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RESUMO 
 

A pesquisa em questão é talhada em frentes que se organizam a partir dos 
ambientes estudados, da academia e das organizações, com ênfase aos seus 
principais interlocutores, alunos, professores e gestores/supervisores. O tema da 
pesquisa surge da necessidade de se atentar às opiniões destes interlocutores, à 
medida que interagindo com os ambientes em que se inserem, tornam-se uma fonte 
rica de informações acerca da realidade vivenciada por eles, proporcionando novos 
olhares sobre a educação e sobre as organizações.  O objetivo principal do estudo é 
analisar, sob a ótica de professores, alunos e gestores, a sua percepção sobre o 
trabalho de desenvolvimento e aquisição de competências, na formação técnica em 
um curso de Administração. O tema é atual e a pesquisa é justificada pelo potencial 
de retorno que oferece, tanto para os sujeitos envolvidos quanto para as instituições 
em que se inserem, tornando mais visíveis sob a ótica dos pesquisados, os ganhos 
multilaterais apontados pelas possibilidades de interação entre todos eles.  O 
referencial teórico constituído para o estudo procura ancorar o pesquisador, na 
observação individual, coletiva dos ambientes, acadêmico e organizacional e seus 
principais interlocutores, alunos, professores e gerentes/supervisores na busca pelo 
objetivo proposto pela pesquisa e pelo entendimento, através de um viés temporal, 
contemporâneo e moderno, das opiniões dos autores como Drucker (1995), Zarifian 
(2001), Perrenoud (2002), Freire (2005), Mattos (2009) e outros acerca do tema 
pesquisado e suas inter-relações, indicando a profundidade do tema. A metodologia 
procurou integrar seus principais interlocutores, alunos, professores e gestores 
/supervisores, num total de cinquenta pesquisados, aos ambientes que lhes são 
peculiares ao contexto mercadológico que os circunscreve.  Para tal foram utilizados 
como instrumento de coleta de dados, questionários contendo afirmativas e opções 
de respostas objetivando a auferição quantitativa da pesquisa e a extração das 
observações deixadas pelos respondentes que consolidam suas opiniões acerca 
das questões levantadas, o que integra uma parte qualitativa do estudo. Os 
resultados obtidos foram levantados a partir da análise individualizada e, por vezes, 
agrupada das questões contidas no instrumento de coleta. O presente estudo 
revelou que o aluno, em sua grande maioria, percebe-se como profissional à medida 
que considera o aprendizado útil ao seu trabalho, que entendem as perspectivas dos 
autores acerca do conceito de competência e seus desdobramentos e que 
compreendem a formação por competência como um processo novo que confere um 
diferencial mercadológico e profissional. O estudo revelou que os professores 
também concordam com o conceito de competências aplicado ao universo 
acadêmico e mercadológico, e acreditam que a formação acadêmica embasada em 
competências é abrangente e inovadora, contudo, demanda mais tempo e esforço, 
em todo o processo e concordam entre si que a prática combinada à teoria alicerça o 
processo de aquisição de competências. Os gestores/supervisores entendem o 
conceito de competências apresentado e sustentam a inclusão do elemento valor no 
conceito apresentado, apoiam a inclusão do trabalho com competências na 
academia e concordam que devem conjugar elementos das organizações. Acreditam 
que a combinação de prática e teoria é fundamental na formação do sujeito. Ao 
longo do estudo percebeu-se que as empresas buscam soluções que as diferenciem 
diante do mercado e que a academia procura, cada vez mais, a aproximação da 
formação acadêmica com as demandas organizacionais.  
 
Palavras-chave: competências, gestão, administração e ensino.  

 



 
 

ABSTRACT 
 
This research is proposed into fronts which are organized by the studied 
environments, the academy and the organizations, and their main interlocutors, 
students, teachers and managers / supervisors. The subject of the research arises 
from the need to focus on the opinions of these interlocutors while they interact with 
the environments in which they operate, becoming a rich source of information about 
the huge gain that can be earned from the interaction of these actors and the 
scenarios. The main purpose of this study is to analyze, from the perspective of 
teachers, students and managers, the perception about the work of development and 
acquisition of skills in the technical formation of a course of Administration. The 
subject is current and the research is justified by the potential return that it provides, 
both for those involved and for the institutions to which they belong, making more 
visible, from the perspective of respondents, the multilateral gains appointed by the 
possibilities of interaction between all of them. The theoretical references supports 
the researcher, providing the necessary subsidy for the understanding in a temporal 
bias, when the rescue of modern views on the subject are contrasted with the 
contemporary ones, causing a temporal shock of ideas, knowledge and opinions, 
indicating the continuity of the theme. The methodology sought to integrate students, 
teachers and managers / supervisors to environments that surround them, the 
academy and the organizations, extracting, through the forms of data collection, four 
questionnaires containing statements, consolidating the quantitative part of the 
survey, besides extra observations left by the respondents that integrate the 
qualitative part. The results found were collected from the individual analysis, and 
sometimes joint, of the questions contained in the collection instrument. The present 
study showed that the majority of the students perceive themselves as professionals 
and corroborates with the authors about the concept of competence and its 
developments. They also understand the formation by competence as a market 
differential and generally pose themselves nicely in regard to the teaching 
methodology based on the strategy of competence in relation to the traditional one. 
Teachers also understand the concept of skills, applied to the academic and 
marketing universe, and believe that the academic formation based on competences 
is wide, however it demands more time and effort in the process and agree that the 
practice allied to theory consolidates the skills acquisition process. The managers / 
supervisors understand the concept of competence and sustain, based on the 
organizations, the inclusion of the element value in the presented concept, 
supporting the work with competences in the academy and agree that they have 
worked increasingly with the organizations elements. They believe that the 
combination of theory and practice is essential in the formation of the individual, 
although they show that the management by competence still isn’t a constant factor 
in the companies they work for. In general it can be seen that companies seek for 
solutions that distinguish them, and the academy progressively looks for the 
approximation between the academic education and the organizational demands. 
 
 Keywords: competencies, management, administration and education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A história do mundo, transmitida de geração em geração, destaca o 

homem e seus feitos, seus conflitos e sua eterna busca pelo crescimento e 

modernização do meio em que habita. É do ser humano o querer mais, a busca do 

novo e de tudo que explique a sua existência.  

A contemporaneidade de nosso mundo, uma sociedade globalizada, 

onde as fronteiras tecnológicas e geográficas estão cada vez mais ao alcance de 

todos, onde o mundo se encontra cada vez mais plano, sem fronteiras e com cada 

vez menos obstáculos informacionais, encontra-se o homem em mais um de seus 

dilemas: buscar a solução efetiva para a equação que combine resultados, pessoas 

e competências. 

Nos contextos organizacional, acadêmico e mercadológico, os 

interlocutores têm sido instigados a caminharem por novos ambientes, muitos deles 

pouco familiares e bastante externos ao seu contorno habitual, na direção de uma 

proposta mais integrativa e unificado na combinação de prática e teoria. 

De um lado, as empresas buscam soluções que as direcionem rumo à 

superação de obstáculos, com vistas a um crescimento mais balanceado com o 

estreitamento de seus contatos dentro e fora do ambiente de trabalho. No seu 

ambiente interno, as organizações buscam o entendimento das relações diretas e 

indiretas entre os seus colaboradores, processos e tarefas organizacionais. No 

ambiente externo, almejam o mercado como uma extensão da própria empresa, 

talhado nas relações de monitoramento, controle e compreensão mercadológica. 

Todo esse movimento aspira à otimização de resultados e o alcance de objetivos e 

metas organizacionais.  

Em outro extremo, observa-se a academia, na promoção de um trabalho 

contínuo de formação do sujeito, do ser social e profissional que busca, em seus 

modelos acadêmicos de trabalho, a difusão e aplicação do conhecimento em novas 

soluções para as questões e propostas da aprendizagem com vistas ao mercado: 

soluções inovadoras e focadas na formação do indivíduo comum, olhar voltado para 

as demandas organizacionais e mercadológicas que a circunscreve.  

Nesse cenário, percebe-se cada vez mais a busca pela aproximação da 

formação acadêmica com os modelos e práticas organizacionais, um funcionando 
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como âncora do outro, em busca de propostas e ações de cunho teórico e prático 

que, combinadas, possam promover um maior desempenho da aprendizagem e uma 

melhor qualidade do profissional em campo. 

Delineia-se, assim, na academia, um novo paradigma na formação 

profissional, baseado no pressuposto de Freire (2005), de que essa formação deve 

articular teoria e prática, valorizando a atitude crítico-reflexiva como elemento vital do 

fazer enquanto prática social.  

Compreende-se, pois, a formação em modelo espiral, forma que remete 

ao pensamento de processos que se constroem e se reconstroem na trajetória 

profissional do sujeito e que representa, nesse caso, um processo de construção de 

uma identidade pessoal e profissional que se interacionam. 

Dessa maneira, quando se pensa na combinação de esforços para a 

solução da equação que une as organizações à academia, percebe-se em ambas a 

mudança do olhar sistemático, interno e centralizado em si próprio para um olhar 

mais sistêmico, externo e descentralizado, direcionado ao contorno que as delineia. 

Cada qual passa a enxergar na outra as possíveis soluções para as próprias 

questões.  

Essa possível relação, entre a academia e a organização, propõe a 

ambas mudanças fundamentais: para as empresas, a criação de novos processos 

organizacionais; para as instituições acadêmicas, a manutenção e a criação de 

modelos teóricos que permitam a interlocução com as organizações.  Fleury e Fleury 

(2001) enfatizam a ação e o resultado, onde novos modelos de configurações 

tendem a favorecer a difusão do conhecimento em ambos os ambientes, rumo ao 

atendimento de suas expectativas, traduzidas em ganhos significativos para o 

indivíduo - que é o agente integrador desses dois ambientes - e econômicos para as 

organizações.  

Neste cenário mercadológico, acadêmico e organizacional onde se 

contextualiza o sujeito e sua formação, a abordagem por competências é uma nova 

maneira de encarar a qualificação para o trabalho, já que o movimento que rege a 

aprendizagem pode acontecer antes e/ou durante o exercício profissional.  

Verifica-se, então, que a competência não perpassa apenas e tão 

somente os ambientes que a contornam, mas torna-se um agente condutor de 

interação entre esses ambientes, delineando o contorno que permite o 
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desenvolvimento pessoal e profissional do sujeito, despertando-lhe uma referência 

maior para o trabalho. 

A gestão por competências na academia vem sendo proposta por 

diversos autores (SCHÖN, 2000; ZARIFIAN, 2003; FROMMBERGER, REINISCH, 

2004) como uma ferramenta de trabalho e modelo capaz de desenvolver no sujeito 

os quesitos necessários para atuar de forma efetiva no mercado de trabalho. É 

também a concepção de uma nova filosofia de trabalho e abordagem que podem ser 

aplicadas na academia, como forma de conceder ao sujeito a formação técnica 

dotada de diferencial de competências, que busca o despertar desse sujeito para o 

seu papel social e profissional, frente às demandas organizacionais e 

mercadológicas. 

 

 

1.1 Problematização  

 

 

A concepção do papel do indivíduo frente ao trabalho nas organizações 

e a sua formação acadêmica nas instituições de ensino mudam ao longo da história, 

assim como a natureza desses elementos e o contexto em que se inserem. 

A implantação do trabalho com competências na academia, ora 

denominado gestão por competências nas organizações, é complexa e desafiadora, 

na medida em que se trata de uma estratégia educativa inovadora, diferenciada das 

usualmente aplicadas e distantes das práticas educativas tradicionais, que 

fundamentalmente não conta com o apoio de um modelo acadêmico delineado e 

específico para sua aplicação. Para tanto, o trabalho por competências nesse 

ambiente acadêmico ainda está pautado em modelos organizacionais adaptados e 

exportados para a realidade das salas de aula. 

Nesse sentido, esta pesquisa busca responder a seguinte questão: Qual 

a percepção dos professores e dos alunos na academia e dos gestores e 

supervisores nas organizações acerca do trabalho baseado em competências, 

usado como uma estratégia na formação técnica profissional?  
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1.2 Objetivo 

 

 

Analisar, sob a ótica de professores, alunos e gestores, a percepção 

acerca do trabalho baseado em competências usado como uma estratégia na 

formação técnica profissional em um curso de Administração. 

 

1.2.1 Objetivos específicos  
 

1. Verificar a percepção dos alunos, professores e gestores sobre o 

conceito de competências e sua aplicação na academia e nas 

organizações; 

2. Verificar como alunos e professores avaliam o desenvolvimento do 

trabalho com competências aplicado ao ensino técnico 

profissionalizante, especificamente em seu curso; 

3. Verificar, sob a ótica dos professores, alunos e gestores, se o trabalho 

com competências, usado como estratégia de educação, contribui para 

a formação do técnico em administração. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

Deluiz (1996, p.1) alerta para a 

 

emergência de um trabalho revalorizado, onde o trabalhador 
multiqualificado, polivalente, deve exercer funções mais 
abstratas e intelectuais, implicando cada vez menos em 
trabalho manual e cada vez mais em manipulação simbólica.  
 

Estudar sobre as ferramentas de Gestão aplicadas nas organizações, 

cujos resultados são objetos de discussão e análise no cenário da literatura 

empresarial, reforça a ideia de que a mesma pode ser usada no ambiente escolar, 

aproximando-o das realidades empresariais em prol do aluno e de sua formação. 
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A aplicação do trabalho de aquisição e desenvolvimento de 

competências na academia ainda levanta questões cujas respostas podem ser 

construídas e embasadas pela análise fornecida por esse estudo. Tais respostas 

dizem respeito aos resultados obtidos por esse trabalho, sob a ótica de alunos e 

professores de uma escola profissionalizante e ainda pela contribuição de gestores 

organizacionais. 

Muito se registra sobre a explosão de cursos técnicos no Brasil, cuja 

justificativa perpassa pela oferta de emprego nas organizações e a falta de mão de 

obra qualificada para atendê-la. Assim, este estudo justifica-se à medida que 

investiga o professor quanto à preparação dos alunos para o atendimento das 

demandas do mercado, a partir de competências desenvolvidas e adquiridas no 

ambiente acadêmico; quando investiga os gestores das organizações quanto à 

satisfação de suas demandas profissionais por meio de uma formação técnica 

direcionada a competências, aquisição e desenvolvimento; e quando investiga o 

aluno, quanto a sua percepção sobre os resultados obtidos na vida pessoal e 

profissional, em relação ao trabalho com competências aplicado em sala de aula, 

como estratégia na sua formação técnica.  

Justifica-se, também, à medida que fornece uma perspectiva futura para 

o pesquisador rumo a um novo estudo que delineie, a partir desse, modelos de 

aplicação para o trabalho com competências na academia. Modelos que possam ser 

testados e mensurados quanto ao seu valor de formação profissional e pessoal para 

o mercado com um todo. 

Em suma, torna-se imperativo desenvolver uma produção científica 

neste campo de estudo, pois seu valor está na contribuição para as instituições 

acadêmicas no que tange à formação técnica de um aluno mais preparado para o 

mercado e para o atendimento das demandas das organizações, reforçando a 

importância do seu relacionamento e interação com as instituições acadêmicas, no 

que se refere à formação do seu futuro profissional. 

Este estudo foi estruturado em cinco capítulos que trataram de uma 

introdução que contextualizou a proposta do estudo aos cenários e aos sujeitos 

escolhidos para compô-lo, bem como a sua questão norteadora, seus objetivos e 

justificativas. Um referencial teórico que tratou efetivamente das opiniões dos 

autores que ancoraram a pesquisa, organizados em assuntos e ambientes de sua 

competência e da articulação entre os mesmos.  
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Para tanto, a pesquisa contou com procedimentos metodológicos que 

caracterizaram o ambiente da pesquisa, seus sujeitos, as técnicas de 

operacionalização e coletas de dados e a análise e divulgação dos resultados. A 

análise contou com a apresentação do perfil dos respondentes e efetivamente com a 

discussão dos resultados focados em três eixos principais: o aluno no ambiente 

acadêmico e organizacional, os professores no ambiente acadêmico e os gestores 

no ambiente organizacional. As considerações finais abrangeram o foco principal de 

cada análise, contextualizando a visão do pesquisador acerca do tema e das 

considerações dos autores, instigando os leitores a considerar novos olhares e 

pontos de vista.  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Nesta seção, apresenta-se o embasamento teórico necessário para o 

desenvolvimento da pesquisa. Para tanto, ela foi dividida em três tópicos: O primeiro 

tópico apresenta a administração como ciência e sua relação com as organizações. 

O segundo propõe o conhecimento como um composto que tangencia as 

organizações e as instituições acadêmicas, contextualizando suas relações. O 

terceiro tópico introduz o conceito de competência a partir de seus compostos e 

desdobramentos. 

 

 

2.1 A Administração como ciência e sua relação com as organizações 

 

 

Como ciência, no ramo das ciências sociais, a Administração é nova se 

comparada às demais. A sua constituição, como a de outras ciências, também é 

pautada na combinação da teoria e prática e no amadurecimento de conceitos e 

suas relações com o ambiente através da prática. A Administração como ciência ou 

arte ainda é tema de discussão em classes/palestras introdutórias ou livros de 

teorias da administração, com respostas não conclusivas, uma vez que ela ainda se 

encontra numa fase amalgamada entre ciência e arte (MATTOS, 2009). 
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O mundo da Administração no campo profissional também é bastante 

novo no Brasil, tendo sua história iniciada em meados de 1931 e vem a se 

consolidar em 09 de setembro de 1965, com a lei n º 4769, que dispõe sobre o 

exercício da profissão de administrador, sancionada pelo então presidente da 

República Humberto de Alencar Castelo Branco e pelo Conselho Federal de 

Administração (CFA) -  www.cfa.org.br.  

Remete-se, no entanto, a um passado mais distante a reflexão sobre a 

Administração e seus desdobramentos, objeto de discussão no campo teórico e 

prático, acerca do pensar administrativo, caracterizado como uma incessante busca 

por teorias que fundamentem novos olhares orientados ao espaço organizacional, 

entendido aqui não como um espaço físico, mas como um campo objeto de estudo, 

de análise organizacional e de sua dinâmica (MARTINS, 2002).  

Para Maximiano (1992), uma organização é uma combinação de 

esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. 

Segundo Montana (2003), organizar é o processo de reunir recursos 

físicos e humanos essenciais à consecução dos objetivos de uma empresa, sendo 

assim a Administração como ciência trata a organização como um local onde se 

desenvolvem atividades comuns aos indivíduos que dela fazem parte, e cujo objetivo 

principal está focado no atingimento de objetivos e metas. 

O olhar dos autores por sobre as organizações, induz o pesquisador a 

percepção de recursos, seja sob a forma humana ou de ordem material; contudo o 

foco permanece no resultado, nas metas e nos objetivos organizacionais. Nesse 

sentido, Dutra (2001), afirma que os instrumentos de gestão municiam as 

organizações para agirem racionalmente na solvência de conflitos entre as 

necessidades coletivas e as vontades individuais.  Seu processo de ação e criação 

foi realizado necessariamente por indivíduos em um contexto específico. É, portanto, 

por meio de uma organização, do ato de organizar, que se torna possível perseguir e 

alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma só pessoa.  

É fato que, desde o início, a composição das organizações é consumada 

com a única e exclusiva finalidade da obtenção de lucro com base em uma atividade 

a ser desenvolvida, pautada em metodologias que possam maximizar resultados a 

partir de ações organizadas e planejadas.  

Pode-se dizer, então, que a organização em seu sentido etimológico pode ser 

entendida como o local onde se buscam resultados a partir de uma atividade 
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desenvolvida, independentemente dessa atividade. Dessa forma, a administração 

organizacional desenvolve um importante papel quando compreende as 

necessidades das empresas e as conjuga com as oportunidades mercadológicas 

perpassando por uma nova realidade que traz o trabalho com competências no meio 

acadêmico como um indutor de diferenciais para o sujeito no âmbito social e 

profissional. 

  

 

2.2 O conhecimento como composto que tangencia as organizações e as 

instituições acadêmicas contextualizando suas relações 

 

 

A solução para uma equação que combine resultados, indivíduos e 

competência tem instigado as organizações e a academia a caminharem por 

ambientes pouco familiares e bastante externos ao seu contorno. Esse esforço, na 

busca por novos olhares, propicia o estreitamento das relações entre os processos 

organizacionais e os modelos teóricos, direcionando-os rumo à correta determinação 

de seus atores principais e do caminho que foca a aquisição do conhecimento pelo 

sujeito como fonte de formação profissional. Ele pode ser percebido nas 

organizações quando Drucker (1995) afirma ser função das mesmas tornar 

produtivos esses conhecimentos. O autor ainda complementa que a Revolução 

Industrial aplicou o conhecimento às máquinas, a revolução da produtividade de 

Frederick Taylor aplicou conhecimento ao trabalho e a revolução gerencial de 

meados do século XX aplicou conhecimento ao conhecimento propriamente dito.  

No ambiente organizacional, assim como no acadêmico, Boog e Boog 

(2002) afirmam que o treinamento é uma ferramenta que proporciona o 

aperfeiçoamento ou a inclusão do conceito de competências como Conhecimentos, 

Habilidades e Atitudes, sendo que estes conjuntos de componentes delineadores do 

conceito, ao serem combinados, podem trazer grande vantagem competitiva para as 

empresas.  

Aqui se reafirma a necessidade da criação de um ambiente acadêmico 

propício para a aplicação de práticas empresariais, um espaço fundamental para o 

desenvolvimento das capacidades profissionais do indivíduo. 
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O ponto de interseção entre os ambientes organizacionais e acadêmicos 

se torna bastante evidente à medida que o olhar se volta para o indivíduo e o foco 

para sua formação acadêmica e profissional. Em ambos, o conhecimento em suas 

diversas formas e desdobramentos, enquanto tácito e explícito, teórico e prático, se 

torna o balizador da relação. 

De acordo com Freire (2009), o conhecimento emerge apenas através 

da invenção e reinvenção, de um questionamento inquieto, impaciente, continuado e 

esperançoso de homens entre si, no mundo e com o mundo. O conhecimento é um 

processo que transforma tanto aquilo que se conhece como também o conhecedor.  

Isto é, o conhecimento surge apenas da relação dialógica e recíproca entre um 

trinômio formado pelo conhecimento ele mesmo, o professor e o aluno. 

É possível observar que autores como Perrenoud (2002), defendem uma 

matriz teórica, baseada em uma epistemologia da prática que, nesse contexto, 

sugere a criação de conexões entre os ambientes organizacionais e acadêmicos, 

haja vista que os conceitos de competências aqui entendidos como conhecimentos, 

habilidades e atitudes estão incorporados em ambos, e perpassam pelo indivíduo e 

somente através dele podem ser exteriorizados em forma de atitudes ou ações.  

Segundo Frommberger (2004), embora os locais e formas de 

aprendizagem sejam diferentes, ambas as vias se baseiam no indivíduo e em seu 

contexto de vida. O indivíduo como elo entre as organizações e o ambiente escolar 

reforça a importância de ambos como parte de processos que, imbricados, 

promovem a construção cultural e profissional do indivíduo.  

Ao longo da história, a educação vem se ocupando de distintas 

“caracterizações” de homem e de conhecimento, de acordo com as exigências e 

concepções de uma determinada época (STRUCHINER, 2006).  

Assim como nas organizações, também no ambiente acadêmico 

processos, ferramentas e modelos têm se conectado e integrado cada vez mais em 

prol desses ambientes onde o sujeito interlocutor de ambos busca novos olhares, 

diferenciais e práticas que tenham como foco o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional que, segundo Perrenoud (2000), confere às competências profissionais 

a construção da formação e à prática o caminhar de uma situação de trabalho.  

Segundo Choo (2003), o uso da expressão “organização do 

conhecimento” é uma tentativa de abandonar uma conceituação de conhecimento 

como objeto ou coisa que tem que ser conquistada e adotar uma visão mais ampla 
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do conhecimento, como um processo contínuo de construção social e coletiva, 

incorporado nas tarefas, nos relacionamentos e instrumentos da organização na 

geração das competências. 

 

 

2.3 O Conceito de competência a partir de seus compostos e desdobramentos  

 

 

Busca-se na literatura o conceito de competência, extraído nas bases 

etimológicas e por vezes em interpretações provenientes da observação de autores. 

Esse conceito, ao longo do tempo, foi sendo polido, aperfeiçoado e adaptado ao 

contexto contemporâneo do sujeito e das organizações como um todo.  

O dicionário Webster (1981, p. 63) define competência, na língua inglesa 

como: “qualidade ou estado de ser funcionalmente adequado ou ter suficiente 

conhecimento, julgamento, habilidades ou força para uma determinada tarefa”. 

Na idade média, a expressão “competência” foi utilizada única e 

exclusivamente na linguagem jurídica e se referia à capacidade atribuída a alguém 

ou a alguma instituição para analisar e julgar certos assuntos. Posteriormente, esse 

conceito passou a ser usado para qualificar o indivíduo capaz de realizar 

determinado trabalho (BRANDÃO, GUIMARÃES, 2001). 

Autores como Kotler e Keller (2006) e Le Boterf (1997) procuram 

estabelecer uma correlação entre conhecimento e aprendizagem, a partir do 

momento em que a aprendizagem compõe um estágio da aquisição da competência 

concentrada no desenvolvimento das habilidades e atitudes. 

Segundo Kotler e Keller (2006) a aprendizagem consiste em mudanças 

no comportamento de uma pessoa decorrentes da experiência, sendo que a maior 

parte do comportamento humano é aprendida. O início da aprendizagem ocorre da 

interação entre impulsos, estímulos, sinais, respostas e reforços. 

 

Todas as experiências acumuladas pelas pessoas ao longo da 
vida podem acabar armazenadas em sua memória de longo 
prazo. Assim, tem-se a memória de curto prazo, um repositório 
temporário de informações, e a memória de longo prazo, um 
repositório mais permanente (KOTLER; KELLER, 2006, p. 
186). 
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De acordo com Le Boterf, (1997), percebe-se que o processo de 

aprendizagem perpassa pela interseção entre os três elementos considerados 

formadores de competências no mundo do trabalho: 

 

1. Saber conceitualmente (qualificação) – conhecimento. Diz respeito ao 

conhecimento necessário para desenvolver com qualidade aquilo que 

lhe é atribuído. 

2. Saber fazer (experiência funcional) – habilidade. É caracterizado pelo 

desenvolvimento de práticas e consciência da ação tomada. As 

habilidades são o que se deveria saber para obter um bom 

desempenho. 

3. Saber ser (capacidade de obter resultados) – atitude. Vinculado às 

atitudes, busca um comportamento que espelhe a realidade desejada. 

Nesse momento vinculam-se os discursos à ação, ambos conduzidos 

pelo uso correto do conhecimento e das habilidades adquiridas. 

 

Para Durand (2000), conhecimento corresponde a uma série de 

informações assimiladas e estruturadas pelo indivíduo, que lhe permitem “entender o 

mundo”, ou seja, todo o saber acumulado pela pessoa ao longo da vida.   

O saber fazer, habilidade, diz respeito às habilidades do sujeito 

relacionadas ao saber, como fazer algo ou à capacidade de aplicar e fazer uso 

produtivo do conhecimento adquirido. As habilidades são adquiridas, 

exclusivamente, na ação, na prática e pela experiência (DURAND, 2000). 

O saber agir, a atitude, diz respeito aos aspectos sociais e afetivos 

relacionados ao trabalho (DURAND, 2000). A ação de agir ou de tomar uma atitude 

diz respeito à reação do sujeito, à sua predisposição em relação à adoção de uma 

ação específica. Nesse sentido, o conhecimento adquirido, relativo à ação vai 

orientar o sujeito quanto ao contexto, estratégia ou sistemática para realizar tal ação. 

A FIGURA 1 refere-se às dimensões da competência, à luz de Durand 

(2000) apud Brandão (2001). 
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FIGURA 1 – Dimensões da competência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DURAND (2000) apud BRANDÃO (2001). 

 

Gagné, Briggs e Wagner (1998) observam que a atitude é o estado mais 

complexo do ser humano, pois afeta não só o seu comportamento como também o 

das coisas e eventos, determinando a escolha de uma direção a ser tomada e 

consideram a atitude algo que prediz ou explica um comportamento adotado pelo 

indivíduo. 

Já no século XXI, Ruas (2005) conceitua competência como o resultado 

da mobilização de capacidades. O autor acrescenta que a legitimação da 

competência ocorre na situação real de trabalho, ou seja, nas condições específicas 

do ambiente de trabalho.  Destaca também a compatibilidade das competências 

definidas de forma mais genérica, com o estado atual do trabalho multifuncional 

abrangente, além do conhecimento, da habilidade e da atitude. 
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É fato que essa composição pode ser compreendida de forma mais 

ampla e abrangente quando induzida pelos conceitos dos seus compostos, com 

vistas à sua melhor compreensão.  Um olhar mais objetivo e mensurável de alguns 

autores pode ser observado quando a composição do conceito de competências é 

voltada à pró-atividade do sujeito e às correlações entre os conceitos.  

Bitencourt (2001) apresenta os diversos conceitos de competência, entre 

os quais se destaca, para o contexto desse estudo, a noção de competência 

associada a Fleury e Fleury (2001), com ênfase na ação e no resultado. Para esses 

autores a competência é um saber agir responsável e reconhecido, que implica 

mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem 

valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

Ser competente em uma determinada profissão não implica apenas 

possuir um vasto e numeroso conhecimento. É saber utilizar, integrar ou mobilizar 

esses conhecimentos diante de uma situação real de ação (PERRENOUD, 2001). 

As competências requerem a produção de habilidades, um “saber fazer” necessário 

ao exercício profissional (LOPES, 2001).  

Na prática, foi a introdução da gestão por competência que, de fato, 

agregou ingredientes de melhoria e de desempenho aos resultados das 

organizações. O foco em competências promove consistência à qualificação e 

capacitação do sujeito, individual ou coletivamente, visando alcançar os resultados 

definidos pelas estratégias organizacionais.   

No âmbito das competências individuais, Sant’anna (2002) investigou, 

além de outros fatores, quais seriam as mais exigidas na atualidade; identificou, 

ainda, que “ganhos em termos de trabalhos mais satisfatórios, mostram-se 

acompanhados por exigências muito maiores em relação aos trabalhadores” 

(SANT’ANNA, 2002, p.273). 

O autor, ao realizar uma revisão das abordagens inglesa e francesa 

sobre competências, identificou as 15 principais, requeridas na atualidade, listadas 

no QUADRO 01. 
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Quadro 01- Competências requeridas na atualidade 

 

N° 

 

Descrição de Competências 

 

 
01 

 
Capacidade de aprender novos conceitos e tecnologias; 

02 Capacidade de trabalhar em equipes; 
03 Criatividade; 
04 Visão do mundo ampla e global; 
05 Capacidade de comprometer-se com os objetivos da organização; 
06 Capacidade de comunicação; 
07 Capacidade de lidar com incertezas e ambiguidades; 
08 Domínio de novos conhecimentos técnicos associados ao exercício da 

função; 
09 Capacidade de inovação; 
10 Capacidade de relacionamento interpessoal; 
11 Iniciativa de ação e decisão; 
12 Capacidade de gerar resultados efetivos; 
13 Autocontrole emocional; 
14 Capacidade empreendedora;  
15 Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas. 

 
 

Fonte: SANT’ANNA, 2002, p.273. 

 

 Percebe-se, no quadro, a reunião de competências abrangentes que 

vislumbram o sujeito enquanto acadêmico e profissional, em seus respectivos 

ambientes em torno de uma proposta mais interativa de capacidades que o 

direcionam ao atendimento das perspectivas organizacionais e mercadológicas. 

Destaca-se, também, o desenvolvimento de habilidades sociais e empreendedoras. 

 

 

2.3.1 A competência nas organizações 

 

 

As organizações, atualmente, estão inseridas em um contexto de alta 

capacidade de adaptação e desenvolvimento constante de novos parâmetros de 

qualidade e novas competências organizacionais. Esse contexto exige da 

organização um conjunto de competências que são importantes em nível individual e 

que são concebidas como resultado de um conjunto de conhecimentos, habilidades 
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e atributos empregados em determinada situação, para agregar valor à organização 

e ao próprio sujeito (ODERICH, 2005, p.90). 

A lógica da competência permite dizer que o termo utilizado na 

qualificação serve de base para uma nova plataforma de gestão na área de recursos 

humanos das empresas. A competência encontra-se hoje no centro de todos os 

debates, ao passo que a noção de qualificação profissional anteriormente discutida 

não tem tanta força no que se refere às organizações contemporâneas. Essa noção 

de qualificação ainda remete ao papel regulador de uma sociedade moderna. Os 

modos de aquisição de conhecimentos têm se modernizado, findando assim o 

conceito de qualificação e promovendo a entrada de um novo e mais consistente 

conceito o da competência profissional (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001).  

Quando Fleury e Fleury (2001) tratam do conceito de competências 

enfatizando a ação e o resultado na agregação de valores para a organização, e 

Ruas (2005) destaca competências como o resultado da mobilização das 

capacidades, ambos fazem inferências à gestão, promovendo um composto que 

procura a otimização das respostas da organização frente a um mercado 

diferenciado e globalizado.  

Em um cenário globalizado, em que as exigências por agilidade e 

qualidade são a tônica do momento, a diferenciação contínua e a criação de 

competências para lidar com questões inéditas do dia-a-dia no contexto 

organizacional se tornam o “graal” da atualidade.  

Nas organizações, a mensuração das competências que predizem o 

desempenho no trabalho aumenta a chance de encontrar ações de melhoria nas 

competências. Sua ação busca diferenciar a organização e criar uma vantagem 

competitiva em relação à concorrência (DALCOL, 2011). 

A gestão por competências nas organizações deve estar alicerçada em 

pontos fundamentais, como o alinhamento dos colaboradores à organização no que 

diz respeito a sua missão, visão e valores. Na visão de Dutra (2001), os 

instrumentos de gestão apoiam a relação contínua entre as pessoas e a empresa e 

garantem o nível de informação das pessoas em relação à organização, e vice-

versa, dessa forma é possível conseguir espaço necessário para que os indivíduos e 

a empresa negociem suas expectativas e possibilitem a revisão contínua de todo o 

sistema. 
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 A figura 2 aponta as competências como fonte de valor para o indivíduo 

e para a organização, ilustrando a possibilidade de interação entre esses 

componentes. 

 

FIGURA 2 - As competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FLEURY, FLEURY (2001, p. 188). 

 

Wood Jr e Picarelli Filho (1997) identificaram como competências 

funcionais aquelas requeridas para o trabalho em equipe nas organizações, 

concernentes à função do sujeito e que se encontram distribuídas entre as 

competências organizacionais que, nesse caso, incorporam também competências 

individuais. As competências funcionais são competências associadas ao exercício 

das principais funções coletivas da organização; processos, como, por exemplo:  

 

1. Conceber e produzir produtos e serviços adequados às condições do 

mercado; 

2. Garantir a comercialização de produtos e serviços no médio prazo; 

3. Obter insumos e/ou informações necessárias para a produção dos 

produtos e serviços;  

4. Gerir a manutenção e a logística dentro e fora da organização; 

5. Gerir os recursos tangíveis e intangíveis. 
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Como essas competências são atribuições mais específicas a grupos, 

embora se possa relacioná-las com a empresa como um todo, nesse caso atribui-se 

a associação com as responsabilidades funcionais. 

É justamente nessa dimensão funcional e intermediária da noção de 

competência na organização que se concretiza o desdobramento para as áreas da 

empresa das capacidades demandadas ao nível corporativo ou organizacional 

(Ruas, 2005). 

 

 

2.3.2 O conceito de competência na academia 

 

 

A educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Ela 

deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, no seu preparo para o exercício da cidadania e na sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 2001, p.119).  

O número de alunos matriculados no ensino médio técnico 

profissionalizante poderá dobrar daqui a oito anos devendo alcançar, em 2020, um 

universo de dois milhões de estudantes, segundo o Ministro da Educação, Aloizio 

Mercadante. O Ministro afirma, ainda, que a expectativa foi calculada com base nos 

investimentos que o governo federal tem feito na educação e que permitiram um 

crescimento, na última década, de 110% na oferta de vagas do ensino superior com 

6,5 milhões de ingressos, (BRASIL, 2011). 

O ministro defende que o Brasil deverá solucionar o “gargalo” da falta de 

mão de obra qualificada por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec). O programa, lançado pela presidente Dilma 

Rousseff, prevê a destinação, ainda neste ano de 2012, de R$ 460 milhões às 208 

escolas federais novas e às 214 já instaladas. Para Mercadante, com as parcerias 

em andamento no Sistema S, que inclui o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), os 

jovens do ensino médio terão mais chances de estender os seus estudos e se tornar 

mais preparados para o mercado de trabalho. “Temos a convicção de que isso vai 

provocar uma revolução no ensino médio”, disse o ministro, (BRASIL, 2011). 
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O artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define que 

compete à academia - nesse contexto ao ensino médio - propiciar os mecanismos 

necessários para desenvolvimento individual básico, ficando claro que a finalidade 

do Ensino Médio é “a preparação para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo que seja capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores”. 

Perrenoud (2001, p.21) conceitua competência como  

 

A capacidade do sujeito de mobilizar o todo ou parte de seus 
recursos cognitivos e afetivos para enfrentar uma família de 
situações complexas. Isso exige a conceituação precisa desses 
recursos, das relações que devem ser estabelecidas entre eles 
e da natureza do “saber mobilizar”.  

 

Nesse sentido o conceito de competências, por ser demasiado novo e 

permeável aos contextos e situações de sua aplicabilidade, quer seja na preparação 

para o trabalho ou na formação social e acadêmica do sujeito, tem sido dotado de 

significados insuficientemente claros para orientar a prática pedagógica na 

academia, base do processo de formação e direito de todos. 

O conceito de competências passou a ser influenciado pelos referenciais 

básicos da epistemologia genética de Jean Piaget, tornando-se um ponto de partida 

para o entendimento desse conceito que está fixado na noção de que o ser humano 

tem a capacidade de construir o conhecimento, de construí-lo na integração com o 

mundo, de referenciá-lo e significá-lo social e culturalmente e de mobilizar este 

conhecimento frente a novas situações de forma criativa.  

Nesse sentido, a escola francesa traz como características principais a 

concepção construtivista, que estabelece uma conexão entre educação e trabalho, 

resultando em competências (BLACKBURN, 1997; BRONCKART; DOLZ, 2004). 

Dessa forma, o termo competência passou a designar toda a capacidade devida ao 

saber e à experiência (BRONCKART, DOLZ, 2004). 

Como já discutido, a contemporaneidade, com seus avanços 

tecnológicos e a proposta de um mundo cada vez mais plano, traz consigo desafios 

que sugerem um arranjo de competências a serem adquiridas e desenvolvidas que 

possam auxiliar no cumprimento de metas pessoais e profissionais.  



33 
 

Novos desafios exigem do sujeito soluções cada vez mais criativas e 

sofisticadas, imprimindo um novo ritmo de atualizações, mais frenético e constante, 

seja no mundo do trabalho, ou no ambiente acadêmico.  

Nesse sentido o ambiente acadêmico pede um conjunto de 

competências mais arrojado e flexível e que possa contemplar cada vez mais 

características que inferiram uma maior interação entre o ambiente acadêmico e 

organizacional, berço da formação profissional.  

Para Perrenoud (2001), o pensar sobre competências indica ações 

interativas dos fatores que contextualizam a sua aplicação. 

 

Pensar em termos de competência é pensar a sinergia, a 
orquestração de recursos cognitivos e afetivos diversos para 
enfrentar um conjunto de situações que apresentam analogias 
de estrutura (PERRENOUD, 2001, p.21). 

 

O trabalho com competências no ambiente escolar tem se revelado 

como uma possibilidade de estratégia eficiente, na tentativa de superar esses 

desafios impostos pela contemporaneidade (SCHÖN, 2000; ZARIFIAN, 2003; 

FROMMBERGER, REINISCH, 2004).  

Competência, na academia, é um tema bastante amplo, que pode ser 

associado à capacidade, aptidão, resolução e conhecimento. Tradicionalmente 

associa-se academia a conhecimento, reduzindo o conceito de competências à 

percepção e memorização de termos, fatos e procedimentos básicos, identificados 

na escola tradicional a partir de uma abordagem simplista e voltados principalmente 

para um posicionamento mais conservador.  

Em uma perspectiva mais moderna sobre o tema “competências” na 

academia, a sua perspectiva de visão muda quando se insere à estratégia de sua 

aplicação uma finalidade: a de conduzir o educando à compreensão, interpretação e 

resolução de problemas, desenvolvendo a sua capacidade de pensamento e de 

atitudes favoráveis à sua aprendizagem mais contextualizada com a 

contemporaneidade, com vistas, principalmente, à concepção de um novo olhar, 

mais focado, prático, voltado para a realidade social e profissional do ambiente em 

que o sujeito está inserido. 
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Autores, como Zarifian (2001) evidenciam essa tendência quando 

propõem a construção de competências com base na mobilização de conhecimentos 

(saber), habilidades (saber-fazer), valores e atitudes (saber-ser), para um assumir de 

responsabilidades, ou então, para uma atitude social. 

Freire (2005, p.25) reforça essa opinião quando sugere que a 

aprendizagem se dá pela vivencia da práxis. 

 

[...] os homens são seres da práxis. [...] como seres do 
quefazer ‘emergem’ dele e, objetivando-o podem conhecê-lo e 
transformá-lo com seu trabalho. [...] Mas, se os homens são 
seres do quefazer é exatamente porque seu fazer é ação e 
reflexão. É práxis. É transformação do mundo. E, na razão 
mesma em que o quefazer é práxis, todo fazer do quefazer tem 
de ter uma teoria que necessariamente o ilumine. O quefazer é 
teoria e prática. É reflexão e ação. 

 

É sob esse olhar da práxis que a gestão por competência deve ser 

conduzida na escola, tanto o que o educando conhece como a prática, quanto o que 

ele vem a conhecer devem fazer parte do discurso e da ação do educador. Ao trazer 

a práxis para a sala de aula, o educador não só respeita e considera o sujeito 

cognoscente, como também o prepara para trabalhar com competências, na 

profissão escolhida, desenvolvendo nele capacidades solicitadas pelo mundo 

contemporâneo e suas nuances.  

No contexto dessas reflexões, Schön (2000) enfatiza que a formação de 

um profissional reflexivo exige, pois, a superação do modelo formativo 

fundamentado nos princípios da racionalidade técnica, uma vez que essa 

perspectiva está centrada na dimensão instrumental da ação docente. O modelo 

formativo, ainda muito comum nas instituições de ensino brasileiras, não se constitui 

como condutor de posturas reflexivas diante das diferentes situações que emergem 

na sala de aula e que colocam o educador em contextos de conflitos e de 

questionamentos, no curso do desenvolvimento das práticas profissionais. 

No tocante à formação do indivíduo, o referencial de competências não é 

uma presença recente na educação brasileira. Na verdade, normas do Ministério da 

Educação fizeram desse princípio o orientador da formação e capacitação. A Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) e normas adjacentes enunciam que os processos de 

formação no país devem se orientar pela noção de competência (BRASIL, 1996).  
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Na Resolução n° 3 de 18 de dezembro de 2002, o Art. 1° das Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a organização e funcionamento de Cursos 

profissionalizantes, a competência é um requisito para o desempenho profissional: 

 

A educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva 
garantir aos cidadãos o direito à aquisição de competências 
profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores 
nos quais haja utilização de tecnologias (BRASIL, 2002, p.41). 

 

Segundo Zainko (2004), as Diretrizes Curriculares são orientações para 

a elaboração de currículos, que buscam manter um núcleo de referência capaz de 

articular os conhecimentos específicos do curso com os de áreas afins do saber. 

“Não caberá às diretrizes especificar disciplinas ou matérias”, mas garantir a 

organização do saber em áreas de conteúdos abrangentes. Isso pressupõe o 

entendimento do currículo no seu sentido amplo, dinâmico e intensamente 

associado com o tempo escolar e com a dinâmica do mundo do trabalho. 

Dessa maneira, cada instituição deve conduzir ao aluno o conjunto de 

ferramentas, processos e conteúdos que o favoreçam no desenvolvimento pleno de 

sua formação profissional e social.  

A seguir apresenta-se um conjunto de competências gerais propostas 

para serem adquiridas ou desenvolvidas pelos alunos, inerentes ao curso técnico em 

administração na região de Belo Horizonte, objeto desse estudo. 

 

1. Aplicar os princípios de responsabilidade social em suas atividades, de 

forma a contribuir para o seu desenvolvimento, o da equipe e o da 

organização como um todo. 

2. Administrar conflitos para eliminar resistências no trabalho, mantendo 

postura conciliadora e flexível, demonstrando capacidade de controle 

emocional. 

3. Realizar ações empreendedoras na busca de soluções para situações 

do dia-a-dia do trabalho. 

4. Desempenhar atividades individuais ou em equipe com compromisso, 

pontualidade e presteza. 
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5. Identificar oportunidades de negócio a partir da análise de mercado e 

visão empreendedora. 

6. Identificar e interpretar as diretrizes do planejamento estratégico, do 

planejamento tático e do plano diretor, aplicáveis à gestão 

organizacional. 

7. Identificar as estruturas orçamentárias e societárias das organizações e 

relacioná-las com os processos de gestão específicos. 

8. Interpretar resultados de estudos de mercado, econômicos ou 

tecnológicos, utilizando-os no processo de gestão. 

9. Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar 

e avaliar os procedimentos dos ciclos: de pessoal, de marketing, de 

recursos materiais, tributário, financeiro, contábil, do patrimônio, dos 

seguros, da produção, dos sistemas de informações. 

 

Na academia, o processo de despertar, favorecer a aquisição e 

desenvolver competências segue não somente nas mãos dos seus atores principais, 

alunos e professores e do próprio ambiente que os circunscrevem, mas de uma 

forma geral, perpassa por todo um cenário que abriga uma proposta de uma maior 

integração entre ambientes, o organizacional e o mercadológico. 

Para um mundo cada vez mais dinâmico onde cada organização se 

apropria do ritmo global de desenvolvimento, a preparação do sujeito para a atuação 

nesse mercado organizacional também deve buscar ritmos que componham em seu 

ambiente, o acadêmico, propostas mais flexíveis e adaptativas que possam captar 

as necessidades do mercado e transformá-las em experiências produtivas elevando 

o nível de profissionalização da formação.  

Para Worth-Butler, Murphy e Fraser (1994), competência pode ser vista 

como a capacidade de realizar uma atividade com resultados desejáveis sobre 

circunstâncias variadas do mundo real. Para os autores, o sujeito dotado de 

competência está apto a desenvolver tanto as atividades de seu metiê quanto 

aquelas que se fizerem necessárias ao contexto em que se insere, fazendo com que 

a interação entre o conhecimento e a laboralidade possam interagir em uma 

perspectiva mais ampla e contemporânea. 

 

 



37 
 

2.3.3 A articulações entre os conceitos de competência na empresa e na academia  

 

 

A vinculação entre educação e trabalho, na perspectiva da 

laborabilidade, é uma referência fundamental para se entender o conceito de 

competência como capacidade pessoal de articular os saberes (saber, saber fazer, 

saber ser e conviver) inerentes a situações concretas de trabalho Zarifian (2001). O 

desempenho no trabalho pode ser utilizado para aferir e avaliar competências, 

entendidas como um saber operativo, dinâmico e flexível, capaz de guiar 

desempenhos num mundo do trabalho em constante mutação e permanente 

desenvolvimento. 

Na visão de Zainko (2004), a maioria das propostas pedagógicas dos 

cursos enfatizam competências de ordem cognitiva e técnica, que se tornam os 

apoios para a aprendizagem na educação do futuro: aprender a conhecer e 

aprender a fazer. A competência cognitiva representa a capacidade de 

compreender, de articular saberes científicos e técnicos, de conceder significado às 

coisas, na proposta de transformar a realidade e de responder a um dos pilares da 

aprendizagem, o aprender a conhecer, que vem a sintetizar o paradigma do ensino 

com pesquisa. A competência técnica envolve o saber trabalhar, a organização, a 

cooperação, induzindo ao aprender a conviver. Sendo assim, o aprender a fazer é 

conduzido pelo domínio dos conteúdos, pela manipulação do conhecimento 

distribuído entre as diferentes áreas, pelo enfoque nos referenciais que iluminam 

teoricamente os problemas organizacionais e sociais. 

Observa-se que a competência emerge como ponto de interseção entre 

a academia e o ambiente organizacional desenvolvido a partir do sujeito. De um lado 

o elemento humano como detentor do conhecimento adquirido na academia, cuja 

aquisição e desenvolvimento conduzem ao delineamento das competências. Do 

outro lado, destacam-se as ferramentas de gestão contidas no ambiente 

organizacional, condutoras de processos que contextualizem a aplicação prática do 

conhecimento adquirido. É fato que o conhecimento pode ser adquirido fora do 

contexto acadêmico e que a prática pode ser experienciada também fora do 

ambiente das organizações.  

Diante das reflexões apresentadas que envolvem o contexto 

organizacional e o acadêmico, no que diz respeito à aplicação da competência como 
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estratégia educacional, Moletta (2005, p.41) contextualiza a educação profissional 

como parte desse processo e afirma que 

 

...a educação profissional não tem caráter de terminalidade ou 
de conclusão. Embora os cursos emitam certificados ou 
diplomas de conclusão, a questão é de continuidade e de 
educação permanente, de maneira que sempre haja a 
constante atualização dos conhecimentos científicos e 
tecnológicos adquiridos. 

 

Verificam-se as diferentes abordagens acerca de competências no 

relacionamento entre o ambiente acadêmico e o organizacional quando autores 

como Le Boterf (1997) resgatam o tema “competência” valendo-se de três eixos 

principais: formação pela pessoa (biografia, socialização), formação educacional e 

experiência profissional.  

Moscovici (1998) busca referência nas competências interpessoais, 

habilidades de lidar eficazmente com as relações interpessoais, de lidar com outras 

pessoas de forma adequada às necessidades de cada uma e às exigências da 

situação, para defender a interação entre o acadêmico e o prático, perpassando pelo 

sujeito e suas relações com o meio.  

Sandberg (2005) se baseia na interação, ou seja, propõe a compreensão 

do significado do trabalho como a primeira fase para a definição de competências. 

Todas elas tomam como base os aspectos referentes à responsabilidade e 

legitimidade na construção da noção de competência. 

Torres (1999) envereda na busca do entendimento das competências na 

educação e se aprofunda um pouco mais, investigando elementos que devem ser 

desenvolvidos e aplicados por todas as pessoas e não somente por profissionais: 

 

1. Aprender a pensar: desenvolver habilidades de pensamento, de modo 

que o aprendido seja aplicado com eficácia e tenha capacidade de 

adaptação às novas realidades. É o pensar de modo produtivo, 

aplicável, questionador. 

2. Aprender a aprender: isso requer uma revisão do conceito e aplicação 

de educação, ensino, aprendizagem e avaliação. Aprender a aprender 

está vinculado à noção de autoaprendizagem, ao modelo de educação 



39 
 

em espiral, à educação permanente e continuada que reflete sobre a 

própria aprendizagem, buscando melhores resultados. 

3. Ter criatividade: não é somente a inteligência e pensamento crítico, 

mas também um conjunto de capacidades que crie novos produtos, 

que inove buscando novos olhares sobre os serviços, em diferentes 

âmbitos. 

4. Saber resolver problemas: é a capacidade de resolvê-los de forma 

geral. Para tal, uma boa estratégia é desenvolver um olhar 

generalizado sobre as particularidades de cada problema, mantendo o 

foco na necessidade de determinados conhecimentos e informações. 

  

Para a definição da visão de competência e das suas conexões com os 

ambientes organizacional e educacional, teórico e prático, parte-se da compreensão 

ou da forma como o indivíduo as enxerga no âmbito do desenvolvimento do conjunto 

de habilidade e atitudes, que envolvem a mudança na compreensão do trabalho e 

das circunstâncias que o cercam.  

Refere-se ao conhecimento teórico o que “representa as características 

intelectuais e descritivas incluídas nas teorias, métodos e fatos que os colaboradores 

precisam conhecer” (BITENCOURT, 2001, p.253); ao conhecimento prático que 

“representa a familiaridade do trabalhador com seu trabalho e sua habilidade de 

fazer julgamentos sobre seu próprio desempenho” (BITENCOURT, 2001, p.253); à 

rede de trabalho que conjuga a relação adquirida nos ambientes acadêmicos e 

organizacionais, que representa os contatos pessoais, na interação com outras 

pessoas nesses ambientes; e aos não pessoais do colaborador, centralizando-se 

“na rede que se estabelece através do acesso dos trabalhadores a manuais, livros 

de instruções, bancos de dados usados no trabalho” (BITENCOURT, 2001, p.253); à 

capacidade que “inclui aspectos físicos e psicológicos” e à concepção da “origem do 

modelo e que oferece significado às demais variáveis” (BITENCOURT, 2001, p.253).  

Os autores legitimam suas opiniões quando discorrem sobre os 

conceitos de competência e os relacionam à formação profissional do sujeito.  Tais 

conceitos passam pela combinação de processos que envolvem os ambientes 

educacionais e organizacionais.  

Para Santos (2001), a organização serve de meio para conseguir os 

objetivos que nos são propostos, que nos levam a questionar o sentido e a finalidade 
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da escola. Nesse sentido, percebe-se a possibilidade da construção de uma relação 

direta entre as demandas organizacionais e o esforço da academia para atendê-las, 

perpassando pela formação do indivíduo direcionada à organização e ao uso das 

ferramentas organizacionais que podem auxiliar nesse processo, para fazer a 

diferença em todos os níveis que se integrem entre si. 

 

 

2.3.4 As contribuições do Referencial Teórico para a pesquisa 

 

 

Partindo do pressuposto de que a pesquisa é uma ferramenta de 

investigação necessária para a elaboração de novos olhares sobre assuntos e 

circunstâncias que contextualizam o cotidiano e que de uma forma muito particular 

instigam a investigação, pode-se inferir que toda investigação é embalada por uma 

proposta de pesquisa e que requer um ancoramento de ideias que possam nortear o 

pesquisador, quer seja na investigação propriamente dita, fornecendo novas 

questões que induzam a esses novos olhares, quer seja no fornecimento de 

subsídios teóricos necessários para a consecução da investigação. 

O referencial de ideias e olhares despertados pela pesquisa é concebido 

por autores eleitos pelo pesquisador para acompanhá-lo em sua investigação. Tais 

autores contextualizados pelo tema fornecem suas ideias e propostas, colaborando 

com o pesquisador na modelagem e no esclarecimento dos questionamentos 

despertados pela pesquisa. 

A pesquisa em questão é talhada em frentes que se organizam a partir 

dos ambientes estudados quando contextualizam as organizações e a academia 

como cenários principais de investigação; a partir dos sujeitos, quando destacam em 

cada um dos ambientes seus representantes legítimos, gerentes e supervisores, 

alunos e professores e a partir de modelos de gestão. Nesse contexto, se estuda o 

conceito de competências, que se apresenta em cada um dos ambientes à sua 

forma, provendo a interação entre seus atores principais e os cenários em que se 

inserem.  

O tema investigado, “DAS ORGANIZAÇOES À ACADEMIA: o uso das 

competências na formação de alunos em um curso técnico de administração” 

aborda, então, os conceitos de competências e suas aplicações em diferentes 
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ambientes e níveis, com base nos olhares de autores que, ao longo da pesquisa, 

forneceram subsídios que contribuíram para a análise do pesquisador, referente às 

opiniões dos sujeitos observados acerca do tema apresentado.  

Em um olhar voltado para as organizações, Drucker (1995) argumenta 

que as mesmas têm a função de tornar o conhecimento produtivo. Tal afirmativa 

induz o pesquisador a busca pelo entendimento da estreita relação existente entre a 

academia e as organizações, estimulando-o a pensar sobre a visão de Boog e Boog 

(2002) acerca do conceito de competências, inserido em ambos os ambientes. 

Embasado no trinômio “conhecimento, habilidade e atitude” o autor sugere a 

orientação da pesquisa no sentido da observação das opiniões dos sujeitos 

pesquisados acerca do trabalho com competências na academia, com vistas à sua 

interação com a organização. 

Essa mesma linha de raciocínio pode ser compartilhada com Durand 

(2000), quando afirma que as habilidades são adquiridas, exclusivamente, na ação, 

na prática e pela experiência. Nesse sentido pondera-se que os autores interagem 

entre si ao orientarem suas afirmativas através do conceito de competências, 

elegendo o mesmo como um condutor que deve interligar os ambiente acadêmico e 

o organizacional, na consolidação da teoria com a prática. 

A pesquisa conta também com Le Boterf (1995) para conduzir o 

pesquisador ao aprofundamento do conceito de competências apresentado por 

Zarifian (2001), quando propõe a construção de competências, com base na 

mobilização de conhecimentos (saber), habilidades (saber-fazer), valores e atitudes 

(saber-ser), para um assumir de responsabilidades, ou então, para uma atitude 

social. Já Boog e Boog (2002) evidenciam essa tendência quando argumentam, 

também desdobrando os elementos considerados formadores da mesma, reforçando 

as relações cognitivas: o Saber conceitualmente, o Saber Fazer e o Saber Ser.  

Este aprofundamento amplia a visão do pesquisador e aponta para 

correlações entre o conceito de administração como ciência ou arte (MATTOS, 

2009), e a compreensão do conceito de competências perpassando pelo ambiente 

onde se insere o sujeito em uma abordagem científica, com informações e dados a 

serem modelados e de forma artística através do desenvolvimento da intuição e da 

experienciação. 

Trabalhando com os ambientes educacionais e organizacionais, o 

pesquisador conta com Wood Jr e Picarelli Filho (1997) quando os mesmos 
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identificaram como competências funcionais aquelas requeridas para o trabalho em 

equipe nas organizações, concernentes à função desenvolvida pelo sujeito. Essa 

abordagem alinha os interesses da pesquisa, indicando uma linha temporal entre o 

início da formação do sujeito na academia e o sujeito formado, agora profissional da 

organização. 

Torres (1999) contribui com a pesquisa apresentando seu entendimento 

de que as competências, à medida que investigam alguns elementos como aprender 

a pensar, aprender a aprender, ter criatividade, saber resolver problemas, oferecem 

ao pesquisador pontos de interação dos sujeitos com os ambientes objetos desse 

estudo, pois podemos nos referendar ao aprendizado contínuo do sujeito em sua 

vida produtiva.  

As discussões de Perrenoud (2001) reforçam a direção da pesquisa ao 

afirmar que competência pode ser compreendida como a capacidade de um 

indivíduo de mobilizar todo ou parte de seus recursos cognitivos e afetivos para o 

enfrentamento de situações. Com essa contribuição, confirma ao pesquisador a 

direção da pesquisa, pontuando o desenvolvimento conceitual e o prático do sujeito 

e sua perfeita interação com o ambiente que o circunscreve.  

Mattos (2009), ao afirmar que o conceito de administração ainda se 

encontra em uma fase amalgamada de ciência e arte, traz o conceito para um plano 

de discussão mais amplo com um enfoque para a administração como ciência, 

entendida como um processo técnico, racional, aprendido mediante formação ou 

como arte que carrega muito mais de intuição e visão, do que técnica.  

Esse olhar dicotômico do autor propõe ao pesquisador uma visão focada 

na formação profissional do sujeito que conjuga a fundamentação teórica da 

academia com a experienciação por meio da prática de vida e suas competências 

próprias, o que delineia a pesquisa com formas acadêmicas e organizacionais que 

interagem sem perderem seus traços particulares. 

O tema central desse estudo é pertinente e atual quando compartilha da 

contemporaneidade do momento vivido pelas organizações e possibilita um olhar 

mais completo e contextualizado do tema competências e seus desdobramentos nos 

mais ambientes acadêmicos e organizacionais.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar os elementos principais que 

constituem a pesquisa, referentes à sua caracterização propriamente dita, ao 

levantamento e à operacionalização da coleta de dados, às caracterizações da 

população/sujeitos e do local da pesquisa.  Pontua a demonstração da trajetória 

percorrida pelo pesquisador com vistas à elucidação de sua investigação, 

comprovando as ferramentas e os recursos metodológicos envolvidos no processo. 

 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

 

Para Gil (1999, p. 42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um 

“processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo 

fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego 

de procedimentos científicos”. 

A metodologia a ser empregada para o estudo em questão possui um 

caráter descritivo e bibliográfico, por envolver um levantamento bibliográfico e, ainda, 

entrevistas com pessoas que tiveram ou têm experiências práticas com o problema 

pesquisado, estimulando a melhor compreensão do assunto. O levantamento teórico 

garante o subsídio necessário para o entendimento das análises a serem feitas a 

partir da coleta de dados.  

Segundo Gil (1999), a pesquisa permite uma visão geral acerca do fato 

ou objeto do estudo, demandando, geralmente, um levantamento bibliográfico a fim 

de oferecer o arcabouço teórico referente ao tema abordado.   

Já o caráter descritivo buscará a leitura do ambiente educacional e 

organizacional, referindo-se neste caso ao ambiente acadêmico de uma sala de aula 

e ao ambiente organizacional de duas empresas, focando no ambiente acadêmico a 

ótica do aluno e do professor e nas organizações a visão do gestor/supervisor 

quanto ao uso do trabalho por competências como ferramenta e estratégia aplicadas 

na formação dos educandos.   
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O estudo conjuga dados numéricos, quantitativos, à medida que se 

trabalha o percentual de respostas em cada um dos questionários propostos e 

dados qualitativos quando trabalha a análise das observações deixadas pelos 

respondentes ao longo dos questionários. Segundo Dowbor (2008), estudos que 

conjugam os métodos mistos ganharam visibilidade e legitimidade, uma vez que 

defendem a ideia de que uma estrutura de análise mista tende a aumentar o poder 

interpretativo do estudo, garantindo a fidelidade da coleta e interpretação dos dados. 

 

 

3.2 Caracterização do local da pesquisa 

 

 

O estudo foi realizado em uma instituição de ensino profissionalizante na 

cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e em duas organizações que possuem 

como colaboradores alunos dessa instituição de ensino também em Belo Horizonte, 

M.G. 

A instituição foi definida como local de pesquisa por ser pioneira, no 

município, na aplicação das competências como estratégia utilizada na formação de 

alunos no ensino profissionalizante. A instituição pesquisada trabalha com cursos 

técnicos em uma estrutura modular que compreende 3,0 módulos e um total de 1000 

horas para a absorção e prática dos conteúdos necessários à formação e 

desenvolvimento de competências, com foco no atendimento mercadológico e 

organizacional.  

Por estar inserida no mercado de formação profissional, a instituição 

estudada capacita seus colaboradores garantindo o contato com o que há de mais 

novo na área técnica e acadêmica no mercado, promovendo a construção e o 

desenvolvimento das competências dos seus alunos. 

Nesse sentido, a inserção profissional no ambiente de negócios é cada 

vez mais complexa, dinâmica e globalizada e requer o desenvolvimento de 

competências essenciais e a formação de parcerias que possibilitem complementar 

recursos e alcançar a competitividade (FLEURY; FLEURY, 2003). 

Para tanto, os professores são orientados ao trabalho construtivo com os 

alunos, propiciando um ambiente acadêmico de debate e discussão, favorecido pela 

teoria expositiva e práticas empresariais, concedendo ao aluno a proximidade, o 
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mais real possível, do mercado de trabalho e das atividades a serem desenvolvidas 

por ele, no dia a dia das organizações. 

O trabalho acadêmico orientado à aquisição e desenvolvimento de 

competências aplicadas aos alunos na instituição pesquisada busca contemplar o 

desenvolvimento cultural e profissional do sujeito de forma integral, observando a 

interação do conhecimento explícito e tácito com as habilidades e experiências do 

sujeito de forma a “empodeirá-lo” em suas atitudes e tomadas de decisão.  

 

 

3.3 Caracterização da população/sujeitos da pesquisa 

 

 

Os sujeitos, participantes do estudo, são 12 professores, 06 alunos do 

terceiro módulo do curso técnico em Administração e 06 gerentes e/ou supervisores 

de empresas cujos alunos participantes são funcionários e/ou estagiários e que 

concordaram em participar da pesquisa.   

A escolha do curso técnico em administração, foco da pesquisa, se deu 

devido ao fato do curso, dentre os oferecidos pela instituição de ensino, ser um dos 

mais procurados e com maior número de alunos, o que facilitaria a definição da 

amostra, bem como a determinação dos locais de coleta de dados. Como descrito, a 

estrutura do curso compreende 03 módulos com conteúdos orientados à teoria e à 

prática, perfazendo um total de 1000 horas de trabalho de formação. 

Critérios de aceite dos participantes para a pesquisa : Alunos: a) estarem 

regularmente matriculados no terceiro módulo do curso técnico em administração, e 

b) aceitarem participar da pesquisa. Professores: a) lecionarem para a turma 

participante da pesquisa, pelo menos, no terceiro módulo do curso, e b) aceitarem 

participar da pesquisa. Gerentes e ou supervisores de empresas: a) colaboradores 

das empresas selecionadas cujos alunos a serem pesquisados sejam funcionários 

ou estagiários e seus subordinados imediatos e b) aceitarem participar da pesquisa. 

A escolha do módulo III, último módulo dos 03 do curso, justifica-se com 

base na vivência dos alunos ao longo dos módulos I e II com o trabalho com 

competências. A escolha do módulo garantiu uma amostragem mais consciente da 

formação recebida durante o curso. Esse processo de vivência dos sujeitos, alunos e 



46 
 

professores, procurou mais profundidade e conhecimento de causa para a pesquisa 

realizada.   

A pesquisa contemplou duas turmas de um curso técnico com 56 alunos 

e 06 professores; entretanto esses números foram condicionados ao aceite dos 

sujeitos.  Em função disso, Collins e Hussey (2005) aconselham que o tratamento de 

dados seja efetuado sobre a população que efetivamente participar da pesquisa, 

uma vez que somente após a aplicação dos métodos de coleta e levantamento de 

dados poder-se-á considerar a amostra como efetiva e satisfatória para a 

consecução da análise prevista para o estudo em questão. 

 

 

3.4 Técnica e operacionalização da coleta de dados 

 

 

A pesquisa se constituiu de duas etapas: a primeira compreendeu uma 

revisão bibliográfica sobre gestão por competência nas organizações e 

competências na academia. Para tal foram consultados livros, dissertações e artigos 

científicos coletados na base indexada Scielo. Os termos indexadores utilizados 

foram: competência, gestão, administração, conhecimento, organização, gestão por 

competência, competência na organização e competência na academia.   

Segundo Thums (2003), a revisão bibliográfica se caracteriza por 

levantamentos envolvendo teorias, quadros de referência, autores ou outras 

revisões bibliográficas. 

A segunda etapa constou da coleta de dados. Para tal, foi utilizado o 

padrão de uma pesquisa tipo survey que, conforme Gil (1999), caracteriza-se pela 

interrogação direta dos participantes, solicitando informações a um grupo 

significativo de pessoas, e que utiliza um questionário estruturado.  

O levantamento de dados visa conhecer aspectos importantes do 

comportamento do local pesquisado delimitado pelo contexto a que se refere o 

estudo. A técnica para levantamento de dados utilizada foi um questionário 

estruturado.  
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O questionário foi elaborado e analisado pelo pesquisador, utilizando-se 

como referência a discussão levantada anteriormente acerca da formação 

profissional que utiliza a competência como ferramenta aplicada na academia.  

Para tanto a coleta de dados foi estruturada de forma a contemplar os 

ambientes em que o aluno, pudesse ser abordado e investigado sem que perdesse 

a sua referência de estudo, no ambiente acadêmico e nem a referencia de trabalho, 

na empresa. Conjugado a esses ambientes, a pesquisa abordou professores e 

supervisores/gerentes, cada qual em seu local de trabalho. 

 

1. Na academia, coleta de dados dos 56 alunos: eles foram abordados 

durante o período da aula, momento em que foi realizada uma breve 

explicação sobre a pesquisa e solicitada a sua participação. Os alunos 

que aceitaram participar da pesquisa ficaram em sala após a aula e 

tiveram 30 minutos para responder ao questionário estruturado. 

 

2. Na academia, coleta de dados dos 12 professores: durante o intervalo 

das aulas, esses profissionais foram abordados na sala dos 

professores, momento em que tiveram uma breve explicação sobre a 

pesquisa e foram convidados a participarem da mesma. Foi entregue o 

questionário estruturado aos participantes, que tiveram 30 minutos para 

respondê-lo após terminarem suas atividades acadêmicas ou 24 horas 

para devolvê-lo respondido no caso de falta de tempo para o momento. 

 

3. Nas organizações, junto aos 06 gerentes/supervisores, a coleta de 

dados dos gestores e ou supervisores: durante uma visita técnica à 

organização, com horário previamente agendado, ou através do envio 

por e-mail do questionário ao gestor ou supervisor direto dos alunos, 

funcionários ou estagiários da empresa. Esses profissionais receberam 

uma breve explicação sobre a pesquisa e foram convidados a 

participarem da mesma. Foi entregue o questionário estruturado aos 

participantes que tiveram 30 minutos para respondê-lo e devolvê-lo.  

 
4. No caso de recebimento por e-mail os respondentes tiveram 24 horas 

para devolvê-lo ao pesquisador, também por e-mail.  
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Os questionários aplicados aos alunos, professores e 

gestores/supervisores das organizações continham um total de 25 afirmativas, 

orientadas aos respondentes, subdivididas e direcionadas aos seus ambientes, 

academia e empresas, em suas respectivas áreas de atuação, professores, alunos e 

gestores/supervisores.  

Para a extração das repostas usou-se a marcação de alternativas com 

base na escala de Likert: discordo totalmente, não concordo parcialmente, 

indiferente, concordo parcialmente, concordo totalmente.  

Para esse trabalho foram separadas três das cinco apresentadas, não 

concordo, concordo parcialmente, concordo totalmente com as afirmativas. 

Os questionários continham afirmativas direcionadas aos respondentes, 

onde cada qual pôde escolher a alternativa que mais refletisse a sua opinião, 

explorando ainda a possibilidade da colocação de observações textuais extras no 

próprio instrumento de coleta. Tais observações tem a função de justificar a sua 

opinião ou ponto de vista acerca do assunto abordado. 

Todo o instrumento de coleta de dados foi considerado pelo pesquisador 

para a análise e conclusão do estudo. 

 

  

3.5 Estratégia de análises dos dados e divulgação dos resultados 

 

 

A análise dos dados possui características quantitativas e qualitativas 

uma vez que auferiu valores mensurados a partir da quantidade de opiniões 

expressadas e também levou em conta as observações textuais deixadas pelos 

sujeitos investigados.  

A análise quantitativa, abordou com base na distribuição de frequência de 

respostas, a mensuração das questões investigadas pelo instrumento estruturado de 

pesquisa enquanto que qualitativamente a pesquisa buscou com base nos 

referenciais averiguados no campo da gestão por competência a consolidação e 

análise das opiniões deixadas pelos respondentes.  

Para a análise quantitativa, os dados coletados no questionário foram 

planilhados por meio do Microsoft Excel 2010 (MSEXCEL2010) e, a partir de então, 
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dispostos em gráficos que possibilitaram uma visão geral das informações coletadas 

em cada grupo de entrevistados. 

Toda a análise foi quantificada em função da discordância total, 

concordância parcial e concordância total em relação às afirmativas propostas. Além 

das possibilidades de respostas concedidas, foram consideradas as observações 

deixadas por cada participante ao longo do material de coleta de dados. 

A análise quantitativa dos resultados foi feita com base nos gráficos 

apresentados e valores coletados e a análise qualitativa direcionada às observações 

deixadas pelos respondentes ambas divididas em quatro eixos, a saber: 

 

1. A ótica dos alunos respondentes acerca de suas opiniões sobre o tema 

da pesquisa. 

2. A visão do professor com base no questionário investigativo aplicado e 

suas opiniões sobre o tema estudado.  

3.  A opinião dos gestores/supervisores, com base nas afirmativas 

expostas nos questionários aplicados. 

4. A análise dos três grupos estudados (alunos, professores e gestores), 

na intenção de observar as semelhanças e divergências entre os 

mesmos. 

5. Intenção de observar as semelhanças e divergências entre os mesmos. 

 

A análise do questionário feita para cada um dos grupos selecionados foi 

realizada com base nas questões respondidas e no tratamento individualizado de 

levantamento e análise dos dados.  

Mais de uma questão foi analisada em conjunto com outras delas, em 

função do seu eixo temático, a fim de promover uma maior contextualização do 

assunto abordado e seus ambientes e de enriquecer a discussão. Todo o processo 

de discussão foi realizado à luz dos autores escolhidos para acompanhar a pesquisa 

promovendo assim o embasamento necessário para uma análise mais profunda dos 

resultados encontrados.  

O quadro abaixo aborda os objetivos da pesquisa e seus principais 

autores com o método utilizado para realiza-la e a fonte dos dados encontrados.  
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Quadro 02 - Objetivos da pesquisa conjugados com os autores, tipo e fonte  

 
Objetivos Específicos 

 

 
Autores 

 

 
Tipo de 

Pesquisa 
 

Fonte/ Instrumento de 
coleta de dados  

 
Verificar a percepção dos 
alunos, professores e 
organizações acerca do 
conceito de competências e 
sua aplicação na academia e 
nas organizações; 
 
 

Zarifian (2001) 
Torres (1999) 
Perrenoud (2001) 
Boog e Boog (2002)  
Mattos (2009) 
 

Pesquisa 
Bibliográfica. 
Pesquisa de 
Campo. 
 

Referencial Teórico. 
Questionários 1, 2, 3,4. 
 

 
Verificar como alunos e 
professores avaliam o 
desenvolvimento do trabalho 
com competências aplicado ao 
ensino técnico 
profissionalizante, 
especificamente em seu curso; 
 

Zarifian (2001) 
Perrenoud (2001)  
Freire (2005) 
 

Pesquisa 
Bibliográfica. 
Pesquisa de 
Campo. 

Questionários 1, 2, 3. 

Verificar, sob a ótica dos 
professores, alunos e 
organizações, como trabalho 
com competências, usado como 
estratégia de educação, 
contribui para a formação do 
técnico em administração  

 
Drucker (1995) 
Wood Jr e Picarelli Filho 
(1997) 
Durand (2000).  
Fleury e Fleury (2001) 
Sant’anna (2002) 
Le Boterf(1997). 
 

Pesquisa 
Bibliográfica. 
Pesquisa de 
Campo. 

Questionários 1, 2, 3,4. 

  

A reunião de cada um dos elementos do quadro acima promove a 

condução da pesquisa ao seu rumo, garantindo o direcionamento e a objetividade da 

mesma. O quadro apresenta os objetivos específicos do estudo conjugando-os com 

os autores cujas opiniões mais se aproximam do tema apresentado em cada um 

deles. Cada objetivo apresentado faz uma indicação dos questionários utilizados 

para a detecção total ou parcial dos resultados da pesquisa que vão ao encontro de 

suas propostas, respeitando o tipo de pesquisa usada. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

  

 

4.1 Perfis dos respondentes 

 

 

Este tópico apresenta o perfil dos respondentes participantes desse 

estudo, o ambiente em que se encontram, acadêmico ou empresarial, e as 

categorias a que pertencem alunos, professores e gestores e supervisores.  

 

1. Duas turmas de alunos do período matutino e noturno que perfazem 

um total de 56 alunos, formandos do curso Técnico em Administração 

da instituição pesquisada e com faixa etária entre 17 a 38 anos. Em 

sua maioria, 90% deles, desenvolvem algum tipo de trabalho 

remunerado, como estagiários ou colaboradores de algum tipo de 

organização. 

2. Doze professores participaram da pesquisa. Todos lecionam para o 

curso Técnico de Administração na instituição pesquisada, possuem 

graduação com concentração nas áreas de Gestão e Administração e 

titulação em Administração, Contabilidade, Psicologia Organizacional e 

Análise de Sistemas. Do total pesquisado, 07 atuam como consultores, 

administradores e/ou gestores na iniciativa privada e outros 5 somente 

como professores dentro e fora da instituição pesquisada. 

3. Seis Gestores/Supervisores foram pesquisados em seu ambiente de 

trabalho; todos trabalham nos setores administrativos de suas 

respectivas empresas. Do total pesquisado, 4 deles são graduados nas 

áreas de Engenharia e Administração e os outros 2 possuem formação 

técnica na área de Administração.  

As empresas escolhidas atuam na área de prestação de serviços na 

construção civil, organizações do terceiro setor e serviços gerais de 

recuperação de vias e projetos ferroviários.  

Nas empresas pesquisadas, alguns dos alunos participantes da 

pesquisa atuam como colaboradores e ou estagiários.   
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4.2 Análise e discussão das questões aplicadas 

 

 

A experiência concedida pela pesquisa é enriquecedora pelo fato de que, 

ao se observar meticulosa e contextualizadamente os ambientes e seus atores, o 

pesquisador passou a observar que as opiniões dos pesquisados ultrapassavam os 

ambientes que os circunscreviam, buscando um entendimento acerca das novas 

realidades mercadológicas, organizacionais e acadêmicas. Percebe-se que a 

pesquisa revelou-se um instrumento instigante para os participantes, à medida que 

os levou a responder questões que integravam os ambientes acadêmico e 

organizacional. Os resultados encontrados possibilitaram uma percepção mais 

acurada de questões que possam trazer benefícios de ordem pessoal e profissional 

para os participantes do estudo e para as organizações escolhidas, tanto a 

acadêmica quanto as empresariais. 

 

 

4.2.1 Resultados obtidos com foco na academia e nos alunos como respondentes 

 

  

Os alunos são peças chave de todo o trabalho, pois fazem a transição 

entre os ambientes pesquisados, academia e organização, mantendo aberto o canal 

de observação utilizado pelo pesquisador. 

Na aplicação do questionário de coleta de dados (Apêndices 04 e 05) 

direcionado aos alunos participantes da pesquisa, observou-se, ao longo do 

processo, o compromisso dos pesquisados em participar do estudo, verificado aqui 

pela atenção empregada na expressão de opiniões ao longo da folha de questões, 

pelo tempo dedicado pelos respondentes ao questionário.  

Todos os alunos, num total de 56, responderam ao questionário, todas as 

questões foram respondidas destacando-se também observações deixadas pelos 

participantes da pesquisa. 

A partir dos dados fornecidos pelo Gráfico 01, faremos a análise e a 

discussão dos resultados encontrados na pesquisa, com base nas afirmativas 

apresentadas aos alunos e em suas escolhas. 
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Gráfico 1 - Auferição da % de respostas referente ao questionário apresentado quanto à opinião dos 
alunos que estudam e trabalham quanto ao conceito e o trabalho com competências 
 

 
 

Fonte: dados da pesquisa  

 
A análise da questão 01,02 e 04 (QUADRO 3), propostas no questionário 

direcionado aos alunos, que retratou a opinião dos mesmos acerca do conceito de 

competências e dos seus desdobramentos, revela que os alunos, de uma forma 

geral, assimilaram as orientações e os conceitos propostos pelos professores ao 

longo do curso. 

 

Quadro 3 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos alunos – visão 

do aluno como estudante – Questões 01,02 e 04 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

Concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

01 
A definição de competência é feita a partir da 
reunião dos conceitos de conhecimentos, 
habilidades e atitudes. 

01 10 45 

02 

O conhecimento é o saber, reúne o seu 
aprendizado acumulado; a habilidade é a sua 
experiência, é o saber – fazer; e a atitude é o 
saber – ser; são as decisões que se tomam 
frente aos problemas. 

03 13 40 

04 

Aprender a pensar, aprender a aprender, 
desenvolver a criatividade e saber resolver 
problemas são compostos da competência e 
devem ser trabalhados em sala de aula. 

02 15 39 
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Este fato pode ser comprovado por meio da análise da questão 01, que 

revela que 45 dos alunos concordam totalmente com a afirmativa apresentada, 

seguido de 10 que concordam parcialmente com a tal e 01 não concorda com a 

afirmativa, o que reforça a posição dos alunos quanto ao entendimento acerca do 

conceito de competências apresentado.   

A questão 02, que faz referência aos desdobramentos do conceito de 

competências, indica que 40 concordam totalmente com a afirmativa proposta; em 

contra partida 13 concordam parcialmente com a mesma, e 3 dos alunos não 

concordam com a afirmativa proposta, o que também reforça que a maioria dos 

alunos conhece o raio de abrangência do conceito de competências e seus 

possíveis desdobramentos.  

Na questão 04 foi verificado o desdobramento do conceito de 

competências mais aplicado à prática, onde também foi discutido o local de sua 

aplicação e trabalho. Sob a ótica dos alunos, constata-se que 39 deles concordam 

totalmente com a afirmativa apresentada, enquanto que 15 concordam em parte com 

a mesma e ainda que 2 dos mesmos não concordam  da afirmativa. 

Nas observações deixadas pelos respondentes acerca das afirmativas em 

questão 01, 02 e 04, constatou-se que a concordância parcial ou discordância geral 

com as mesmas, foram justificadas pela falta da inclusão do elemento valor junto ao 

conceito de competências, proposto na questão 01. Pelo fato de trabalharem em 

algumas das empresas pesquisadas, podem sofrer influências dos gerentes e 

supervisores que também levantam a inclusão dos valores junto ao conceito de 

competências apresentado, essa afirmativa será verificada pelo estudo mais à 

frente. 

No tocante às afirmativas 02 e 04, que comungam da mesma ideia, 

incluindo-se na quarta questão o local de aplicação do trabalho e os compostos da 

competência, encontram-se algumas observações dos pesquisados que sugerem 

que é nas empresas que se desenvolvem habilidades e atitudes, ficando a escola 

encarregada de ministrar o conhecimento.  

Em uma das observações, “a escola pode tentar desenvolver os alunos 

para resolverem problemas, mas na verdade, eles acontecem realmente é na 

empresa e lá devem ser resolvidos”, o aluno pesquisado demonstra a aplicação do 

conceito de competências no que tange às habilidades a serem desenvolvidas 
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através da prática e ainda informa através de sua experiência que trabalhando e 

fazendo é que se aprende. 

Uma análise mais criteriosa que faz o cruzamento dos dados entre os 

questionários revela que o grupo que discorda parcialmente ou totalmente das 

afirmativas 02 e 04 também pode compor um grupo que tem a mesma opinião para 

a questão 01. Essa percepção indica que uma minoria de alunos, não captou o 

conceito de competências e os seus desdobramentos ou não participaram com 

efetividade da pesquisa.   

Além de autores como Zarifian (2001) e Boog e Boog (2002) que propõem 

o seu conceito de competências, baseado no saber, saber fazer e saber ser, 

conceitos que corroboram diretamente com as afirmativas em questão, contamos 

com Le Boterf (1997) e Kotler (2006) que procuraram estabelecer uma correlação 

entre o conhecimento e a aprendizagem, partindo do pressuposto de que a 

aprendizagem compõe o estágio inicial da competência nos moldes do 

desenvolvimento das habilidades e atitudes, anunciando o meio acadêmico como o 

início do processo. 

A questão 03 (QUADRO 4) trata da formação de técnicos em 

administração a partir da aquisição e desenvolvimento de competências específicas 

e que afirma que todos podem se tornar administradores. Os resultados encontrados 

foram que  40 dos respondentes não concordam com a afirmativa, enquanto que 11 

alunos discordam parcialmente e 5 concordam totalmente.  

 
Quadro 4 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos alunos – visão do aluno 

como estudante – Questão 03 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

Concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

03 

Para saber administrar precisamos adquirir 
e desenvolver competências específicas; 
então a partir desse processo todos podem 
se tornar administradores. 

40 11 5 

 

A observação, “para saber administrar precisa-se de experiência”, deixada 

por um dos respondentes apoia o conceito de competências quando foca o seu 

embasamento não só no conhecimento que pode ser adquirido em sala de aula mas 

também nas habilidades e atitudes desenvolvidas com a prática. 
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Autores como Durand (2000) trazem à tona essa discussão quando 

apresentam o conceito de competências, agora desdobrado em seus componentes 

conhecimentos (informação, saber o que, saber por que), habilidades (técnica, 

capacidade e saber ser) e atitudes (querer fazer, identidade e determinação).  

Lopes (2001) traz sua contribuição para a análise quando afirma que as 

competências requerem a produção de habilidades, um “saber fazer” necessário ao 

exercício profissional.  

Martins (2002) conceitua administração não como a atuação em um 

espaço físico empresarial, mas como um campo, um objeto de estudo e de análise 

organizacional e sua dinâmica funcional.  

Os conceitos trazidos pelos autores reforçam a opinião dos respondentes 

na medida em que expandem o trabalho da academia na formação dos alunos para 

as organizações, promovendo a interação dos ambientes em um aprendizado 

contínuo. 

No que se refere aos benefícios pessoais e profissionais que podem ser 

adquiridos com o uso das competências como estratégia na formação de alunos 

descritas na afirmativa 05 (QUADRO 5), 41 dos respondentes concorda totalmente 

com a aquisição de benefícios ao se usar as competências como estratégia de 

formação acadêmica e 13 dos alunos pesquisados concordam parcialmente com a 

afirmativa, enquanto que 2 não concordam com a mesma.  

 
Quadro 5 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos alunos – visão do aluno 

como estudante – Questão 05 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

05 

O trabalho de aquisição e desenvolvimento 
de competências, realizado em sala de 
aula, traz benefícios para a vida pessoal e 
profissional. 

2 13 41 

 

A análise de algumas das observações deixadas pelos alunos, entre elas,  

“...na empresa nos dão chance de aprimorar o que vemos em sala de aula” ou “... 

hoje eu trabalho com coisas diferentes das que fazia antes de começar o curso”, 

revelam que os respondentes que concordam totalmente ou parcialmente com a 
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afirmativa proposta aproveitam o trabalho de desenvolvimento e aquisição de 

competências realizado em sala de aula para se promoverem nas organizações em 

que trabalham.  

Este fato pode ser confirmado quando mencionam nas observações 

deixadas algumas das posturas de aceitação das empresas e de seus 

gerentes/supervisores em relação ao trabalho que desenvolvem. Dessa forma a 

organização se manifesta positivamente acerca do seu desenvolvimento pessoal e 

sua atuação profissional. Autores como Fleury e Fleury (2001, p. 188) apontam as 

competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização, essa 

afirmativa delineia a situação encontrada nas respostas dos entrevistados.  

Quando se verifica em Sant’anna (2002, página 273), o conjunto das 

principais competências requeridas pelas organizações na atualidade, confirma-se a 

afirmativa 05 do instrumento de pesquisa e, por conseguinte, a opinião dos 

respondentes acerca do trabalho com as competências na academia, uma vez que 

muitas delas fazem parte do trabalho com competências em sala de aula e do dia a 

dia de trabalho das organizações.  

Quando é levado em conta a interação entre os ambientes 

organizacionais e acadêmicos, percebe-se que as competências apontadas por 

Fleury e Fleury (2001) e Sant’anna (2002) reúnem características essenciais para a 

formação do sujeito de forma mais completa para o mercado e que tais 

características podem ser verificadas no trabalho com as competências ao reunirem 

as capacidades essenciais cognitivas, acadêmicas e práticas.  

A questão 06 (Quadro 6) apresentada em seguida investiga a opinião dos 

respondentes quanto ao tipo de atividade desenvolvida em sala de aula, sugerindo 

que o trabalho com competências propõe atividades mais dinâmicas e práticas em 

relação aos que as atividades dos  cursos ditos tradicionais propõe.  
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Quadro 6 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos alunos – visão do aluno 
como estudante – Questão 06 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

06 

As atividades desenvolvidas em sala de aula 
durante o curso que trabalha com competências 
são mais dinâmicas e práticas do que as 
atividades trabalhadas nos cursos tradicionais 
onde se enfatiza mais a teoria. 

03 14 39 

 

Constatou-se que 39 dos 56 alunos pesquisados concordam totalmente 

com a questão, 14 concordam parcialmente com a afirmativa e 03 não concordaram 

com ela. Esses dados podem estar alicerçados por algumas das opiniões deixadas 

pelos pesquisados: “...em sala de aula observamos a interação dos professores com 

a turma, a discussão, as opiniões, as aulas são diferentes das que acontecem no 

ensino tradicional”, “as aulas são direcionadas para a empresa, falamos o tempo 

todo de empresa”. 

Verifica-se que, em todo o trabalho orientado à competências, lança-se 

mão de atividades práticas, individuais e ou coletivas que buscam o reflexo das 

organizações dentro do ambiente acadêmico. O modelo de trabalho com 

competências reforça ainda mais as competências descritas por Sant’anna (2002) 

como as mais requeridas para a atualidade.   

Há que se observar o trato da teoria como suporte à prática realizada e a 

sua importância na consolidação do conhecimento que somente emerge, de acordo 

com Freire (2009), da invenção e reinvenção e do questionamento inquieto do 

sujeito. Os 14 respondentes que não concordam totalmente com a afirmativa 06 do 

questionário aplicado podem estar divididos pelo trabalho teórico e prático 

desenvolvido em sala de aula. Tal afirmativa pode ser embasada em uma das 

afirmativas deixadas pelos alunos: “... as aulas são bastante práticas, mas também 

tem bastante teoria”. 

Os 03 entrevistados que discordam totalmente com a afirmativa em 

questão também podem estar incluídos em um grupo mencionado anteriormente  

que se revela imparcial em suas opiniões durante grande parte da pesquisa.  Tal 

grupo, em média 3,9% do total de pesquisados tem se revelado mais alheio aos 

conceitos propostos, fato também observado desde a análise da questão 01.  
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O bloco a seguir, que envolve as questões de 07 a 11, está alinhado 

principalmente com as organizações pesquisadas e seus gestores/supervisores, sob 

a ótica dos alunos respondentes que estão presentes em sala de aula e que 

trabalham em algumas dessas empresas.  

A questão 07 (Quadro 7), assim como um dos objetivos específicos deste 

trabalho, quer verificar a opinião dos pesquisados quanto ao aproveitamento dos 

conhecimentos adquiridos em sala de aula através da aplicação da estratégia de 

competências e sua aplicação na organização. Para tanto, foram observados os 

entrevistados que além de estudarem também trabalham em algum tipo de 

organização ou em uma ou mais das estudadas nessa dissertação.  

 

Quadro 7 - Afirmativas que compuseram o questionário dos alunos – visão do aluno como 
profissional – Questão 07 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

07 

Na empresa onde trabalha ou de que é 
proprietário, o conhecimento adquirido no 
curso através do trabalho por 
competências pode ser aproveitado 
integralmente. 

04 17 20 

 

Do total de 56 alunos pesquisados, 41 trabalham e estes serão o foco das 

questões que se seguem.  

Dos 41 pesquisados, 20 concordam totalmente com a afirmativa da 

questão enquanto que 17 concordam apenas parcialmente indicando, em algumas 

das observações deixadas, que nem sempre se pode aplicar nas empresas o que 

veem em sala de aula, quer seja pela falta de oportunidade ou ainda pelo tipo de 

tarefa que desenvolvem. Alguns dos pesquisados afirmam que, na medida do 

possível, aplicam o que estudam. O restante, 04 discorda totalmente com a 

afirmativa proposta. Afirmativas como esta: “... aprendemos muita coisa e quase 

tudo pode ser aplicado nas tarefas que realizo”, deixadas pelos entrevistados, 

reforçam os resultados encontrados na pesquisa confirmando, inclusive, outras 

observações encontradas. 

Uma seção deste estudo trata das articulações entre o conceito de 

competências na academia e nas organizações. Nessa discussão, lança-se mão de 
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autores como Santos (2001) que promovem a organização como meio para 

conseguir os objetivos e metas, pessoais e profissionais, quando os mesmos são 

propostos ao sujeito, levando-o a se questionar sobre o sentido e a finalidade da 

escola.  

A ponderação feita pelo autor quanto ao sentido e a finalidade da escola, 

pode ser confirmada no momento em que na pesquisa identifica que a maioria dos 

respondentes afirma utilizar de maneira geral os conhecimentos adquiridos no curso, 

aplicando-os em seu local de trabalho.  

Nesse sentido, a função da escola se realiza à medida que o trabalho 

com competências na academia dá sinais positivos, também constatados e 

mensurados pela análise da questão 05, quando ressalta os benefícios profissionais 

e pessoais da formação a partir do trabalho com competências sob a ótica dos 

alunos.  

Na questão 08 (Quadro 8) verifica-se a mesma posição sob a ótica dos 

professores e gestores/supervisores em seus respectivos questionários que 

consideram o tipo de formação apresentada como o indutor de diferencial 

profissional. 

 
Quadro 8 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos alunos – visão do aluno 

como profissional – Questão 08 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

08 

A formação escolar com base em 
competências traz mais segurança 
quando você precisa dar opiniões ou 
resolver problemas no dia a dia de 
trabalho. 

02 16 23 

 

Bitencourt (2001) contribui com essa análise, quando menciona sobre a 

forma e a compreensão com que o indivíduo deve enxergar as competências e suas 

relações com os ambientes acadêmicos e organizacionais, referindo-se ao 

conhecimento teórico adquirido, na academia, como representante das 

características intelectuais e descritivas contidas nas teorias, métodos e fatos que o 

sujeito, aluno ou profissional, devem conhecer. 
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A questão 08 traz à tona a opinião dos respondentes que se dividem em 

23 deles concordando totalmente e 16 concordando em partes com a afirmativa 

proposta, sendo que 2,0 deles não concordam com a afirmativa.   

Essa maioria que concorda com a afirmativa conta com o apoio de Torres 

(1999) que, ao se enveredar pela busca do entendimento das competências na 

educação, identifica elementos a serem desenvolvidos e aplicados por todos, tais 

como: aprender a pensar, aprender a aprender, ter criatividade e aprender a resolver 

problemas.  

Tais elementos trabalhados no dia a dia da sala de aula constituem 

ingredientes importantes na aquisição da segurança, reflexo da autonomia, para a 

tomada de decisões no trabalho. Moscovici (1998) busca referências nas 

competências interpessoais, nas habilidades de lidar eficazmente com essas 

relações e no conjunto de atitudes para entender a mudança que compreende o 

trabalho e das circunstâncias que o cercam.  

Entender essas relações e a sua participação na formação do sujeito, 

pode conceder à academia a oportunidade de integração de seu ambiente com o 

organizacional, na busca de resultados mais efetivos na formação do sujeito.   

Nas observações deixadas pelos alunos: “... fica mais fácil quando 

estudamos aquilo que as empresas precisam”, “... quando se trabalha em sala de 

aula com aquilo que possivelmente poderá ser encontrado nas organizações”, 

observa-se que o treino, o estudo, a discussão, elementos que compõem o trabalho 

com competências, concedem mais segurança ao aluno nas tomadas de decisões 

dentro das empresas.    

A questão 09 (Quadro 9) trata especificamente do benefício concedido 

aos alunos quanto à experiência de se trabalhar em equipe na academia e os 

reflexos desse trabalho para a organização no mundo profissional. Para esta análise 

podemos envolver elementos das questões 06 e 08, pelo fato de que as mesmas 

conjugam afirmativas inerentes à estratégia utilizada no trabalho com competências, 

quando aplicado à formação de alunos. 
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Quadro 9 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos alunos – visão do aluno 
como profissional – Questão 09 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

09 

A formação técnica através da aquisição e 
desenvolvimento de competências 
facilita/favorece o trabalho em equipe na 
empresa 

3 12 26 

 

Este modelo de formação por competências por si só fornece subsídios 

aos respondentes, concordantes parciais e totais, quando Maximiano (1992) 

conceitua organização como a combinação de esforços individuais que tem por 

finalidade a realização de propósitos coletivos. 

No levantamento de dados para a análise dessa questão, 26 dos 

pesquisados concordam totalmente com a afirmativa proposta e dividem opiniões 

contra 12 que concordam parcialmente com a mesma e com 3 que discordam 

totalmente com a questão. Pode-se recorrer à teoria pesquisada e aos autores que a 

sustentam, percebe-se que a formação que envolve o trabalho com competências 

desenvolvido na academia possui uma referência fortíssima no modelo 

organizacional.  

Perrenoud (2001) conjuga em sua visão aspectos inerentes ao trabalho 

em equipe quando pensa em competências em termos da sinergia e da 

orquestração de recursos cognitivos e afetivos diversos, frente às situações 

enfrentadas cotidianamente. 

A concordância parcial com a afirmativa proposta, mediante algumas 

afirmativas esclarecedoras apresentadas pelos próprios pesquisados, conduz a um 

entendimento mais estreito acerca da afirmativa por parte desse grupo. Nota-se que 

os mesmos fazem referência ao tipo de atividade que desenvolvem na empresa, 

muitas vezes de ordem mais individual e até mesmo solitária para apoiarem suas 

opiniões.  

O caráter parcial coletado na afirmativa mostra que os respondentes 

dividem opiniões quanto à proposta do trabalho com competências na academia, 

pois também consideram que, em outras atividades desenvolvidas por eles na 

empresa, o trabalho em equipe é fundamental. 
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Observando a posição adotada pelos respondentes nas questões 10, 03 e 

06, verifica-se que as suas opiniões se dividem mais equilibradamente quando as 

questões abordadas dizem respeito à opinião deles acerca da situação em que 

estão inseridos e da posição dos outros em relação a eles.  

Quando 46,3% afirmam que concordam totalmente que a empresa em 

que trabalham os valoriza e lhes concede mais oportunidades para aplicar seus 

conhecimentos (questão 10 – QUADRO 10), eles também observam que a empresa 

onde trabalham tem uma política de trabalho mais integrativa e de valorização de 

seus colaboradores como um todo.  

 

Quadro 10 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos alunos – visão do 
aluno como profissional – Questão 10 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

10 

A empresa onde você trabalha valoriza e 
oferece oportunidades para prática dos 
conhecimentos que você adquiriu em seu 
curso. 

09 13 19 

 

Os 13 entrevistados que concordam parcialmente com a questão 

abordada deixam impressas suas opiniões quanto à posição assumida, registrando 

que às vezes a valorização acontece na empresa ou que “quando a empresa tem 

interesse nos dão oportunidades”. Alguns dos 09 entrevistados que se posicionaram 

discordantes da afirmativa proposta na questão dez registraram suas opiniões 

observando que as empresas onde trabalham são muito pequenas e que não havia 

muito que se fazer lá, ou que os donos não se preocupam com isso porque não têm 

tempo.  

Na análise das questões anteriores e com base no cruzamento das 

opiniões escolhidas pelos respondentes com as observações coletadas, pode-se 

observar que há uma desmotivação para o trabalho. Esse fato pode refletir por sobre 

o trabalho com competências em sala de aula traduzindo-se em uma falta de 

interesse por parte do aluno.  

O Artigo 35 da LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação converge à 

educação para a prática quando define que compete à academia, no contexto do 

ensino profissionalizante, propiciar os mecanismos necessários para o 
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desenvolvimento individual básico, ficando clara a preparação para o trabalho e o 

desenvolvimento da cidadania do educando. Freire (2005, p.25) reforça essa opinião 

quando sugere que a aprendizagem se dá pela vivencia da práxis. 

Observa-se na questão 10, que apesar do reforço teórico fornecido pelos 

autores, do trabalho desenvolvido em sala de aula, as empresas ainda não 

assumem posições bem definidas quanto à valorização ou mesmo confiabilidade no 

sentido de conceder mais oportunidades ao formando, mesmo os que trabalham 

com competências. 

A questão 11 (QUADRO 11), procura generalizar a aplicação do trabalho 

com competências estendendo aos variados tipos de empresa a possibilidade de 

absorção desse profissional, com todo o seu preparo teórico e prático.  

 
Quadro 11 - Afirmativas que compuseram o questionário dos alunos – visão do aluno como 

profissional – Questão 11 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

11 

O conhecimento adquirido e as 
habilidades desenvolvidas durante o 
curso podem ser aplicados a todo tipo de 
empresas que você conhece. 

02 14 25 

 

Drucker (1995) afirma ser função das organizações tornar produtivos os 

conhecimentos. Lopes (2001) reforça essa afirmativa ao discorrer que competências 

requerem a produção de habilidades, um “saber fazer”, necessário ao exercício 

profissional.  

Adota-se a premissa de que a academia concede ao aluno uma formação 

mais generalista para que o mesmo possa se encaixar profissionalmente em 

variados perfis organizacionais cabendo ao sujeito, o aluno, a escolha e a ênfase 

que dará à sua formação profissional. 

Na questão 11, 25 dos respondentes concordaram totalmente que as 

competências adquiridas em sala de aula durante o curso podem ser aplicadas em 

todo tipo de empresas. Esta visão apoiada pela maioria dos alunos reforça o 

trabalho com competências desenvolvido em sala de aula e a finalidade da escola 

como um ambiente que prepara o aluno profissional e socialmente.  
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Oderich (2005) observa que as organizações estão cada vez mais 

inseridas em um contexto de alta capacidade e desempenho e de adaptação e 

desenvolvimento constantes, demandando competências que, cada vez mais, 

possam agregar valores para si e para o seu colaborador. 

Observando-se agora os 14 respondentes que concordam em parte com 

a referida questão 11, nota-se que algumas observações deixadas por eles podem 

elucidar o motivo da opinião mediana. Alguns registram que não conhecem como 

profissionais outras empresas e nem sequer já mudaram de função. Outra parte 

desse grupo entende que, sendo o curso técnico em administração, muitas 

empresas e muitas das funções que ocupam não utilizam alguma parte do que 

aprendem. 

Observa-se, na investigação das opções escolhidas em contrapartida com 

as observações deixadas, uma falta de amplitude na visão de alguns respondentes 

quanto ao raio de ação e abrangência do curso que escolheu como profissão, o que 

também justifica a opção por discordar totalmente com a afirmativa observada em 2 

dos respondentes. 

Uma análise mais generalizada do grupo de alunos pesquisados revela 

que a maioria deles entende o conceito do trabalho com competências, absorveram 

bem o conceito básico de competências proposto por alguns autores, conhecem a 

importância de suas experiências de vida em todo o processo de desenvolvimento e 

aquisição de competências, entende a sua posição como profissional dentro e fora 

das organizações e o seu papel social. 

No trabalho, muitos percebem a dificuldade das empresas em que 

trabalham, seja pelo porte ou pelo mercado em que atuam. Conseguem conceber 

ideias e novos processos, mas aguardam a sua oportunidade concedida pelas 

empresas. Muitos deles vivem a possibilidade do crescimento profissional com base 

no curso que fazem desfrutando da segurança de atuarem em sala com aquilo que o 

mercado demanda, embasados em uma metodologia de trabalho que reflete os 

modelos das organizações. 

No Gráfico1, a seguir, podem ser visualizados os percentuais relativos às 

respostas a cada uma das questões constantes do questionário aplicado aos alunos.  
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GRÁFICO 1 - Auferição da % de respostas referente ao questionário apresentado quanto à opinião dos alunos que estudam e trabalham e o conceito e o trabalho 
com competências 
 
Fonte: dados da pesquisa  
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4.2.2 Resultados com foco na academia e nos respondentes professores 

 

  

Através dos resultados demonstrados no gráfico 02, esse tópico tratará da 

análise das opiniões dos professores acerca das afirmativas propostas no 

questionário (Apêndice 06).  

Para esta análise, deve-se considerar a experiência dos professores 

entrevistados em outras escolas (ensino técnico e faculdades) e a adoção do 

trabalho com competências somente na instituição pesquisada. 

 

Gráfico 02 - Auferição de respostas referente ao questionário que investigou a opinião 

dos professores quanto ao conceito e o trabalho com competências aplicado como estratégia de 

ensino em sala de aula. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao analisar a afirmativa 01 (Quadro 12) do questionário aplicado, 

percebe-se que 12 dos respondentes concordam que o conceito de competências 

abordado é bastante consistente em relação aos seus conhecimentos sobre o 

assunto.  

 
Quadro 12 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos professores – 

Questão 01 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não concordo 
Concordo 

em partes 

Concordo 

Totalmente 

01 
A definição de competência é elaborada 
a partir da reunião dos conceitos de 
conhecimentos, habilidades e atitudes. 

0 0 12 
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Tal resultado confirma que o conceito de competências baseado em 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes está cristalizado na mente dos respondentes 

o que, de uma forma geral, facilita a comunicação e o trabalho desenvolvido na 

academia. 

Por outro lado há que se atentar para os desdobramentos desse conceito 

principalmente quando se determina como alvo a formação profissional e social, que 

passa por além do ambiente acadêmico em um contexto mais amplo. Quando os 

autores Zarifian (2001) e Boog e Boog (2002) propõem o seu conceito de 

competências, baseado no saber, saber fazer e saber ser, eles passam a considerar 

não só o que é explícito e evidente para o trabalho, conhecimentos, habilidades e 

atitudes, mas elementos, conhecimentos e experiências ditos tácitos que o individuo 

acumulou, que desenvolveu e que se tornam balizadores de decisões, elementos 

estes que tangenciam e contornam o ambiente do professor, reforçando as relações 

cognitivas. 

Esses elementos mencionados, ditos tácitos e explícitos, vão se tornando 

perceptíveis quando a questão 02 (Quadro 13) invoca ainda mais o olhar dos 

professores quanto à melhor reação dos alunos ao trabalho com competências em 

relação às metodologias tradicionais, ambas utilizadas na academia. A totalidade 

dos respondentes, ou seja, 12 deles concordam em parte com tal afirmativa e 

observam que, por parte dos alunos, existe uma resistência quanto ao volume de 

trabalho gerado para a aquisição ou o desenvolvimento da competência que essa 

estratégia exige. 

 

Quadro 13 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos professores – 
Questão 02 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

02 

O aluno do curso técnico reage melhor 
ao trabalho com competências do que à 
metodologia desenvolvida nas escolas 
tradicionais. 

0 12 0 
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Torres (1999) e Freire (2005), à sua moda, reforçam a dificuldade de se 

trabalhar com competências e evidenciam os resultados acima apresentados 

quando introduzem no conceito de competências elementos como a “práxis” de 

Freire (2005), “os homens são seres da práxis”, e o aprender a pensar, o aprender a 

aprender, o ter criatividade de Torres (1999).  

É fato que, muito mais do que somente a teoria ensinada e cobrada, todo 

esse processo que envolve a estratégia do trabalho com competência consome 

muito mais tempo e trabalho. 

O envolvimento do professor e do aluno no trabalho com competências é 

de fato evidente, à medida que se percebe por parte do professor um esforço muito 

grande no mapeamento de competências existentes e as que podem e devem ser 

desenvolvidas.  

Os resultados da questão 03 (Quadro 14) dividem as opiniões dos 

professores pesquisados quando focam as competências acadêmicas, aquelas 

trabalhadas em sala de aula, como sendo a imagem das trabalhadas nas 

organizações, criando pontos de convergência para as competências a serem 

trabalhadas na academia, as individuais e as coletivas. Wood e Picarelli Filho (1997) 

trataram dessas competências identificando-as como as funcionais, aquelas 

requeridas para o trabalho nas organizações, concernentes à função desenvolvida 

pelo sujeito.  

 

Quadro 14 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos professores – 
Questão 03 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

03 

No trabalho com os alunos do curso 
técnico em administração, distinguem-se 
com clareza as competências individuais 
das coletivas a serem trabalhadas. 

0 6 6 

 

Do total de 12 professores respondentes 06 concordam totalmente que as 

competências trabalhadas em sala são parecidas com as das organizações, fato 

comprovado pelas observações feitas pelos próprios respondentes, “trabalhamos em 

sala com aquilo que é praticado lá fora”. Coincidentemente, esses mesmos 

respondentes também declararam na pesquisa que possuem atividades 

empresariais além da puramente acadêmica, o que lhes confere um olhar mais 

externo ao acadêmico.  
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 Ainda na questão 03, os 06 restantes concordam em partes com a 

afirmativa e registram que a prática é importante, mas que o conhecimento teórico 

permite a formação de um profissional mais generalista no atendimento ao mercado. 

Observou-se que esses respondentes declararam somente desenvolver atividades 

acadêmicas na unidade pesquisada e em outras unidades de ensino, o que lhes 

confere um olhar mais direcionado à academia.  

Na avaliação de Zainko (2004), a maioria das propostas pedagógicas 

enfatizam competências de ordem cognitiva e técnica que criam os apoios para a 

educação do futuro e que articulam o conhecimento científico com a prática. 

A discussão de Zainko (2004) apoia também os resultados encontrados 

nas questões 04 e 05, que focam o aluno e tratam essencialmente das 

competências básicas, aquelas trazidas, desenvolvidas e ou adquiridas pelos 

sujeitos, essencialmente cognitivas e técnicas. 

 

Quadro 15 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos professores – Questões 
de 04 a 07 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

04 

As diferenças no desenvolvimento 
individual e coletivo dos alunos são 
rapidamente percebidas quando o 
trabalho por competências é aplicado. 
 

0 10 02 

05 

O trabalho com competências realizado 
no curso técnico em administração 
resgata e desenvolve o conhecimento e 
as habilidades trazidas pelos alunos. 
 

0 11 01 

06 

O trabalho com base em competências 
realizado no curso técnico de 
administração está alinhado às demandas 
das organizações e do mercado. 
 

0 06 06 

07 
O trabalho com a aquisição e 
desenvolvimento de competências 
aproxima o aluno das organizações. 

0 0 12 

 

Essa discussão conferiu subsídios à pesquisa na aferição dos resultados 

referentes ao desenvolvimento individual e coletivo do sujeito observado em sala de 

aula pelo professor, quando 10 dos respondentes da questão 04 (Quadro 15) 
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concordam parcialmente que as diferenças observadas no desenvolvimento 

individual e coletivo dos alunos é percebido rapidamente e os 12 concordaram 

totalmente com a afirmativa do questionário.  

Esse fato pode ser melhor percebido através de observações pautadas 

pelos respondentes em relação às atividades, trabalhos e exercícios, individuais e 

coletivos, ministrados durante as aulas. 

Comprovadas também nas observações individuais dos respondentes 

feitas a partir das afirmativas 04 e 05 (Quadro 15) quando indicam ou não 

dificuldades em separar as competências individuais das coletivas, quando se trata 

de trabalhar o resgate e o desenvolvimento das mesmas e o pouco tempo para tal 

trabalho.  

Observa-se que a metade dos entrevistados pelo pesquisador na questão 

06 (quadro 15) concorda que o trabalho com base em competências realizado no 

curso está alinhado com as demandas das organizações. Estas opiniões são 

comprovadas quando observamos sua divisão entre os indivíduos que trabalham 

dentro e fora do ambiente acadêmico e, portanto, possuem uma visão de mercado e 

das empresas que lá atuam e pelos indivíduos que trabalham somente no meio 

acadêmico e não possuem um contato direto com o mercado organizacional e suas 

práticas.  

Através do olhar de Sant’anna (2002), quando elenca as quinze 

competências principais requeridas na atualidade, nota-se que parte delas, as 

competências cognitivas que perpassam pela prática e são percebidas no mercado e 

nas empresas e outras tantas competências, tratam do aprendizado e do trabalho a 

serem concedidos e realizados na academia. 

A discussão acima também integra comentários produtivos à abordagem 

da próxima questão a ser discutida. Observa-se que a questão 07 (Quadro 15) pede 

a opinião dos professores quanto à aproximação do aluno junto às organizações 

através do trabalho com competências realizado na academia. Verificou-se que 12 

dos pesquisados concordam com a afirmativa; alguns dos respondentes ainda 

pontuam que a prática é essencial na formação do sujeito. 

Tais observações e resultados são confirmados pela Resolução n° 03 de 

18 de setembro de 2002, art. 01 das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais, quanto 
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à Educação Profissional integrar as diferentes formas de educação, ao trabalho, a 

ciência e a tecnologia para garantir ao cidadão a aptidão ao trabalho (BRASIL, 

2002). 

Conjugar conhecimentos teóricos e práticos, ambientes acadêmicos e 

empresariais, transformar o sujeito a partir de tudo o que sabe e dotá-lo dos 

conhecimentos que lhe faltam, integrando-o ao mercado de forma mais completa é, 

portanto, o desafio da atualidade. A questão 08 (Quadro 16) aborda o tema quando 

sugere que existem diferenciais adquiridos pelos alunos ao longo de sua formação 

quando a mesma é baseada no trabalho com competências. Na totalidade, 12 dos 

respondentes, concordam totalmente com a afirmativa e tecem observações sobre a 

conjugação da teoria e da prática para conferir os diferenciais profissionais 

demandados pelo mercado na atualidade.  

Entregar ao mercado um profissional mais completo e preparado indica a 

consolidação dos conceitos de competência explorados por diversos autores.  

 
Quadro 16 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos professores – 

Questão 08 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

08 

No trabalho com os alunos do curso 
técnico em administração, distinguem-se 
com clareza as competências individuais 
das coletivas a serem trabalhadas. 

0 0 12 

 

 Os autores Ruas (2005) e Perrenoud (2001) em suas afirmativas, 

reforçam a opinião dos entrevistados, quando observam a competência como a 

mobilização de capacidades do sujeito e a integração dos conhecimentos dos 

mesmos diante de uma situação e que a legitimação dessas competências acontece 

com o trabalho. 

 



73 
 

 
GRÁFICO 2 – Auferição da % de respostas referente ao questionário que investigou a opinião dos professores quanto ao conceito e o trabalho com 
competências aplicado como estratégia de ensino em sala de aula. 
 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Questão 04 
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4.2.3 Resultados com foco na empresa e nos respondentes gestores/supervisores 

 

  

Esse tópico analisará, através dos resultados obtidos no gráfico 03, as 

opiniões dos gestores/ supervisores acerca das afirmativas propostas (Apêndice 07). 

A opinião dos gestores que figuram na pesquisa é de suma importância, 

na medida em que fecham o ciclo da pesquisa que investiga o aluno em seu 

ambiente acadêmico, o aluno sob a observação do professor enquanto orientador do 

processo de formação e os alunos no ambiente de trabalho empresarial, orientados 

pelos gestores/supervisores que os acompanham na prática.  

Essa observação de trezentos e sessenta graus sobre o aluno nos 

concede, a partir dele e do contexto em que se insere, uma visão dos resultados 

obtidos a partir da metodologia, do trabalho com competências, utilizado na sua 

formação profissional. 

Para a análise dos resultados levantados também foram consideradas as 

observações deixadas pelos entrevistados. 

A afirmativa, um do instrumento de coleta, está presente em todos os 

questionários e procura coletar as opiniões dos respondentes em ambientes e 

situações diversas, investigando o conhecimento dos mesmos acerca do conceito de 

competências. 

 

Gráfico 03 - Auferição de respostas  referente ao questionário que investigou a opinião  

dos gestores/supervisores quanto ao conceito  de competências e o profissional formado nessa base  

e a visão da  empresa acerca da atuação desse profissional 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Os dados coletados com foco na questão 01 (Quadro 17) revelam que 03 

dos respondentes concordam em parte e os outros 03 concordam totalmente com o 

conceito de competências baseado em conhecimento, habilidades e atitudes. 

Destaca-se na investigação do conceito que aponta para a concordância parcial com 

o mesmo que os gestores/supervisores sugerem a implementação dos valores da 

empresa, elementos que, de acordo com eles, norteiam a organização juntamente 

com a sua missão e visão na orientação do trabalho com competências junto aos 

seus colaboradores. 

A opinião dos respondentes é reforçada por Fleury e Fleury (2001) que 

defende as competências como fonte de valor para os indivíduos e para a 

organização, sugerindo a interação ativa entre os agentes formadores do conceito e 

um foco mais amplo sobre o conceito de competências, que agora não está mais 

focado somente na questão da qualificação do colaborador, mas aponta para algo 

mais consistente que mobiliza os elementos apontados pelo conceito e os faz 

interagir com a organização como um todo. 

 
Quadro 17 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos gestores –  

Questão 01 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

01 

A definição de competência é elaborada a 
partir da reunião dos conceitos de 
conhecimentos, habilidades e atitudes 
das coletivas a serem trabalhadas. 
 

0 03 03 

02 
A sua empresa aplica a gestão por 
competências no trabalho, com seus 
colaboradores. 

03 03 0 

 

A questão 02 (Quadro17) da investigação aponta para a utilização da 

competência no trabalho com os colaboradores na organização. O total de 

respondentes fica dividido em 03 para cada possibilidade; nesse caso metade deles 

discorda totalmente e a outra metade concorda em parte com a afirmativa. 

Tal resultado pode ser verificado a partir da análise da questão 01, 

quando se verifica a divisão de opiniões acerca do conceito e na questão 02, em que 

se confirma a divisão de opiniões quanto à aplicação do trabalho por competências 

na organização.  
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De acordo com Dacol (2001), o trabalho com competências, sua 

mensuração e monitoramento, prediz o desempenho do trabalho e aumenta a 

chance de melhorias nas competências, conferindo à organização vantagens 

competitivas em relação à concorrência. Dutra (2001) apoia a opinião de Dacol 

(2001) quando observa que os instrumentos de gestão são bem vindos à 

organização e que esses apoiam a relação contínua entre a organização e as 

pessoas ditas colaboradores. 

Com base nas observações de rodapé nos instrumentos de coleta, 

verifica-se que os respondentes, apesar de conhecerem totalmente ou parcialmente 

os conceitos, comentam que suas empresas não adotam o trabalho com 

competências como ferramenta que atua na gestão da organização.  

Fato perfeitamente observado durante o este trabalho de pesquisa, uma 

vez que se constata pela observação de vários autores citados anteriormente a 

dificuldade na aplicação e no trabalho com competências, quer seja por se tratar de 

uma “novidade” em relação ao trabalho nas organizações ou pela dificuldade de sua 

implementação por pessoal competente para tal. 

As questões 03,04 e 05 (Quadro 18) podem ser agrupadas em uma única 
discussão quando destacam sua temática direcionada ao curso, ao profissional e 
aos resultados obtidos com a ação do trabalho de competências. 

 
Quadro 18 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos gestores – Questões de 

03 a 05 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

03 

Os cursos profissionalizantes têm 
trabalhado com competências parecidas 
com as demandadas pela sua 
organização. 
 

0 02 04 

04 

O trabalho desenvolvido pelos cursos 
profissionalizantes direcionados ao 
desenvolvimento e aquisição de 
competências favorece profissionalmente 
a sua empresa. 
 

0 05 01 

05 

Existem diferenças técnicas entre o 
profissional formado em um curso 
orientado ao trabalho com competências 
e os demais cursos tradicionais. 

0 02 04 
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Do total de 06 respondentes da questão 03 (Quadro 18), 04 deles 

concordam totalmente que os cursos técnicos têm trabalhado com as competências 

com vistas às empresas. Em notas de alguns dos respondentes surgem afirmativas 

do tipo: “as escolas têm formado alunos que possuem uma noção melhor de 

trabalho do que outros”, “os alunos tem uma visão mais ampla das empresas e das 

áreas em que vão atuar”.  

Os 02 restantes que concordam em parte com a afirmativa 03 

coincidentemente fazem parte do grupo de respondentes que concordam 

parcialmente com o conceito de competências levantados na questão 01 e do grupo 

que discorda totalmente com a questão 02 do instrumento de coleta. Esta 

observação leva a crer que, para esse grupo, o trabalho com competências parece 

mais distante da organização que trabalha, o que reflete diretamente na percepção 

do trabalho dos cursos em relação à sua empresa. 

Para a questão 04, verifica-se que 05 dos pesquisados declaram 

concordar parcialmente com a afirmativa em questão, enquanto 01 concordam 

totalmente. Observou-se na apuração dos dados que os respondentes cujas 

empresas desenvolvem o trabalho por competências e cujos respondentes 

corroboram com o conceito, percebem o aluno formado com base na estratégia de 

competências como um colaborador mais ativo e favorecedor de ações que vão ao 

encontro do negócio da empresa. 

Esta constatação indica que alguns dos respondentes podem não atuar 

com competências em seu meio, mas na maioria entendem o seu conceito, 

abordado na questão um, a sua importância na formação do profissional e o seu 

valor para a sua empresa. 

A análise das questões 05 (Quadro 18) e 06 (Quadro19) fica evidente 

com a observação das questões anteriores referente ao resgate da opinião do aluno, 

do professor e dos gestores quanto ao profissional oriundo de uma formação técnica 

e orientada à prática, para todos eles esse profissional carrega consigo um 

diferencial vindo desse tipo de formação.  

Os 05 respondentes que concordam com a afirmativa proposta dividem 

opiniões com os 02 pesquisados restantes, que concordam parcialmente com a 

questão frente à inobservância de uma discordância total.  
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Quadro 19 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos gestores –  
Questão 06 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

06 

Em relação à capacidade de tomar 
decisões, percebe-se que o aluno 
formado no curso orientado ao trabalho 
com competências é muito mais eficiente 
do que o aluno formado pelo processo 
tradicional. 

0 02 04 

 

Esta estatística também pode ser analisada pelo prisma dos dados 

coletados e analisados anteriormente, todos inferiram comentários e opiniões 

principalmente acerca do conceito de competências, sua aplicação e aproveitamento 

nas organizações.  

Em todas as questões cuja avaliação perpassa pela análise dos 

resultados da aplicação do trabalho com competências, onde se destaca 

principalmente os elementos Habilidades e Atitudes, percebe-se através da opinião 

dos pesquisados que, tanto na academia quanto nas organizações, a aplicação do 

conhecimento na prática, através do o trabalho em torno de competências, confere 

ao sujeito uma facilidade maior na tomada de decisões frente a uma situação. 

Do total dos sujeitos pesquisados, 04 concordam totalmente com a 

afirmativa proposta pela questão enquanto que 02 deles concordam parcialmente 

com a mesma. Observações do tipo: “... em sala de aula os alunos passam a 

entender a empresa e o porquê de várias atitudes tomadas lá”, “... fica fácil decidir 

na empresa quando aprendem a optar com base em alguma referência e tentar 

mensurar as consequências das decisões a serem tomadas”, confirmam a 

importância do trabalho conjugado, teoria e prática, na formação profissional técnica, 

quando comparado com a formação quase que exclusivamente teórica. 

Gagné, Briggs e Wagner (1998) já afirmam que a atitude é o estado mais 

complexo do ser humano, pois afeta não só o sujeito da ação e seu comportamento 

mas os das coisas e eventos, determinando escolhas e direções.  

Moletta (2005) reforça esta análise quando afirma que a educação 

profissional não tem um caráter de terminalidade ou de conclusão e sim de 

continuidade e educação permanente, procurando sempre a atualização dos 

conhecimentos tecnológicos e científicos.  O mundo é mais plano, flexível, rápido e 
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muito mais preciso onde a tomada de decisão impera pela sua agilidade e 

principalmente pela sua qualidade.   

A opinião de Freire (2009) conjuga com as opiniões de outros autores 

citados, quando afirma para as questões 05 e 06 que o conhecimento, parte 

integrante do conceito de competência, emerge apenas da invenção e reinvenção e 

de um questionamento inquieto, impaciente e esperançoso de homens no mundo, 

com o mundo e entre si, reforçando a ideia da aprendizagem contínua e do homem 

como ser essencialmente da práxis.  

A questão 07 (Quadro 20) divide as opiniões dos gestores quando 02 dos 

respondentes discordam totalmente da afirmativa proposta, 03 concordam 

parcialmente e 01 concorda totalmente.  

Os resultados obtidos quando analisados à luz de algumas observações 

deixadas pelos respondentes do tipo: “... a empresa quando escolhe seu 

colaborador tem em mãos elementos de sua formação e isso facilita o correto 

posicionamento do mesmo na empresa”, “... a empresa não precisa conhecer o 

currículo da escola de onde vem o seu funcionário, ela se preocupa se ele é ou não 

apto para a tarefa” conferem ao pesquisador um olhar mais acurado sobre como a 

empresa efetivamente se comporta.  

 
Quadro 20 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos gestores –  

Questão 07 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

07 

As empresas devem conhecer o currículo 
desenvolvido pelas escolas 
profissionalizantes utilizado na formação 
de seus profissionais como referência na 
gestão de carreira. 

02 03 01 

 

É preponderante para essa análise levar em conta que alguns dos 

gestores entrevistados, (dois deles) trabalham em áreas da empresa que não estão 

ligadas diretamente à gestão de pessoas. Este fato induz o pesquisador a 

considerar, em sua análise, que estes entrevistados conhecerem ou não o currículo 

da escola onde seu imediato se formou não faz absolutamente diferença para o 

trabalho realizado.  
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Por outro lado, 01 pesquisado pertencente ao setor de recursos humanos, 

concorda totalmente com a afirmativa 07 do questionário. Tal resultado foi reforçado 

pela observação do pesquisado que menciona a importância das referências 

profissionais dos colaboradores no tocante à sua formação e o currículo adotado 

pela escola: “... aqui pedimos o histórico escolar do aluno, futuro colaborador...”.  

Três dos pesquisados dividem opiniões concordando parcialmente com a 

afirmativa sem relatar nenhum tipo de observação. Mesmo sabendo das áreas 

empresariais ocupadas pelos respondentes, há que se compreender que as opiniões 

de pessoas da mesma área e empresa podem ser diferenciadas pelo simples fato de 

um ou outro deter mais ou menos conhecimento sobre o assunto em questão e 

exprimir a sua opinião com base nesse conhecimento. 

De acordo com Montana (2003), organizar é o processo de reunir 

recursos físicos e humanos essenciais à consecução dos objetivos de uma empresa. 

Nesse sentido, quando se fala em treinamento, gestores/supervisores devem se 

sentir absolutamente à vontade para se manifestarem uma vez que este tipo de 

ação é muito comum em seu meio e direciona esforços aos objetivos e metas 

organizacionais.  

 A questão 08 (Quadro 21) contornada pela diretiva treinamento invoca a 

opinião dos respondentes, conduzindo-os a olhar para a academia e observar o 

aluno/profissional formado pela estratégia da competência que conjuga teoria e 

prática como balizadores na formação profissional. 

Nessa questão, 02 dos respondentes concordaram em parte com a 

afirmativa proposta; em contrapartida 04 concordaram totalmente com a mesma. 

Algumas observações deixadas pelos respondentes: “... na escola sempre tem muita 

teoria e todos aprendem mesmo é trabalhando”, “... todo mundo fala de prática na 

escola, mas é na empresa que ela acontece, por conta da área que se trabalha”, “... 

a formação que aborda teoria e prática na escola prepara melhor o aluno para a 

vida, porque ele passa a entender como as coisas funcionam e como fazer 

funcionar”. 
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Quadro 21 - Afirmativas e resultados que compuseram o questionário dos gestores –  
Questão 08 

N° da 

questão 
Afirmativa 

Possibilidades  

Não 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

08 

O trabalho com a aquisição e 
desenvolvimento de competências 
diferencia o aluno à medida que o treina 
para a prática sem perder o referencial 
teórico acadêmico. 

0 02 04 

 

Autores como Perrenoud (2002) defendem o uso de uma matriz teórica 

baseada em uma epistemologia da prática sugerindo, com vistas à competência, 

conexões entre os ambientes organizacionais e acadêmicos.  

Boog e Boog (2002) reforçam essas opiniões e as dos grupos de 

respondentes quando afirmam sobre a importância do treinamento como ferramenta 

que proporciona o aperfeiçoamento e que concede à organização vantagem 

competitiva. Deve-se recorrer a Struchiner (2006), para entendermos que o sujeito 

deve ser talhado à luz de novas estratégias que compartilhem do melhor que os 

ambientes educacionais e organizacionais podem oferecer.  

A formação do sujeito que conjuga teoria e prática confere aos indivíduos 

diferenciais que o preparam para o mercado, na medida em que propõem para as 

salas de aula atividades observadas no dia a dia das organizações.  

Struchiner observa que, ao longo da história, a educação vem se 

ocupando de distintas “caracterizações” de homem e conhecimento de acordo com 

as exigências de uma determinada época.  

Em toda a pesquisa observou-se a receptividade das empresas e seus 

colaboradores em participar desse projeto quando em discussões informais na 

preparação para as entrevistas, que foram realizadas no local de trabalho deles, se 

manifestaram sobre a importância das escolas conhecerem as empresas, visitarem 

as empresas, para entender qual tipo de profissional ela necessita e a partir daí 

estruturar-se para fornecer esse perfil, não que a escola tenha que ser específica 

para cada organização, mas que formem indivíduos preparados para a realidade. 
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GRÁFICO 3 – Auferição da % de respostas referentes ao questionário que investigou a opinião dos gestores/ supervisores quanto ao conceito de competências, a 
visão da empresa acerca da atuação desse profissional. 
 
Fonte: dados da pesquisa 



82 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entender o plano em que o homem se insere como ser social e 

profissional, compreender a mecânica que rege as organizações e o papel da 

academia na formação profissional e promover a integração do sujeito com os 

ambientes que o circunscreve se constitui em um dos maiores desafios da 

sociedade contemporânea.  

O presente estudo teve como objetivo analisar, sob a ótica de 

professores, alunos e gestores, a percepção acerca do trabalho baseado em 

competências usado como uma estratégia na formação técnica profissional. 

Ao longo do trabalho foram selecionados autores que forneceram o 

embasamento teórico necessário à prospecção dos resultados obtidos a partir de 

uma metodologia que possibilitou a investigação dos pesquisados dentro do seu 

ambiente de convivência. Tal metodologia garantiu uma análise de resultados mais 

próxima da realidade de cada um deles, conferindo uma maior liberdade de 

expressão através do registro voluntário de suas opiniões e observações, o que 

favoreceu o alcance do objetivo proposto. 

O estudo responde a sua questão norteadora que indaga a percepção 

dos professores e dos alunos na academia e dos gestores e supervisores nas 

organizações acerca do trabalho baseado em competências usado como uma 

estratégia na formação técnica profissional e revela que a maioria dos alunos, que 

trabalha, através do seu posicionamento frente às afirmativas ou através de suas 

observações, já se percebe como profissionais por entender melhor, a partir da 

prática em sala de aula, do desenvolvimento e aquisição de competências, as 

demandas da sua organização e do mercado como um todo. 

Os alunos entrevistados compreendem que a formação técnica adquirida 

através do uso da competência como estratégia de ensino é um diferencial 

mercadológico positivo que lhes confere vantagens competitivas nas organizações e 

que o trabalho com competências, apesar de diferenciado para eles, também revela 

traços do ensino tradicional, incorporando ao mesmo as práticas observadas nas 

empresas.  

Nesse contexto, que invoca a percepção dos professores, o estudo 

mostrou que os mesmos compreendem o conceito de competências aplicado ao 

universo acadêmico e mercadológico, acreditam na interação desses ambientes 
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como fonte de inspiração para o trabalho em sala de aula e concordam com o 

trabalho de aquisição e desenvolvimento de competências desenvolvido como 

estratégia de ensino e formação profissional. Além disso, acreditam que a formação 

acadêmica embasada em competências é abrangente, apontando que os alunos 

reagem melhor à inclusão de práticas nas atividades acadêmicas e que esse tipo de 

formação profissional confere aos alunos diferenciais competitivos no mercado atual.  

Os professores concordam, ainda, que o trabalho por competência 

aplicado em sala de aula demanda mais tempo e esforço em todo o processo que 

inclui a avaliação e o acompanhamento do desenvolvimento das competências dos 

alunos e que a teoria aplicada à prática alicerça o processo de aquisição dessas 

competências, concedendo ao aluno o embasamento e a segurança necessária para 

conceber a atitude na tomada de decisões.   

Os gestores/supervisores, em sua maioria, também entendem o conceito 

de competências e sustentam, com base nas organizações, a inclusão do elemento 

valor no conceito apresentado. Eles apoiam o trabalho com competências na 

academia e concordam que as mesmas têm trabalhado cada vez mais com 

elementos das organizações. Acreditam que a combinação de prática e teoria é 

fundamental na formação do sujeito, pois confere aos mesmos diferenciais 

perceptíveis de segurança na tomada de decisões e de autonomia nas práticas 

empresariais em relação aos formados na escola tradicional.  

Os gestores pesquisados concordam que as empresas em que trabalham 

não utilizam na maioria de suas áreas a gestão por competências como ferramenta 

de acompanhamento e desenvolvimento de seus colaboradores, o que reforça a 

ideia de que esse trabalho ainda é um trabalho estratégico e concentrado em 

empresas de maior porte em setores específicos, na maioria delas.  

Concordam que ainda há muito que se fazer principalmente no que se 

refere ao alinhamento do discurso teórico da competência e a prática, o que 

realmente acontece, principalmente o que se refere à transferência dessas práticas 

empresariais para o ambiente educacional. Há que se buscar um discurso alinhado 

que favoreça a ambos na conquistas de seus objetivos e metas. 

De uma forma geral, todos os pesquisados concordam que o modelo de 

formação com base na competência como estratégia prepara melhor o sujeito para o 

mercado, concebendo um indivíduo mais completo e experiente, pronto para 

assimilar a prática setorial das organizações. 
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Nesse sentido, a aplicação da gestão por competências nas organizações 

e o trabalho com competências nas unidades acadêmicas compartilham atores e 

cenários muito comuns entre si. De um lado, as empresas, que buscam soluções 

que as direcionem rumo à superação de obstáculos e do outro a academia, 

procurando cada vez mais a aproximação da formação acadêmica com os modelos 

e práticas organizacionais, um funcionando como âncora do outro, consolidando 

propostas e ações que, combinadas, possam promover um maior desempenho da 

aprendizagem e uma melhor qualidade do profissional em campo. 

O estudo apresentado contribui com a academia e com as organizações, 

à medida que fornece diretivas, apontadas pelos seus principais atores, acerca da 

percepção dos mesmos sobre o trabalho com competências dentro e fora do 

ambiente que os circunscrevem. O estudo aponta para novas perspectivas no 

campo da aplicação da competência na academia, revelando o valor da interação 

desse ambiente com as organizações e suas efetivas contribuições na formação 

profissional e individual do sujeito. 

A partir do estudo realizado, muito pode ser sugerido para que o diálogo 

entre a academia e as organizações possa ser afinado.  

Nas organizações, junto aos gestores, pode ser criado um plano 

sistemático de visitas programadas, para que esses gestores possam compartilhar 

suas ações e experiências organizacionais e mercadológicas com alunos e 

professores, consolidando o binômio teoria e prática.  

Na academia, junto aos professores, pode ser criado um sistema de manutenção de 

competências individuais e coletivas, para que os mesmos, assim como acontece 

com os colaboradores nas empresas, possam ser direcionados às melhores práticas 

pessoais, profissionais e organizacionais, em busca da efetividade de suas 

propostas e ações no desenvolvimento acadêmico e na a formação do sujeito. 

Ainda na academia, junto aos alunos, como forma de estreitar relação 

entre o prático e o teórico, poder-se-ia promover encontros acadêmico-empresariais, 

onde os gestores e suas empresas pudessem discutir e debater suas experiências à 

luz do ambiente acadêmico, concedendo a alunos e professores uma amostra do 

trabalho integrativo e colaborativo executado no dia a dia das organizações. Essa 

aproximação confere ao aluno a experiência de conhecer, dentro do ambiente 

acadêmico, no seu meio, as principais demandas organizacionais e mercadológicas.  
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O estudo realizado apresentou algumas limitações importantes quanto à 

sua população e amostra. A população de alunos, professores e gestores definida 

para o estudo poderia contar com uma amostragem mais significativa em relação ao 

seu número de participantes.  

Em relação aos alunos, a amostra não poderia ser maior uma vez que 

não se poderia envolver mais turmas por estarem formando apenas duas das quatro 

existentes no curso técnico de Administração.  

Em relação ao número de professores, poder-se-ia contar com um 

número mais generoso de amostras, uma vez que outros professores também 

participam do processo de formação por competências e a pesquisa limitou o convite 

aos que lecionam para os formandos.  

O número de empresas pesquisado poderia ser maior mesmo que estas 

empresas não abrigassem os alunos participantes da pesquisa. Teríamos, dessa 

forma, uma análise mais abrangente que pudesse contemplar as opiniões mais 

diversificadas de seus gestores sobre o trabalho com competências e sobre a 

comparação dos indivíduos formados ou não nesse processo. 

Diante do exposto, delineia-se, um panorama onde pode ser identificada 

uma carência muito grande de comunicação entre as organizações e a academia. 

De uma forma geral os sujeitos de cada uma delas, ainda não operam em um 

sentido proativo de relações, conservando-se muito mais reativos à realidade que os 

cerca, principalmente no que se refere ao trabalho com competências. 

Conjugar a evolução do sujeito com base no conhecimento acadêmico 

promovido a ele, associado às práticas desenvolvidas nas organizações, desenha 

uma nova orientação, direcionada à criação de um espiral continuo de alimentação e 

retroalimentação de competências, que atualizadas tendem a promover e preparar 

cada vez melhor o profissional para o mercado.  

Em uma sociedade globalizada, onde o mundo se torna cada vez mais 

plano e as fronteiras tecnológicas e geográficas cada vez mais ao alcance de todos, 

se encontra o homem e a busca pelo seu ideal profissional e social. É urgente se 

atentar para um trabalho revalorizado, em que o trabalhador deva ser 

multiqualificado, polivalente e deva exercer funções mais abstratas e intelectuais, 

implicando cada vez menos em trabalho manual e cada vez mais em manipulação 

simbólica. 
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Esse estudo abre portas para novos olhares acerca do tema 

competências. Olhares que motivem estudos direcionados à concepção de modelos 

de aplicação do trabalho com competências na academia que retratem cada vez 

mais a realidade empresarial, objetivando um diálogo mais afinado entre estes dois 

cenários.  

A criação de modelos de ambientes acadêmicos favoráveis à 

configuração do trabalho de competências é um agente motivador para um novo 

estudo que contemple a observação e a validação das melhores práticas a serem 

desenvolvidas e aplicadas ao ambiente acadêmico, com vistas às organizações e ao 

mercado como um todo, sempre balizado pelo indivíduo e sua formação social e 

profissional cada vez mais completa. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 01 – Carta de apresentação da pesquisa/Termo de consentimento 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA/TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Prezado (a): Erlei José Araújo 

Exmo. Diretor da unidade, SENAC-MG, Belo Horizonte. 

 

Meu nome é Leonardo G. S. Carneiro, orientador dos cursos na área de Gestão 

dessa casa. Venho respeitosamente solicitar, através dessa carta, a ajuda de vossa 

Instituição no que se refere à assinatura deste aceite para a aplicação de 

instrumentos de coleta de dados (questionários), a alunos e professores, de uma 

turma do terceiro módulo do Curso Técnico em Administração referente ao tema de 

pesquisa descrito: 

“DAS ORGANIZAÇOES À ACADEMIA: o uso das competências na formação de 

alunos em um curso técnico de administração” realizada pelo aluno Leonardo 

Geraldo dos Santos Carneiro, concluinte do curso de Mestrado da Fundação Pedro 

Leopoldo e que será desenvolvida como trabalho final (dissertação), como parte do 

processo de conclusão do curso para a obtenção do título de Mestre. 

A pesquisa em questão será desenvolvida por meio de estudos bibliográficos e 

também pela aplicação de questionários estruturados direcionados aos alunos do 

terceiro módulo do curso de Administração, aos professores do respectivo curso e 

turma e aos gestores/supervisores cujas empresas abrigam nossos alunos como 

colaboradores e estagiários.  

As informações coletadas a partir dos referidos questionários estarão subsidiando o 

levantamento de dados para a execução da análise referente à pesquisa 

mencionada.  

A participação dos convidados acima mencionados é voluntária, neste estudo cujo 

objetivo é exclusivamente a análise da percepção dos sujeitos da pesquisa quanto à 

aplicação da estratégia de competências na formação dos alunos, futuros 

profissionais. 

Em qualquer etapa do estudo, o Exmo senhor terá acesso ao investigador para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Contato: Leonardo Geraldo dos Santos 
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Carneiro, telefone (31)32342147, (31) 99611511, residente à Rua Jornalista Geraldo 

Bicalho 36, apto 101, Bairro Nova Suíça, Belo Horizonte - MG, endereço eletrônico: 

leonardocarneiros@gmail.com. 

É garantida aos sujeitos de pesquisa a liberdade da retirada de consentimento e o 

abandono do estudo a qualquer momento. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros sujeitos da 

pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Fica 

assegurado, também, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa, assim que esses resultados chegarem ao conhecimento do 

pesquisador. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também 

não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

Comprometo-me, como pesquisador principal, a utilizar os dados e o material 

coletado somente para esta pesquisa. 

 

 

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2012. 

 

 

 

 

Consentimento: _____________________________________________ 

Erlei José Araújo 

Exmo. Diretor da unidade, SENAC-MG, Belo Horizonte. 
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Apêndice 02 – Carta de apresentação da pesquisa/Termo de consentimento 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA/TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Prezado (a): Rodrigo Rocha 

Coordenador de estágios da Chemtech Siemens Business, unidade Belo Horizonte. 

 

Meu nome é Leonardo G. S. Carneiro, professor da área de gestão de uma escola 

profissionalizante cujos alunos são estagiários e/ou funcionários de sua empresa. 

Venho respeitosamente solicitar através dessa carta, a participação de sua empresa, 

aqui representada pelo Sr. ou um dos seus designados que acompanham nossos 

alunos, em receber e responder o questionário de pesquisa referente ao tema 

descrito: 

“DAS ORGANIZAÇOES À ACADEMIA: o uso das competências na formação de 

alunos em um curso técnico de administração” realizada pelo aluno Leonardo 

Geraldo dos Santos Carneiro, concluinte do curso de Mestrado da Fundação Pedro 

Leopoldo e que será desenvolvida como trabalho final (dissertação), como parte do 

processo de conclusão do curso para a obtenção do título de Mestre. 

A pesquisa em questão será desenvolvida por meio de estudos bibliográficos e 

também pela aplicação de questionários estruturados direcionados aos alunos do 

terceiro módulo do curso de Administração, aos professores do respectivo curso e 

turma e aos gestores/supervisores cujas empresas abrigam nossos alunos como 

colaboradores e estagiários.  

As informações coletadas a partir dos referidos questionários estarão subsidiando o 

levantamento de dados para a execução da análise referente à pesquisa 

mencionada.  

A participação dos convidados acima mencionados é voluntária neste estudo, cujo 

objetivo é exclusivamente a análise da percepção dos sujeitos da pesquisa quanto à 

aplicação da estratégia de competências na formação dos alunos, futuros 

profissionais. 

Em qualquer etapa do estudo, o senhor terá acesso ao investigador para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Contato: Leonardo Geraldo dos Santos 

Carneiro, telefones: (31) 32342147, (31) 99611511, residente à Rua Jornalista 
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Geraldo Bicalho 36, apto 101, Bairro Nova Suíça, Belo Horizonte - MG, endereço 

eletrônico: leonardocarneiros@gmail.com. 

É garantida aos sujeitos de pesquisa a liberdade da retirada de consentimento e o 

abandono do estudo a qualquer momento. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros sujeitos da 

pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Fica 

assegurado, também, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa, assim que esses resultados chegarem ao conhecimento do 

pesquisador. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também 

não há compensação financeira relacionada à sua participação.  

Comprometo-me, como pesquisador principal, a utilizar os dados e o material 

coletado somente para esta pesquisa. 

 

 

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2012. 

 

 

 

 

Consentimento: _____________________________________________ 

Rodrigo Rocha 

Coordenador de estágios da Chemtech Siemens Business, unidade Belo Horizonte 
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Apêndice 03 – Carta de apresentação da pesquisa/Termo de consentimento 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA/TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Prezado (a): Silvana Magalhães 

Diretora presidente da SDR Service, prestadora de serviços, Belo Horizonte. 

 

Meu nome é Leonardo G. S. Carneiro, professor da área de gestão de uma escola 

profissionalizante cujos alunos são estagiários e/ou funcionários de sua empresa. 

Venho respeitosamente solicitar através dessa carta a participação de sua empresa, 

aqui representada pelo Sr. ou um dos seus designados que acompanham nossos 

alunos, em receber e responder o questionário de pesquisa referente ao tema 

descrito: 

“DAS ORGANIZAÇÕES À ACADEMIA: o uso das competências na formação de 

alunos em um curso técnico de administração” realizada pelo aluno Leonardo 

Geraldo dos Santos Carneiro, concluinte do curso de Mestrado da Fundação Pedro 

Leopoldo e que será desenvolvida como trabalho final (dissertação), como parte do 

processo de conclusão do curso para a obtenção do título de Mestre. 

A pesquisa em questão será desenvolvida por meio de estudos bibliográficos e 

também pela aplicação de questionários estruturados direcionados aos alunos do 

terceiro módulo do curso de Administração, aos professores do respectivo curso e 

turma e aos gestores/supervisores cujas empresas abrigam nossos alunos como 

colaboradores e estagiários.  

As informações coletadas a partir dos referidos questionários estarão subsidiando o 

levantamento de dados para a execução da análise referente à pesquisa 

mencionada.  

A participação dos convidados acima mencionados é voluntária neste estudo, cujo 

objetivo é exclusivamente a análise da percepção dos sujeitos da pesquisa quanto à 

aplicação da estratégia de competências na formação dos alunos, futuros 

profissionais. 

Em qualquer etapa do estudo, a senhora terá acesso ao investigador para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Contato: Leonardo Geraldo dos Santos 

Carneiro, telefones: (31)32342147, (31) 99611511, residente à Rua Jornalista 
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Geraldo Bicalho 36, apto 101, Bairro Nova Suíça, Belo Horizonte - MG, endereço 

eletrônico: leonardocarneiros@gmail.com. 

É garantida aos sujeitos de pesquisa a liberdade da retirada de consentimento e o 

abandono do estudo a qualquer momento. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros sujeitos da 

pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Fica 

assegurado, também, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa, assim que esses resultados chegarem ao conhecimento do 

pesquisador. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também 

não há compensação financeira relacionada à sua participação.  

Comprometo-me, como pesquisador principal, a utilizar os dados e o material 

coletado somente para esta pesquisa. 

 

 

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2012. 

 

 

 

Consentimento: _____________________________________________ 

Silvana Magalhães 

Diretora presidente da SDR Service, prestadora de serviços, Belo Horizonte. 
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Apêndice 04 – Questionário aplicado ao Aluno. 

Os itens que compõem o questionário investigam a sua opinião sobre o conceito de competências e o trabalho com 

competências dentro da sala de aula como estratégia de ensino. Escolha as alternativas que melhor expressem a sua opinião. 

Pode-se usar o verso da folha para quaisquer observações pessoais. 

 

Considerando o ensino desenvolvido em sala, posicione-se sobre as próximas questões: 

Alternativas 

Não 

 concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

 
 
IDADE:                       TRABALHA: SIM              NÃO                                 

Boog e Boog  
(2002) 

1) A definição de competência é feita a partir da reunião dos conceitos de CONHECIMENTOS, 
HABILIDADES E ATITUDES. 

   

Le Boterf 
(1998)  
Zarifian  
(2001) 

2) O conhecimento é o saber, reúne o seu aprendizado acumulado; a habilidade é a sua 
experiência, é o saber – fazer; e a atitude é o saber – ser; são as decisões que se tomam frente 
aos problemas. 

   

Mattos  
(2009) 

3) Para saber administrar precisamos adquirir e desenvolver competências específicas; então, a 
partir desse processo, todos podem se tornar administradores. 

   

Torres 
 (1999) 

4) Aprender a pensar, aprender a aprender, desenvolver a criatividade e saber resolver problemas 
são compostos da competência e devem ser trabalhados em sala de aula. 

   

Drucker 
(1995) 

5) O trabalho de aquisição e desenvolvimento de competências, realizado em sala de aula, traz 
benefícios para a vida pessoal e profissional. 

   

Drucker 
(1995) 

6) As atividades desenvolvidas em sala de aula durante o curso que trabalha com competências 
são mais dinâmicas e práticas do que as atividades trabalhadas nos cursos tradicionais onde se 
enfatiza mais a teoria. 
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Apêndice 05 – Questionário aplicado ao Aluno sequência do anterior. 

Os itens que compõem o questionário investigam a sua opinião sobre o conceito e o trabalho com competências 

quando usado como estratégia de ensino e a sua opinião quanto aos resultados profissionais obtidos na empresa em que trabalha 

com base na formação que recebe. Escolha as alternativas que melhor expressem a sua opinião. Pode-se usar o verso da folha 

para quaisquer observações pessoais. 

Posicione-se sobre as próximas questões: 

Possibilidades 

Não  

concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Durand 
(2000) 

7) Na empresa onde trabalha ou de que é proprietário, o conhecimento adquirido no curso através 
do trabalho por competências pode ser aproveitado integralmente. 

   

Picarelli Filho 
Wood Junior 

(1997) 

8) A formação escolar com base em competências traz mais segurança quando você precisa dar 
opiniões ou resolver problemas no dia a dia de trabalho. 

   

Perrenoud 
(2001) 

9) A formação técnica através da aquisição e desenvolvimento de competências facilita/favorece o 
trabalho em equipe na empresa. 

   

Sant’anna 
(2002) 

10) A empresa onde você trabalha valoriza e oferece oportunidades para prática dos 
conhecimentos que você adquiriu em seu curso. 

   

Sant’anna 
(2002) 

11) O conhecimento adquirido e as habilidades desenvolvidas durante o curso podem ser aplicados 
a todo tipo de empresas que você conhece. 
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Apêndice 06 – Questionário aplicado ao professor. 

Os itens que compõem o questionário investigam a sua opinião sobre o conceito e o trabalho com competências, 

quando usado como estratégia de ensino. Escolha as alternativas que melhor expressem a sua opinião. Pode-se usar o verso da 

folha para quaisquer observações pessoais. 

 Considere as afirmativas sobre a academia e posicione-se sobre as questões: 

Possibilidades 

Não  

concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

 
 
FORMAÇÃO: _________________________ Que tipo de atividade desenvolve fora da área acadêmica: ______________________                               
 

Boog e Boog 
(2002) 

1) A definição de competência é elaborada a partir da reunião dos conceitos de 
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES. 

   

Boog e Boog 
(2002) 

2) O aluno do curso técnico reage melhor ao trabalho com competências do que à metodologia 
desenvolvida nas escolas tradicionais. 

   

Sant’anna 
(2002) 

3) No trabalho com os alunos do curso técnico em administração, distinguem-se com clareza as 
competências individuais das coletivas a serem trabalhadas.  

   

Sant’anna 
(2002) 

4) As diferenças no desenvolvimento individual e coletivo dos alunos são rapidamente percebidas 
quando o trabalho por competências é aplicado. 

   

Perrenoud 
(2001) 

5) O trabalho com competências realizado no curso técnico em administração resgata e 
desenvolve o conhecimento e as habilidades trazidas pelos alunos. 

   

Picarelli Filho 
Wood Junior 

(1997) 

6) O trabalho com base em competências realizado no curso técnico de administração está 
alinhado às demandas das organizações e do mercado. 

   

Picarelli Filho 
Wood Junior 

(1997) 

7) O trabalho com a aquisição e desenvolvimento de competências aproxima o aluno das 
organizações. 

   

Picarelli Filho 
Wood Junior 

(1997) 

8) Como professor do curso técnico em Administração, a sua área de atuação dentro e fora da 
academia está ligada à área de administração/gestão pautada em uma experiência atual de 
mercado. 
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Apêndice 07 - Questionário aplicado  ao gestor/supervisor nas organizações. 

Os itens que compõem o questionário investigam e sua opinião sobre o conceito de competências, sobre o profissional 

formado com base em competências e sobre a visão da sua empresa acerca desse profissional. Escolha as alternativas que 

melhor expressem a sua opinião. Pode-se usar o verso da folha para quaisquer observações pessoais. 

Considerando a formação baseada em competências, posicione-se sobre as próximas questões: 

Possibilidades 

Não 

 concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

 
 
FORMAÇÃO: _______________________________Que tipo de atividade desenvolve na empresa: _________________________                           
 

Boog e Boog 
(2002) 

1) A definição de competência é elaborada a partir da reunião dos conceitos de 
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES. 

   

Picarelli Filho 
Wood Junior 

(1997) 
2) A sua empresa aplica a gestão por competências no trabalho, com seus colaboradores. 

   

Zarifian  
(2001) 

3) Os cursos profissionalizantes têm trabalhado com competências parecidas com as 
demandadas pela sua organização. 

   

Perrenoud 
(2001) 

4) O trabalho desenvolvido pelos cursos profissionalizantes direcionados ao desenvolvimento e 
aquisição de competências favorece profissionalmente a sua empresa. 

   

Sant’anna 
(2002) 

5) Existem diferenças técnicas entre o profissional formado em um curso orientado ao trabalho 
com competências e os demais cursos tradicionais. 

   

Sant’anna 
(2002) 

6) Em relação à capacidade de tomar decisões, percebe-se que o aluno formado no curso 
orientado ao trabalho com competências é muito mais eficiente do que o aluno formado pelo 
processo tradicional. 

   

Torres  
(1999) 

7) As empresas devem conhecer o currículo desenvolvido pelas escolas profissionalizantes 
utilizado na formação de seus profissionais como referencia na gestão de carreira. 

   

Zarifian 
 (2001) 

8) O trabalho com a aquisição e desenvolvimento de competências diferencia o aluno, à medida 
que o treina para a prática sem perder o referencial teórico acadêmico. 
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