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ENSINO CARTESE 

O Ensino Cartese fundamenta-se na Ciência Cartese (CARTESE - Compreender, 
Aplicar e Revisar as Teorias e Teses) efetivando Conhecimentos de Transformação e 

tem como mantenedora a Organização Espírita para o Ensino e Pesquisa (OEEP). 
Sua prática está na constante realização do avanço das pesquisas, da qualificação 

de suas ações institucionais, dos processos de ensino e aprendizado e da produção, 
desenvolvimento e difusão do conhecimento científico e transformador. 

 

 

MISSÃO 

Promover a autonomia estratégica das pessoas e organizações, aplicando 
procedimentos fundamentados em ensino, pesquisas e tecnologias inovadoras, 

superando as dificuldades em produzir novos conhecimentos para a compreensão 
racional do meio, fundamentando a consciência metódica nas investigações e nos 

seus controles. 
 

 

VALORES 

-Raciocínio lógico 
-Motivação pela pesquisa 

-Empatia 
-Responsabilidade social 

-Empenho 
-Engajamento 

-Discrição 
-Honestidade 

-Empreendedorismo 
-Empregabilidade 

-Responsabilidade ambiental 
 

 

FUNDAMENTO DA VISÃO 

Compreender, aplicar e ensinar as regras das evidências, da ciência básica e da 
ciência aplicada. 

 

 

 

Todos os direitos reservados 

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada ou  
transmitida, total ou parcialmente, por quaisquer meios ou processos, sem 

autorização escrita da OEEP. 
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ADVICE 
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Administração 

Aborda assuntos das 

Ciências Sociais 

Aplicadas e das 

Ciências Humanas, 

visando contribuir 

para a ampliação, 

aprimoramento e 

especialização dos 

conhecimentos no 

âmbito da 

Administração 

 

 

Organização 

Espírita para o 

Ensino e Pesquisa 

 

Charles Antonio Kieling 

Sócio-Administrador 

 

(51) 998.908.980 

www.oeep.com.br 

contato@oeep.com.br 
 

Av. Protásio Alves, 5381 
Porto Alegre – RS 
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EDITORIAL 

REFERENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Para Pitágoras de Samos (c. 570 a.C. – c. 495 a.C.), filósofo e matemático grego, 

os números estabeleciam relação objetiva com a matéria; em sentido amplo, para os 

pitagóricos, os referencias da matéria, da sociedade, política, natureza, cosmos, etc., 

eram os números, e por eles compreendiam-se as formas.  

Apesar das variáveis e proposições que podem condicionar ao estudo da 

Matemática, tendo os números como referenciais (aliás, necessários para todas as 

atividades), não temos tal pretensão. E também não temos a pretensão de estimular o 

Método Dialético de Pitágoras como fundamento para aplicar na Administração. Mas, é 

fato que referenciais são necessários para saber onde e como se está, bem como estar 

fundamentado em Método Científico para saber a direção a ser dada às ações. E o que 

se comprova dos antigos é a aplicação quanto aos referenciais e aos fundamentos. 

Entretanto, saber sobre números é apenas uma parte do necessário quando se 

fala em referenciais. E numa pesquisa com professores e administradores, constatou-

se que o desconhecimento sobre números, sejam das rotinas domésticas ou nas 

atividades profissionais, é o mais comum; pode-se dizer, é um padrão. O 

desconhecimento dos referenciais aponta que os sujeitos não estão no controle; que 

não controlam suas ações e destinos, e são dependentes de situações externas. 

Outro complicador que se destacou na pesquisa foi o desconhecimento de 

Métodos Científicos, ou seja, de direcionamentos lógicos para uma consciência da 

realidade e para a tomada de decisões assertivas. Inclusive as respostas indicaram 

equivocadamente os aspectos de procedimentos e de levantamentos (quantitativo ou 

qualitativo) como sendo Metodologia, bem como indicaram que os instrumentos de 

pesquisa (questionários ou enquetes) eram também uma Metodologia Científica. 

Sim, a situação é desconcertante. E toda a reflexão que viabilize atenção aos 

referenciais e aos fundamentos deve ser considerada válida, oportuna e necessária. E 

se tal situação originar debates, que esses não se guiem pela Moral Cega, pelos 

preconceitos, juízos de valor ou senso comum, e sim sejam fundamentados nos 

Métodos Científicos e nos referenciais que se destacam pelas evidências.  

Afinal, é necessário “sair da zona de conforto” para potencializaremos a 

sustentabilidade, a perenidade, a inovação e o desenvolvimento. 

Que os debates prossigam.  

Boa leitura! 

Prof. Me. Charles A. Kieling 
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Referenciais 

Quais aplica para 

Administrar? 

 

 

 

Charles A. Kieling 

 

 

Para iniciar a 

reflexão, tendo como ideia a 

sinceridade científica, vamos 

questionar:  

Quais as referências 

que aplica para exercer suas 

funções profissionais?  

Essas referências 

estão fundamentadas? 

Pode parecer 

estranho, mas quando tais 

perguntas são aplicadas aos 

administradores, as respostas 

Pode parecer estranho, mas quando 

tais perguntas são aplicadas aos 

administradores, as respostas são 

confusas e desconectadas de 

padrão; e muitas respostas ainda 

carregam juízos de valor e frases 

prontas. 
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são confusas e desconectadas de padrão; e muitas respostas ainda carregam juízos de valor e 

frases prontas. Isso decorre da incompreensão do que sejam as referências e os fundamentos. Em 

geral acreditam que administrar é comandar processos, ou ainda liderar equipes. Porém, tais 

substituições de palavras, de chefe para líder, por exemplo, não altera o contexto prático das 

dinâmicas envolvendo pessoas e organizações. 

Ora, sem conhecer 

e aplicar as referências, para 

qualquer área do 

conhecimento científico, 

passa-se a ser joguete das 

oportunidades, fugidias e 

descontroladas, e dependente 

de quando essas surgirem 

trazidas por outros 

oportunistas. Pelo sentido 

reverso, percebe-se que o 

administrador é controlado e 

administrado pelo acaso, pela 

oportunidade, ou mesmo pela 

sorte. E em tal situação a falta 

de fundamentações se 

comprovam pela desatenção 

ao meio, na incompreensão 

da sociedade e na 

desvinculação científica. 

Comprovam-se tais faltas de 

fundamentações pelos 

materiais utilizados como 

referência bibliográfica básica 

e complementar nas Instituições de Educação Superior. Basta verificar nos cursos de Graduação 

e de Pós-Graduação que a praticidade das atividades e dos estudos estão em livros que trazem 

contextos do passado, de mercados e organizações pretéritas e como se essas ainda fossem 

válidas como exemplos para a prática atual da Administração. 

Fato é que os fundamentos estão ancorados em realidades que não existem mais, e 

preparar administradores em tais contextos é lança-los a própria sorte para cenários novos e em 

Comprovam-se tais faltas de 

fundamentações pelos materiais 

utilizados como referência bibliográfica 

básica e complementar nas 

Instituições de Educação Superior. 

Basta verificar nos cursos de 

Graduação e de Pós-Graduação que a 

praticidade das atividades e dos 

estudos estão em livros que trazem 

contextos do passado, de mercados e 

organizações pretéritas e como se 

essas ainda fossem válidas como 

exemplos para a prática atual da 

Administração. 
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transformação; onde terão de buscar 

aprimoramento para superarem os desafios a 

que não foram preparados.  

Certamente que os clássicos, as 

obras dos autores que se consagraram nas 

transformações de suas épocas, necessitam de 

atenção. Porém, quando se analisa as 

referências bibliográficas dos cursos, também 

são identificadas a ausência desses, reforçando 

o desenraizamento teórico e científico.  

Exemplo de tal situação está ao 

analisarmos os cursos de Metodologia 

Científica, onde o aprendizado e as referências 

bibliográficas não trazem os clássicos dos Métodos, 

e os livros que servem de fundamento, quando se 

analisa também as fontes bibliográficas, fica 

comprovado a ausência dos clássicos. Ora, nesse 

contexto, de ausência em ausência, que ensino se 

pratica? Que conhecimento se produz? Faça uma 

análise de qualquer livro de Metodologia e 

comprovará, em progressão geométrica, de livro 

para livros de Metodologia que se retroalimentam 

com seus textos, da ausência dos clássicos e 

precursores das Metodologias em seus tempos.  

Vamos contextualizar os seis Métodos 

Científicos (Quadro 1), seus precursores e os 

impactos que causaram nas transformações 

administrativas e sociais nos contextos e épocas. 

Fato é que os fundamentos 

estão ancorados em 

realidades que não existem 

mais, e preparar 

administradores em tais 

contextos é lança-los a 

própria sorte para cenários 

novos e em transformação; 

onde terão de buscar 

aprimoramento para 

superarem os desafios a 

que não foram preparados. 

Exemplo de tal situação 

está ao analisarmos os 

cursos de Metodologia 

Científica, onde o 

aprendizado e as 

referências bibliográficas 

não trazem os clássicos 

dos Métodos, e os livros 

que servem de 

fundamento, quando se 

analisa também as fontes 

bibliográficas, fica 

comprovado a ausência 

dos clássicos. 
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O método científico é comprovado e 

verdadeiro. Não é perfeito, é apenas o 

melhor que temos. Abandoná-lo, junto 

com seus protocolos céticos, é o 

caminho para uma idade das trevas. 

Carl Sagan 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan
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QUADRO 1: Métodos Científicos 

MÉTODO 

ORGANIZAÇÃO E 

PROCESSO DO 

PENSAMENTO 

AUTOR 

OBRA BÁSICA (ANO DE 

PUBLICAÇÃO) 

Dedutivo 
Parte de evidências gerais para 

evidências particulares 

René Descartes 

- Regras para a direção do 

espírito (1628) 

- Discurso sobre o método 

(1637) 

Indutivo 
Parte de evidências particulares 

para evidências gerais 

David Hume 

- Investigação acerca do 

entendimento humano 

(1748) 

Dialético 

Parte de uma ideia (tese) que 

se realiza na prática (antítese) e 

conforme as evidências, 

resultando num “progresso” 

(síntese). 

Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel 

- Fenomenologia do espírito 

(1807) 

Fenomenológico 

De uma evidência se investiga 

o como outras evidências a 

influenciam e a caracterizam 

Edmund Husserl 

- Investigações lógicas (1ª 

versão: 1901 – versão 

finalizada: 1913) 

Ecológico-

Humano 

As evidências, fatos e 

fenômenos se relacionam 

reciprocamente, se conjugam e 

condicionam os fatos e 

fenômenos 

Robert Ezra Park 

A cidade: sugestões para a 

investigação do 

comportamento humano no 

meio urbano (1916) 

Hipotético-

Dedutivo 

Se estabelecem Hipóteses para 

testa-las em conformidades das 

evidências gerais para as 

evidências particulares 

Karl Popper 

A lógica da pesquisa 

científica (1933) 

Fonte: Elaborado por Charles A. Kieling, 2012. 
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Os que se encantam com a prática 

sem a ciência são como os timoneiros 

que entram no navio sem timão nem 

bússola, nunca tendo certeza do seu 

destino. 

Leonardo da Vinci 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
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Método Dedutivo – Século XVII 

 

Desenvolvido pelo francês René Descartes 

(31 de março de 1596 – 11 de fevereiro de 1650), no 

século XVII, o Método Dedutivo estabelece que o 

pensamento deve partir suas investigações das 

evidências gerais para as evidências particulares. Sua 

obra básica e que ensina a aplicação do Método 

Dedutivo é o “Regras para a direção do espírito” (1628), 

e esta não é de estudo geral na Educação Superior, e 

sua tradução para a língua portuguesa, no Brasil, é 

recente. Outro livro que Descartes faz uma alusão na 

aplicação do Método Dedutivo é no “Discurso sobre o 

método” (1637); porém, tal obra apresenta as 

justificativas e não a prática do Método.  

As proposições de Descartes se inserem no 

contexto do 

advento da 

Revolução Científica na França, na fase do advento do 

Iluminismo. E ao analisarmos os contextos 

administrativos e sociais, ou mesmo as propostas 

políticas que estabeleceram as organizações, identificam-

se as racionalidades Dedutivas que deram origem à 

Revolução Francesa em 1789 e nas propostas 

estabelecidas na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão (1789). A mesma racionalidade Dedutiva vigorou 

na independência dos Estados Unidos em 1776 e nas 

suas legislações, se contrapondo à política da Inglaterra.  

Verifique quantos são livros de Metodologia 

Científica que indicam em sua fonte bibliográfica, das 

obras consultadas, o nome de René Descartes e sua obra 

básica, o “Regras para a direção do espírito”, que orienta sobre a aplicação do Método Dedutivo; 

não encontrará. Apenas em alguns livros identificará nas fontes de consulta o nome de Descartes 

e seu livro “Discurso sobre o método”, o que faz alusão ao Método Dedutivo. 

 

Apenas em alguns 

livros identificará nas 

fontes de consulta o 

nome de Descartes e 

seu livro “Discurso 

sobre o método”, o 

que faz alusão ao 

Método Dedutivo. 

Fonte da imagem: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9
_Descartes  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
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A verdadeira ciência ensina 

sobretudo a duvidar e a ser 

ignorante. 

Miguel Unamuno 
Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Unamuno  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Unamuno
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Método Indutivo – Século XVIII 

 

Desenvolvido pelo britânico David 

Hume (07 de maio de 1711 – 25 de agosto de 

1776), no século XVIII, o Método Indutivo 

estabelece que o pensamento deve partir suas 

investigações das evidências particulares para as 

evidências gerais. Sua obra básica e que ensina 

a aplicação do Método Indutivo é o “Investigação 

acerca do entendimento humano” (1748). 

As proposições de Hume, assim 

como as de Descartes, se inserem no contexto 

das Revoluções Burguesas (séc. XVII – séc. 

XIX). Entretanto, o Método Indutivo pautou uma 

proposta política que contribuiu com os 

defensores da Monarquia e de uma 

administração orientada da autoridade para a 

sociedade. Essa racionalidade do particular ao 

geral foi a tônica da Revolução Industrial 

percebida por Adam Smith e contextualizada na 

sua obra “A riqueza das nações” (1776). 

Verifique quantos são livros de Metodologia Científica que indicam em sua fonte 

bibliográfica, das obras consultadas, o nome de David Hume e sua obra “Investigação acerca do 

entendimento humano”, que orienta sobre a aplicação do Método Indutivo; encontrará em alguns 

poucos livros. 

 

Fonte da imagem: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/David_Hume  

Verifique quantos são livros 

de Metodologia Científica 

que indicam em sua fonte 

bibliográfica, das obras 

consultadas, o nome de 

David Hume e sua obra 

“Investigação acerca do 

entendimento humano”, que 

orienta sobre a aplicação do 

Método Indutivo; encontrará 

em alguns poucos livros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/David_Hume
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Falta de tempo é desculpa daqueles 

que perdem tempo por falta de 

métodos. 

Albert Einstein 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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Método Dialético – Século XIX 

 

Elaborado pelos filósofos na Grécia 

Antiga, o Método Dialético foi estudado e 

projetado para aplicação no Pensamento 

Científico pelo alemão Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel (27 de agosto de 1770 – 14 de novembro 

de 1831) com a publicação de sua obra 

“Fenomenologia do espírito” (1807). Sua 

proposição racional parte de uma ideia (ou tese) 

que se realiza na prática (ou antítese) aplicada 

conforme a natureza e as evidências, resultando 

num constante “progresso” (a síntese).  

O Método Dialético proposto por Hegel 

se insere no contexto das Guerras 

Napoleônicas (séc. XIX), onde o liberalismo 

francês motivou o surgimento do nacionalismo 

alemão fundamentado em relações políticas e 

administrativas para se estabelecerem 

enquanto unidade germânica e no cenário da 

Revolução Industrial. 

Verifique quantos são livros de 

Metodologia Científica que indicam em sua 

fonte bibliográfica, reportando-se as obras 

consultadas, se há o nome de Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel e sua obra “Fenomenologia do 

espírito”, que orienta sobre a aplicação do 

Método Dialético; encontrará em alguns 

poucos livros. 

Fonte da imagem: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Fri
edrich_Hegel  

Verifique quantos são livros 

de Metodologia Científica 

que indicam em sua fonte 

bibliográfica, reportando-se 

as obras consultadas, se há 

o nome de Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel e sua obra 

“Fenomenologia do 

espírito”, que orienta sobre 

a aplicação do Método 

Dialético; encontrará em 

alguns poucos livros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
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A ciência é a aproximação progressiva 

do homem com o mundo real. 

Max Planck 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Max_Planck  

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Max_Planck
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Método Fenomenológico – Século XX 

 

Elaborado pelo filósofo e matemático 

alemão Edmund Gustav Albrecht Husserl (8 de abril 

de 1859 – 27 de abril de 1938), o Método 

Fenomenológico pauta que de uma evidência se 

investiga o como outras evidências relacionais a 

influenciam e a caracterizam, pontuando um maior 

rigor científico ao estabelecer uma racionalidade 

matemática dos fenômenos e das maneiras de 

como se observam os objetos. Sua obra básica é a 

“Investigações lógicas”, publicada em 1901, como 

uma primeira versão, e tendo a última versão em 

1913. 

O Método Fenomenológico 

proposto por Husserl se insere no contexto 

das transformações científicas e tecnológicas 

que impactaram nas mudanças sociais, 

administrativas e de mercado, da última 

década do século XIX e na primeira década do 

século XX. 

Verifique quantos são livros de 

Metodologia Científica que indicam em sua 

fonte bibliográfica, quanto as obras 

consultadas, se há o nome de Edmund 

Husserl e sua obra “Investigações lógicas”, 

que orienta sobre a aplicação do Método 

Fenomenológico; encontrará em alguns 

poucos livros. 

 

Fonte da imagem: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl  

Verifique quantos são livros 

de Metodologia Científica 

que indicam em sua fonte 

bibliográfica, quanto as 

obras consultadas, se há o 

nome de Edmund Husserl e 

sua obra “Investigações 

lógicas”, que orienta sobre a 

aplicação do Método 

Fenomenológico; encontrará 

em alguns poucos livros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
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A ciência é uma disposição de aceitar 

os fatos mesmo quando eles são 

opostos aos desejos. 

Burrhus Frederic Skinner 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
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Método Ecológico-Humano – Século XX 

 

Elaborado pelo sociólogo norte-

americano Robert Ezra Park (14 de fevereiro 

de 1864 – 07 de fevereiro de 1944), o 

Método Ecológico-Humano estabelece que 

as evidências, os fatos e os fenômenos se 

relacionam reciprocamente em realidades 

que se movimentam, se conjugam e 

condicionam os fatos e fenômenos. Sua 

obra básica é o artigo “A cidade: sugestões 

para a investigação do comportamento 

humano no meio urbano” (1916). 

O Método Ecológico-Humano proposto 

por Park se insere no contexto de aceleradas 

transformações sociais, industriais, de mercado, 

tecnológicas, políticas e administrativas que 

movimentaram o espaço urbano das cidades nas 

duas primeiras décadas do século XX.  

Verifique quantos são livros de 

Metodologia Científica que indicam em sua fonte 

bibliográfica, sobre as obras consultadas, o nome de 

Robert Ezra Park e seu artigo “A cidade: sugestões 

para a investigação do comportamento humano no 

meio urbano”; não encontrará.  

Fonte da imagem: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Ezra_Park  

Verifique quantos são 

livros de Metodologia 

Científica que indicam 

em sua fonte 

bibliográfica, sobre as 

obras consultadas, o 

nome de Robert Ezra 

Park e seu artigo “A 

cidade: sugestões para a 

investigação do 

comportamento humano 

no meio urbano”; não 

encontrará. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Ezra_Park
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Ciência é o conhecimento das 

consequências, e da dependência de 

um fato em relação a outro. 

Thomas Hobbes 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
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Método Hipotético-Dedutivo – Século XX 

 

Elaborado pelo filósofo austro-

britânico Karl Raimund Popper (28 de julho de 

1902 – 17 de setembro de 1994), o Método 

Hipotético-Dedutivo se propõe ao 

estabelecimento de hipóteses que devem ser 

testadas e falseadas em conformidade com as 

evidências geria para as evidências 

particulares. Sua obra básica é “A lógica da 

pesquisa científica” (1933). 

O Método Hipotético-Dedutivo 

proposto por Popper se insere no contexto das 

crises econômicas e no surgimento e afirmação 

dos nacionalismos das décadas de 1920 e 1930, 

bem como no ambiente acadêmico e científico 

que propunha novas abordagens tecnológicas 

para impulsionar a indústria, os mercados e o 

Estado. 

Verifique quantos são livros de 

Metodologia Científica que indicam em sua fonte 

bibliográfica, sobre as obras consultadas, o nome 

de Karl Popper e seu livro “A lógica da pesquisa 

científica”; essa obra é encontrada em maior 

número dentre as fontes de referências 

consultadas nos livros de Metodologia Científica. 

Fonte da imagem: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper  

Verifique quantos são 

livros de Metodologia 

Científica que indicam em 

sua fonte bibliográfica, 

sobre as obras 

consultadas, o nome de 

Karl Popper e seu livro “A 

lógica da pesquisa 

científica”; essa obra é 

encontrada em maior 

número dentre as fontes 

de referências consultadas 

nos livros de Metodologia 

Científica. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
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O cientista é livre, e deve ser livre de 

fazer qualquer pergunta, de duvidar de 

qualquer asserção, de procurar toda a 

evidência, de corrigir quaisquer erros. 

Robert Oppenheimer 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Oppenheimer  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Oppenheimer
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Fundamentos nos Clássicos da Metodologia Científica 

 

Os fundamentos do Pensamento 

Científico e sua prática dependem das propostas 

metodológicas. Sem compreender sobre as 

Metodologias Científicas não há prática científica; 

sem Método não se faz Ciência.  

Verifique as bibliografias utilizadas como 

fonte de consulta nos livros de Metodologia 

Científica, e levante quantos são os que indicaram 

que consultaram os seis clássicos do Pensamento 

Científico; não encontrará.  

Então reflita: Em tal contexto de 

ausência do estudo correspondente às bases 

Metodológicas, pode-se afirmar que o Pensamento 

a ser formado é Científico? Pode ser considerado 

Cientista aquele que desconhece sobre os 

fundamentos da Metodologia Científica? E quem 

não estudou os fundamentos da Metodologia 

Científica, tem propriedade para ensinar sobre 

Metodologia Científica? Quem desconhece Metodologia Científica tem conhecimento lógico para 

praticar Ciência? 

As respostas para tais questões estão 

em acordo com a percepção da realidade que 

cada um abrange. Mas uma certeza que jamais 

poderá ser desconsiderada é a de que em 

Ciência, as referências são as evidências e os 

fundamentos são as teorias e os Métodos 

Científicos.  

E refletindo sobre os administradores 

e a aplicação da Metodologia Científica... 

quantos compreendem sobre os Métodos Científicos e suas aplicações nas rotinas profissionais 

diárias? Evite responder por si mesmo. Antes disso, atue como um pesquisador, e pergunte aos 

professores e empresários de seu círculo de contatos sobre qual Método Científico ele conhece e 

aplica para o ensino, a gestão e o empreendimento; as respostas serão desconcertantes.  

...sem Método não se faz 

Ciência. 

Verifique as bibliografias 

utilizadas como fonte de 

consulta nos livros de 

Metodologia Científica, e 

levante quantos são os que 

indicaram que consultaram 

os seis clássicos do 

Pensamento Científico; não 

encontrará. 

Em tal contexto de ausência do 

estudo correspondente às 

bases Metodológicas, pode-se 

afirmar que o Pensamento a 

ser formado é Científico? 
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O importante na ciência não é obter 

novos dados, mas descobrir novas 

maneiras de pensar sobre eles. 

William Lawrence Bragg 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Lawrence_Bragg  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Lawrence_Bragg
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E OS REFERENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO? 

 

Mas, vamos considerar que é irrelevante para 

a prática da Administração o conhecimento e a aplicação 

das Metodologias Científicas; vamos considerar que é 

irrelevante para administradores trabalhar as evidências 

de mercado com o Pensamento Científico.  

Vamos nos pautar em outros aspectos: Quais 

os referenciais que o administrador fundamenta as ações 

e práticas da empresa? Pode o administrador exercer a 

gestão independente de referências?  

Antes de avançar em reflexões das 

possíveis respostas, necessário apontar que os 

referenciais devem ser objetivos. Ou seja. Todos os 

referenciais devem ser objetivos, mensuráveis e 

evidentes. 

Agora, retomando a reflexão das possíveis 

respostas... pautam-se outros aspectos relacionadas 

as perguntas: Os referenciais que fundamentam o 

administrador são de contextos futuros e previsíveis? 

Os referenciais estão correlacionados com o 

empreendimento? 

As respostas, para manter a sinceridade 

científica, devem ser dos professores e empresários 

de seu círculo de contatos; os mesmos que 

responderam as outras questões. E para evitar ficar 

surpreendido, adianto que as respostas, ou seja, os 

resultados destacarão aspectos generalistas, 

subjetivos ou equidistantes dos fundamentos e 

projeções de sustentabilidade e perenidade da 

empresa. 

 

... 
 

Todos os referenciais 

devem ser objetivos, 

mensuráveis e 

evidentes. 

...perguntas: Os 

referenciais que 

fundamentam o 

administrador são de 

contextos futuros e 

previsíveis? Os 

referenciais estão 

correlacionados com o 

empreendimento? 
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Mini Currículo Profissional 

 

Charles Antonio Kieling 

 
 

É Cientista Social atuando como professor universitário e 

empresário. Possui mestrado em Ciências Sociais pela PUCRS 
(2004) e graduação em Licenciatura Plena em História pela 

UCS (1996); lecionou na Faculdade da Serra Gaúcha (2004-

2007), na Universidade Feevale (2008-2020) e na Faculdade 
SENAC (2016-2018); atualmente trabalha na Organização 

Espírita para o Ensino e Pesquisa; desenvolveu pesquisas no 

âmbito da Segurança Pública, Legislação Policial-Militar, 

Prisões, Organizações Públicas, Políticas Públicas, Gestão 

Pública, Segurança Privada, Empreendedorismo e Riscos 
Corporativos; estruturou o primeiro mapa da violência e da criminalidade com 

fundamentação para cenários de inteligência e prevenção da violência e 

criminalidade; elaborou Projetos Públicos executados em Caxias do Sul, Vacaria, 
Guaporé e Novo Hamburgo; desenvolveu projetos públicos envolvendo 

instituições municipais, estaduais e federais, coordenando atividades articuladas 

entre órgãos públicos e comunidades, e o que deu início no Rio Grande do Sul 
para equipar as Guardas Municiais com arma não letal. Desenvolveu Projetos 

Pedagógicos dos cursos de graduação de Segurança Pública e de Gestão Pública, 

dos cursos de pós-graduação Especialização de Riscos em Segurança Privada, 
Especialização em Segurança Pública, Especialização em Gestão Pública e MBA 

em Defesa Civil. Como empresário é sócio-administrador e diretor da 

Organização Espírita para o Ensino e Pesquisa, ministrando cursos 
profissionalizantes e palestras sobre Introdução em Ciência Básica em escolas 

públicas e privadas; desenvolve pesquisas bibliográficas, documentais e de caso, 

e de mapeamentos de cenários e de riscos corporativos; é editor da Revista 
Cosmos Espírita (versão eletrônica) e da Revista de Administração 

Administration Advice (versão eletrônica); é consultor empresarial em 

estratégias, prospecção de cenários e análise de riscos corporativos. Tem 
experiência na área de História e Ciências Sociais, com ênfase em História, 

Organizações e Sociedade, atuando principalmente nos seguintes temas: 

educação, ensino e ciência básica, métodos científicos, culturas, 
comportamentos, segurança privada, segurança pública, organizações públicas, 

políticas públicas, negociação empresarial, ética, recursos humanos, direitos 

humanos, cidadania, inteligência, gestão, estratégia e riscos corporativos; é 
autor do livro O golpe de 1992 (publicado em 1998) e do livro O manifesto da 

cidadania (publicado em 2001). 

...  
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(51) 999.292.223 
 
 
 
 
 

Missão 

Consolidar processos 

contábeis que 

alavanquem a 

prosperidade de clientes 

e colaboradores. 

http://www.erhcontabilidade.com.br/
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