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1 – EMENTA: 
Natureza e tipos de conhecimentos. Ciência e ideologia, objetividade e neutralidade 
científicas. Método científico e teoria, modelos e paradigmas.  O problema do 
conhecimento (epistemologia) e sua implicação na administração. As correntes de 
pensamento e sua influência no conhecimento administrativo. Modos de 
investigação. 
 
2 – OBJETIVOS: 

• Permitir aos alunos o entendimento das principais implicações ideológicas 
das ciências sociais, de modo geral, e da administração, de modo particular; 

• Fornecer elementos e categorias hermenêuticas que possibilitem a análise 
dos principais modelos e paradigmas científicos e suas relações com a 
ciência administrativa; 

• Apresentar diferentes níveis analíticos e possibilitar o tratamento adequado 
de questões/problemas administrativos que se pretende pesquisar, a partir de 
referenciais teóricos apropriados a cada um dos níveis; 

• Discutir os pólos que definem campos metodológicos que assegurem a 
cientificidade das práticas de pesquisa, especialmente as de caráter 
administrativo, dentro do panorama geral das ciências sociais; 

• Apresentar os principais quadros de referência que orientam os 
procedimentos de pesquisa em administração. 

 
Ao final da disciplina os alunos deverão estar aptos a: 

• Compreender as implicações ideológicas de seus objetos de estudo; 
• Localizar os respectivos temas e questões de estudo em níveis analíticos 

apropriados ao seu tratamento científico; 
• Identificar quadros de referência e pólos metodológicos no campo da prática 

científica, especialmente aqueles apropriados ao processo investigativo que 
pretendem realizar. 
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3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade I – Os diferentes níveis de abstração do pe nsamento administrativo:   

• Características e aspectos metodológicos de cada um dos níveis; 
• O nível macrossocietário de investigação;  
• O nível organizacional de análise e seu “sabor gerencial”: a instrumentalidade 

proposta e reducionismos apresentados na busca de soluções práticas para 
problemas organizacionais; 

• O nível suborganizacional de análise. 
• O estado atual da teoria administrativa: uma proposição crítica. 

 
Unidade II – Os pressupostos epistemológicos e as i mplicações ideológicas 
da investigação científica em administração: 

• Ciência e ideologia: as características e especificidades das ciências sociais; 
• O esquema da explicação versus o esquema da compreensão: importante 

colaboração weberiana para as ciências sociais. 
 

Unidade III – Os processos discursivos e os pólos m etodológicos no campo 
da prática científica: 

• Os processos discursivos: a dialética, a fenomenologia, a quantificação e o 
método hipotético-dedutivo; 

• O pólo epistemológico; 
• O pólo teórico; 
• O pólo morfológico; 
• O pólo técnico. 
 

Unidade IV – Os quadros de referência e os grandes paradigmas em ciências 
sociais: 

• O quadro positivista; 
• O quadro da compreensão; 
• O quadro funcionalista; 
• O quadro estruturalista; 
• Os modos de investigação e os quadros de análise: as tipologias, o tipo ideal, 

os sistemas e os modelos e as estruturas. 
 
4 - METODOLOGIA DE ENSINO:  
Serão utilizados os seguintes procedimentos didáticos: 

• Leitura, análise e interpretação de textos pelos alunos; 
• Condução de seminários pelos alunos sobre os temas pesquisados, 

previamente agendados; 
• Exposição dialogada pelo professor e/ou conferencista convidado. 

 
5 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
Serão observados os seguintes aspectos: 

• Apresentação de seminários; 
• Participação nas aulas; 
• Análise e interpretação de textos; 
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• Avaliações de aprendizagem e exercícios; 
• Auto-avaliação. 

 
6 - BIBLIOGRAFIA: 
 

BRUYNE, Paul de, HERMAN, Jacques e SCHOUTHEETE, Marc de. Dinâmica 
da pesquisa em ciências sociais. Rio de Janeiro  :  Francisco Alves, 1977. 
 
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (org.) Construindo o saber – 
metodologia científica: fundamentos e técnicas. 2.ed. Campinas  :  Papirus, 
1989. 
 
DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2.ed. São Paulo  :  Atlas, 
1987. 
 
ECO, Humberto. Como se faz uma tese.  São Paulo  :  Perspectiva, 1989. 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa . 4ª ed, São Paulo: 
Atlas, 2002. 
 
HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como ideologia. Lisboa   :  Edições 70. 
 
MARCONI, Marina de Andrade e LAKATOS, Eva Maria. Metodologia 
Científica.  São Paulo  :  Atlas, 1988. 
 
________. Técnicas de pesquisa.  São Paulo  :  Atlas, 1988. 
 
REZENDE, Ubiratan Simões. Os diferentes níveis de abstração do pensamento 
administrativo. Florianópolis  :  1980. 
 
RICOEUR, Paul. Interpretação e ideologia. Rio de Janeiro  :  Francisco Alves, 
1977. 
 
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica . Guia para eficiência nos estudos . 
4ª ed. São Paulo: Atlas, 1996. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – Biblioteca Central. Guia 
para normalização de referências NBR 6023/2000. Vitória: A Biblioteca, 2001. 
 
________. Normalização e apresentações de trabalhos científic os e 
acadêmicos : guia para alunos, professores e pesquisadores da UF ES. 5ª 
ed. Vitória: A Biblioteca, 2001. 
 
VERGARA, Silvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em 
administração.  3ª ed. São Paulo : Atlas, 2000. 
 
WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo  :  Ed. Cultrix, 1970. 
 


