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RESULTADOS   

Hoje em dia o campo de discussão sobre administração é extremamente vasto e encontra-se segmentado através das  

áreas que compõe a administração. A pesquisa em desenvolvimento tem como finalidade analisar as principais obras 

acadêmicas que discutem a administração sob uma perspectiva eminentemente filosófica, compreendendo tanto textos 

sobre philosophy of administration quanto philosophy of management, além de filosofia da administração.  Sua intenção 

é a de contribuir para uma discussão filosófica qualificada da administração, melhor dizendo, da prática administrativa e 

seu ethos, com a expectativa que seus resultados venham a ser incorporados ao processo formacional de 

administradores no Brasil. 

OBJETIVO 

Este estudo tem como objetivo buscar os elementos 

essenciais que compõe o que se denomina administração 

através das leituras relacionadas ao tema e, ainda, 

pretende-se examinar a existência e  mesmo possibilidade 

de uma filosofia da  administração. Dessa maneira, 

objetiva a elaboração de um paper síntese preliminar 

desses estudos de modo que no final do trabalho se 

possa escrever a “história concisa da filosofia da 

administração”, com destaque especial, por um lado, à 

caracterização da concepção de filosofia que sustenta as 

propostas de filosofia da administração e, por outro, aos 

argumentos filosóficos que justificam serem a eficácia, a 

eficiência, a efetividade e a sobrevivência das 

organizações aos fins visados pela administração. 

METODOLOGIA 

Elaboração de um fichamento após a leitura de cada 

obra acadêmica analisada, destacando respostas às 

perguntas: “O que é a administração para o autor?”, 

“Quais os seus elementos constitutivos internos?” , 

entre outras. A metodologia aplicada na execução das 

atividades compreende três fases distintas e 

complementares entre si, sendo elas: análise sócio-

histórica; análise formal para interpretar padrões e 

efeitos; e a análise de interpretação, que visa explicar o 

que está sendo representado ou dito. 

Até o presente momento realizou-se pesquisa em base de dados, bibliotecas e rede de internet para levantamento de 

artigos, ensaios e livros que versem sobre a temática do projeto; seleção de textos considerados seminais no tratamento 

da questão; e fichamento dos textos selecionados. A pesquisa ainda não apresenta resultados conclusivos, pois se 

encontra na fase de leitura e elaboração dos fichamentos, os quais servirão de base para que se chegue aos objetivos 

propostos. 


