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RESUMO 

A maioria das universidades brasileiras oferta aos discentes um ensino 
especializado/ técnico, cujas disciplinas são fragmentadas, uma vez que uma 
parcela significativa dos educadores tem dificuldade ou não consegue promover a 
interdisciplinaridade.  E mais, elas enfatizam o depósito de teoria em detrimento da 
práxis ou da atividade prática. Posto isso, Paulo Freire em Pedagogia do oprimido 
compara esta educação com o sistema bancário. Pois, muitas vezes o docente 
busca apenas, transmitir, depositar informações. Neste contexto, cabe aos 
estudantes apenas memorizar, arquivar tal narrativa advinda do educador, sem 
questionamento. Assim, os discentes se tornam sujeitos assujeitados ao discurso do 
outro. Objetivo deste presente trabalho é pensar a formação superior para além do 
tecnismo, através da incorporação da habilidade intangível ou conceitual, descrita 
por Chiavenato. A habilidade intangível é a competência mais aguçada, pois, 
envolve o ato de pensar, de refletir, de julgar, de analisar entre outras. Vale ressaltar 
ainda, que este texto é inspirado no trabalho monográfico, apresentado no curso de 
Administração, cuja temática, de modo geral, foi acerca da habilidade intangível do 
Administrador e o mercado de trabalho. Além disto, ele é desenvolvido a partir das 
percepções e reflexões advindas da própria experiência como estudante do curso de 
Administração. A problemática deste trabalho é a seguinte: Como desenvolver a 
habilidade intangível, para transpor o ensino especializado/ técnico, 
consequentemente, ter uma carreira promissora no mercado de trabalho? Com 
relação à metodologia, ele se caracteriza por ser um estudo teórico e qualitativo. 
Conclui-se que a habilidade intangível é desenvolvida por meio da articulação entre 
teoria e prática. Esta articulação deve ser trabalhada desde início do curso, através 
da inserção dos estágios, projetos de pesquisas e extensão, grupo de discussão, 
estudo de caso, etc. Além disto, ela também é desenvolvida através da 
interdisciplinaridade. Além da universidade, outros autores estão envolvidos no 
desenvolvimento desta habilidade, o próprio discente que deve sair da posição de 
alienação, geralmente, se encontra uma parcela significativa dos estudantes, e ser o 
autor do seu próprio enunciado. Consequentemente, do desenvolvimento das suas 
habilidades. Para isso, precisa ser um eterno aprendiz. E, por último, as 
organizações devem dar oportunidades para os discentes aplicar a teoria na 
realidade organizacional/ institucional. 
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