBA, então 
não adianta fazer doutorado para ser diretor de uma empresa e tentar levar as 
duas coisas ao mesmo tempo que não faz né. E a dedicação exclusiva se 
reflete em você fazer muita pesquisa. Não só a sua tese, sabe, a tese é o 
produto final mas ela acaba sendo até secundária nesse processo, porque 
você faz tanta pesquisa e participa de tanta coisa aqui da faculdade. Acho 
que o povo do doutorado, se eu fosse te falar de um tripé assim, seria ó: 
pesquisa, participar na faculdade e se dedicar exclusivamente...(Entrevistado 
9, doutoranda, USP, 2008) 

(...) não pode ser um doutorando ponte aérea. O ponte aérea ele chega, 
assiste o curso e volta para o Estado dele e têm muitos assim, ele não quer 
largar o que está fazendo. Já tivemos casos assim e a gente luta para que isso 
não aconteça, desde a seleção...(Entrevistado 5, USP, professor, 2008) 

(...) dedicar-se, dedicar-se, dedicar-se...Dedicar-se exaustivamente! A gente 
entende que tem a questão da sobrevivência, mas vamos combinar que a 
bolsa de doutorado é uma bolsa muito boa. Considerando o mercado de 
trabalho desse país, é uma bolsa muito boa. Vamos considerar que estar num 
programa muito bom é um privilégio, então eu estou absolutamente sem 
paciência (destacando bem as palavras) com alunos que vem fazer o 
doutorado e que transformam o doutorado num bico. Então é isso, é dedicar-
se, é usufruir, não é nem um sacrifício, é um privilégio. É usufruir o 
privilégio que está tendo: de estar num programa de excelência e ainda estar 
recebendo para estar num programa de excelência. É isso, é ser ativo, é 
comprometer-se, é participar de todas as atividades e um pouco mais, é 
enfim, é viver o cotidiano do programa, é estar aqui...(Entrevistado 5, 
UFRGS, professora, 2008). 

Um doutorando tu tem uma rotina de leitura, humm, tem que ter uma 
disciplina, o que não é sempre fácil veja bem. Mas acho que acima de tudo 
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dedicação mesmo pro curso. Tu fez uma escolha de vida de certa forma e 
isso implica não só em fazer uma tese né, isso implica em ajudar minha 
escola também a continuar sendo um programa de excelência, a publicar, 
fazer minha parte. (Entrevistado 11, UFRGS, doutoranda, 2008). 

 

De acordo com orientação da estratégia como prática, especialmente com base na 

teoria do habitus de Bourdieu (2007b), é importante descobrir quais são os antecedentes que 

levam os praticantes da estratégia a chegarem a sua atual situação dentro de uma organização. 

Sobre as características evidenciadas para se chegar a ser um doutorando em um curso de 

excelência, nesse caso de acordo com a interpretação apenas dos próprios alunos, nos 

dois casos estudados é citado o interesse e a identificação manifestos pela vida acadêmica, um 

planejamento de vida que possibilite o ingresso no curso, uma vontade manifesta de viver o 

programa, uma formação anterior de qualidade, bem como dedicação e perseverança. Os 

trechos das entrevistas abaixo ilustram um pouco dessas similaridades encontradas: 

 

Eu diria que um planejamento bem feito, quando eu fiz mestrado eu tinha 
filhos pequenos e foi muito sacrifício e eu planejei que quando eles 
estivessem encaminhados eu viria fazer o doutorado e eu já sabia que era 
aqui que eu queria. Então isso eu destaco (...) (Entrevistado 6, USP, 
doutoranda, 2008) 

Eu acredito que o planejamento tem que ser feito desde o princípio né, eu 
projetei toda minha vida para ser acadêmico (...) Então eu acredito que seja 
esse planejamento da carreira já desde o princípio né, isso é uma construção, 
não adianta o aluno chegar no final da graduação: ah, mas agora eu quero 
fazer mestrado. E o aluno não fez nada para  fazer o mestrado! Ele não fez 
um artigo científico, ele não participou de uma jornada acadêmica, ele não 
participou de um programa de iniciação científica, ele não tem nada no 
currículo. Então isso não quer dizer que ele não vai entrar no mestrado, mas 
os diferenciais depois para ele entrar no doutorado, já vão ser bem maiores. 
Por que? Porque o aluno vai ter que construir toda sua base científica no 
mestrado e o mestrado ele leva dois anos, então é complicado 
né...(Entrevistado 10, UFRGS, doutorando, 2008) 

Olha, pra minha família sempre foi muito importante a formação, os estudos, 
você chegar a ter uma carreira, foi uma coisa que eu sempre ouvi da minha 
mãe, que é um grande exemplo pra mim, do meu pai. Então eu acho que 
para mim basicamente foram eles que me guiaram, que demostraram que o 
melhor caminho para você conseguir qualquer coisa era você estudar, ter 
uma base sólida, tentar conquistar o máximo possível. Eu sou de Cuba, 
como você falou, e lá o ensino é gratuito para todo mundo, então não tem 
diferença de preço, ou privada ou pública. E o ensino se caracteriza por ser 
de uma alta qualidade, então estando lá não tinha muito diferença ter 
estudado em um colégio muito caro ou né.... Pra mim acho que a base que eu 
tive em Cuba foi muito importante para eu ter entrado na USP, para ter feito 
mestrado, né...Acho que a educação que você tem nos primeiros anos de 
vida é muito importante, é a solidez, é a sua base para você chegar a uma 
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carreira universitária, enfim, então acho que é isso, meus pais, minha mãe 
tem mestrado, meu pai é doutor, então acho que o exemplo de casa mesmo 
(Entrevistado 6, USP, doutoranda, 2008). 

Durante a faculdade, quando eu entrei, eu já entrei meio focada nessa linha, 
então fui bolsista de iniciação científica né, durante um ano e meio dois. 
Depois eu trabalhei em multinacional né, vamos tentar trabalhar numa 
grande empresa para tentar ver se é isso mesmo que eu quero e no final da 
graduação eu já tava bem definida: quero seguir uma carreira acadêmica, 
quero realmente ser pesquisadora, ser professora, dada minhas experiências 
durante a graduação. E aí sempre segui muito certa do que eu queria 
(Entrevistado 11, UFRGS, doutoranda, 2008) 

 
Quais as principais características e atividades dos professores dos cursos de 

doutorado em administração, nos cursos de qualidade superior, consideradas como positivas 

na obtenção de resultados acadêmicos? 

 

No doutorado em Administração da USP, evidencia-se que as principais características 

e atividades dos professores que auxiliam na sustentação de resultados acadêmicos superiores 

são: serem pesquisadores produtivos inseridos em grupos de pesquisa ativos; ter contatos com 

empresas e parcerias para ajudar os alunos a realizarem suas pesquisas; serem bons 

orientadores e professores em sala de aula; dar orientação individual e ministrar aulas em 

formato de seminários; focar especialmente em didática e metodologia de pesquisa; provocar 

reflexões profundas nos doutorandos de forma a fazerem pesquisas inovadoras e de qualidade. 

No doutorado em Administração da UFRGS, os resultados da pesquisa mostram que  

as principais características e atividades dos professores que auxiliam na sustentação de 

resultados acadêmicos superiores são:  estarem engajados em publicações de qualidade, sem 

deixar que consultorias e aulas nos MBA's tomem o tempo necessário para as pesquisas; 

valorizarem o ensino em todos os níveis (graduação, especialização, mestrado e doutorado) e 

a orientação (alunos locais, MINTER, DINTER); estar sempre em contato com o mundo real 

da Administração e das organizações; saber trabalhar o formato de aulas em seminários (gerar 

questões interessantes para reflexão, gerar interação etc.); dedicação integral à vida 

acadêmica; envolver seus orientandos do doutorado em tudo (escrever projetos, prestar 

contas, levá-los para sala de aula, produção científica etc.). 

As similaridades encontradas nos dois casos estudados são: que os professores 

valorizem especialmente a pesquisa, mas também o ensino, a orientação e que estejam sempre 

em contato real com o mundo das organizações. Com relação à pesquisa, afirma-se que é 

importante serem pesquisadores produtivos inseridos em grupos de pesquisa. Sobre o ensino: 
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valorizam-se aulas em formato de seminários, que gerem interessantes reflexões e discussões; 

e que dêem aulas em todos os níveis (graduação, especialização, mestrado e doutorado). 

Sobre a orientação, ressalta-se que essa seja individual e que o orientador dê apoio e atenção 

constante aos seus orientandos na elaboração de seus trabalhos. Os trechos abaixo refletem 

um pouco das similaridades encontradas: 

 

Quem não faz pesquisa não produz (...) A pesquisa dentro das áreas básicas 
é uma pesquisa diferente das chamadas ciências aplicadas como a 
Administração. A pesquisa básica é feita nos laboratórios e a USP é muito 
forte nisso, bastante forte. E nas ciências aplicadas a pesquisa é feita na 
interação com a sociedade, que é diferente, o nosso laboratório não está aqui 
dentro (dando risada), ele está lá fora e isso às vezes dá algumas diferenças 
de abordagens, dá visões diferentes também, mas eu acho que a riqueza 
também está, de um lado nessa diversidade de atuação e saber trabalhar com 
isso e definir o foco adequado à área de ensino em que você está 
trabalhando...(Entrevistado 1, USP, coordenação, 2008) 

Eu realmente comecei a aprender sobre Administração quando abrimos o 
mestrado profissional e nos relacionamos com o mundo executivo. Os 
apontamentos dessas pessoas indicando o que era adequado e o que não era 
adequado ajudou a pautar em cima daquilo que faz sentido e daquilo que não 
faz. Gostaria de deixar claro que não sou neoliberal e minha formação vai 
totalmente contra ser neoliberal. Não é o mercado que está orientando 
minhas atividades, mas penso que essas pessoas que estão lutando no dia a 
dia trazem uma série de problemáticas que me fazem realmente pensar na 
Administração, me gerou questionamentos do tipo: o que é aprender na 
Administração? (...) Uma pessoa só será uma boa gestora, com ética e 
responsabilidade social, caso compreenda o contexto em que atua e que 
reflita sobre suas atividades. É necessário aprender a refletir. Sintetizando 
mesmo: o contato com o mundo real foi o que mais me ensinou e mais me 
permitiu identificar o que é importante (Entrevistado 6, UFRGS, professor, 
2008) 

Uma coisa importante também, todo professor do mestrado e doutorado uma 
vez por ano ele dá aula na graduação (...) Você não pode deixar de dar aula 
na graduação, acho que isso ajuda muito. Então não tem aquilo de o 
professor é titular, como meu caso, só dá aula no mestrado, doutorado. Não. 
Todos eles dão aula na graduação, então ele vai na graduação, repassa o que 
ele aprendeu, aprende coisas novas com os alunos e isso é 
interessante(...)(Entrevistado 5, USP, professor, 2008). 

Não pode deixar de lado a aula na graduação. Não se pode deixar de lado a 
sala de aula, é lá que trocamos, testamos nossas idéias, desde que a sala de 
aula não seja um espaço de reprodução, todo semestre a mesma coisa. A sala 
de aula, mesmo a graduação, tem que acompanhar nossas relfexões, deve ser 
prazerosa e os alunos vão gostar dos desafios. Considero a sala de aula um 
espaço privilegiado, evidentemente a pesquisa, a orientação, mas quero frisar 
a sala de aula porque ela é tratada muitas vezes como um fardo (...) 
(Entrevistado 5, UFRGS, professora, 2008) 
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No caso, vamos começar pelas partes né. No caso da orientação é algo que 
você de fato, precisa estar seguro de que a orientação está sendo feita 
cuidadosamente, respeitosamente. Que o orientador reserve tempo realmente 
para lhe orientar e não fique dividido em tarefas, isso nunca aconteceu em 
nenhuma reunião e não foram poucas. Nunca aconteceu de ter divisão de 
tempo com outras atividades e não só comigo, eu observei com todos os 
meus colegas orientandos também. Do ponto de vista de corpo docente, a 
preparação das aulas, a interação com os alunos, a forma de fazer avaliações, 
a questão de dar o suporte pra que você vá em busca daquilo do que você 
precisa em cada disciplina, para fazer a pesquisa, o trabalho final da 
disciplina. Produções em conjunto né, com os professores, tudo isso é 
propiciado pelo corpo docente de uma forma muito legal (...) Tem os estilos 
que são únicos, mas tem um formato de aula que é muito atrativo, que é 
aquele que nos prepara para docência mesmo né, então a participação do 
discente preparando os seminários, indo fazer acontecer esses seminários. 
Tem uma disciplina por exemplo que é seminário para preparação de 
dissertação e tese então nesse seminário nós somos também membro de 
banca e somos avaliados por membros de banca dentro da própria disciplina 
e tudo com acompanhamento do professor da disciplina e dos professores 
orientadores de cada aluno que está ali naquele dia apresentando seu projeto. 
Então esse formato é um formato bastante atrativo que é específico dessa 
disciplina, mas o geral de todas as disciplinas envolve a preparação de 
seminário e isso eu acho isso muito rico. Além de outros tipos de avaliação, 
a preparação de seminários, que é uma preparação mesmo para a docência, 
então tanto o mestrando como o doutorando ganha com esse tipo de coisa 
porque se toda aula você tem que preparar isso você vai ganhando 
experiência necessária para fazer isso com desenvoltura. Eu acho que é um 
formato muito bom e seria um destaque e é geral. Geral em todas as 
disciplinas, cada um no seu estilo faz acontecer isso de um modo parecido 
no sentido dessa ajuda para a docência. (Entrevistado 7, USP, doutoranda, 
2008) 

Eu acho que, vamos dizer, a postura deve ser mais voltada para pesquisa do 
que para ensino (...) participando de grupos de pesquisa (Entrevistado 3, 
USP, coordenação, 2008) 

 
 

Com relação as principais diferenças encontradas, na USP ressaltam-se os professores 

que têm contatos e parcerias com empresas para que “abram as portas” das pesquisas aos 

alunos, que tenham grande foco em metodologia de pesquisa e didática e que gerem reflexões 

profundas nos doutorandos para que surjam pesquisas inovadoras. Seguem alguns trechos que 

evidenciam as principais diferenças encontradas no curso de doutorado da USP: 

Acho que um professor de doutorado ele tem que ser um cara que faz 
bastante pesquisa porque se ele não fizer, o que você vai aprender com ele é 
a mesma coisa que como um aluno de doutorado, tecnicamente você leu. 
Então, todo aluno de doutorado é meio autodidata, então nessas o professor 
tem que meio que te ensinar a ser autodidata. Tem que ser um cara que 
manja bastante de metodologia, independente da área onde ele atua. Que tem 
bastante contato e parceria com outros lugares para te ajudar. Acho que 
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pesquisa e parceria é que determina (Entrevistado 9, USP, doutoranda, 
2008). 

Para formar bons professores e pesquisadores, é preciso foco em pesquisa e 
didática. Há atividades de didática: disciplinas específicas e monitoria que é 
fundamental. Há programa de apoio e bolsa para monitoria, com 
preenchimento de relatórios (...) As disciplinas de metodologia são 
essenciais (Entrevistado 1, USP, coordenação, 2008). 

O professor de doutorado, ele tem que ser, na minha opinião, alguém que 
provoca reflexões nos alunos (...) porque o mestrando tem que fazer no 
máximo uma dissertação que não seja inédita, ele pode simplesmente pegar 
um assunto já estudado e reaplicar. No doutorado ele tem que fazer algo 
mais inédito. No mínimo ele tem que apresentar uma coisa nova ou 
questionar uma coisa existente e reinterpretá-la de uma forma totalmente 
nova, essa é a diferença entre o doutorado e o mestrado. Então no doutorado, 
tenho feitas perguntas do seguinte tipo, perguntas que levam os doutorandos 
a uma profunda reflexão (...) Eu acho que o professor de doutorado a deve 
ensinar a questionar porque certas correntes estão tão consolidadas e quando 
vão à prática não conseguem ser implementadas (...). Você está fazendo algo 
que está na fronteira (...). Ah, então nós precisamos de uma teoria para isso, 
ah isso sim, então vamos pesquisar isso (...) (Entrevistado 5, USP, professor, 
2008) 

 
Na UFRGS ressaltam-se os professores que não deixam que consultorias e aulas em 

MBA`s tomem o tempo necessário para fazer pesquisa, que valorizam também seus 

orientandos MINTER e DINTER, que tenham dedicação integral à vida acadêmica e que 

envolvam seus doutorandos em várias atividades, como por exemplo, escrever projetos, 

prestar contas, participar das salas de aula do professor e na gestão da produção científica. 

Seguem trechos que ilustram e refletem essas diferenças encontradas: 

 

De parte dos professores, características importantes é: ser bom em pesquisa, 
também estar na fronteira e não também se deixar levar assim por 
acomodações e tal. E isso é um desafio muito particular da área de 
Administração, que é aquela velha: “vocês são uns picaretas, vocês só 
preferem ganhar dinheiro e tal”. A área de Administração, por conta dessa 
interface muito grande com as organizações e às vezes até por mecanismos 
de financiamento, que nós conquistamos muito próximos das organizações 
acabamos por desenvolver, mecanismos de financiamento direto que são na 
forma desses cursos lato sensu e tal, acaba rolando muito dinheiro, 
circulando muito dinheiro. E essa circulação de muito recurso para fazer a 
alavancagem, precisa remunerar o professor porque nós estamos em uma 
Universidade Pública né. Então se tu não fazes isso, os cursos não saem, se 
os cursos não saem, não tem o financiamento para todo o programa. Então tu 
precisa financiar o professor, o professor faz o curso sair, curso sai, 40 ou 
50% dos recursos ficam para o programa, para a Universidade e com isso 
nós financiamos as outras atividades, desde a graduação até o mestrado e 
doutorado. Isso então acaba circulando muito recurso e as vezes alguns 
professores se vêem tentados, a competição pelo seu tempo é muito acirrada. 
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E pesquisar e estar na fronteira exige muito tempo, exige leitura, exige 
enfim, dedicação, minúcias e tal né, juntamente com os alunos. E de parte 
dos professores exige muito e as vezes o professor, como ele é remunerado 
diretamente, adicionalmente em relação ao seu salário, dando aulas nos 
cursos de especialização, as vezes há uma tendência de assim: deixa isso 
aqui de lado e deixa eu acertar o orçamento no final do mês. E essa é uma 
equação dificilmente balanceável e isso é uma preocupação de gestão: como 
equilibrar essas coisas. De parte do professor, ele tem que ter dedicação à 
pesquisa, à investigação: séria (enfatizando bastante). Quem não está 
dedicado, acaba não produzindo e acaba sendo assim eliminado do sistema, 
aí já não vem alunos, já não é credenciado, etc e tal, que são as cobranças 
que são feitas (Entrevistado 1, UFRGS, coordenação, 2008). 

Engajamento para a pesquisa e isso é o diferencial do programa em relação a 
outros: terem professores voltados à academia, já que no meio da 
Administração há muito dinheiro e muitos se perdem nisso dando 
consultorias, aulas em curso pago e tudo mais. Aqui isso não acontece, há 
um engajamento para pesquisa (Entrevistado 10, UFRGS, doutorando, 
2008). 

Bastante disponibilidade para atender orientandos, tanto fixos como 
MINTER, DINTER. Nos dedicamos, acompanhamos, viajamos para visitar 
alunos dos MINTER e DINTER e isso aumenta a produção científica do 
programa (Entrevistado 2, UFRGS, professora, 2008). 

Eu quase não dou aula na especialização, quase não tenho atividades fora da 
Universidade e por opção, eu gosto daqui. No meu caso, eu fico quase em 
tempo integral na vida acadêmica. Embora eu tenha uma carreira acadêmica 
curta, apesar da idade, tendo 11 anos de academia, já deu para produzir 
bastante coisa. Mas essa foi uma opção. Acho que há diferentes perfis, no 
meu caso eu destacaria a dedicação para a vida acadêmica (Entrevistado 8, 
UFRGS, professor, 2008). 

(...) eu trabalho com conceito de médico residente. Eles são obrigados a ficar 
na minha sala, discutem comigo as matrículas e estão liberado para assistir 
as aulas. Se dou aula, eles vão juntos. Todos trabalham juntos em tudo: nos 
projetos, nas prestações de contas, nos relatórios técnicos. Não serão 
doutorandos que, em 90% dos casos é assim: disciplinas, artigo, projeto e 
tese. Comigo não, escrevemos cerca de 15 artigos por ano (...) Isso forma 
doutorandos diferentes: gestores de projetos, bons professores, gestores de 
iniciação científica. Isso é diferente do orientador clássico: orienta no tema 
X e azar de todo mundo. Eu organizei dessa forma e o grupo funciona meio 
que sozinho, adoro trabalhar em casa: giro a equipe profissional, a equipe 
acadêmica com e-mail e telefone. Temos que ser criteriosos na seleção e 
coloco isso de forma clara que será dois ou quatro anos trabalhando dessa 
forma e quando a pessoa não corresponde eu falo e já teve casos de eu dar 
orientandos para outro. Depende da época do estilo da pessoa, é questão da 
pessoa fazer um pouco de sacrifício na hora e sair um profissional muito 
mais competente (Entrevistado 7, UFRGS, professor, 2008). 

 
 

Em relação aos antecedentes que os professores destacaram como relevantes para 

chegar a ser um professor de um curso de doutorado em Administração que atinge excelência, 
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as similaridades encontradas nos dois casos estudados foram: uma boa formação anterior,  

vocação para pesquisa e não separar a teoria da prática, seja em organizações privadas, 

públicas, do terceiro setor ou mesmo da militância em movimentos sociais. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre os casos estudados. Os trechos abaixo servem 

como exemplo: 

 

Olha, cada pessoa tem uma trajetória diferente. No meu caso eu tive uma 
trajetória híbrida entre a vida profissional com a vida acadêmica. Eu acho 
que tudo isso foi muito positivo, no campo da administração é muito útil dos 
gestores também terem uma intensa vida profissional e eu tive essa origem 
então híbrida (Entrevistado 2, USP, professor e coordenação, 2008). 

Sou a mais fanática defensora da teoria, da abstração teórica, da reflexão 
teórico. Tendo uma formação marxista, é impossível separar a teoria da 
ação. Então um aspecto da minha trajetória de vida que eu considero que me 
qualifica como professora são exatamente os 20 anos em que eu não fui 
professora, ou fui professora em tempo parcial. Os 20 anos em que fui 
trabalhadora da Administração Pública, trabalhando sempre com gestão e 
saúde e trabalhando em uma uma área que tem grande interlocução com 
outros setores. Nessa trajetória, mesmo estando em órgãos da administração 
direta (...) sempre em alguns momentos fazendo paradas para reflexão (...). 
Mesmo fora desses momentos sempre parando, escrevendo e refletindo (...). 
Quando se olha para meu currículo eu tenho publicações quando eu estava 
no mundo da administração direta e não no mundo da academia. Então eu 
acho que essa conexão com o mundo da práxis é importante na qualificação 
de um professor. O outro é: na minha trajetória, eu também fui e sou, 
continuo sendo uma ativista, uma militante. Isso torna um professor um 
aprendiz. Com os movimentos sociais, com a militância, com os ativistas, 
nós aprendemos sobre o mundo. Esse é um outro aspecto que eu valorizo 
muito (Entrevistado 5, UFRGS, professora, 2008). 

Acho que a qualidade das instituições que eu fiz são muito importantes para 
essa atividade de pesquisa (...) Além de ter feito uma escola excelente de 
graduação, consegui fazer o mestrado na (...) sempre teve o mestrado entre 
os melhores e aí vim para USP. Acho que isso contribui muito pra formação 
(...) E o interesse da pessoa, que está interessada por pesquisa, por estudar, 
por pesquisar (...) Fazer pesquisa é uma vocação, você está pesquisando 
porque quer conhecer mais, você questiona uma série de práticas que 
existem, você está a busca, de certa forma você está a busca de se aproximar 
cada vez mais da verdade, do que funciona e do que não funciona. Então não 
adianta ter todo apoio se a pessoa não tem essa vontade de pesquisar, essa 
curiosidade de ver porque certas coisas não funcionam [na prática], acho 
que é por aí (Entrevistado 5, USP, professor, 2008). 

Muito simples, sou filho de professores universitários. Fui criado desde 
pequeno no meio acadêmico, meu pai é um dos pesquisadores mais 
importantes do país. Eu cresci vendo tudo isso. Quando entrei na 
universidade, no curso de economia, estava entre diplomacia e vida 
acadêmica. No segundo ano eu já sabia e quando terminei a faculdade, já fui 
direto para o doutorado. Quando me embrenhei no mundo acadêmico na 
graduação, para mim ficou óbvio que só havia um caminho para mim: ser 
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professor universitário e pesquisador, o que sou hoje (Entrevistado 3, 
UFRGS, professor, 2008). 

 
Quais as principais características e atividades da coordenação dos cursos de 

doutorado em administração, nos cursos de qualidade superior, consideradas como positivas 
na obtenção de resultados acadêmicos? 
 

 

No curso de doutorado em Administração da USP, as características e atividades da 

coordenação que são interpretadas como positivas na sustentação de resultados acadêmicos 

superiores são: articular os diversos atores internos (professores, alunos e secretaria) no 

sentido de beneficiar o programa; administrar o programa de acordo com as métricas da 

CAPES e com as normas internas da USP; habilidade de relacionamento interpessoal para 

resolver conflitos; organização dos recursos do programa; administrar o dia-a-dia com visão 

de futuro; ter cuidado com prazos e normas.  

Já no curso de doutorado em Administração da UFRGS, as características e atividades 

da coordenação que são interpretadas como positivas na sustentação de resultados acadêmicos 

superiores são: saber gerir os recursos da especialização para financiar o doutorado; valorizar 

a pesquisa de qualidade, com política de incentivos em cima dos critérios da CAPES; 

valorizar os processos de seleção de professores e alunos; estar próximo aos professores e 

alunos, cuidando para que estejam envolvidos com o programa e não dispersem energias em 

atividades paralelas à pesquisa; valorizar o trabalho de todos; dar orientação aos professores e 

alunos. 

As similaridades encontradas entre os casos estudados são: coordenar o programa e 

proporcionar incentivos com base nas métricas da CAPES; articular, orientar e apoiar os 

diversos atores internos no sentido de beneficiar o programa; organizar os recursos do 

programa, para que os cursos de especialização financiem a pós-graduação stricto sensu; lidar 

com conflitos; valorização, material e simbólica, das pesquisas de qualidade; um foco nos 

processos de seleção de professores e alunos; estar atento a prazos e normas em geral. Abaixo 

seguem trechos que exemplificam essas similaridades: 

 
 

(...) todo ano também nós fazemos uma avaliação de quanto cada docente 
produz em termos de pontos para o programa. Como você sabe, os 
programas são avaliados pela CAPES e existe toda uma métrica de 
pontuação pela CAPES e essa mesma métrica por nós é, digamos assim, de 
alguma forma, reconhecida e estimulada para que o docente produza cada 
vez mais, a favor dele e a favor do próprio departamento e isso é 
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reconhecido dando algum apoio para ele em termos de pesquisa futuras, pois 
ele produz no passado e poder receber lá na frente o resultado disso daí. 
Então essa é a forma que a gente trabalha, então eu diria que a coordenação 
de pesquisa está dessa forma ligada com pós-graduação como uma unidade 
de valorização do próprio departamento e por consequência da pós-
graduação, que é o objeto de maior interesse (...) (Entrevistado 2, USP, 
coordenação, 2008). 

Há dois não-atores que agem: uma inveja salutar, há também a não-salutar, 
em que alguns expoentes se destacam e tu tem que proteger e incentivar. 
Exemplo, o professor que publica fora, você chama ele e diz que vai dar 
verba para tradutor, para revisão e dá corda no cara e usar isso de forma 
salutar para incentivar os outros: “olha o fulano está fazendo, e vocês?”. Há 
também a inveja de puxar o tapete e tem que saber isolar ou tranformar, 
embora seja muito difícil. Outro aspecto que tem é criar mecanismos de 
facilitação, havia muitos problemas de prazo, de concluir orientação. 
Quando eu era coordenador e queríamos subir de 5 para 6, criamos vários 
núcleos: de apoio a publicação, a orientação, de virtualização da 
aprendizagem (tecnologias de EAD para complementar). Pessoas para apoiar 
tudo isso. E funcionalizar a informação, registrar tudo que fez: papers, 
congressos, palestras. Um núcleo para registrar nossas informações criou 
condições para o 6. Criamos incentivos para publicação, para participação de 
congressos, premiando aqueles que atingiam os indicadores que 
precisávamos atingir (...) em 2000 quando a CAPES formalizou, de maneira 
muito mais clara, os critérios de avaliação. Fizemos uma engenharia reversa 
em cima desses critérios: em cima dos critérios, começamos a agir e não 
esperar para ver se agimos do modo correto. Isso nos levou para o 6 (...) 
(Entrevistado 7, UFRGS, ex-coordenador, 2008) 

(...) e o suporte da coordenação trabalhando com isso, informando 
professores, buscando novas coisas para eles poderem produzir mais e 
chamando atenção nisso: oh, faltou um projeto lá, tem que pegar 
financiamento do projeto. Tem que estar toda hora lembrando os 
professores, então que ter uma coordenação atuante no sentido de informar e 
cobrar. Tem que cobrar o pessoal (Entrevistado 8, USP, doutor recém 
formado, 2008). 

(...) precisa além do doutorado, tem que gerir os cursos de especialização 
para ter recursos para apoiar o doutorado: não haveria salas montadas e 
computação sem esses cursos. Há outras instituições que os recursos ficam 
todos com professores, aqui apenas um terço fica com professores, o resto é 
investido no programa (Entrevistado 2, UFRGS, professora, 2008). 

(...) realmente é uma questão de entender bem o sistema, ter uma estratégia e 
de saber trabalhar com as pessoas, porque essa é uma habilidade diferente da 
competência técnica só, tem que ter uma competência de relacionamento, de 
saber solucionar conflitos (dando risada), de conhecer as métricas  né, e de 
sobretudo de participação, de valorizar a participação das pessoas, que é um 
trabalho grande, de um programa grande e que faz com que uma pessoa só 
não dê conta, você tem que ter uma boa estrutura, a gente tem uma estrutura 
aqui apoiada pela universidade, pela fundação que é conveniada conosco, a 
Fundação Instituto de Administração e tudo isso ajuda. Ajuda porque a 
tarefa é grande, a tarefa é bastante grande, então o coordenador não trabalha 
por si só, ele tem uma coordenação (...) (Entrevistado 1, USP, coordenação, 
2008). 
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Selecionar bons estudantes e cuidarem para que sejam comprometidos, isso 
ajuda muita. Com bons estudantes fica mais fácil. Cuidamos muito com a 
seleção e o envolvimento do professor. A atividade mais importante é de 
investigação. Selecionar bons estudantes é absolutamente fundamental 
(Entrevistado 1, UFRGS, coordenação, 2008). 

 
Entre as principais diferenças encontradas, na USP citam-se como importantes 

atividades da coordenação: trabalhar de acordo com as normas internas da USP que regem a 

pesquisa e administrar o dia-a-dia com visão de futuro. Seguem trechos que refletem esses 

resultados encontrados: 

 

(...) nós temos no âmbito da própria Universidade, a própria Pró-Reitoria de 
Pesquisa que é um outro agente institucional que orienta as pesquisa no 
âmbito da Universidade e também nós temos, além da coordenadoria de 
pesquisa do departamento de Administração, que eu já mencionei 
anteriormente, nós temos a coordenação de pesquisa da FEA, da faculdade 
como um todo. Então existe todo um sistema articulado, da Universidade, da 
Faculdade, do Departamento, que, digamos assim, procuram estabelecer 
mecanismos de orientação, de apoio, de incentivo, controle, para a pesquisa. 
Então por exemplo, nós temos regras éticas de pesquisa, então isso aí é 
indiscutível, desde a coordenadoria, perdão, desde a pró-reitoria de pesquisa, 
no âmbito da coordenação de pesquisa da FEA e no âmbito da coordenação 
de pesquisa do departamento de administração. Então é só para citar um 
exemplo. Então essa é uma entidade institucional importante que também a 
gente tem que levar em conta (Entrevistado 2, USP, coordenação, 2008). 

(...) os nossas diversos coordenadores aqui do departamento, que está 
submetida ao acompanhamento e participa da CPG da FEA, que é a 
coordenação de pós da unidade e que se reporta também à Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação da Reitoria da USP e tudo isso são órgãos que têm uma 
atuação bastante grande (...) Nós temos um estatuto na Universidade, que 
tem toda a questão do estatuto da pós-graduação, que regula todos os 
programas. Agora dentro desse estatuto convivem todas essas áreas e cabem 
à CPG e todas às coordenações do programa dar esse foco, dentro do 
guarda-chuva do estatuto (...) A CPG ela faz esse papel de tratar dos 
programas no âmbito da FEA e depois você tem a coordenação da pós, que 
administra o programa. Você vai na economia e lá tem o seu programa e na 
contabilidade também, são três programas diferentes. Então essa é a 
estrutura, eu acho que a complexidade do trabalho nosso como coordenador 
aqui, quer dizer, você tem o benefício dessa estrutura, agora é uma estrutura 
muito grande porque os programas são grandes (...) Eu acho que você não 
pode descuidar do dia a dia (dando risada), você tem que ter um 
acompanhamento forte. Até pelas razões que eu já falei. De outro lado, você 
tem que agir com perspectiva para o futuro (Entrevistado 1, USP, 
coordenação, 2008). 

 
Por outro lado, no curso de doutorado em Administração da UFRGS, ressalta-se a 

importância da coordenação estar sempre próxima aos professores e alunos cuidando para que 
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não dispersem energia em atividades paralelas à pesquisa, conforme o trecho abaixo 

exemplifica: 

 

Na coordenação surgem as competências de relacionamento interpessoal: 
apaziguar conflitos, organizar fluxos dos alunos, prazos pois o doutorado é 
muito exigente: não é o mais importante, mas é importante. Manter os 
estudantes em um ritmo que conduza a bons resultados. Se deixar solto, todo 
mundo pega trezentas coisas para fazer e fica complicado (Entrevistado 1, 
UFRGS, coordenação, 2008). 

 
Sobre os antecedentes evidenciados pelos professores que trabalham na 

coordenação ou que já trabalharam, que são vistos como necessários para se chegar à 

coordenação de um programa de doutorado em Administração que atinge excelência, afirma-

se que é necessário serem pesquisadores reconhecidos e possuírem habilidade de 

relacionamento interpessoal nos dois casos estudados. Com relação às diferenças encontradas, 

na USP o conhecimento da instituição, do programa de doutorado e dos stakeholders foi 

evidenciado como uma importante característica para ocupar um cargo na coordenação. Na 

UFRGS há uma rotatividade constante entre os professores que ocupam a coordenação, ou 

seja, ser um professor do programa já automaticamente possibilita ser um coordenador do 

curso. A maioria dos professores, mesmo com visões bem diferentes, já foram coordenadores. 

Os trechos abaixo evidenciam essas características diferenciadas encontradas na USP: 

 

O que permitiu então ter uma boa compreensão, facilitou a compreensão do 
programa de pós-graduação da FEA no caso ou qualquer outro, é o fato da 
gente ter vivenciado  bastante a instituição. Então acho que é fundamental 
então entender, em primeiro lugar a instituição e o ambiente do entorno, que 
pega assim todos stakeholders que influenciam a pós-graduação e estar 
assim conectado com todas essas demandas, todos esses interesses 
diferentes. No meu caso, eu então fiz o doutorado aqui na instituição e 
depois em determinado ponto eu assumi a vice-coordenação da pós-
graduação ainda nos anos 70, e depois até os anos 80 eu fui coordenador da 
pós-graduação. Então essa que foi a trajetória. Repetindo, que acho 
importante da pessoa ter uma boa compreensão da instituição e do entorno 
da instituição (Entrevistado 2, USP, coordenação, 2008). 

Então Diego, eu acho que as características são menos características 
pessoais e mais ligadas a uma trajetória de carreira dentro da Universidade, 
eu vou fazer 40 anos de USP (dando risada) no ano que vem. Eu já passei 
por muitas posições, eu já passei por todos os degraus da carreira (dando 
risada), então eu acho que isso ajuda, ajuda você a entender o que é 
relevante e distinguir do que não é. Você tá entendendo pra onde o ensino, 
pesquisa e extensão. Eu já falei da visão que a USP tem, da 
indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. Isso tanto a nível de 
graduação como de pós-graduação. Agora, é uma Universidade muito 
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grande e um programa muito grande, então isso requer um esforço bastante 
intenso do coordenador, que logicamente precisa ter experiência disso, tem 
que conhecer os critérios, tem que conhecer a vida acadêmica, tem que 
conhecer a cultura, os valores (dando risadas) para poder realmente atuar 
bem nessa posição. Não é fácil porque também tem que se relacionar com 
todos os outros programas, tem que se relacionar com as instituições, 
CAPES, CNPQ, FAPESP né, eu acho que é importante que um coordenador 
tenha esse tipo de trânsito com os organismos oficiais de avaliação, de 
pesquisa, que faz com que o programa trabalhe de forma alinhada com a 
estratégia de desenvolvimento da pós-graduação no Brasil. Essas eu acho 
que essas são as características que eu acho principais, realmente é uma 
questão de entender bem o sistema (...) (Entrevistado 1, USP, coordenação, 
2008). 

 
Quais as principais características organizacionais dos programas de pós-

graduação em Administração, nos cursos de doutorado de qualidade superior, consideradas 
como positivas na obtenção de resultados acadêmicos? 

 
As características do programa de pós-graduação em Administração da USP que 

foram consideradas positivas para os resultados acadêmicos do curso de doutorado foram: 

foco na produção científica de qualidade nacional e com inserção internacional; grande 

estímulo e incentivo financeiro para pesquisadores, cobrindo custos com pesquisas, 

apresentações de trabalhos e publicações; corpo docente de alta qualidade e com liberdade 

para pesquisar seus temas de interesse; atrai ótimos alunos: por ser a USP, por ser nota 6 e por 

ser pública; boa organização das linhas de pesquisa e das informações relevantes para o 

programa e seus membros; uma boa secretaria que presta apoio de qualidade; pessoas 

comprometidas com o programa no sentido de buscar e manter a excelência. 

No caso do doutorado em Administração da UFRGS, as características 

organizacionais do programa de pós-graduação percebidas como positivas foram: incentivo e 

foco em pesquisas de qualidade, em detrimento das consultorias; política de incentivos à 

publicações; heterogeneidade de formações e visões sobre a Administração, com respeito e 

incentivo à pluralidade; rotatividade dos coordenadores; boa infra-estrutura; evitam a 

endogenia; professores que mesmo tendo visões divergentes, são unidos em torno do 

programa; busca por legitimidade dentro da Universidade e fora dele no sentido de mostrar 

que fazem pesquisas científicas de qualidade; opção clara por professores pesquisadores com 

dedicação exclusiva; investir os recursos gerados pela especialização no programa de pós 

stricto sensu; alto nível de exigência; liberdade para se pesquisar seus temas de interesse. 

As similaridades encontradas nessa questão entre os dois casos estudados foram: foco 

em produção científica de qualidade nacional e com inserção internacional; política de 

incentivo financeiro às publicações; qualidade do corpo docente e discente; pessoal 
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comprometido com o constante aumento da qualidade do programa; boa infra-estrutura; alto 

nível de exigência; investir os recursos da especialização e dos MBA's na pós-graduação 

stricto sensu; liberdade para os pesquisadores investigarem seus temas de interesse. Abaixo 

seguem trechos das entrevistas que exemplificam as evidências encontradas na investigação: 

 

Porque a gente quer ter excelência e excelência não é só quantidade, é 
quantidade com qualidade e é aí que está o desafio. Então você tem que ter 
mecanismos na estrutura para poder conseguir a excelência e ser desse 
tamanho (...) O que importa é estar muito ligado naquilo que é realmente 
relevante para estimular a produção científica, a gente tem mecanismos de 
apoio e incentivo para isso e de acompanhamento também (dando risadas). 
Então a nossa produção é uma produção alta. A gente tem também uma 
produção bastante relevante na área internacional na área de Administração, 
que é um fator também importante, aí falando dos critérios da CAPES (...) O 
curso é muito exigente, difícil fazer mais de três disciplinas por semestre. 
Exige leituras e seminários semanais. (Entrevistado 1, USP, coordenação, 
2008).  

Hoje estamos com um foco estratégico na legitimação internacional, coisa 
que já está parcialmente conquistada, mas ainda há um longo caminho. Em 
86 você tinha 2 com publicação internacional. Hoje você tem grande parte, 
alguns que publicam regularmente internacionalmente, alguns não tão 
regularmente mas tem um ou outro artigo: não são todos que tem essa 
facilidade, mas é uma tendência firme de consolidação. Essa é a meta 
fundamental de ser obtida (Entrevistado 1, UFRGS, coordenação, 2008). 

O que eu considero como característica importante aqui de nosso programa é 
uma valorização da pesquisa propriamente dita, a manutenção de um 
ambiente, de uma atmosfera voltada, orientada para a pesquisa. Uma 
liberdade de poder pesquisar o que que se pretende investigar, então existe 
uma possibilidade de se aderir a uma tendência da casa ou de algum outro 
colega ou de se iniciar uma outra linha de atividade. Acho isso 
extremamente positivo, de ter essa abertura. E existe um suporte adequado 
dentro da instituição para favorecer o desenvolvimento da pesquisa, existe 
condições enfim, materiais, financeiras, existem condições ambientais 
favoráveis pro desenvolvimento. Acho que esses são pontos que 
caracterizam o resultado que nós temos obtido (Entrevistado 2, USP, 
coordenação, 2008). 

Desde que entramos, somos incentivados a publicar, especialmente em 
revistas. Os professores trabalham diretamente com os alunos nessa questão 
e quase toda disciplina exige um paper ao fim. Isso cria-se o hábito de 
escrever. No doutorado também há um treinamento intensivo e exigente, 
muitos alunos ficam chocados com isso (...) Existe um programa de 
incentivo financeiro ao professor. Há uma forte exigência dos próprios pares 
e dos próprios alunos porque eles também são cobrados. Eles comentam 
quando determinado professor não está publicando direito (Entrevistado 4, 
UFRGS, professora e ex-doutoranda do PPGA, 2008). 

Olha eu diria primeiro que a qualidades dos professores e dos alunos. Acho 
que isso para mim é uma das coisas mais importantes e que levanta a 
qualidade de qualquer programa no final é ensino: quem dá aula e quem 
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recebe aula. Isso envolve processo seletivo, enfim, a base das pessoas que 
estão cursando o curso. Acho que uma característica muito legal que a USP 
tem e eu até comparo com universidades de fora, recentemente fui para o 
Chile, Universidade de Cuba, enfim, acho que a pesquisa que é incentivado 
aqui. Todo processo de publicação, mas não publicar pela mera publicação, 
mas com qualidade, com intercâmbio com professores de fora, intercâmbio 
com outras universidades, até para oxigenar um pouco né, ver o que a pessoa 
de lá está fazendo e ver o que dá para aplicar aqui (Entrevistado 6, USP. 
doutoranda, 2008). 

O mais importante é o corpo docente, o nosso diferencial: orientação e sala 
de aula. Com boa formação nas disciplinas, há melhores pesquisas. 
Disciplinas levam a artigos, a contatos, a formação. Mas destacaria corpo 
docente e infra-estrutura (Entrevistado 11, UFRGS, doutoranda, 2008). 

Se eu for dizer assim as características, eu acho que as pessoas são dedicadas 
(...). Outra coisa é incentivo financeiro, então por exemplo eu estou indo 
para o ENANPAD com tudo pago, ou quase tudo, eles acho que pagam 90% 
do que vou gastar lá. Isso acaba me ajudando a publicar lá. Se eu vou 
publicar fora, eles pagam tradutora porque é sempre difícil você traduzir pro 
inglês né...(Entrevistado 9, USP, doutoranda, 2008). 

Ser de fronteira, ter linhas de pesquisa, financiamento para isso é 
fundamental (...) É importante que o corpo de colegas em que tu trabalha 
tem que sentar para conversar, para decidir rumos, mesmo que haja 
discussões e brigas, todo padrão de relação social tem isso e no entanto 
sempre conseguimos sentar para conversar e isso para mim é fundamental. 
Terceira característica, eu diria, poderia chamar que a estrutura que o 
programa oferece. Pode pensar em infra-estrutura (biblioteca, acesso a 
internet, salas de aula, projetor, etc.) que temos muito antes dos outros 
cursos, mas eu acho que todo ponto que eu poderia chamar de estrutura é um 
conjunto de competências, pessoas de um bom nível de competência de 
apoio no nível técnico e administrativo que permitem que as coisas 
aconteçam. Não basta querer fazer acontecer, tem que querer fazer e ter 
respaldo estrutural. O PPGA ao longo do tempo que estou aqui montou uma 
super estrutura de cursos de especialização e MBA, o que é muito 
interessante porque entramos em contato com um outro perfil de aluno, 
montou uma biblioteca legal, base de dados, condições para que se exerça 
tua atividade. Bom, se eu tenho estrutura, corpo de colegas que posso contar 
e a possibilidade de fazer coisas de vanguarda, só não faz se não quiser e 
nisso eu não posso reclamar. Sempre fiz o que quis do ponto de vista 
acadêmico e confesso que aí é uma via de mão dupla: tendo condições você 
publica, publicando consegue recursos, conseguindo recursos você consegue 
fazer pesquisas de fronteira e isso vai subindo em uma dialética. Sempre 
consigo recursos do CNPQ, recebo bolsa de pesquisa do CNPQ. Óbvio, tem 
que querer fazer, tem uns que fazem mais e outros fazem menos. Aí é muito 
por vontade, ambição (Entrevistado 3, UFRGS, professor, 2008). 

 

O pessoal sabe organizar e sabe mobilizar recursos para ter um desempenho 
superior (...) Por ele ter esse tempo e tal, ele criou as estruturas boas para 
poder manter. E aí tem também uma série de recursos e tudo mais. Tem os 
recursos da FIA, que é uma fundação que ajuda muito eles. Então são essas 
questões que definem esse programa. E aí por você ser grande, ter tempo, ter 
história, você consegue atrair os melhores alunos e quando você atrai os 
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melhores alunos, você consegue ter um resultado depois naturalmente bom 
porque já trouxe pessoas boas para cá. As pessoas de fora são realmente 
bons porque você tem que ser melhor do quem já está aqui dentro porque a 
USP é pública e todo mundo quer entrar, então você consegue atrair 
melhores alunos (...) A exigência é muito alta (...) (Entrevistado 8, doutor 
recém formado, USP, 2008). 

A infra-estrutura nós que compramos, guarda, faxineira. Quem paga de 
verdade são os professores: xerox, canhão, etc... Isso não foi o governo que 
deu. Os professores decidiram não gastar em champagne e comer caviar e 
gastar nessas coisas. A estrutura é privada, vem pela fundação, um assunto 
controverso, mas os professores poderiam decidir que a hora é R$100 e não 
R$300. Tem lugares no Brasil que sabemos que professores montam 
estrutura privada, paralelas, mas infra-estrutura é deles. Aqui não e mesmo 
assim vêem os professores como mercenários, poderiam ver como heróis, 
mas não vêem e falam mal, isso desgosta (Entrevistado 7, professor, 
UFRGS, 2008). 

 
Com relação às principais diferenças encontradas no programa de pós-graduação da 

USP, afirma-se que a secretaria do programa foi evidenciada como relevante para sustentar os 

resultados superiores.  

 

Apesar do tamanho, a USP mantem a excelência porque atrai os melhores 
alunos, pela organização, pelo site, pela secretaria e pelos recursos da FIA, 
mas tem que achar nova forma de obter recursos em função da sua inserção 
social, tantos alunos assim é uma grande inserção (Entrevistado 8, doutor 
recém formado, USP, 2008). 

A secretaria em si, a questão de todo suporte com as normas, com os 
procedimentos, com o respeito aos prazos que cada um de nós tem. Tudo é 
informado com tempo hábil né, com bastante antecedência, a cada ano a 
gente recebe as orientações, os avisos, tudo em datas bem folgadas para você 
não se perder. Então assim, um aviso com um período de seis meses de 
antecedência, um mês de antecedência, um lembrete nos últimos quinze dias. 
E assim, qualquer orientação que é buscada, as pessoas estão sempre 
disponíveis para poder estar gerando essas informações de modo cuidadoso, 
então são as coisas que eu acho imprescindíveis em um atendimento, para 
nós estudantes. A questão da cortesia no modo de atender, não é só o atender 
de um modo seguro do ponto de vista técnico, é atender com cortesia 
também. Isso não falta às pessoas que estão na secretaria. Até na hora de 
fazer o depósito da tese há uma coisa legal, diferenciada (Entrevistado 7, 
doutoranda, USP, 2008). 

 
 

No programa de pós-graduação em Administração da UFRGS, as diferenças 

encontradas que são interpretadas como relevantes para sustentar a qualidade do curso de 

doutorado são as seguintes: a heterogeneidade dos professores e suas diferentes visões sobre a 

Administração; a postura de evitar a endogenia; a rotatividade dos professores no cargo de 
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coordenação; a busca por atrair professores dedicação exclusiva e com foco exclusivo na 

pesquisa. Os trechos abaixo procuram representar essa realidade investigada: 

 

(...) aqui o programa é de todos. (Entrevistado 1, UFRGS, coordenação, 

 2008). 

Do ponto de vista pessoal e analisando assim eu em relação aos meus 
colegas que fazemos parte do PPGA, eu não diria que há coisas em comum 
para todos, pois uma das coisas que o PPGA sempre privilegiou foi 
diversidade. Quer dizer, as coisas em comum foram assim excelência, 
qualidade e tal (...) A gente sempre procurou não ter endogenia, ter gente de 
diferentes origens, de áreas diferentes. Durante muito tempo inclusive 
tivemos até problemas com a própria CAPES, com o CRA. Com a CAPES 
por a gente ser muito abrangente e querer assim diferentes áreas da 
Administração, então ter essa variedade do corpo docente, ser compreensivo 
no programa, não ter um programa só na área de RH ou disso ou daquilo. E 
com relação a origem, nós temos professores de engenharia, medicina, 
pedagogia é meu caso, das mais diferentes origens de formação, até gente de 
Administração a gente tem (dando risadas) (...) Uma das características do 
programa é essa: pluralidade, diversidade e evitar a endogenia (...) Não 
temos quase extensão, temos graduação, mestrado e doutorado, mas pouca 
consultoria, só quase a PS Júnior na graduação, dos próprios alunos. Como 
professora, acho importante o ensino, a pesquisa, a orientação, ter bastante 
contato com os alunos que ajudam na produção científica, estamos sempre 
todos na escola, todos por aí. De manhã está todo mundo por aí, quase toda a 
tarde. Todos coordenadores que tivemos tiveram uma atuação muito 
importante, cada um adicionou uma pedrinha. Eu fui felizardo, participei da 
transição e fiquei 4 anos, depois de mim, todos ficaram 2. A visão de um 
coordenador é que cada um é síndico uma vez, não há disputa de poder para 
ter um coordenador, é praticamente um consenso: agora é sua vez (...) Nossa 
exigência de dedicação integral e com quase todo corpo docente em 
dedicação integral, isso ajuda, há apenas um ou dois que tem consultoria. 
(Entrevistado 2, UFRGS, professora, 2008). 

Outra característica que me chamou atenção na época e que perdura até hoje 
é um grupo de professores heterogêneo, seja por formação, origem ou 
objetivo de vida, mas no entanto há como que uma cola institucional que 
permite que o programa se sustente apesar de toda heterogeneidade, que 
apareça como um só, como uma coisa uníssona e homogênea.  Eu não 
espero que haja homogeneidade individual, no entanto essa coisa de ser um 
corpo fechado ajuda. Na história do programa isso varia, é cíclico, tem horas 
que isso é mais evidente e momentos em que não (...) Tem que estar o tempo 
inteiro na pesquisa. Se ela é de vanguarda, ela caracteriza-se por ser feita 
pelo pesquisador e seu grupo olhando para frente, muitas vezes a frente 
mesmo do que está acontecendo na realidade sócio-econômico. Aqui nosso 
objeto de pesquisa são as organizações, para mim especificamente a firma, 
que é como nós na economia chamamos as organizações e eu fico girando 
em torno disso. Tu faz a tua formação e acumula conhecimento, porque tu 
fez um esforço acima do normal para adquirir conhecimento e agora tu pode 
disseminar, difundir em sala de aula. O problema é que a dinâmica do 
conhecimento é muito rápida e a pesquisa faz tu manter-se atualizado. E na 
fronteira, além de estar atualizado, está instigando os alunos a tentar viver 
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um pouco na fronteira junto contigo e isso faz a diferença. O tipo de debate 
que tu faz em sala de aula faz a diferença para a formação dos alunos. Eu 
diria que para ser um bom professor, antes vem a pesquisa, ou seja, para ser 
um bom professor, é necessário ser um bom pesquisador antes (...) E nossa 
análise é em cima do perfil acadêmico: nosso objetivo é formar doutores do 
ponto de vista acadêmico. Não estamos interessados em formar doutores 
para atuação na iniciativa privada ou nas organizações, nosso objetivo é 
formar pesquisadores, que serão professores e atuantes. (Entrevistado 3, 
UFRGS, professor, 2008). 

(…) eu trabalho com uma orientação epistemológica e ideológica que 
evidentemente não é a predominante e isso não tem gerado nenhuma 
restrição de espaço, gera conversa de corredor, mas nunca senti restrição, 
tanto que no doutorado, sou eu que leciono a única disciplina obrigatória do 
programa, minha competência é reconhecida. Me sinto absolutamente 
acolhida em uma organização que como qualquer outra tem problemas e 
picuinhas internas, mas não restrição à liberdade acadêmica (...) Não 
deixamos as divergências pessoais intervir no grupo, temos um espírito de 
corpo, quando nos reunimos para qual a estratégia para ser 7, deixamos 
qualquer divergência ideológica ou pessoais de lado, daí baixa esse espírito 
de somos o máximo, precisamos ser o máximo e vamos enfrentar desafios. 
Gostamos de desafio, uma característica majoritária do grupo, não todos, 
mas a maioria. (Entrevistado 5, UFRGS, professora, 2008).  

Registre o sorriso, já que nunca pensei que ia ser professor de 
Administração. Fui professor de arte dramática e de sociologia e acho que o 
que fez esse programa tornar-se o que é, é a heterogeneidade dos 
professores, as diferentes visões sobre a Administração. Poderia dizer que 
isso é muito mais um curso de ciências sociais e organizacionais do que um 
curso de Administração tradicional. O que me trouxe aqui e não sou tão 
antigo aqui como alguns colegas, tenho 14 anos aqui, o que me fez chegar 
aqui foi a possibilidade de colocar no contexto de ensino, experiências 
bastante diferentes. Nunca apontei e disse: quero ser professor de 
Administração, havia muito mais possibilidades do que hoje e acabei 
parando aqui (...)  (Entrevistado 6, UFRGS, professor, 2008). 

E outro elemento que eu destacaria é que como trabalho em duas unidades 
na Universidade, isso me ajudou a colaborar com a escola. Essa dedicação 
eu acho que faz a diferença, estar com os alunos, com os orientandos que é 
algo que eu gosto muito. Essa opção pela vida acadêmica. Eu acho que 
consigo motivar meus orientandos e acho que quando você consegue isso, 
eles crescem, você cresce e o programa cresce. Não fazer as coisas pró-
forma, fazer eles gostarem do que fazem. Não se consegue com todos, mas 
um bom número a gente consegue esse relacionamento de despertar a 
motivação. Eu também fui motivado assim e esse é um círculo virtuoso. 
Essa motivação gera resultados legais para todos (Entrevistado 8, UFRGS, 
professor, 2008). 

 
 

Quais as principais características da Instituição Universitária em que estão 
alocados esses cursos de qualidade superior, consideradas como positivas na obtenção de 
resultados acadêmicos? 

 
 



109 
 

As características da Universidade de São Paulo que foram percebidas como positivas 

para sustentar resultados acadêmicos superiores no curso de doutorado em Administração 

foram as seguintes: indissociabilidade histórica entre ensino, pesquisa e extensão, com 

excelência em todas áreas do conhecimento; legitimidade social que possibilita muitas 

parcerias e financiamentos para pesquisa; ótima infra-estrutura (instalações, bibliotecas, 

computadores, acesso à periódicos).  

No caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as características dessa 

instituição consideradas positivas para sustentar os resultados acadêmicos superiores do curso 

de doutorado em Administração foram: ser uma Universidade grande, tradicional e com 

vocação para pesquisa; ser uma Universidade republicana com respeito aos espaços plurais; 

possuir um alto nível de exigência em seus cursos. 

Com relação as similaridades encontradas, evidencia-se o fato de serem Universidades 

grandes, tradicionais e reconhecidamente produtoras de pesquisas de qualidade. Os seguintes 

trechos evidenciam essas similaridades: 

 

Agora, é uma Universidade muito grande e um programa muito grande (...)  
ela sempre foi uma instituição muito forte na área de pesquisa e em todas as 
áreas do conhecimento, quer dizer, é uma Universidade, ela tem excelência 
em todas as áreas. Então ela sempre valorizou muito o ensino e sempre 
acompanhou muito e avaliou muito (dando risada). Então eu acho que isso 
sem dúvida tem, tem um peso muito grande nessa questão. A nossa 
produção é alta porque a nossa pesquisa é forte. Quem não faz pesquisa não 
produz. É claro que em uma Universidade grande você tem diferenças entre 
as abordagens das ciências. A pesquisa dentro das áreas básicas é uma 
pesquisa diferente das chamadas ciências aplicadas como a Administração. 
A pesquisa básica é feita nos laboratórios e a USP é muito forte nisso, 
bastante forte (Entrevistado 1, USP, coordenação, 2008). 

Acho que a Universidade ser a UFRGS é um elemento forte, brincamos que 
tem um manto sagrado nessa universidade, ela não nasceu ontem. Seu raio 
de penetração mais direto que é o Rio Grande do Sul, ela tem uma 
respeitabilidade do ponto de vista acadêmico extraordinária. Isso pode ser 
uma faca de dois gumes no caso da extensão, pois alguns podem dizer, no 
nosso caso, que aqui somos muito teóricos, muito reflexivos, não são 
práticos, não tem a objetividade do dia-a-dia, mas o perfil do aluno que nos 
procura é um aluno com foco na formação de alto nível para a vida 
acadêmica. Por que eu preciso dessa visão teórica e reflexiva?  Porque assim 
eu faço a ciência evoluir e eu me considero um cientista. Estar em uma 
universidade reconhecida nacional e internacionalmente como sendo 
produtora de ciência é fundamental. Se não me engano, a UFRGS é a 
segunda universidade federal em termos absolutos, a primeira em números 
relativos em produtividade e uma das três mais importantes do país. Ela tem 
um status que transcende as fronteiras do estado, que seria o razoável 
(Entrevistado 3, UFRGS, professor, 2008). 
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Com relação as principais diferenças encontradas na USP, os seguintes fatores foram 

considerados positivos para sustentar os resultados do curso de doutorado em Administração: 

a indissociabilidade histórica entre ensino, pesquisa e extensão, juntamente com a 

legitimidade social da Universidade, que proporciona muitas parcerias e financiamentos para 

pesquisa, também aliado a sua ótima infra-estrutura. Os seguintes trechos buscam ilustrar essa 

realidade: 

 

Olha, sem dúvida a USP desde o seu nascimento ela tem uma característica 
muito forte que foi inspirada pelos professores estrangeiros que estiveram 
aqui né e que contribuíram na formação da Universidade. Ela sempre 
procurou se destacar por esse princípio, pela indissociabilidade entre o 
ensino, a pesquisa e a extensão (...) (Entrevistado 1, USP, coordenação, 
2008). 

Além disso, toda infra-estrutura da Universidade né: bibliotecas, nós temos 
todos banda larga livre. Qualquer lugar que a gente vai aqui os alunos têm 
banda larga, uma biblioteca super atualizada, nós temos acesso ao 
PROQUEST, vários bancos de dados na verdade. Bancos de dados que você 
acessa ali, coloca o artigo e já aparece todos os artigos publicados naquela 
base de dados nos últimos 5 anos. Além de ter acesso aos nacionais, como 
CAPES, CNPQ e FAPESP, então você tem o apoio de infra-estrutura para 
entrar e você tem o apoio que é chamado de biblioteca, acesso pela internet e 
você tem o apoio também que vê que suas pesquisas são pontificadas não só 
pela pontificação CAPES, mas o próprio departamento tem uma pontuação e 
no ano seguinte se você pesquisou mais, você tem uma participação maior 
no fundo (...) (Entrevistado 5, USP, professor, 2008). 

Por estar na USP eu acho que tem mais abertura com universidades de fora, 
de parcerias, aí fica mais fácil de fazer publicação internacional. Tudo está 
meio interligado sabe, tipo você foi a primeira e você é pública, aí um cara 
vem dos Estados Unidos e lógico que ele vai te visitar, aí você consegue 
publicar internacionalmente que é o que conta pontos na CAPES, então está 
tudo meio interligado. Então tem muita parceria com empresas também, as 
empresas acabam financiando os projetos daqui da FEA, então você tem 
dinheiro para pesquisar, o que gera pesquisas maiores e daí você consegue 
publicar também coisas interessantes. É até uma coisa meio sistêmica (...) 
Você pega as outras faculdades (falando de faculdades privadas e pequenas) 
e por mais que elas tentem fazer um programa stricto sensu, para elas ainda 
há um longo caminho, não tem nenhuma empresa que está patrocinando, por 
enquanto. Então até elas montarem (...) você tem que descobrir os caminhos, 
tipo o que que faz um artigo ser legal, passar fora, que é uma coisa que a 
USP, a GV e a Federal do Rio Grande do Sul já descobriram. Você chega no 
ENANPAD e a maior parte dos artigos vem dessas três (...) (Entrevistado 9, 
USP, doutoranda, 2008). 

 
No caso da UFRGS, a sua tradição republicana com respeito aos espaços plurais e 

também seu alto nível de exigência em todos os cursos foram citados como características 
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positivas para sustentar os resultados acadêmicos do doutorado em Administração. Seguem 

alguns dos trechos que evidenciam essas características: 

 

Sermos uma Universidade e um programa de pós republicano. Essa 
Universidade sempre teve uma tradição de respeito aos espaços plurais. 
Agora tivemos uma eleição para reitor, e tiveram 4 chapas, fui candidata a 
vice em uma. Todos espectros políticos estavam representados. E mesmo 
que tivesse muitas acirradas discussões e cicatrizes, nunca fica resquício de 
restrição e revanchismo após as eleições (Entrevistado 5, UFRGS, 
professora, 2008). 

Eu tenho experiência em outros dois cursos que eram cursos muito difíceis 
aqui da UFRGS, o primeiro foi geologia que quando eu entrei em 78 era um 
curso muito disputado, era o quinto mais difícil de passar e era um curso 
muito difícil, que exigia muitas horas de estudo. Depois eu fiz computação 
aqui na UFRGS também, era um curso que para entrar era 33 pessoas por 
vaga e também um curso bastante exigente. Então eu sempre tive a UFGRS, 
falando da Universidade como um lugar muito disputado e mesmo depois de 
entrar no curso, muita exigência de estudo. Aqui na Administração foi uma 
questão de oportunidade, por conhecimento. Como eu tinha já 14, 15 anos 
trabalhando em área administrativa no Banco do Brasil, eu era analista de 
sistema, foi questão de oportunidade. Também né, para entrar aqui foi 
bastante disputado, tem o concurso ANPAD para poder entrar no programa e 
o mestrado foi bastante exigente, o doutorado mais ainda. Então eu tenho 
aqui essa Universidade como um lugar onde - como eu conheço outros 
cursos, não só aqui – como um lugar que exige muito estudo, muita 
dedicação (Entrevistado 4, UFRGS, professora, 2008). 

 

Quais as principais práticas realizadas na interação entre os diferentes atores 

organizacionais – coordenadores de curso, professores, alunos, membros da instituição de 

ensino e mesmo parceiros externos – nos cursos de doutorado nos programas de qualidade 

superior, consideradas como positivas na obtenção de resultados acadêmicos? 

 

No curso de doutorado em Administração da USP, as práticas realizadas 

coletivamente que são interpretadas como positivas em sustentar resultados acadêmicos 

superiores são: grupos de pesquisa, citada por todos entrevistados; processo seletivo focado 

em escolher alunos que se dediquem ao curso e alinhados com os eixos de pesquisa do 

programa; eventos que gerem interação e integração entre coordenação, professores e alunos 

(SEMEAD, seminário de integração dos alunos, grupos de estudos, eventos sociais). 

No caso da UFRGS, as práticas evidenciadas foram: grupos de pesquisa com 

seminários constantes, também citados pela grande maioria dos entrevistados; gestão da 

produção científica pelos grupos de pesquisa; grupos de estudos e grupos informais que 
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surgem para discutir e publicar sobre algum tema; núcleos de apoio; eventos sociais em que 

se discutem pesquisas e os rumos do programa; interação constante entre alunos, professores, 

orientadores e coordenação; práticas estratégicas em que professores saíam da cidade para 

discutir os rumos do programa; compartilhamento do poder; núcleos de apoio (orientação, 

publicação, TI, etc.); preocupação com os prazos a serem cumpridos. 

Entre as similaridades encontradas, destacam-se as seguintes: grupos de pesquisa em 

constante atividade; eventos sociais, formais e informais, em que haja interação entre os 

diferentes atores; processo seletivo rigoroso; atividades e núcleos de apoio; grupos de 

estudos; preocupação com prazos; gestão da produção científica. Aqui vale a pena destacar 

a prática coletiva dos grupos de pesquisa. É marcadamente a prática mais citada pela 

coordenação dos cursos, pelos professores e pelos doutorandos nos dois casos estudados. 

Todos respondentes, em algum momento das entrevistas, falaram sobre os grupos de 

pesquisa, mesmo que não respondendo diretamente a essa questão. Percebe-se que a 

autonomia dos grupos de pesquisa, a interação que é gerada entre os diferentes atores e sua 

constante atividade é o que gera o maior número de discussões e publicações científicas. 

 Como a produção científica é o quesito que mais conta na avaliação da CAPES, 

percebe-se a centralidade dos grupos de pesquisa em sustentar os resultados acadêmicos 

desses dois programas de pós-graduação em Administração e dos cursos de doutorado. 

Nenhuma questão de pesquisa recebeu respostas tão similares e com tanta ênfase por parte 

dos respondentes. A figura do pesquisador isolado, muitas vezes mitificado pelo senso 

comum como alguém que se dedica de forma individual e faz a ciência avançar, não foi 

encontrada em nenhum desses cursos. De acordo com as respostas obtidas, percebe-se que o 

grosso das publicações científicas é gerado nos grupos de pesquisa, que muitas vezes 

congrega mais de um professor, vários doutorandos e mestrandos, sendo também em alguns 

casos constituídos por alunos de graduação que recebem bolsa de iniciação científica e até 

mesmo pessoas de fora que não estão com nenhum tipo de matrícula nas Universidades 

estudadas. Entre os diversos resultados encontrados na pesquisa, esse foi o mais significativo. 

Alguns trechos das entrevistas procuram ilustrar as similaridades encontradas nos casos 

estudados: 

Depois, no âmbito mais interno aqui, eu diria que os próprios docentes com 
seus grupos de pesquisa, os alunos com os seus projetos de pesquisa, eles 
também são agentes, digamos assim, que acabam demandando, estimulando, 
provocando a reflexão para a pesquisa e essa junção entre projetos 
coordenados por professores e com a participação do docente cria então toda 
uma atmosfera voltada para a pesquisa dentro dos seus próprios programas 
ou núcleos. Então nós temos aí grupos de pesquisa que integram esses 
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programas e esses núcleos, esses grupos de pesquisa são inclusive 
cadastrados no próprio CNPQ, como você sabe. E tem sua própria dinâmica, 
sua sistemática, com muita flexibilidade de fazer reuniões em horários até 
mesmo final de semana, a noite, enfim, tem sua própria agenda e eles 
acabam sendo importantes atores nessas atividades de pós-graduação e de 
pesquisa (...) Olha, ela tem que ter critérios para pessoa ser, digamos assim, 
aceita e ser, digamos assim, atuante dentro do grupo. Isso implica que, de 
um lado, ela tem que ter abertura para receber permanentemente novas 
adesões de alunos ou até de colegas professores que queiram participar 
daquele grupo de pesquisa. Mas ao mesmo tempo tem essa abertura, ela tem 
que ter regras para operação. Essas regras para operação implicam na 
presença das atividades, física, implica acompanhamento, troca de 
mensagens, leitura de trabalhos, crítica a esses trabalhos, discussão desses 
trabalhos. Enfim, a interação física ou eletrônica, da troca de mensagens, ela 
é indicativa da vitalidade da atuação desse grupo. Então o que é muito 
positivo são reuniões periódicas né, e daí é da própria dinâmica de cada 
grupo de pesquisa, que estabelece a frequência e a duração, o local, etc., e a 
própria agenda que é o mais importante dessas reuniões. Isso daí eu acho 
que caracteriza então cada grupo e como eu falei pra você, tem muita 
liberdade, muita autonomia e eles são autogeridos pelos próprios 
participantes, obviamente tem um coordenador ou dois coordenadores que 
assumem a direção, mas a gestão é feita pelos próprios participantes desses 
grupos (Entrevistado 2, USP, coordenação, 2008). 

Seminários de pesquisa, chamados de ateliê de pesquisa: mais de um 
professor com alunos de mestrado e doutorado. Reúnem-se regularmente, 
semanalmente e trocam experiências. Ateliê ganha crédito para aluno 
(objetivo curricular) e professor (conta como horas-aula). Nos grupos de 
pesquisa é mais informal, ateliê é formal. Os melhores grupos, mais 
produtivos, fazem ateliês, essas reuniões formais. Há muita troca entre 
alunos e isso flui legal, conectando as pesquisas dentro de um projeto de 
pesquisa, cumulativamente e isso ajuda a expandir a fronteira (Entrevistado 
1, UFRGS, coordenação, 2008). 

Olha, o grupo de pesquisa eu acho que é uma coisa que hoje quase todos os 
professores começaram a fazer com reuniões periódicas com seus 
orientandos e outras pessoas da sua mesma área e acho que isso é uma coisa 
muito positiva (Entrevistado 3, USP, coordenação, 2008). 

Acho que o principal é o funcionamento dos grupos de pesquisa. Pessoas 
que tem afinidade de temáticas que juntam-se. É você e mais uma ou duas 
pessoas trabalhando em grupos e projetos de pesquisa. Muitas vezes nos 
reunimos para concorrer a um edital e isso vira uma linha de pesquisa. Os 
grupos se juntam com os projetos de pesquisa, são os dois principais. E o 
terceiro é a linha de pesquisa do próprio pesquisador e isso vai aglutinar os 
alunos e nem só seus orientandos, as vezes outros alunos se interessam. 
Outra coisa que tem ficado muito interessante é que os temas são cada vez 
mais interdisciplinares e temos que ter a capacidade de circular, e isso se dá 
muitas vezes com a participação dos alunos e eles se articulam, juntam um 
eixo de um professor com um de outro. Outro elemento é a publicação, 
grupos efêmeros que se juntam para uma publicação e isso às vezes surge 
em uma discussão, muitas coisas são espontâneas. Alguns desses 
mecanismos são esses aí (Entrevistado 8, UFRGS, professor, 2008). 

O grupo de pesquisa é sem dúvida o passaporte para saída da solidão. Então 
não existe pesquisador solitário a menos que queira. Porque os grupos de 



114 
 

pesquisa não só eles acontecem entre os seus grupos, como dos orientadores 
e seus orientandos, como existem intercâmbios entre os grupos de pesquisa. 
Eu sou do grupo de gestão estratégica de pessoas e fui colaboradora por dois 
anos consecutivos de um outro de pesquisa e participo de reuniões em um 
terceiro grupo de pesquisa. E está tudo voltado para a mesma questão (...) Na 
hora que você é parceiro de um professor para fazer uma produção conjunta, 
esse professor é tão atencioso quanto o trabalho de um orientador (...) Eu 
produzi com vários professores e foi algo que foi acontecendo naturalmente, 
nós fomos nos entendendo naquele determinado tema e fomos produzindo 
conjuntamente sem que isso tivesse sido previamente pensado, no sentido de 
vamos fazer isso para conseguir aquilo, foi tudo acontecendo naturalmente. 
Assim como os convites para colaborar com outros grupos de pesquisa 
foram acontecendo naturalmente, algo me desperta interesse que não está 
fugindo da minha linha de pesquisa, é complementar, então eu fui 
produzindo junto com outros professores. Assim, co-organização de livros, 
capítulos de livro com professor, artigo para congresso, tudo isso é possível 
da gente fazer aqui. Não existe aquela coisa dos feudos, você só pode fazer 
isso dentro do seu grupinho de pesquisa. E cada grupo de pesquisa tem uma 
riqueza imensurável e quando eles interagem, fica tudo mais ampliado, fica 
tudo mais claro. Então não existe solidão para o trabalho científico aqui 
dentro, isso é uma das coisas que me atrai bastante, porque você está isolado 
ou sozinho como pessoa ou sozinho como um grupo isolado, eu acho que 
deve ser muito ruim de trabalhar. Então essa liberdade é uma coisa 
fantástica. Não dá para gente descuidar, então assim, é fácil da gente 
conseguir pontuação aqui. Não é que você vai perseguir a pontuação pela 
pontuação, mas é fácil de você conseguir a pontuação se você fica nesse 
movimento natural. Você se destaca em uma disciplina e daquela disciplina 
você quer produzir junto com o professor, todos dois ganham. Mas não que 
isso seja um fim em si mesmo, é uma consequência do natural, do 
envolvimento natural, de você se engajar em um livro, em um capítulo de 
um livro ou um artigo para um congresso. É um procedimento que vem em 
decorrência daquela naturalidade com o que você vai se envolvendo (...) 
(Entrevistado 7, USP, doutoranda, 2008). 

(...) é a reunião do grupo de pesquisa mesmo, a gente até no começo do ano 
tentou fazer um grupo na internet, um grupo de discussão para trocar 
assuntos, temas de pesquisa, para de repente publicar coisas juntos (...) 
(Entrevistado 11, UFRGS, doutoranda, 2008). 

Primeira coisa, práticas coletivas. A FEA é um dos lugares mais coletivos 
que eu conheço, isso eu estou falando porque eu fui para fora, já fiz matéria 
na GV, já estudei em outros lugares (...) Então você tem mais interação 
professor e aluno. Por exemplo, o professor Lindolfo é meu orientador, mas 
eu não trabalho exatamente com ele, trabalho com ele agora, já trabalhei 
com ele, com o  professor Isak, com o professor Martinho, com professor 
Eduardo, com o professor Joel, com a Tânia, então sempre tem uma coisa de 
você estar trabalhando com os professores e isso ajuda bastante e não é uma 
questão do cara te passar um serviço tipo escraviário, sabe? (...) A gente tem 
um grupo de pesquisa que é só de alunos, então por exemplo, quando a gente 
vai, no meu mestrado eu estava super nervosa antes da defesa, super, super 
normal né? E fazia todo mês, daí a gente juntava um grupo de alunos, a 
gente fingia que era professor chato da banca, assim os mais rigídos, e 
colocava datashow e os alunos iam apresentar só para os alunos serem 
bancas, então a gente era banca um do outro. E um pegava o trabalho do 
outro para corrigir até erros de português, sabe? Trabalho pronto você vai 
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dar palpite para melhorar antes de entregar para defesa, antes de depositar. 
Então eu acho que a banca que eu tive mais difícil foram meus colegas, não 
foi nem a banca mesmo, porque o pessoal foi barra pesada. Então tem essa 
integração entre os alunos, vou sentir a maior falta quando sair e acho que é 
o que garante que o doutorado fique tão legal porque o doutorado é um 
processo muito solitário (...) E aqui na FEA você tem suporte de amigo, de 
aluno mesmo, publicando junto em co-autoria (Entrevistado 9, USP, 
doutoranda, 2008). 

As práticas reproduzem essa cultura, você tem razão. Isso gera muitos 
procedimentos, por exemplo, ser rigoroso com prazos, valorizar a produção 
científica, valorizar a ida em congressos, valorizar os projetos de dissertação 
e tese, esses são mais importantes do que o documento final, organizar 
melhor os processos de seleção, valorizar a redação. Essas práticas, 
procedimentos, reproduzem no real a estratégia e a cultura que você quer 
disseminar. Em cima da avaliação da CAPES também nos organizamos, mas 
tudo isso mexe muito, já que nem todos têm o mesmo ritmo, as mesmas 
visões. Algo que gerou uma coesão foi as práticas de estratégia, mesmo que 
algumas tenham ficado no papel, mas houve um grupo de professores que 
repartiram os ônus e benesses de tirar um posicionamento. Sempre 
soubemos construir coisas adequadas para os momentos adequados. Saíamos 
de Porto Alegre para nos reunirmos, pelo menos uma vez por ano, para 
discutirmos o que precisava ser feito. De certo modo, nos dividíamos em 
nossas atribulações. Fomos o primeiro curso a abrir o mestrado profissional 
e isso nos bancou, nossas salas. Essa combinação de elementos acadêmicos e 
de mercado deu o amálgama necessário, já que tínhamos recursos (...) 
(Entrevistado 6, UFRGS, professor, 2008). 

Assim, começaram a escolher alunos de acordo com os eixos de pesquisa, 
tendo foco (...) (Entrevistado 8, USP, doutorando, 2008).  

(...) há uma gestão dessa produção científica: há 40/50 artigos sendo 
gerenciados ao mesmo tempo, se isso não acontece, isso se perde. É uma 
equipe que trabalha nisso que vai de professores, doutorandos, mestrandos e 
bolsistas de iniciação científica. Há programas de pós-graduação que não 
formaram tanta gente como eu sozinho (...) (Entrevistado 7, UFRGS, 
professor, 2008). 

 

No curso de doutorado da USP, duas práticas coletivas que se destacaram foram o 

SEMEAD e a seminário de integração para os alunos. Seguem trechos que ilustram essas 

evidências: 

Uma coisa que nós temos feito, quando os alunos entram a gente faz todo 
um dia de seminário com eles, explicando o que é, então nós fazemos com 
que os alunos planejem o seu curso, quer dizer, o que vão fazer, quando vão 
terminar e a cada semestre eles têm que ver essa continuidade, como está e 
discutir e pegar a assinatura do orientador. Então isso eu acho que é uma 
atividade que a gente tem feito que é muito importante para gente trazer os 
resultados dos alunos, essa integração. Agora coletivamente eu acho que o 
próprio SEMEAD também é uma atividade coletiva que a gente está 
desenvolvendo, onde se você for ver, as pessoas ajudam, os alunos se sentem 
responsáveis. Eu tenho aluno que chegou para mim e falou: “não professor, 
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eu ia fazer um jantar aí, não não, eu vou fazer um jantar diferente, deixa 
comigo”. Eles saem atrás para montar, eles acompanham todas as mesas, 
eles vêem que está faltando alguém, vão nas mesas. Essas atividades que os 
alunos se sentem responsáveis pelo evento é muito importante, porque se 
tudo ficar na mão dos professores é muito difícil, então o aluno tem que 
sentir que ele também é responsável pelos eventos, pelas atividades. E aqui 
na pós é um pouco disso que a gente está fazendo também, quer dizer, é um 
pouco de controle em cima dos alunos, sistematicamente a gente vai 
avisando professor e aluno como é que está o prazo dele, a gente manda e-
mail, sabe, já existe toda uma sequência para que o aluno não deixe para 
última hora sua dissertação, sua tese, né, não passe do prazo. São coisas que 
a gente vem trabalhando e acho que de uma forma coletiva está funcionando 
bem (Entrevistado 3, USP, coordenação, 2008). 

Por exemplo, eu sou da organização do SEMEAD e estou organizando como 
se o evento fosse meu e depois a gente comemora todo mundo junto e essa 
parte toda do jantar é minha e tem aquele reconhecimento: “o jantar é seu” e 
todo mundo sabe, então é diferente e isso ajuda você a crescer. Entre os 
alunos a gente faz jantar de integração, a gente faz churrasco (Entrevistado 
9, USP, doutoranda, 2008). 

 

No caso da UFRGS, a prática coletiva que se destacou foi o compartilhamento do 

poder. O trecho abaixo procura refletir essa evidência encontrada: 

O compartilhamento do poder é uma prática social aqui, os coordenadores 
não podem ser reeleitos. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas é uma 
prática recorrente aqui (Entrevistado 5, UFRGS, professor, 2008).  

 

4.4 COMPLEMENTOS E DISCUSSÃO 

Para complementar os resultados da pesquisa, seguem algumas evidências encontradas 

na pesquisa empírica que, embora não respondam a nenhuma pergunta de pesquisa específica 

e não sejam necessariamente compartilhadas pela maioria dos entrevistados, emergiram do 

trabalho de campo e mostraram-se relevantes para ajudar na compreensão do fenômeno em 

estudo. São observações adicionais que surgiram nas respostas dos entrevistados e com base 

em observações não-participantes. Serve como forma de resumir os resultados apresentados, 

ajudar na explicação dos casos estudados e complementar as informações apresentadas. 

No caso da USP, muitos entrevistados falam do desafio de ser um grande programa e 

manter a qualidade. Todos dizem que ser um curso da USP, estar um programa de pós-

graduação de qualidade, ter uma tradição de pesquisa historicamente reconhecida e 

legitimidade institucional ajudam a manter uma alta qualidade do doutorado em 

Administração. Percebem-se muitas oportunidades de fazer pesquisa na USP e grande 
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proximidade entre alguns professores e alunos. Há uma alta produção científica que acontece 

em grupos de pesquisa, já que os doutorandos que “vivem” o programa participam de mais de 

um grupo e produzem bastante com os professores através deles. É inegável que parque 

industrial de São Paulo e a cultura da USP de integração com a comunidade empresarial 

facilitam muito a entrada dos pesquisadores nas organizações e financiamentos privados para 

pesquisa: há muitas consultorias e pesquisas andando em paralelo. Percebe-se na fala dos 

entrevistados um grande comprometimento dos atores em manter a excelência do programa, 

conscientes de seu papel de destaque no cenário nacional. Um dos professores afirmou que 

embora possam haver críticas ao sistema de avaliação da CAPES, o papel dessa instituição é 

muito mais positivo do que negativo e que a pós-graduação no Brasil não seria o que é sem o 

trabalho da CAPES. Percebe-se que grande parte dos professores e alunos já são oriundos da 

própria USP, o que acaba por refletir a endogenia que foi expressa na última avaliação da 

CAPES, mas isso não parece incomodar o conjunto dos entrevistados. 

No caso da UFRGS, os padrões ficam difíceis de serem estabelecidos, já que há uma 

diversidade enorme de visões acerca de todas as perguntas que foram feitas. Os orientadores e 

colegas de grupo de estudos são citados como importantes atores e alguns não conseguem 

identificar atores, dizem que todos são importantes, que é a coletividade que faz a diferença. 

Muitos dizem que é importante que os professores façam estágio pós-doutoral e doutorandos 

façam o sanduíche para manter a qualidade do programa. Alguns professores dizem que 

poderiam existir mais trabalhos coletivos, que a estrutura física e organizacional não favorece, 

mas que isso impulsionaria ainda mais o programa. Alguns entrevistados afirmaram que estar 

em um Estado essencialmente agrícola e de industrialização tardia ajudou porque não tinha 

consultoria para dar e a atenção foi voltada à pesquisa. Determinados professores também 

afirmaram que há outros programas em que os recursos das especializações ficam quase que 

exclusivamente com os professores e  na UFRGS; apenas 30% ficam com os professores e o 

restante é investido no programa. O fato disso acontecer e mesmo assim os professores serem 

criticados por darem aula na especialização é desmotivador para alguns. Muitos afirmam que 

o estímulo à pesquisa deixa professores e alunos muito próximos. A alta exigência do 

programa é citada como algo que choca os alunos e que frequentemente os doutorandos têm 

traumas psicológicos durante o curso. A leitura e as discussões teóricas em sala de aula, em 

grupos de estudos, em grupos de pesquisa e em eventos informais foram muito valorizadas 

por grande parte dos entrevistados.  

Percebe-se também que mesmo perante as divergências epistemológicas, teóricas e 

mesmo ideológicas entre os professores, há um grande comprometimento do corpo docente 
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com o aumento constante da qualidade do programa e um respeito muito grande à diversidade 

de formação e de pensamento. Foi evidenciada uma preocupação significativa no sentido de 

construir uma imagem de seriedade científica ao programa. Por outro lado foi evidenciado 

uma preocupação com o programa não ter uma identidade específica em que possa se dizer 

que o programa é bom “nisso ou naquilo”, já que há uma grande generalidade. Os critérios de 

número máximo de orientandos estabelecidos pela CAPES foram criticados por alguns, pois 

dizem que poderiam facilmente orientar mais doutorandos e mestrandos sem afetar a 

qualidade do trabalho. Uma possível endogenia futura foi percebida como fator que pode 

impedir o desenvolvimento futuro do programa, já que um professor afirmou que ex-alunos 

acabam tendo vantagem nos concursos. Alguns professores afirmam que é muito importante 

que haja mais trocas internas e externas, ou seja, entre os professores e alunos do programa, 

entre linhas de pesquisa e com outros núcleos de pesquisa fora do PPGA e da UFRGS e do 

Brasil. A maioria dos professores foi muito enfático ao falar sobre a seriedade de seus 

trabalhos, da vida de um professor de doutorado e evidenciaram enorme satisfação pela vida 

acadêmica. Todos os doutorandos mostraram-se preocupados com a atual limitação do PPGA 

de recursos para congressos e afirmam que isso irá prejudicar o programa no longo prazo. 

Quase todos entrevistados mostraram-se comprometidos em aumentar a nota do programa de 

6 para 7, o que quase foi conseguido na última avaliação da CAPES. As pressões 

institucionais da CAPES foram identificadas como muito importantes para o desenvolvimento 

do programa. 

Entre as similaridades encontradas nos dois casos estudados, a proximidade entre 

professores, alunos e a coordenação do programa e as trocas sociais que ocorrem no contato 

constante são vistas nesses dois programas como grandes responsáveis pelos resultados 

superiores. A interação em grupos de pesquisa, em sala de aula, em discussões formais e 

informais entre os professores e em grupos de estudos acabam por gerar muitas idéias para 

pesquisas e colaboração entre alunos e professores. O comprometimento dos professores, 

alunos e da coordenação com o programa é expresso como altamente significativo para os 

resultados do programa. A alta exigência dos dois programas de doutorado também é 

ressaltada. Percebe-se que todos entrevistados têm consciência da qualidade dos seus 

programas, preocupação com a imagem institucional do programa de pós-graduação e do seu 

papel de liderança no cenário nacional e sua busca por uma inserção internacional cada vez 

maior. Estágios pós-doutorais e doutorados sanduíches são vistos como atividades 

importantes, bem como uma postura de internacionalização cada vez maior por parte de 

todos. As agências de fomento, financiamento e de regulamentação, tanto externas como 
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internas às Universidades, são apontadas em quase todas entrevistas como vitais para os 

resultados do programa. Por serem programas de qualidade reconhecida, atraem alunos acima 

da média e podem conceder mais bolsas aos doutorandos, o que acaba por ajudar na 

sustentação da qualidade dos programas. Como muitos doutorandos dedicam-se 

exclusivamente ao programa e publicam muitos trabalhos científicos com colegas e 

professores durante o seu curso, isso eleva a qualidade do programa. 

Entre as diferenças encontradas, ressalta-se que a USP é a maior e mais importante 

Universidade brasileira, está inserida no maior parque industrial do país, na maior cidade 

brasileira e a própria inserção que os professores e a instituição possuem na comunidade 

empresarial favorece muito a entrada dos pesquisadores nas organizações. Isso propicia 

muitos objetos de investigação e recursos para pesquisa, o que acaba por ser um diferencial 

do programa da USP, que é o maior programa de pós-graduação em Administração do país. 

Há um reconhecimento social muito grande pela imagem da USP e a própria legitimidade da 

instituição atrai muitos recursos, projetos e bons professores e alunos. Há também um número 

significativo de pesquisas e consultorias andando em paralelo no programa de pós-graduação, 

o que gera recursos para os pesquisadores e volume de pesquisas. Percebe-se uma endogenia 

maior no programa, pesquisadores com uma postura mais pragmática, uma certa unidade de 

pensamento entre os entrevistados e evidencia-se que um grupo composto por alguns 

professores são muito importantes na coordenação do programa e ocupam cargos em todo 

departamento de Administração da FEA-USP.  

A UFGRS está em uma das maiores cidades do sul do Brasil, é uma das maiores e 

mais produtivas universidades federais brasileiras, está em um estado historicamente agrícola, 

de industrialização tardia, em uma cultura que valoriza muito o conhecimento e a educação. 

Percebe-se que isso influencia muito na postura de valorização à ciência e nas tentativas de 

empurrar as fronteiras do conhecimento no PPGA, bem como um receio de que as 

consultorias tomem o tempo da pesquisa científica rigorosa e de vanguarda. A diversidade de 

formação, de pensamento, divergências teóricas, epistemológicas e mesmo ideológicas são 

valorizadas pelos entrevistados, mas também vistas como algo que dificulta um número maior 

de trabalhos conjuntos. A rotatividade de professores nos cargos de coordenação, o 

comprometimento coletivo dos professores com o desenvolvimento do conhecimento e o 

gosto pela abstração teórica são evidenciados como muito significativos.  
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5 CONCLUSÕES 

Esse trabalho foi guiado pela perspectiva teórica da “estratégia como prática social” 

(WHITTINGTON et al., 2004; JARZABKOWSKI, 2005), é uma pesquisa de natureza 

qualitativa e teve como campo empírico, dois cursos de doutorado em Administração 

considerados de alta qualidade: o da USP e o da UFGRS. Buscou-se verificar, a partir da 

interpretação de alguns dos principais praticantes (JARZABKOWSKI, 2005) - sendo esses 

coordenadores de curso, professores, doutorandos e doutores recém-formados - quais eram as 

práticas sociais que sustentam resultados acadêmicos superiores nos cursos estudados. Para 

isso, foram consideradas as atividades individuais de cada ator, as práticas coletivas 

realizadas na interação entre os diversos atores, as características organizacionais dos 

programas de pós-graduação em Administração e das instituições universitárias onde esses 

cursos estavam alocados. Também foram consideradas outras evidências, como por exemplo, 

algumas questões históricas e do ambiente dessas organizações, tanto em seus aspectos 

materiais como simbólicos. 

Diante dos resultados apresentados no capítulo anterior, busca-se nessa conclusão, 

fazer um movimento no sentido de retornar a alguns dos temas discorridos no referencial 

teórico, realizando uma breve e modesta discussão sobre questões que vem sendo discutidas 

no âmbito da teoria e que podem ser enriquecidas com mais um trabalho empírico. Desde já, 

vale a pena lembrar que, pelos próprios pressupostos epistemológicos adotados e pela 

metodologia de pesquisa utilizada, não se pretende fazer nenhuma generalização estatística. 

Os resultados apresentados são válidos apenas nos contextos práticos em que foi realizada o 

trabalho de campo. No entanto, isso não é empecilho para se buscar tentativas de  

generalização analítica, como recomenda Yin (2001) em pesquisas que se utilizam de estudos 

de casos. Nesse sentido, tenta-se contribuir para o desenvolvimento teórico das abordagens 

utilizadas, com base nos achados do campo empírico desses estudos de casos comparativos.  

No primeiro tópico do referencial teórico foi apresentada uma breve história do 

pensamento em estratégia, que vai desde os clássicos até a perspectiva da estratégia como 

prática, sendo essa a abordagem utilizada nesse trabalho. A escolha dessa perspectiva teórica  

mostrou-se frutífera nessa pesquisa, mesmo com as faltas de definições conceituais e os 

ajustes necessários para dar conta do trabalho de campo. Mesmo com as discussões sobre a 

possibilidade de haver atividades coletivas, práticas individuais e as distinções entre esses 

conceitos, nesse trabalho se considerou atividades como propriedades individuais e práticas 
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como propriedades coletivas, em uma tentativa de conceituação que fosse coerente com a 

base teórica e metodologicamente útil.  

Percebeu-se de forma clara que, talvez com exceção da abordagem processual, 

nenhuma outra escola de pensamento em estratégia poderia proporcionar o ferramental 

teórico e metodológico que guiasse o trabalho dessa forma; orientasse a visão do pesquisador 

para os fenômenos que respondessem às questões de pesquisa apresentadas; bem como 

melhor descrevesse a realidade estudada. Evidenciou-se que, de acordo com a perspectiva dos 

atores identificados como relevantes para os resultados superiores obtidos nesses dois cursos 

de doutorado, a estratégia é realmente uma prática social.  

Como diz a tradição de pesquisa estabelecida por Whittington, Jarzabkowski e seus 

colegas, a estratégia não é algo que uma organização tem, mas algo que as pessoas fazem. 

Não se descartaram as influências do ambiente institucional, especialmente as pressões 

institucionais da CAPES; não se descartaram os recursos econômicos proporcionados por 

organizações financiadoras e parceiras; não se descartaram a cultura e a legitimidade social 

dessas organizações; não se descartaram as relações de poder e políticas existentes; não se 

descartaram a história dessas organizações, bem como seus resultados anteriores; não se 

descartaram inclusive os modelos de estratégia, embora  o campo  tenha evidenciado que se 

há um modelo que é seguido, esse modelo se pauta no sistema de avaliação da CAPES. Sobre 

essas orientações da CAPES servirem como um modelo que guia as ações das coordenações 

dos programas de pós-graduação stricto sensu, o que constitui um verdadeiro sistema 

simbólico de acordo com Geertz (1989), essa dissertação confirma também estudo de Maccari 

(2008). Esse autor recentemente defendeu uma tese de doutorado na USP propondo um 

modelo de gestão desses programas com base no sistema de avaliação da CAPES. Teve como 

campo empírico no Brasil os casos da USP, UFRGS, FURB e UNINOVE. 

No entanto, a diferença significativa está no modo em que todas essas questões se 

articulam nas práticas sociais do cotidiano desses cursos. Pelo menos nas organizações 

estudadas, seria complicado afirmar que algum elemento isoladamente sustenta os resultados, 

pelo contrário, os resultados acadêmicos superiores são frutos de múltiplas determinações que 

se materializam nas práticas sociais estabelecidas nesses cursos. Nesse sentido, essa 

perspectiva teórica mostrou-se vigorosa para conduzir essa pesquisa prática. A complexa e 

constitutiva relação entre a teoria e prática, que ocupa lugar central na filosofia de Marx, 

adotada posteriormente pela sociologia estrutural-construcionista de Bourdieu como um de 

seus pressupostos nucleares e que aparece de modo implícito nas concepções dos estudiosos 
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da estratégia como prática, mostrou-se uma alternativa promissora para realização desse 

trabalho. 

No terceiro tópico do referencial teórico, discutiram-se concepções de Universidade 

com base no pensamento do filósofo francês Paul Ricoeur, muito conhecido pelos seus 

trabalhos com hermenêutica e fenomenologia. Com base nos resultados da pesquisa 

comparativa de casos, pode-se dizer que se houvesse um continuum entre os modelos 

apresentados por esse pensador, o curso de doutorado da USP está mais próximo ao adotado 

por um modelo funcional de Universidade do que o da UFGRS, que estaria mais próximo ao 

modelo liberal. Isso porque se os discursos dos entrevistados da UFGRS evidenciam práticas 

de pesquisa voltadas à formação intelectual, ao livre pensar e sem compromisso com o  

mercado, com políticas públicas ou com demandas sociais; os discursos dos entrevistados na 

USP mostram claramente que, mesmo com a liberdade que possuem os pesquisadores, o 

curso articula projetos de pesquisa em conjunto com as demandas da comunidade empresarial 

de seu entorno. Longe de afirmar qual seria a melhor opção, apenas constata-se essa diferença 

nas próprias concepções de Universidade que os atores de cada curso compartilham e as 

práticas que se estabelecem em seu cotidiano. E de acordo com os próprios entrevistados, 

evidencia-se também que essas escolhas não são apenas desse momento, mas já enraizadas na 

própria cultura dessas universidades e em práticas historicamente estabelecidas nesses cursos.  

No quarto tópico do referencial teórico, discutiram-se, entre outras questões, as 

responsabilidades dos professores, dos alunos e da instituição de ensino em um curso de 

doutorado. Essas questões foram discutidas com base em Pereira et al. (2002), que foram 

pesquisadores que, estudando também o curso de doutorado da UFRGS, trouxeram muitas 

evidências importantes que auxiliaram na realização desse trabalho. Pode-se dizer que esse 

trabalho procurou dar continuidade aos esforços de pesquisa desses autores e que os 

resultados por eles apresentados, foram nessa pesquisa confirmados e espera-se que 

ampliados. Não há nenhuma dessas responsabilidades por eles apontadas e apresentadas no 

referencial teórico desse trabalho que tenha sido refutada nesse trabalho, apenas confirmou-se 

o que eles já tinham apontado.  

Conforme evidenciado também no referencial teórico, esse trabalho possui marcante 

influência da sociologia de Giddens (2003) e da sua teoria da estruturação. Para esse autor, 

estrutura e ação se organizam recursivamente nas práticas sociais, sendo mutuamente 

constitutivas. Partindo desses pressupostos e indo na direção que propõem as próprias 

abordagens contemporâneas na filosofia e teoria social com foco na prática, tenta-se escapar 

dos extremos deterministas e voluntaristas na ação social. Não são nem as estruturas materiais 
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e simbólicas que determinam a ação humana, o que seria o primado do objeto social, bem 

como o ser humano não é totalmente livre para pensar e agir, o que seria a primazia do 

sujeito. Não se nega que as estruturas, tanto materiais como simbólicas, condicionam as ações 

e mesmo a cognição humana, mas reserva-se certa autonomia para as escolhas e ações 

humanas perante essas estruturas. Nesse trabalho, isso ficou evidente.  

As estruturas, tanto materiais como simbólicas, construídas historicamente e que eram 

tanto externas como internas aos cursos de doutorado em Administração, condicionavam as 

ações dos que lá estavam. Isso se refletia em recursos econômicos proporcionados pelas 

agências de fomento e pelas parcerias externas. As estruturas simbólicas também, 

especialmente elementos culturais e a própria legitimidade social que esses cursos já 

possuíam, também influenciavam as ações humanas dos coordenadores, professores e 

doutorandos em seus cursos. No entanto, as ações individuais e coletivas desses atores eram 

significativas para sustentar os resultados acadêmicos desses cursos e ajudavam inclusive a 

reforçar essas próprias estruturas. Não há uma simples relação causal em que se poderia dizer 

que as estruturas causavam os resultados, do mesmo modo que não se poderia dizer que 

apenas ações humanas eram a fonte desses resultados. As práticas sociais organizavam 

recursivamente as estruturas e ações, sustentando resultados acadêmicos, ao mesmo tempo em 

que esses reforçavam determinadas estruturas e ações. Há uma relação de recursividade entre 

atividades individuais, práticas coletivas e características dos próprios cursos, programas de 

pós-graduação e das próprias instituições universitárias. Essa é uma questão que ficou 

evidente durante toda a pesquisa e que se considera uma contribuição modesta, mas 

fundamental para a teoria social de práticas que guia esse trabalho. 

As concepções teóricas, epistemológicas e mesmo metodológicas do antropólogo 

Clifford Geertz (1989) também guiaram a realização desse trabalho. Especialmente no sentido 

de guiar os olhos do pesquisador para tentar sempre enxergar a realidade com os “olhos do 

outro”. Buscou-se, do início ao fim do trabalho de campo, entender a realidade estudada a 

partir dos significados compartilhados por aqueles atores que efetivavam suas práticas. 

Tentou-se eliminar qualquer julgamento, juízo de valor ou pressuposto que pudesse enviesar a 

pesquisa. Com a validação dos dados por parte daqueles que estavam diretamente inseridos 

naquela realidade em seu cotidiano, espera-se que esse objetivo tenha sido atingido.  

A abordagem interpretativista de Geertz (1989) e social construtivista de Berger e 

Luckmann (2003) também se mostraram perspectivas interessantes para pesquisas nesse 

molde, já que dificilmente se obteriam resultados dessa natureza se um pesquisador que 

desconhece determinada realidade se colocasse em uma posição superior aos seus 
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entrevistados e desconsiderasse a visão que os próprios atores que efetivam as práticas 

possuem das mesmas. Acredita-se que dificilmente se poderia representar uma realidade de 

forma mais aproximada que os próprios indivíduos que estão imersos na mesma. 

Independente das opções teóricas e metodológicas, ficou evidente que quem melhor sabe o 

que sustenta resultados superiores em um curso de doutorado são os próprios indivíduos que 

vivem naquela realidade. O que se almejou nesse trabalho, de forma modesta e com todas 

limitações já apresentadas - tanto de uma pesquisa científica nas ciências sociais em geral 

como nesse trabalho em específico - foi apenas sistematizar e organizar um conhecimento 

que, de certo modo, aqueles atores já possuíam. A sociologia de Giddens (2003) também vai 

nesse sentido, pois para ele, os agentes monitoram reflexivamente suas ações e tem 

consciência de seus atos, mesmo que não das suas consequências e mesmo que não consigam 

articulá-los linguisticamente da mesma forma que um cientista social. Nunca se considerou 

que o autor dessa pesquisa fosse dono de um saber que seus entrevistados não tinham. Pelo 

contrário, a posição de um aprendiz, embora buscando o máximo de rigor metodológico, foi 

essencial para o estudo do fenômeno em questão. 

Como esse trabalho possui mais questionamentos do que conclusões, sugerem-se dois 

tipos de pesquisa para futuros trabalhos que venham a ser realizados sobre esse tema. No 

sentido de desvendar melhor o fenômeno do doutorado em Administração no Brasil e as 

práticas que ali se estabelecem, seguem-se as orientações gerais da teoria da estruturação 

(GIDDENS, 2003) para pesquisas empíricas nas ciências sociais; e orientações específicas da 

estratégia como prática (WHITTINGTON et al., 2004)  para os estudos organizacionais e  

estratégia. Um dos possíveis tipos de pesquisa seria um estudo de natureza quantitativa e 

utilizando uma abordagem positivista que buscasse estabelecer correlações entre atividades 

individuais, práticas coletivas e características organizacionais com os resultados acadêmicos 

dos cursos de doutorado. Assim poderia se estabelecer uma generalização estatística que 

relacionasse práticas sociais com resultados com de toda a população de casos de curso de 

doutorado em Administração no Brasil. Poderia também descobrir se os resultados desse 

trabalho são realmente específicos para esses casos ou poderiam ser generalizados 

estatisticamente, já que esse estudo exploratório-descritivo pode fornecer as categorias de 

análise a serem utilizadas. Pode-se até buscar ampliar essa pesquisa para os cursos de 

doutorado e mestrado acadêmico de todo país em outras áreas do saber, para verificar se esses 

fenômenos se reproduzem em outros programas de pós-graduação ou são específicos ao curso 

de Administração. 
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O segundo tipo de pesquisa, de natureza qualitativa e utilizando a mesma perspectiva 

epistemológica desse trabalho, poderia acompanhar durante um tempo maior essas práticas 

com uma abordagem de pesquisa etnográfica para uma descrição mais rica do fenômeno em 

estudo. Sistematizaria assim para a comunidade científica, não só quais são as práticas sociais 

que sustentam resultados superiores, mas as práticas sociais em geral que se efetivam no 

cotidiano de um curso dessa natureza, suas problemáticas, seus conflitos, enfim, as 

experiências significativas daqueles que produzem a maior parte da pesquisa científica em 

Administração. Seria uma forma de meta-análise da pesquisa em Administração e poderia ser 

um trabalho que apresentasse evidências que não foram possíveis nesse trabalho em virtude 

do tempo limitado para pesquisa empírica. Mais do que apresentar quais são as práticas que 

existem, seria evidenciado como elas acontecessem. 

Algumas observações se fazem necessárias nessa conclusão. Não se pode deixar de 

notar que desde Wittgenstein (1994), considerado por muitos estudiosos como o maior 

filósofo do século XX, sabe-se que a linguagem não representa fielmente o mundo. Essa 

possui sua própria lógica e as expressões gramaticais vão ganhando novos significados de 

acordo com os contextos práticos em que vão sendo lidas e ditas. Para ele, o significado de 

uma palavra ou expressão se dá no seu uso na linguagem (WITTGENSTEIN, 1994). Sabe-se 

também que cada teoria ou forma de explicação gera inúmeros discursos em diferentes 

contextos e que é a consistência desses vários discursos que proporcionam riqueza e 

visibilidade à própria teoria, que vai ganhando novos sentidos de acordo com a interpretação 

daqueles que se apropriam das mesmas. Como afirma a tradição pós-estruturalista em estudos 

sobre linguagem, narrativas e teoria organizacional, o leitor tem participação ativa na criação 

dos sentidos dos textos que se debruça, bem como tende a descobrir significados nos textos 

que refletem seus próprios interesses e experiências (MONIN e MONIN, 2003). Espera-se 

que nas diversas apropriações teóricas que foram feitas nesse trabalho, todas tenham 

contribuído para um melhor entendimento do fenômeno estudado. E almeja-se também que o 

trabalho tenha se colocado em um espaço que, sem afetar a coerência interna de cada 

perspectiva teórica em sua forma original, possa ter se apropriado de concepções e conceitos 

que conjuntamente tenham contribuído com os objetivos dessa pesquisa, que é um esforço 

que, simultaneamente sendo teórico e prático, procurou respeitar sempre os pressupostos 

epistemológicos adotados desde seu projeto.  

Se algumas abordagens foram retiradas de seu lugar de origem e com objetivos 

diversos do sentido que seus criadores quiseram lhe proporcionar, foi porque nelas se viu 

relevância para construir um trabalho com uma riqueza maior, buscando não perder a 
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coerência epistemológica, teórica e metodológica que assegurasse a validade científica dessa 

dissertação. No entanto, como afirma sabiamente o filósofo francês Gilles Deleuze (1992), 

também vinculado a uma tradição de pensamento pós-estruturalista, não se pode deixar de 

notar que a filosofia, a ciência e as artes estão sempre em recíprocas relações e que cabe a 

cada um que se debruça sobre alguma dessas disciplinas, forçar a linguagem ao limite para 

que esses limites se expressem de várias formas: os limites que separam a linguagem do que é 

silêncio; os limites que separam ciência do que é arte; limites que separam o que é filosofia do 

que é não-filosofia. Como diz Sorderberg (2003), é a estratégia textual do autor que marca os 

limites e as diferenças entre um texto científico, filosófico ou artístico.  

Espera-se que esses limites tenham sido marcados, já que ao contrário de alguns 

discursos vigentes no senso comum, o autor desse trabalho acredita que a ciência possui seu 

papel na sociedade e que é possível fazer ciências sociais com rigor metodológico. As 

ciências humanas não são superiores ou inferiores às ciências naturais, apenas possuem 

objetivos, métodos e técnicas diferentes. Como nos ensina Bachelard (2006), cada ciência 

acaba construindo suas próprias epistemologias de acordo com as teorias vigentes no campo, 

seus objetos empíricos e os resultados históricos de investigações anteriores. E também não 

há superioridade entre metodologia quantitativa perante abordagens qualitativas ou vice-

versa, são apenas opções diferenciadas, cada uma com suas vantagens e limitações, que 

podem inclusive serem integradas em um mesmo projeto de pesquisa desde que amparados 

por pressupostos epistemológicos coerentes. Por fim, consciente das profundas diferenças que 

marcam uma proposta de uma nova abordagem teórica com uma dissertação de mestrado que  

é modesta, mas pretendeu trazer algumas inovações no seu campo de estudos, concorda-se 

integralmente com Faria (2004, p. 22), quando afirma que: 

Todo trabalho inovador, que questiona dogmas e crenças, está sujeito a 
críticas vindas de todos os lados. Mas, apenas quem ousa avançar poderá 
usufruir os benefícios do pensamento autônomo e das responsabilidades dos 
correspondentes equívocos, como manda a unidade dos contrários. Neste 
sentido, partilho da observação de Marx, citando Dante em “A Divina 
Comédia”: segue teu curso e deixa a gente falar!  
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APÊNDICE A.  ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 
1) Quais características (classe social, família, trabalhos anteriores, escolas, personalidade, 
etc.) da sua vida que você considera mais relevantes para ser um coordenador de 
curso/professor/doutorando de um programa de doutorado em administração que atinge 
excelência? 
 
2) Quais as características da instituição de ensino e do programa de pós-graduação em 
administração você considera importantes para sustentar a qualidade de um programa de 
doutorado em administração que atinge excelência? 
 
2) Quais atividades você considera importantes sendo um  coordenador de 
curso/professor/doutorando/outro ator para sustentar a qualidade de um programa de 
doutorado em administração que atinge excelência? 
 
3) Quais os atores você considera essenciais para sustentar a qualidade de um programa de 
doutorado em administração que atinge excelência? 
 
4) De cada um desses atores, quais atividades individuais você considera relevante para 
sustentar a qualidade de um programa de doutorado em administração que atinge excelência? 
 
5) Quais as práticas, realizadas coletivamente por dois ou mais atores você considera 
relevantes para sustentar a qualidade de um programa de doutorado em administração que 
atinge excelência?  
 
6) Na sua interpretação, como devem ocorrer essas práticas? Você poderia descrevê-las? 
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ANEXO A. AVALIAÇÃO DA CAPES DOS CURSOS DE TURISMO E 
ADMINISTRAÇÃO 

 


