
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: O DISCURSO DE DISCENTES DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,
VOLTADO PARA PROJETOS SOCIAIS: UMA ANÁLISE DA ENUNCIAÇÃO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ADRIELE BADRAN NEVES RIBEIRO MARÇALAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ROSA LUCIA ROSA GOMESORIENTADOR(ES): 



                           

RESUMO: 

O presente projeto, patrocinado pela FAPERJ, apresenta a temática voltada para a observação 

de construção ideológica voltada para Políticas Sociais.  O objetivo geral  é identificar no 

discurso dos alunos de Administração e Gestão de Recursos Humanos, concluintes as marcas da 

consciência e identidade de lideranças
1
 voltadas para Projetos Sociais. O projeto também tem 

em vista comparar esses discursos ideológicos com as diretrizes da (LDB) que rege a educação 

de nível superior. Utilizaremos para isso pesquisa de campo, com entrevistas abertas e fechadas. 

Os dados levantados até o momento apontam  para a existência de um conhecimento ética na 

administração e os códigos que regem o curso.  Estamos iniciando a analise no curso de 

recursos humanos, observando também os códigos que direcionam  o curso. Contudo, a análise 

parcial, indica que cada representante de curso apresenta em seu discurso a ética e as postura  

voltadas para as politicas sociais construída ao longo do seu curso. Visão desenvolvida pela 

especificidade construída pelo direcionamento dado pelos PPC de cada curso.  

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se insere na linha de pesquisa de orientação da Análise do Discurso. A 

temática está voltada para a construção da identidade e da ideologia dos alunos dos Cursos de 

graduação do Instituto de Ciências Sociais e Humanas, que abrangem Administração,  Curso de 

Gestão de Recursos Humanos, área da graduação tecnológica, em diferentes Centros 

Universitários da Mesorregião Sul Fluminense. Como nosso foco de análise é o discurso visto 

em uma perspectiva do indivíduo, interessa-nos para o presente estudo as referências individuais 

e sociais que constroem cada ator no espaço social e isto está diretamente relacionado a um 

perfil cognitivo e cultural, no seu sentido mais amplo. Essa relação do cognitivo com o social 

impõe que o indivíduo esteja em constante (re)construção a partir do contexto histórico-social a 

que esteja exposto. O universo acadêmico é um espaço produtivo para a construção de 

identidades e ideologias por meio da exposição às informações acadêmicas, sociais e 

organizacionais. É importante observar que no caso da educação superior  atual,  o discurso de 

poder é orientado pela LDB de 20 de dezembro de 1996; Lei nº 9.394, Art. 43º que orienta a 

Educação no Ensino Superior.  O parágrafo VI, que visa estimular o conhecimento dos 

problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade, em especial, 

diz respeito ao presente projeto que tem como proposta discutir o discurso de lideranças 

voltadas para projetos sociais. 

OBJETIVOS 

O projeto tem como objetivo geral identificar no discurso dos alunos de Administração e Gestão 

de Recursos Humanos, concluintes, as marcas de Políticas voltadas para Projetos Sociais.  O 

locus de análise será Instituições de Ensino Superior de Volta Redonda e Barra Mansa - Rio de 

Janeiro. No específico, perceber o grau de consciência, Políticas Sociais e ética, despertado nos 

discentes pelas Instituições de Ensino Superior 

METODOLOGIA 

Para a pesquisa, trabalhar-se-ão com 30 informantes, sendo 15, em Volta Redonda e 15, em 

Barra Mansa. A amostra será constituída de 7 mulheres e 8 homens de Centro Universitário de 

Volta Redonda e Barra Mansa, totalizando um total de 30 informantes. A mostra será 

constituída de alunos dos cursos de Administração (4 homens e 4 mulheres), e Gestão de 

Recursos Humanos (3 mulheres e 4 homens). A escolha dos cursos se deve a proposta de 

atendimento ao público com orientações sócio Administrativa. Os discentes devem estar em 

períodos de conclusão de curso. A coleta de dados para a pesquisa se realizará também: em 

bibliografia pertinente ao tema; reportagens divulgadas pela mídia. 

 

                                                           
1
 A palavra liderança é tomada segundo a concepção de Paulo Freire. Nessa concepção a liderança não 

necessitaria chegar ao poder para desenvolver um processo modificador, revolucionário. (cf. Freire, p. 75) 
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AS DIRETRIZES CURRÍCULARES NO ENSINO SUPERIOR 

Há 50 anos atrás, os conhecimentos adquiridos em um curso universitário poderiam ser 

suficiente por décadas para o exercício do trabalho na sociedade, nos dias de hoje isso não e 

mais verdadeiro.” ( NACIF ; CAMARGO (2009). 

A elevação da escolaridade, para qualquer país contemporâneo, representa elevação dos padrões 

sociais, pela consolidação cultural, melhoria da qualidade de vida, inclusão social e maior 

liberdade de construção dos destinos de cada cidadão. No Brasil, isto não é diferente. Nesses 

novos tempos em que vivemos, o espaço de formação geral, e do desenvolvimento de 

competências múltiplas constituem requisitos de formação universitária essenciais.” (  NACIF ; 

CAMARGO ( 2009). Nesse sentido, a educação superior ocupa papel estratégico na construção 

social brasileira. Por isso, a maioria das diretrizes curriculares, dos cursos de graduação 

aprovada pelo Conselho Nacional de Educação apresenta entre a grade de competências a que 

diz respeito à competência social e interpessoal. Tais competências fazem parte da grade de 

Plano Pedagógico de Curso. Essa orientação é dada pela  Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB). A LDB é a legislação fundamental que rege o Sistema Educacional Brasileiro. 

Instituída pela Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, promove a descentralização e a 

autonomia para as escolas e universidades, além de instituir um processo regular de avaliação 

do ensino. 

ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO 

A palavra ética provém de origem grega “ethos” que denota o caráter, a personalidade do 

indivíduo em seu ciclo de vida.  Ela propicia a reunião dos valores morais e princípios que 

norteiam a conduta do ser em sua sociedade. Pode-se  entender então ética como  um grupo de 

valores morais que dirigem a conduta humana na sociedade  para que haja um equilíbrio e um 

bom funcionamento social ; “seu objeto de estudo é constituído por vários tipos de atos 

humanos : os atos conscientes e voluntários dos indivíduos que afetam  outros indivíduos , 

determinados grupos sociais ou a sociedade em seu conjunto”. ( SANCHEZ ,2000). 

Na administração quando o profissional age de acordo com a ética, ele atua sempre com respeito 

ao próximo, gerando uma boa convivência a empresa. Na verdade, a ética, que entendemos 

como a maneira de pôr em prática nossa hierarquia de valores morais, e o exercício da 

responsabilidade social da empresa andam de mãos dadas. E esta é uma visão bastante 

complexa diante das pressões do mercado e de outras de todos os tipos às quais os 

administradores são submetidos diariamente nas suas tarefas.  

É preciso conduzir-se de forma ética o tempo todo, demonstrando compromisso não só com a 

organização da qual faz parte, mas também com a comunidade para qual serve, contribuindo 

com o desenvolvimento e realizando de fato responsabilidade social.  

PLANOS PEGAÓGICOS De ADM E RH VOLTADOS PARA POLÍTICAS SOCIAS 

Quadros 1 e 2 -  Disciplinas Voltadas para Políticas Sociais na Administração e RH 

 

 

 

Fonte: Estrutura Curricular de Gestão de  

                 Recursos Humanos– UGB 

 

Fonte: Estrutura curricular Administração – UGB 

DISCIPLINAS DE GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 

Analista de Recursos Humanos 

Ética e Responsabilidade Social 

Educação Inclusiva e Libras (Optativa) 

Manutenção de Talentos Humanos 

Atividades Práticas Transversais de 
Aprendizagem 

Técnica de Negociação e Tomada de Decisão 

DISCIPLINAS DE ADMINISTRAÇÃO 

Atividades de práticas transversais Acadêmicas II 
(educação ambiental) 

Atividades de práticas transversais Acadêmicas III ( 
Educação das relações étnico-raciais) 

Administração de Recursos Humanos I, II e III  

Atividades de Práticas Transversais Acadêmicas IV 
(Educação em Direitos Humanos) 

Projeto de Extensão à Comunidade I e II 

Tópicos Especiais em Administração II 
(Responsabilidade Social e 3º Setor) 

Instituições de Direito Público e Privado I e II 
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Embora a abordagem seja mais voltada para o mercado, as Políticas Sociais são vistas 

como um diferencial competitivo para absorção do mercado. Assim, com relação ao 

fator consciência social, os alunos de Administração pontuam ser um diferencial, 

podendo oferecer uma contribuição significativa para a inserção no mercado de 

trabalho.  

Os dados levantados até o momento indicam que há uma ideologia de consciência do 

diferencial competitivo da prática social e ética no curso de RH. Percebe-se que o curso 

cumpre as orientações da LDB 9394, de 20 de dezembro de 1996. Artigo 43, inciso VI         

(estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

ela uma relação de reciprocidade). Executa o exercício do ensino superior - Artigo 53, 

inciso II (fixar os currículos do seu curso e programas, observadas as diretrizes gerais 

pertinente). Ação resultante das orientações para a Educação Superior. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 
É importante observar que no caso da educação superior  atual,  o discurso de poder é orientado 

pela LDB de 20 de dezembro de 1996; Lei nº 9.394, Art. 43º que orienta a Educação no Ensino 

Superior no sentido de: estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade. Com vistas a essa reciprocidade construída na interação 

social, estamos em pesquisa de campo entrevistando os alunos concluintes que respondem sobre  

a sua visão do que seja ética e responsabilidade social. O que vimos até agora é que todos têm 

uma noção do que seja ética na administração e os códigos que regem o curso e  estamos 

iniciando a analise no curso de recursos humanos observando também os códigos que 

direcionam  o curso. Contudo, de modo geral, cada representante de curso apresenta em seu 

discurso a ética e as postura  voltadas para as politicas sociais construída ao longo do seu curso. 

Visão desenvolvida pela especificidade construída pelo direcionamento dado pelos PPC de cada 

curso.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALTHUSSER, L. Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. Trad. J.J. Moura Ramos. Lisboa: 

Presença, Martins Fontes, 1974. In. BRANDÃO, H.H.N. Introdução à análise do discurso. 

Campinas, SP: Unicamp, 2010. 

BERTONCELLO, S. L. T. & CHANG, J. A importância da responsabilidade coorporativa 

como fator de diferenciação. FACOM, nº 17, 2007. 

BARROCO, M. L. A. Ética: fundamentos sócio-históricos. 2ª ed., SP: Cortez. 2009. 

BOWE N, Howard R. Responsabilidades Sociais do Homem de Negócios. Rio de Janeiro : 

Civilização Brasileira, 1957. p. 03. 

GUSTIN, Miracy Importância da constituição de capital social e humano em 

comunidades periféricas e de exclusão. Revista Governança Social. Ano 1, Edição 3, 

Belo Horizonte, 2008. 
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 

NACIONALhttp://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf. Acesso em: 06/09/2014. 

NACIF, P. G. S. & CAMARGO, M. S. Desenvolvimento de Competências Múltiplas e a 

Formação Geral na base da educação superior universitária. Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, 2009 

SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. Ética. 20ª ed. RJ: Civilização Brasileira, 2000. 

 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf

