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Resumo 
 
O objetivo desta pesquisa foi compreender em que medida as competências do curso 
de Psicologia da Faculdade Alfa atendem ao perfil de formação do psicólogo, 
conforme esperado no contexto da Indústria 4.0. A ênfase deste estudo está em 
avaliar o serviço que a educação superior brasileira oferece à sociedade, com seu 
forte impacto na economia local por meio da capacitação de profissionais com 
competências específicas, considerando também as demandas do mundo do trabalho 
neste contexto de Quarta Revolução Industrial. Assim, a pesquisa partiu de referencial 
teórico que explorou o conceito de trabalho em várias ocasiões da idade 
contemporânea, com foco nas competências requeridas pela Indústria 4.0. Para 
complementar o objetivo, foi feita a análise do Projeto Pedagógico do curso de 
Psicologia da Faculdade Alfa. Para realizar estas análises, a metodologia utilizada foi 
a revisão de literatura em periódicos indexados em várias plataformas de repositórios, 
livros e websites, seguida da pesquisa fenomenológica, ou seja, de análise 
interpretativo-qualitativa. Já na coleta dos dados, serviu-se da técnica de análise 
documental. Para a análise e interpretação dos dados, foi utilizada a técnica da análise 
de conteúdo. Ainda na metodologia, foi definido o que seria utilizado como parâmetro 
ou referencial para analisar e interpretar os dados. Este parâmetro foi elaborado a 
partir das competências apontadas pelas seguintes organizações: World Economic 
Forum (WEF), em 2016; The International Project on Competence in Psychology 
(IPCP), em 2016; e European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA), em 
2015. A conclusão é que o curso de Psicologia da Faculdade Alfa atende parcialmente 
ao perfil de formação do psicólogo esperado no contexto da Indústria 4.0. Dentre as 
contribuições, em primeiro lugar, este estudo amplia a base de referenciais teóricos 
para futuras opções de pesquisas, considerando a criação da tabela de competências, 
classificadas em competências básicas e transversais, com especificidade para o 
curso de Psicologia, ainda que haja a possiblidade de expandir o conceito para os 
demais cursos da educação superior. Em segundo lugar, este estudo contribui para a 
gestão da instituição pesquisada como referencial teórico de reformulação dos 
documentos que dão base para a política educacional da IES, a exemplo dos PDI e 
PPI. Por fim, ao considerar a linha de pesquisa em gestão em organizações, pessoas 
e inovação, da Fundação Pedro Leopoldo, este trabalho colabora com a geração de 
conhecimentos / informações que serão transferidos e aplicados nas 
organizações/instituições de ensino superior em caráter de inovação, de modo a 
disponibilizar estes conhecimentos aos discentes (pessoas) na futura profissão e, 
consequentemente, às organizações e a toda a sociedade. 
 
 
Palavras-chave: Indústria 4.0; Instituições de Ensino Superior; Projeto Pedagógico 
de Cursos. 
 

  



 

 

Abstract 
 

The objective of this research was to understand to what extent the competences of 

the Psychology course at Faculdade Alfa meet the training profile of the psychologist, 

as expected in the context of Industry 4.0. The emphasis of this study is on evaluating 

the service that Brazilian higher education offers society, with its strong impact on the 

local economy through the training of professionals with specific skills, also considering 

the demands of the world of work in this context of the Fourth Industrial Revolution. 

Thus, the research started from a theoretical framework that explored the concept of 

work on several occasions in the contemporary age, focusing on the skills required by 

Industry 4.0. To complement the objective, an analysis of the Pedagogical Project of 

the Psychology course at Faculdade Alfa was carried out. To carry out these analyses, 

the methodology used was a literature review in journals indexed in various platforms 

of repositories, books and websites, followed by phenomenological research, that is, 

interpretive-qualitative analysis. In the data collection, the document analysis 

technique was used. For the analysis and interpretation of data, the technique of 

content analysis was used. Also in the methodology, it was defined what would be 

used as a parameter or reference to analyze and interpret the data. This parameter 

was elaborated from the competences pointed out by the following organizations: 

World Economic Forum (WEF), in 2016; The International Project on Competence in 

Psychology (IPCP), in 2016; and European Federation of Psychologists’ Associations 

(EFPA), in 2015. The conclusion is that the Psychology course at Faculdade Alfa 

partially meets the training profile of psychologists expected in the context of Industry 

4.0. Among the contributions, in the first place, this study expands the base of 

theoretical references for future research options, considering the creation of a table 

of competences, classified into basic and transversal competences, with specificity for 

the Psychology course, although there is the possibility to expand the concept to other 

higher education courses. Second, this study contributes to the management of the 

researched institution as a theoretical framework for reformulating the documents that 

provide the basis for the educational policy of the HEI, such as the PDI and PPI. Finally, 

when considering the line of research in management in organizations, people and 

innovation, of Fundação Pedro Leopoldo, this work collaborates with the generation of 

knowledge/information that will be transferred and applied in organizations/institutions 

of higher education in an innovative way, in order to make this knowledge available to 

students (people) in the future profession and, consequently, to organizations and 

society as a whole. 

 

 

Keywords: Industry 4.0; Higher education institutions; Course Pedagogical Project. 
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1 Introdução  

 

A Educação Superior, segundo a United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO, 2016), deve: alcançar um mundo que priorize a justiça, a 

passividade, tolerância; promover a inclusão, a segurança e a sustentabilidade, nas 

questões econômicas, políticas, culturais, ambientais, etc; atentar-se para a 

empregabilidade e para o desenvolvimento de novas habilidades e competências; 

facilitar a cooperação internacional, a fim de promover a transformação social e 

atender a um contexto global cada vez mais interconectado, que anseia por inovação;. 

 

Por outro lado, o documento chama a atenção para desafios que se impõem à 

educação superior, a exemplo das necessidades: de atender à demanda global por 

qualificação profissional e, ao mesmo tempo, de preservar sua essência de instruir 

para a pesquisa; de garantir a manutenção da educação como direito humano, 

princípio de bem público – prerrogativa presente em publicações anteriores da 

UNESCO – e o conhecimento e educação, como bens comuns; isto é, “a criação de 

conhecimento, sua aquisição, sua validação e sua utilização são comuns a todas as 

pessoas, como parte de um esforço coletivo da sociedade” (UNESCO, 2016, p. 12). 

No mesmo parágrafo, o documento aprofunda a noção de bem comum e “enfatiza a 

importância de um processo participativo na definição do que é um bem comum, que 

leva em consideração a diversidade de contextos, conceitos de bem-estar e 

ambientes de conhecimento” (UNESCO, 2016, p. 12). 

 

A fim de atender aos desafios enfatizados pela UNESCO, sobre o papel da educação, 

o processo da acreditação se tornou uma bandeira hasteada nos países do 

MERCOSUL (ARCU-SUL/RANA – Rede de Agências Nacionais de Acreditação), a 

partir da expansão e mercantilização da educação formal pelo mundo, sobretudo, na 

década de 1990 (Serikawa, 2014). 

 

No Brasil, após um período de retração da educação superior (década de 1980), 

houve uma expansão do setor educacional nos governos de Fernando Henrique 

Cardoso / FHC (1995-2002), com abertura para a iniciativa privada (Barreyro, 2017). 

Assim, nota-se que o principal órgão de credenciamento é a União, por meio do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) (Souza, 2015), que busca garantir que as 
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Instituições de Educação Superior (IES) cumpram seu papel na sociedade, como 

declarado pela UNESCO (2016).  

 

Do outro lado, na gestão estratégica das IES, balizadores teóricos norteiam a trilha 

educacional a fim de garantir todos os adjetivos atribuídos à educação, conforme 

defende a UNESCO (2016) no que foi citado acima. Nesta base teórico-conceitual, 

estão documentos institucionais que são bússolas capazes de orientar estratégias e 

planejamentos institucionais, como: Planejamento Estratégico, Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Projeto 

Pedagógico de Cursos (PPC). Geralmente estes documentos são fundamentados por 

contextos local e regional, missão, valores e identidade da instituição. Seixas, Lima, 

Silva e Yamamoto (2013) elucidam que o PPC é a materialização das políticas 

acadêmicas institucionais presentes no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que 

por sua vez está articulado ao PDI, os quais concretizam juntos o projeto educacional 

da IES.  

 

Dos documentos mencionados anteriormente, o PPC será fundamental para este 

trabalho, pois nele está a matriz curricular que é o desenho, a representação gráfica 

do perfil de formação que se pretende oferecer, além de outros elementos que 

demonstram as competências esperadas ao longo do processo de aprendizagem. Na 

constituição deste documento, é obrigatória a inserção das Diretrizes Curriculares 

Nacionais de cursos – no caso deste trabalho, será utilizada a de psicologia 

(Resolução CNE/CES 5/2011) –, que “constituem as orientações sobre princípios, 

fundamentos, condições de oferecimento e procedimentos para o planejamento, a 

implementação e a avaliação deste curso” (Resolução CNE/CES 5/2011, art. 2º). 

 

Segundo Tanner e Tanner (1975, como citado em Lopes & Macedo, 2013, e-PUB, 

posição 226, 230),  

 

Currículo é definido como as experiências de aprendizagem planejadas e 
guiadas e os resultados de aprendizagem não desejados formulados através 
da reconstrução sistemática do conhecimento e da experiência sob os 
auspícios da escola para o crescimento contínuo e deliberado da competência 
pessoal e social do aluno. 

 



15 

 

Para Dewey (1959, como citado em Lopes & Macedo, 2013), o foco principal do 

currículo está na resolução de problemas sociais. Neste caso, deve levar para o 

ambiente escolar uma série de problemas existentes na sociedade, de modo que 

sejam debatidos e resolvidos pelos discentes de forma democrática e cooperativa. De 

acordo com o mesmo autor, os assuntos escolares surgem a partir da vida real, só 

depois se transformam em conteúdos abstratos. 

 

Sobre esse processo de levar para o ambiente de aprendizagem situações 

(problemas) reais da sociedade, entende-se que é necessário estabelecer uma 

conexão entre academia e comunidade externa, sobretudo, relacionando-se com o 

mercado de trabalho. Por conseguinte, ao construir um projeto pedagógico, faz-se 

necessário considerar o contexto social (Resolução, CNE/CES nº 7/2018).  

 

Gesser e Ranghetti (2011, p. 3) concordam que a sociedade estabelece mudanças no 

modo de atuação das instituições de educação: “A sociedade contemporânea vem 

mudando sistematicamente e, com ela, a educação toma novos rumos e o currículo, 

como instrumento norteador das práticas de formação, carece de novos princípios 

organizadores”. Os autores apresentam nove princípios organizadores ao se 

estruturar um currículo, dois dos quais são: parceria entre universidade e entidades 

profissionais; e reconhecimento dos contextos da prática profissional como espaços 

de formação. 

 

Considerando a proposição em articular currículo e sociedade, segundo os autores 

citados anteriormente, este trabalho irá abordar um tema presente na agenda de 

pesquisadores educacionais que lidam com currículo; trata-se do currículo por 

competência. Este tema será articulado a uma análise sociocomportamental, 

provocada pela Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0 (I4.0) que, segundo 

Pisching (2018), teve início em 2011 na Alemanha. Este período da história tem 

provocado mudanças incomuns nas organizações, levando as instituições de 

educação a reverem projetos pedagógicos de cursos e suas matrizes curriculares; a 

finalidade é mapear novas competências e habilidades, garantindo a empregabilidade 

e a inserção qualitativa do cidadão na sociedade.  
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Quanto aos impactos gerados por períodos de revoluções industriais, veremos que 

todos eles causaram grandes transformações na sociedade. No caso da Indústria 4.0, 

Pisching (2018) afirma que o período é marcado por alta tecnologia1, automatização 

nos sistemas produtivos, comunicação (entre pessoas, máquinas, as matérias primas, 

e os produtos), parceria, descentralização, trabalho colaborativo. 

 

Ao abordar as expectativas para o trabalho humano na Indústria 4.0, Carvalho (2019) 

adverte-nos quanto ao mito de que as máquinas irão substituir o ser humano. Ela 

acredita que haverá extinção de profissões e postos de trabalho, porém, novas 

oportunidades surgirão; ainda assim, habilidades e competências específicas serão 

necessárias, a exemplo de competências funcional, comportamental e social. 

 

Nesta linha, Magaldi e Salibi Neto (2018, p. 34) afirmam que “a velocidade das 

mudanças no mundo se acelerou a níveis inéditos, impactando todos os atores da 

sociedade”. Mais adiante, os pesquisadores reconhecem que a educação superior 

“não tem conseguido catalisar os efeitos de toda essa mudança e não tem sido capaz 

de gerar conteúdos que alcancem e influenciem os mercados e seus agentes de forma 

ampla e pulverizada” (Magaldi & Salibi Neto, 2018, p. 86). Avaliam que os modelos 

educacionais precisam refletir as demandas da sociedade, pois tornou-se obsoleta e 

ineficaz a utilização de fórmulas prontas, realizadas por meio de técnicas de 

memorização ou de listas de disciplinas. Portanto, “o currículo deve inspirar o aluno 

despertando sua curiosidade e inquietude. O professor deve atuar como facilitador do 

processo e não como detentor de todas as leis do universo” (Magaldi & Salibi Neto, 

2018, p. 149).  

 

 
1 Tecnologia vem das palavras gregas “tekhne” (técnica) e “logia” (estudo). Portanto, tecnologia é o 
estudo das técnicas. Sendo assim, a história humana está repleta do uso de técnicas que possibilitou 
a sua evolução sociocultural. A partir do momento que se passa a estudar estas técnicas é que se 
define pelo termo tecnologia. Qualquer instrumento que antepassados primitivos utilizassem como 
extensão do corpo é reconhecido como técnica. (Veraszto, Silva, Miranda & Simon, 2009). Sendo 
assim, os autores afirmam que a tecnologia faz parte do acervo cultural de um povo e que vai 
acumulando ao longo dos tempos. “tecnologia é um conjunto de saberes inerentes ao desenvolvimento 
e concepção dos instrumentos (artefatos, sistemas, processos e ambientes) criados pelo homem 
através da história para satisfazer suas necessidades e requerimentos pessoais e coletivos.” Quando 
diz que a Indústria 4.0 acumula tecnologia, na verdade está dizendo que é um acúmulo de 
conhecimentos que foi se desenvolvendo ao longo do tempo e que agora gera uma nova dinâmica 
cultural, social e econômica em nível global, como por exemplo, a rapidez e o modo com que ocorrem 
o acesso à informação, a comunicação e a mobilidade. 
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Sendo assim, objetivo da educação Superior é preparar o cidadão para o mundo, 

porém, a UNESCO (2016, p. 11) revela a seguinte brecha: “Embora as tendências 

indiquem uma crescente desconexão entre a educação e o mundo do trabalho em 

rápida transformação, também representam uma oportunidade de reconsiderar o 

vínculo entre educação e desenvolvimento social.”  

 

Logo, as instituições de educação devem ter um olhar para fora, isto é, preparar 

indivíduos para a sociedade. O principal objetivo dos modelos educacionais tem sido 

“preparar as organizações e os trabalhadores para lidar com esse novo ambiente 

empresarial” (Magaldi & Salibi Neto, 2018, p. 155), bem como de implodir o abismo 

entre as empresas e a academia, garantindo que indivíduos estejam no centro da 

sociedade – e não às margens por não terem qualificação para lidar com a 

complexidade nos ambientes corporativos. Os autores afirmam que “a nova filosofia 

de aprendizagem deve se dedicar a preparar o aluno para pensar, refletir, desenvolver 

raciocínio crítico, gerar conexões com base no conhecimento explícito” (Magaldi & 

Salibi Neto 2018, p. 159-160). 

 

Uma vez que a educação é um “bem público”, como declara a UNESCO (2016), e se 

são objetivos da educação superior preparar cidadãos para o mundo e para o trabalho, 

logo seria prudente estabelecer rodadas de diálogo com a comunidade, a fim de ouvi-

la e juntas (IES e comunidade) atuarem na construção das suas matrizes curriculares. 

Vale lembrar que, mesmo que envolva atores da comunidade local na elaboração das 

matrizes da IES, recomenda-se aplicar o que preconizam as DCNs, considerando que 

estas são frutos de amplas discussões com a sociedade e conselhos de classes das 

respectivas profissões.  

 

Neste ato de dialogicidade entre a instituição de educação superior e a comunidade, 

cabe ressaltar a Resolução (CNE/CES nº 7/2018), que estabelece as diretrizes para 

a extensão na Educação Superior Brasileira como componente curricular. O artigo 3 

desta resolução busca pela “promoção e a interação transformadora entre as 

instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da 

produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino 

e a pesquisa”. Logo à frente (capítulo 5, inciso II), a resolução diz que “a formação 

cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus conhecimentos, 
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que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja valorizada e integrada à matriz 

curricular”. Assim, este documento ressalta a relevância desta pesquisa e reforça o 

que Gesser e Ranghetti (2011) defendiam, a saber, que convém à sociedade civil e à 

gestão das IES dialogarem na operacionalização dos componentes curriculares, dos 

quais se espera a capacitação para novas competências necessárias para alavancar 

o progresso e transformar a sociedade de forma justa, ética e sustentável. Para tanto, 

é nesta relação holística (dialógica) que se avalia o desempenho do estudante e, ao 

mesmo tempo, insere-se a comunidade no contexto educacional e vice-versa. 

Portanto, nota-se nesta resolução, que a extensão é um elemento fundamental para 

o aprendizado do estudante, que futuramente estará inserido com novos 

conhecimentos, habilidades e atitudes, bem como desempenhando atividades na 

comunidade.   

 

Com base nesta reflexão, esta dissertação apresenta a seguinte questão norteadora:  

Em que medida as competências do curso de Psicologia da Faculdade Alfa atendem 

ao perfil de formação do psicólogo, conforme esperado no contexto da Indústria 4.0? 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Para aprofundar a questão, este trabalho traz como propósito compreender em que 

medida as competências do curso de Psicologia da Faculdade Alfa atendem ao perfil 

de formação do psicólogo que é esperado no contexto da Indústria 4.0. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Para responder ao objetivo geral, serão desenvolvidos os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Identificar as competências profissionais requeridas no contexto da Indústria 4.0; 

2. Desenvolver uma proposta de matriz curricular por competência para o curso de 

Psicologia da Faculdade Alfa a partir do perfil profissional requerido dentro do 

contexto da Indústria 4.0. 
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3. Identificar as competências propostas na matriz curricular do curso de Psicologia 

da Faculdade Alfa; 

 

1.2  Metodologia 

 

Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa será realizada por meio de uma 

abordagem qualitativa de natureza interpretativa, que leva ao estudo de caso 

descritivo, para cuja coleta de dados foi utilizado o método de pesquisa documental. 

Nesse processo, a unidade de análise é o curso de Psicologia da Faculdade Alfa, 

sendo a principal unidade de observação o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de 

Psicologia. Para a análise e interpretação dos dados, será utilizado o método de 

análise de conteúdo.  

 

1.3 Contribuição da pesquisa 

 

Embora, tenha-se a compreensão da amplitude e complexidade do tema, a pesquisa 

trará contribuições à sociedade, para que compreenda a necessidade de 

convergência entre o perfil profissional requerido pela Indústria 4.0 e o que a 

instituição de educação desenvolverá como propostas de competências, articuladas 

nas diversas unidades educacionais e contempladas em seus projetos pedagógicos. 

 

Ao pensar que a pesquisa agrega conhecimento, outra contribuição será para a 

gestão da Faculdade Alfa. Concomitantemente, os resultados deste estudo chegarão 

aos líderes de setores administrativos, acadêmicos, o que consequentemente refletirá 

na sociedade por meio da conduta profissional e cidadã dos futuros profissionais em 

Psicologia.  

 

Objetivamente, para a academia, esta pesquisa provocará reflexões sobre as 

características da Indústria 4.0 e, por conseguinte, agregará conhecimento para todos 

os stakeholders envolvidos no contexto universitário. Além do mais, o estudo 

subsidiará elementos necessários para a construção e/ou reformulação de suas 

matrizes curriculares. 
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1.4 Estrutura de capítulos 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro apresenta a 

introdução que contextualiza e problematiza o tema proposto, bem como apresenta 

os objetivos geral e específicos, e as justificativas para o estudo. 

 

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico que foi formulado sob duas 

grandes seções: a primeira seção mostra o significado do trabalho ao longo da 

sociedade contemporânea. Esta seção foi desenvolvida considerando o trabalho na 

leitura do socialismo e do liberalismo; a relação humana com o trabalho nos diferentes 

períodos das quatro Revoluções Industriais; a Indústria 4.0 e seus impactos na 

sociedade; a atuação do profissional de Psicologia neste contexto de revolução 

industrial. A segunda seção está voltada para o contexto educacional, de modo que 

trabalha a educação 4.0 no contexto da Indústria 4.0. Esta seção aborda a inserção 

da tecnologia na Educação 4.0 e a aprendizagem significativa, que por sua vez 

desdobra-se sobre o tema do currículo; por fim, apresenta-se uma proposta de matriz 

por competência. 

 

O terceiro capítulo descreve a metodologia que será empregada para o 

desenvolvimento deste estudo.  

 

O quarto capítulo trata-se da apresentação da análise dos dados e os resultados da 

pesquisa. 

 

No quinto e último capítulo, o autor deste trabalho descreve suas impressões, 

limitações, considerações e sugestões para um novo estudo de campo. 
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo aborda a necessidade de integração do ser humano no sistema 

econômico, a fim de gerar riquezas para um país e, ao mesmo tempo, posicionar-se 

a respeito de questões pertinentes e críticas à vida em sociedade. Desta forma, a 

pessoa poderá contribuir para o desenvolvimento humano enquanto cidadão que vive 

em um ambiente de mudanças constantes. 

 

Assim, esta seção traz para a discussão não só as relações humanas com o trabalho 

na idade contemporânea, mas também os impactos das quatro Revoluções 

Industriais, desde a passagem da idade moderna para a contemporaneidade até os 

dias de hoje, conforme a reflexão de alguns teóricos.  

 

De modo integrado a esta temática, veremos como o sistema educacional, pensado 

para ser um bem público, comportou-se a partir dos principais eventos ocorridos na 

sociedade no que diz respeito à capacitação/formação para o trabalho e para a vida 

em sociedade, com ênfase nas diretrizes de currículos acadêmicos. 

 

Por fim, abordaremos alguns paradigmas de currículo acadêmico em que se 

percebem claramente respostas ao período denominado pelos especialistas de 

“Indústria 4.0” ou “Quarta Revolução Industrial”.  

 

É importante destacar que, quando este autor suscita a discussão do tema da Indústria 

4.0 e sua relação com a academia – e consequentemente com o perfil de pessoa que 

espera ser “educada” pelas IES –, logo pensa-se em um novo conceito de ser humano 

ou de humanismo. Não se pensa em pessoas fragmentadas, mas em pessoas 

integradas consigo mesmas, assumindo responsabilidades sobre o bem-estar social. 

Portanto, o ser humano é transversal e comprometido em seu contexto. 

 

2.1 Significados do trabalho ao longo da sociedade contemporânea  

 

Considerando que a Idade Contemporânea tem sua gênese no início da Revolução 

Francesa (Santos, 2018) e perdura até os dias de hoje, torna-se desafiador definir um 
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único significado do trabalho após terem transcorrido mais de dois séculos (1789-

2021). Portanto, é mais assertivo falar de significados do trabalho. 

 

Na primeira parte deste estudo, foi lembrado que em sua maioria as IES assumem, 

em suas missões e visões de futuro, a oferta de uma formação que contemple a 

totalidade do indivíduo, e não apenas a dimensão do trabalho. Silva (2016) lembra 

que o discente investe na educação superior, a fim de galgar a hierarquia das 

necessidades humanas como fisiológica, de segurança, sociais, de estima e, por fim, 

chegar à autorrealização (Silva, 2016). 

 

Por conseguinte, as Instituições de Educação Superior devem priorizar em seus 

currículos a qualificação profissional a partir do que preconiza o mercado (de produtos, 

serviços, financeiros etc.) naquele exato contexto. 

 

Veremos alguns contextos específicos que marcaram de forma permanente o 

trabalhador e o significado do trabalho. Em alguns casos, de acordo com a maneira 

que era pensado e efetivado, o trabalho era visto como prejudicial à saúde humana, 

já em outros houve a necessidade de revisão da forma de o trabalhador atuar em seu 

campo profissional. 

 

2.1.1 O trabalho na leitura do socialismo e do liberalismo 

 

Na primeira metade do século XVIII e meados do século XIX, duas correntes de 

pensamento se estabeleciam na Europa: o Liberalismo e o Socialismo. No primeiro, o 

maior expoente foi Adam Smith (1723), e no segundo, Karl Marx (1864). Ambos se 

destacaram com suas teses sobre o significado do trabalho em um contexto europeu, 

onde o capitalismo avançava rapidamente, configurando uma nova ordem social.  

 

Marx trabalha com o conceito de natureza como sendo o principal objeto da ação 

humana, pois, em um entendimento ontológico, o ser humano é parte da natureza, 

está imbricado a ela e nela implicado (Peto & Veríssimo, 2018). Graças à 

racionalidade humana, ao mesmo tempo em que o homem a transforma, também é 

transformado por ela (Oliveira, 2007). Segundo Sousa (2013), o trabalho agrega valor 

aos produtos da natureza.  
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Para Oliveira (2007), este é o trabalho concreto e positivo, que difere do trabalho 

abstrato em que o homem elege como prioridade apenas seu salário, a fim de 

satisfazer suas necessidades vitais. Deste modo, o trabalho perde seu sentido natural 

e torna-se o que Marx chama de trabalho estranhado (Sousa, 2013). 

 

Quanto ao significado do trabalho, o segundo teórico a ser analisado é o filósofo e 

economista Adam Smith (1723-1790), que viveu na transição da Idade Moderna 

(1453-1789) para a Idade Contemporânea (1789) (Santos, 2018). Os principais 

eventos da Idade Moderna foram: eclosão da Revolução Francesa, invenção da 

imprensa, descobrimentos marítimos, Renascimento (movimento cultural da história 

europeia) e nascimento da produção capitalista. 

 

Diferentemente de Marx2, a contribuição de Adam Smith foi reconhecida como um 

marco histórico no pensamento econômico (Lamounier, 2005). O que se destaca do 

trabalho em Adam Smith é a “divisão e especialização do trabalho intelectual” 

(Lamounier, 2005, p. 11), entendida como a defesa pela especialização do 

conhecimento. 

 

Smith afirma que o ser humano possui a capacidade de diversificar suas 

competências e habilidades, tornando-se conhecedor de distintas artes e ofícios, a 

ponto de transformar uma matéria-prima bruta e inutilizável em um produto que seja 

de utilidade humana. Com isso, há pessoas especializadas em transformar matéria-

prima, outras, em produção, outras, na comercialização, e há quem cuide da logística, 

fazendo com que os produtos cheguem ao consumidor final, assim como há pessoas 

que fazem a parte contábil de todo este processo (Lamounier, 2005). 

 

No nível administrativo, Smith continua a afirmar que há pessoas que se especializam 

na política e assumem o governo, outras elaboram as leis, outras cuidam da 

segurança. Portanto, é na divisão do trabalho que as necessidades humanas são 

supridas. 

 

 
2 Além de teórico, foi um militante ativista ao lado do proletariado, defendendo que estes vendiam a 
força do trabalho para os burgueses, que se enriqueciam às custas do pagamento de baixos salários e 
do aumento da jornada de trabalho (Lamounier, 2005). 
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De acordo com Smith (1776, como citado em Lamounier, 2005), a divisão do trabalho 

traz outros pontos positivos, como: crescimento econômico, aumento de renda per 

capta, estímulo à criação de novos padrões tecnológicos, e especialização do 

trabalhador. Para a economia, a divisão do trabalho possibilita o aumento da 

produtividade, que resulta em: mais produtos no mercado com menor valor, pois 

pessoas especializadas desempenham melhor e mais rápido na feitura de um produto; 

melhor remuneração ao trabalhador; e mais lucro para o empregador. Assim, todos 

ganham, e aquece-se a economia (Lamounier, 2005). 

 

O próprio Smith reconheceu pontos negativos em sua teoria, como por exemplo 

confinamentos nos ambientes de trabalho, movimentos repetitivos, tarefas monótonas 

e fragmentação do conhecimento. Entretanto, a divisão do trabalho é uma prática 

recorrente na história de todas as nações, civilizadas ou selvagens; ainda assim, 

Smith foi o primeiro a transformá-la em teoria (Lamounier, 2005). 

 

Nota-se que ambos os teóricos, Marx e Smith, investem em perspectivas diferentes 

quanto à teoria do trabalho. O primeiro teve um olhar predominante para o trabalho 

manual – com a transformação da matéria-prima advinda da natureza – por um viés 

mais sociológico, isto é, dispensando maior preocupação com a condição de vida do 

operário e as consequências da transformação social gerada pelo capitalismo, no qual 

o trabalho abstrato gerava as desigualdades sociais. Já Adam Smith – apesar de olhar 

para o trabalhador de fábrica (operacional) – enxerga uma outra perspectiva sobre o 

trabalho, que é valorar as dimensões intelectuais, administrativas e de gestão; é mais 

estratégico e tem o trabalho como gerador de riquezas.  

 

2.1.2 A relação humana com o trabalho nos diferentes períodos das quatro 

Revoluções Industriais 

 

O propósito deste item é levantar o perfil do trabalhador no contexto das três primeiras 

Revoluções Industriais. Em cada uma delas, exigiram-se diferentes perfis para o 

cumprimento das tarefas nas organizações. Estas mudanças de cultura ocorreram em 

um intervalo de tempo de mais ou menos dois séculos e meio, de modo que ao final 

inaugura-se um outro período denominado de Indústria 4.0.  
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A Figura 1 mostra a cronologia das revoluções industriais, com suas respectivas 

descobertas e características. 

 

 
Figura 1 
Períodos, evolução e características das quatro Revoluções Industriais 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Pisching (2018) e Carvalho (2019) 

 

De acordo com Carvalho (2019), há um equívoco em condicionar as revoluções 

industriais somente às máquinas, invenções e fontes de energia. Máquinas, como 

moinhos, hidráulica e a própria imprensa, são exemplos de invenções humanas de 

séculos anteriores ao XVIII. Além de fontes energéticas, o que difere os períodos 

identificados como cada “Revolução Industrial” (Figura 1) são as tecnologias 

embarcadas na concepção das máquinas industriais, no transporte e na comunicação 

(Kang, et al., 2016). Neste processo, competências específicas foram exigidas dos 

profissionais de acordo com as especificidades de cada período.  

 

À medida que a tecnologia se difundiu, foi agregando qualidade, escala, volume e 

rapidez na produção industrial, o que ocasionou uma cultura de consumidores cada 

vez mais exigentes e com características consumistas (Falcão, 2019). Na Tabela 1 é 

possível perceber as principais características e as transformações ocasionadas pelas 

três primeiras revoluções industriais. 
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Tabela 1 
Etapas, características e transformações nas três primeiras Revoluções Industriais 

Primeira Revolução industrial 

Período 1780 

Características 
A primeira Revolução Industrial embasou-se em dois principais eventos: a energia oriunda do vapor do carvão que movimentava motores a vapor; 
e o ferro, que foi outra importante invenção. 

Transformações 

• Ampliação da produção fabril em outros países além da Inglaterra e outros segmentos dos bens de consumo; 

• Revolução nos transportes e comunicação (caminhos de ferro, telégrafo, transporte transoceânico); 

• Surgimento de duas classes sociais, a burguesia e o proletariado; 

• Considerava-se trabalho somente as atividades na indústria; agricultores e artesãos abandonavam suas profissões por empregos nas 
indústrias em troca de salários; jornadas de trabalhos extensas e trabalhadores sem direito a qualquer seguridade social. 

• Surgimento das indústrias mecanizadas e tarefas segmentadas por especialidades; 

Segunda Revolução industrial 
Período 1890 

Características 
A segunda Revolução Industrial teve como principais embasamentos a eletricidade e o aço. Destacou-se pelo desenvolvimento da química, 
motores à combustão, movidos a petróleo, produção linear. 

Transformações 

• Fabricação dos navios de aço movidos a vapor; desenvolvimento do avião; produção em massa de bens de consumo, comidas enlatadas, 
refrigeração mecânica; criação do telefone eletromagnético; 

• A potencialidade industrial concentrava-se na Alemanha, Estados Unidos, França e Reino Unido; 

• Novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo; 

• Início do século XX revolução nos transportes, as relações humanas são intensificadas com a indústria automotiva e aeronáutica; 

• A comunicação também tem seu momento de expansão, com o telefone e transmissão radiofônica. 
Terceira Revolução industrial 

Período Início na década de 1970 
Características Nano-tecnologia, Biotecnologia, Materiais Novos, Reciclagem 

Transformações 

• Estruturação do capitalismo; 

• Instrumentação da economia financeira (Economia de Mercado); 

• Cooperação entre empresas a fim de conseguir melhores negociações, visando a ações econômicas mais precisas; 

• Com o desenvolvimento dos meios de comunicação e transportes, tornou-se possível a integração mundial entre países, ocasionando a 
proeminência do que se chama de Globalização; 

• O Japão se destaca pela tecnologia, como a biotecnologia, informática, microeletrônica, a telemática (comunicação a distância entre 
serviços de informática por meio de redes de telecomunicações; em outras palavras, é o serviço de telefonia associado à informática). 

• Substituição da mão de obra humana pelos sistemas automatizados e informatizados; 

• Aumento dos direitos trabalhistas. 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Carvalho (2019, p. 47-52).
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Nota-se que, nos séculos XVIII e XIX, houve a substituição da energia humana e 

animal por fontes naturais mais eficientes, que contribuíram para a geração e 

ampliação dos meios de locomoção e comunicação. As principais fontes energéticas 

– responsáveis pelos meios de transportes e comunicação – foram a energia elétrica 

(oriundas de fontes hídricas), energia a vapor (carvão vegetal e água) e o petróleo 

(exploração fóssil). Esta mudança está relacionada ao aumento da intervenção 

humana na natureza, um processo em que foi estabelecida uma relação de 

exploração através da extração de matéria-prima ou da alteração no funcionamento 

de recursos naturais por parte do homem. Outra consequência oriunda da substituição 

da energia humana e animal foi a invenção de instrumentos mecânicos que ampliaram 

a capacidade de produção nas indústrias. 

 

2.1.3 A Indústria 4.0 e impactos na sociedade 

 

Entre as quatro revoluções industriais, a quarta foi a que mais agregou tecnologia em 

seus sistemas de produção. A tecnologia nas organizações é resultado de um mundo 

cada vez mais conectado a um volume de conhecimentos e informações sem 

precedência; tudo se dá com muita rapidez e basicamente em tempo real, 

demandando tomadas de decisão complexas e com rapidez. Sendo assim, este e 

outros elementos são o que caracteriza a Indústria 4.0 (Carvalho, 2019; Pisching, 

2018).  

 

Como fator crítico de sucesso, é necessário e urgente haver a atenção para novas 

habilidades e competências, a fim de agregar valor ao trabalhador e às interações em 

sociedade. Consequentemente, muitas profissões irão acabar e outras surgirão, 

conforme estabelecem especialistas (Carvalho, 2019; Confederação Nacional da 

Indústria [CNI], 2016; Frey & Osborne, 2013; Fundação Konrad Adenauer, 2020).  

 

Nesta teia complexa de transformações, a educação formal tem papel fundamental, 

tanto ao prover acesso ao mundo do trabalho quanto em preparar cidadãos para uma 

nova forma de se relacionar em sociedade. 

Fundador do World Economic Forum (WEF) e autor do livro The Fourth Industrial 

Revolution, Dr. Klaus Schwab (2016, p. 15) afirma que “em nossa história, as 

revoluções têm ocorrido quando novas tecnologias e novas formas de perceber o 
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mundo desencadeiam uma alteração profunda nas estruturas sociais e nos sistemas 

econômicos”. Segundo o autor as alterações provocadas por uma revolução industrial 

podem levar anos para serem consolidadas. A Tabela 2 mostra 21 pontos de inflexão 

que poderão impactar fortemente a sociedade, os quais 

 

foram identificados por meio de uma pesquisa realizada pelo Conselho da 
Agenda Global do Fórum Econômico Mundial a respeito do Futuro do Software 
e da Sociedade, em que participaram mais de 800 executivos e especialistas 
do setor de tecnologia da informação e comunicações (Schwab, 2016, p. 33)  

 

Segundo o autor, estes 21 pontos de inflexão ou megatendências, embora pareçam 

abstratos, estão dando origem a projetos e aplicações bastante concretos. Estas 

novas tecnologias e seus impactos na sociedade podem ocorrer até 2025. A Tabela 2 

apresenta, na coluna 1, os pontos de inflexão e, na coluna 2, a porcentagem dos 

entrevistados que esperam ver a ocorrência daquele ponto de inflexão específico. 

 
Tabela 2  
Pontos de Inflexão esperados até 2025 

 

10% das pessoas usando roupas conectadas à internet 91,2% 

90% das pessoas com acesso gratuito a storage ilimitado na nuvem 91,0% 

1 trilhão de sensores conectados à internet 89,2% 
O primeiro farmacêutico robô atuando nos EUA 86,5% 

10% dos óculos de leitura conectados à internet 85,5% 

80% da população mundial com presença digital na internet 84,4% 

Produção do primeiro carro impresso em 3D 84,1% 
O primeiro governo a substituir o censo por fonte de big data 82,9% 

O primeiro telefone celular implantável e disponível comercialmente  81,7% 

5% dos produtos aos consumidores impressos em 3D 81,1% 

90% da população com smartphones 80,7 
90% da população com acesso regular à internet 78,8% 

Carros sem motoristas chegarão a 10% de todos os automóveis em uso nos EUA 78,2 

O primeiro transplante de um fígado impresso em 3D 76,4% 

30% das auditorias corporativas realizadas por IA 75,4 
Primeira arrecadação de impostos através de um blockchain 73,1% 

Mais de 50% do tráfego da internet voltado para os utilitários e dispositivos domésticos 69,9% 

Globalmente, mais viagens/trajetos por meio da partilha do que em carros particulares 67,2% 

A primeira cidade sem semáforos com mais de 50.000 pessoas. 63,7% 
A primeira máquina de IA de um conselho de administração. 45,2% 

Fonte: Schwab (2016, p. 34).  

 

Diante destes 21 pontos, é possível caracterizá-los como um momento diferente de 

qualquer outra etapa da história. Nota-se que a rede mundial de computadores, a 

inteligência artificial, as máquinas, o ser humano e a tecnologia estão unidas de tal 

maneira que se torna difícil imaginá-los separados. Neste contexto é que foi 

inaugurada a Indústria 4.0. 
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2.1.3.1 A chegada da Indústria 4.0 

 

Quando se mencionam os termos “Indústria 4.0” ou “Quarta Revolução Industrial”, é 

consenso entre os pesquisadores que a Alemanha foi o epicentro do evento, em razão 

de uma ambiciosa estratégia de desenvolvimento econômico-industrial, cuja base é a 

High Tech Strategy 2020 do governo alemão.  

 

Indústria 4.0 (I4.0) é uma iniciativa estratégica do governo alemão por meio do 
Ministério da Educação e Pesquisa (BMBF) e do Ministério para Assuntos 
Econômicos e Energia (BMWI). Seu objetivo é impulsionar a manufatura digital, 
aumentando a digitalização e a interconexão de produtos, cadeias de valor e 
modelos de negócios. Ele também tem como objetivo apoiar a pesquisa, a rede 
de parceiros da indústria e a padronização. (European Commission, 2017, p. 3, 
tradução nossa3) 

 

A matéria publicada revela que a iniciativa desta estratégia tecnológica e inovadora 

do governo alemão foi implementada por meio do Ministério da Educação e Pesquisa 

e do Ministério de Assuntos Econômico e Energia. 

 

Simbolicamente esta informação do European Commission (2017) deve inquietar e 

provocar as instituições de educação, com ênfase no sentimento de responsabilidade 

na formação de cidadãos e profissionais preparados para atuar no contexto 

econômico alemão. Por conseguinte, o sistema educacional mundial deve assumir a 

supremacia, o domínio e o protagonismo deste fenômeno complexo, instalado na 

sociedade planetária (Roblek, Meško & Krapež, 2016).  

 

Quanto à gênese do termo Indústria 4.0, de modo semelhante ao European 

Commission, Pisching (2018, p. 22), afirma que “a Quarta Revolução Industrial é 

conhecida como Indústria 4.0, inicialmente denominada industrie 4.0, pelo fato de o 

termo ter sido apresentado pela primeira vez na Alemanha, em 2011, na feira de 

Hannover e lançado oficialmente em abril de 2013”.  

 
3 “Industrie 4.0” (Industry 4.0 (I40)) is a national strategic initiative from the German government through 
the Ministry of Education and Research (BMBF) and the Ministry for Economic Affairs and Energy 
(BMWI). It aims to drive digital manufacturing forward by increasing digitisation and the interconnection 
of products, value chains and business models. It also aims to support research, the networking of 
industry partners and standardisation. 
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Não é possível negar o evento da “Indústria 4.0”, pois está instalado e já acontece de 

maneira concreta e rápida no mundo, sendo inclusive pauta de pesquisa para 

pesquisadores e influenciadores do tema, como por exemplo: 

 

• Na literatura da Administração Geral, Indústria 4.0 (I4.0) é um fenômeno 

associado às tecnologias, pois utiliza plataformas – do alemão Plattform 

Industrie 4.0 (https://www.plattform-i40.de, recuperado em 21, outubro, 2020) –

e caracteriza-se pela virtualização e interconectividade via rede universal de 

dados – internet das coisas ou Internet of Things (IoT) (Santos, Santos, & Silva 

Junior, 2019).  

 

• Para Schwab (2016), o impacto da Indústria 4.0 é sentido basicamente em três 

categorias que estão interrelacionados, quais sejam: 

 

1. Físico: natureza tangível (veículos autônomos, impressão em 3D, robótica 

avançada, novos materiais – mais leves, mais fortes, recicláveis e 

adaptáveis); 

2. Digital: internet das coisas (IoT), que promove a relação entre as coisas e 

as pessoas por meio de plataformas e tecnologias conectadas; 

3. Biológico: inovações, especialmente na genética; por exemplo, 

sequenciamento genético com muito mais rapidez e menos custo financeiro; 

o que está em vista é a biologia sintética, que poderá criar organismos 

personalizados a partir da escrita do DNA – como é o caso do estudo do 

DNA da aranha para fabricar fibras de seda. 

 

Outro dado importante a ser considerado sobre a Indústria 4.0, é a relação máquina-

homem; justamente, os chamados Sistemas de Produção Ciber-Físicos – em inglês 

Cyber-Physical Production Systems (CPS). Segundo Lee (2008, p. 35), os CPS são  

um ambiente de sistemas integrados com sensores inteligentes que podem se 
autoajustar ou configurar automaticamente os processos de produção de forma 
descentralizada e em conformidade com os dados coletados e analisados em 
tempo real, sendo a integração do mundo virtual com o físico. 

 

https://www.plattform-i40.de/
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Segundo Hermann, Pentek e Otto (2016), empresas estarão conectadas em uma rede 

global e suas máquinas estarão incorporadas a esta rede por meio dos Cyber- 

Physical Systems (CPS). Assim, estes Sistemas Ciber-Físicos vão abranger clientes, 

máquinas, produtos, estoques e prestadores de serviço, de forma que interajam pela 

definição e execução de ações de forma autônoma e pelo controle uns dos outros de 

forma independente. Sendo assim, os autores definem Indústria 4.0 e a cadeia de 

ações estruturada sobre um CPS como uma fábrica.  

 

Indústria 4.0 é um termo coletivo para tecnologias e conceitos de organização 
da cadeia de valor. Dentro das fábricas inteligentes estruturadas modulares da 
Indústria 4.0, o CPS monitora processos físicos, cria uma cópia virtual do 
mundo físico e toma decisões descentralizadas. Por meio da IoT, o CPS se 
comunica e coopera entre si e com os humanos em tempo real. Por meio da 
IoS, tanto os serviços internos quanto os inter organizacionais são oferecidos e 
utilizados pelos participantes da cadeia de valor (Hermann et al., 2016, p. 11. 
Tradução nossa4) 

 

De forma semelhante, Azevedo (2017, p. 8) afirma que a Indústria 4.0  

 

se apoia fortemente nas tecnologias habilitadoras, tais como: internet of things 
(IoT), machine learning, big data analytics, cyber-physical systems (CPS), 
machine-to-machine (M2M) e cloud computing.  Essas tecnologias, trabalhando 
cooperativamente, são utilizadas para promover a transformação digital 
descrita nas visões ao redor do mundo, entre as quais se destacam: Industry 
4.0, Industrial Internet Consortium e Manufatura Avançada. 

 

Segundo Azevedo (2017), toda esta gama tecnológica de IoT, CPS, big data, analytics 

e a computação em nuvem gera um enorme fluxo de informações que requer uma alta 

velocidade na comunicação. Por isso, já se encontra bastante avançada a tecnologia 

5G5, que estará tão logo aplicada aos smartphones6. 

 
4 Based on the findings from the literature review, we define industrie 4.0 as follows: Industrie 4.0 is a 
collective term for technologies and concepts of value chain organization. Within the modular structured 
Smart Factories of Industrie 4.0, CPS monitor physical processes, create a virtual copy of the physical 
world and make decentralized decisions. Over the IoT, CPS communicate and cooperate with each 
other and humans in real time. Via the IoS, both internal and cross- organizational services are offered 
and utilized by participants of the value chain. 
5 “Atualmente, um bilhão de pessoas, ou 15% da população mundial, vive em áreas com cobertura 5G. 
Usuários na Austrália, Alemanha, Japão, Arábia Saudita, Reino Unido e Estados Unidos já consomem 
mais dados em 5G do que em 4G, segundo a Open Signal. Na Coreia do Sul, onde o 5G avança mais 
rápido, usuários consumiram em média 38,1 GB de dados móveis – enquanto a média nos outros 
países ficou em 15 GB”. (https://olhardigital.com.br/2021/03/03/internet-e-redes-sociais/saiba-quais-
paises-ja-consomem-mais-dados-em-5g-do-que-em-4g/. recuperado em 11, maio, 2021). 
6 O Brasil, em comparação a outros países, ainda se encontra em atraso na implementação desta 
tecnologia.  (https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/03/brasil-tera-5g-em-

https://olhardigital.com.br/2021/03/03/internet-e-redes-sociais/saiba-quais-paises-ja-consomem-mais-dados-em-5g-do-que-em-4g/
https://olhardigital.com.br/2021/03/03/internet-e-redes-sociais/saiba-quais-paises-ja-consomem-mais-dados-em-5g-do-que-em-4g/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/03/brasil-tera-5g-em-2022#:~:text=Uma%20conex%C3%A3o%20de%20internet%20m%C3%B3vel,que%20est%C3%A1%20chegando%20ao%20Brasil
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Este paradigma industrial tende a duas grandes diretrizes. A primeira é a oferta de um 

serviço personalizado sob demanda; a segunda, um modelo de gestão empresarial 

no qual a flexibilidade pela descentralização e a otimização das tomadas de decisão 

são cada vez mais praticadas (Pisching, Tasca, Pessoa, Junqueira, & Miyagi, 2017).  

 

2.1.3.2 Competências e mundo do trabalho na Indústria 4.0 

 
Ao contrário do que muitos pensam sobre como a tecnologia iria substituir a mão de 

obra humana, a presença humana é imprescindível na Indústria 4.0, mesmo havendo 

um consistente avanço da robotização, automatização e inteligência artificial. Este 

conjunto continua sendo altamente dependente da pessoa humana. Além do mais, 

mesmo que muitas profissões acabem, novas competências serão desenvolvidas 

como condição de integração humana com a máquina.  

 

Sendo assim, o desempenho das pessoas na Indústria 4.0 provoca muitos 

questionamentos em torno das expectativas e do próprio futuro do trabalho humano. 

Para Hecklau, Galeitzke, Flachs e Kohlb (2016) e Schwab (2016), os principais 

impactos acontecerão no trabalho; por isso, as pessoas terão que se aperfeiçoar, 

buscando novas competências para melhor lidar com tecnologias, a fim de garantir a 

empregabilidade, pois serão estas as pessoas mais bem qualificadas e que garantirão 

seus empregos nas indústrias.  

  

De acordo com Tessarini Junior e Saltorato (2018), a indústria 4.0 exige novas 

competências e habilidades. Os autores apontam para duas demandas urgentes. A 

primeira é de aprendizagem e inovação, que devem ser aplicadas no próprio ambiente 

de trabalho; a segunda refere-se à necessidade de revisão dos projetos pedagógicos 

dos sistemas educacionais, a fim de atender aos interesses públicos, privados e 

científicos. Na Tabela 3, é possível ter uma visão panorâmica sobre como a Indústria 

4.0 afetará as profissões e as pessoas. 

 

 
2022#:~:text=Uma%20conex%C3%A3o%20de%20internet%20m%C3%B3vel,que%20est%C3%A1%
20chegando%20ao%20Brasil. Recuperado em 11, maio, 2021). 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/03/brasil-tera-5g-em-2022#:~:text=Uma%20conex%C3%A3o%20de%20internet%20m%C3%B3vel,que%20est%C3%A1%20chegando%20ao%20Brasil
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/03/brasil-tera-5g-em-2022#:~:text=Uma%20conex%C3%A3o%20de%20internet%20m%C3%B3vel,que%20est%C3%A1%20chegando%20ao%20Brasil
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Tabela 3 
Trabalho Humano na Indústria 4.0 

Expectativas para o trabalho humano 

• Colaboração sinergética entre os humanos e as máquinas; 

• Rede de seres humanos e máquinas caracterizados pela presença de um autocontrole inteligente baseado em Tecnologia da Informação (TI) e no 
automonitoramento de processos físicos;  

• Mudanças no design do trabalho dos colaboradores;  

• Focalizar o humano no sistema operacional;  

• Colaboradores preparados para desempenhar as atividades manuais complexas e para controlar e gerenciar máquinas e processos; 

• Crescente participação humana junto às interfaces das máquinas poderá ser constada em futuros sistemas de produção industrial. 
Possíveis mudanças no trabalho humano 

• No momento, há dificuldade em atribuir efeitos causais a respeito do trabalho humano e a tecnologia;  

• Com a falta de estudos empíricos substanciais, predomina-se uma visão otimista dos efeitos no trabalho humano frente às tecnologias digitais, a longo 
prazo; 

• No chamado “debate 4.0”, na Alemanha, que vem ocorrendo desde 2012, afirma que há expectativas positivas para o emprego;  

• Foi verificado em um estudo do Boston Consulting Group que o emprego crescerá 6% na Alemanha nos próximos 10 anos; afirma-se ainda que o 
crescimento do emprego na produção alemã entre 2015 e 2025 ascenderá numericamente a cerca de 390 mil postos de trabalho; 

• Em um seminário sobre “Inovação disruptiva”, ocorrido na Fundação FHC em 25 de setembro de 2017, afirma que 45% dos empregos serão impactados 
pela tecnologia, mas só 6% serão eliminados (https://fundacaofhc.org.br/debates/inovacoes-disruptivas-e-o-futuro-do-emprego-ameacas-e-
oportunidades, recuperado em 12, junho, 2020); 

• Por outro lado, Carvalho (2019) afirma que desaparecerá profissões, mas que outras surgirão; 

• Haverá desenvolvimento de novos produtos, aperfeiçoamento na eficiência de processos, mudança de preços, ofertas e compras; concluiu-se que o 
crescimento da produtividade e das exigências de qualificação dos trabalhadores, resultará em um aumento nos salários; 

• Estudos feitos nos EUA apontam que tarefas simples e rotineiras serão substituídas por automação; em percentuais, chega a 47% do que existe hoje. 

Talentos humanos 

• Carvalho (2019) fala de complicação para o Gerenciamento Estratégico de Recursos Humanos provocado pela Indústria 4.0; 

• Já faltam talentos para assumir determinados postos de trabalho; 

• Fortalecimento da marca empregadora para atrair novos talentos; 

• A área de Recursos humanos também está sendo impactada pela Indústria 4.0; 

• Recursos Humanos devem ser integradas ao movimento disruptivo do novo modelo industrial; 

• Criação da área de “Gestão de Recursos Humanos Inteligente 4.0”. 

Interação entre humanos e máquinas 

• A Human-to-Machine Interaction (H2M) é uma tecnologia para contribuir na comunicação, interação e assistência entre ser humano e máquina, 
objetivando uma aprendizagem entre seres humanos e máquinas. Este processo será feito através da variação de desempenho entre humanos e 
máquinas.  

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Carvalho (2019). 

 

https://fundacaofhc.org.br/debates/inovacoes-disruptivas-e-o-futuro-do-emprego-ameacas-e-oportunidades
https://fundacaofhc.org.br/debates/inovacoes-disruptivas-e-o-futuro-do-emprego-ameacas-e-oportunidades
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Nota-se que a Quarta Revolução Industrial exige competências distintas daquelas 

requeridas nas três primeiras revoluções.  

 

Em 2016, o WEF apontou que nos “próximos anos os empregos serão impactados 

por mudanças disruptivas devido aos novos modelos de negócios” (WEF, 2016, p. 3). 

Além destas mudanças, o WEF afirma que haverá uma lacuna para novas 

competências, ocasionada pela falta de qualificação que serão exigidas pelas 

indústrias.  

 

O WEF (2016) também afirma que 65% das crianças que hoje estão ingressando na 

educação primária atuarão em profissões que ainda não existem. Portanto, é 

necessário que haja uma preparação para esta transição. Por conseguinte, as 

empresas e os governos têm o papel de gerenciar esta transição a fim de diminuir as 

consequências, não só na vida das pessoas, mas de toda cadeia produtiva e 

econômica. O objetivo do relatório produzido pelo Fórum é compreender o impacto 

atual e futuro nos empregos, considerando novas habilidades e estratégias para 

recrutamento (WEF, 2016); por isso mesmo, o documento é um apelo à ação.  

 

A parceria é outro elemento fundamental apontada pelo Fórum: “Além disso, 

esperamos que esse conhecimento possa incentivar e aprimorar as parcerias entre 

governos, educadores, provedores de treinamento, trabalhadores e empregadores, a 

fim de gerenciar melhor o impacto transformador da Quarta Revolução Industrial no 

emprego, habilidades e educação” (WEF, 2016, p. 3, tradução nossa7). 

 

As parcerias são estratégias fundamentais, cujo objetivo principal é amenizar os 

impactos nas profissões, pois algumas famílias de empregos sofrerão mais do que 

outras. Neste processo, o envolvimento do campo educacional, seja corporativo seja 

pelos sistemas educacionais, também é visto como necessário (Weber, 2015). 

 

 
7 “Furthermore, it is our hope that this knowledge can incentivize and enhance partnerships between 
governments, educators, training providers, workers and employers in order to better manage the 
transformative impact of the Fourth Industrial Revolution on employment, skills and education”. 
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Na Tabela 4, são apresentadas as principais competências e habilidades para atuar 

nas diversas famílias de empregos. Neste caso, a educação formal ou os processos 

de educação corporativa precisam contribuir para a capacitação dos profissionais. 

 



36 

Tabela 4 
Competências e habilidades essenciais relacionadas ao trabalho 

 Família de 
competências/ 

habilidade 

Conjunto de 
Competências/habilidades 

Definição 

h
ab

ili
d

ad
es

 Habilidades cognitivas 

Flexibilidade Cognitiva 
Capacidade de gerar ou usar diferentes conjuntos de regras para combinar ou agrupar coisas de 
maneiras diferentes. 

Criatividade 
Capacidade de ter ideias incomuns ou inteligentes sobre um determinado tópico ou situação, 
ou de desenvolver maneiras criativas de resolver um problema. 

Raciocínio lógico 
Capacidade de combinar informações para formar regras ou conclusões gerais (inclui encontrar 
um relacionamento entre eventos aparentemente não relacionados) e / ou aplicar regras gerais 
a problemas específicos para produzir respostas que façam sentido. 

Sensibilidade para Problemas 
Capacidade de saber quando algo está errado ou provavelmente vai dar errado. Não envolve 
resolver o problema, apenas reconhecer que existe um problema. 

Raciocínio Matemático 
Capacidade de escolher os métodos matemáticos ou fórmulas corretas para resolver um 
problema. 

Visualização 
Capacidade de imaginar como algo ficará depois de ser movido ou quando suas partes forem 
movidas ou reorganizadas. 

Habilidades físicas 
Força física 

Capacidade de fazer movimentos coordenados com precisão para agarrar, manipular ou montar 
objetos. 

Destreza manual e de Precisão 
Capacidade de exercer força muscular máxima para levantar, empurrar, puxar ou carregar 
objetos. 

C
o

m
p

et
ên

ci
as

 b
ás

ic
a

s Competência de 
conteúdo 

Aprendizagem ativa 
Compreender as implicações de novas informações para a resolução de problemas e tomada de 
decisões atuais e futuras. 

Expressão Oral Conversar com outras pessoas para transmitir informações de maneira eficaz. 

Compreensão de leitura Compreender frases escritas e parágrafos em documentos relacionados ao trabalho. 
Expressão escrita Comunicar-se eficazmente por escrito, conforme apropriado para as necessidades do público. 

Alfabetização em TIC 
Usando tecnologia digital, ferramentas de comunicação e redes para acessar, gerenciar, 
integrar, avaliar e criar informações. 

Competência de 
processo 

 

Escuta ativa 
Prestar total atenção ao que as outras pessoas estão dizendo, dedicar um tempo para entender 
os pontos que estão sendo levantados, fazer perguntas quando apropriado e não interromper 
em momentos inadequados. 

Pensamento crítico 
Usar lógica e raciocínio para identificar os pontos fortes e fracos de soluções alternativas, 
conclusões ou abordagens para problemas. 

Monitoramento próprio e dos 
outros 

Monitorar / avaliar seu desempenho, de outros indivíduos ou organizações para fazer melhorias 
ou tomar medidas corretivas. 
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C
o

m
p

et
ên

ci
as

 t
ra

n
sv

er
sa

is
 

Competências para 
resolução complexas de 

problemas 
Solução de problemas complexos 

Capacidades desenvolvidas usadas para resolver problemas novos e mal definidos em cenários 
complexos do mundo real. 

Competências de 
gestão de recursos 

 

Gerenciamento de recursos 
financeiros 

Determinar como o dinheiro será gasto para realizar o trabalho e contabilizar essas despesas. 

Gerenciamento de Recursos 
materiais 

Obter e cuidar do uso adequado de equipamentos, instalações e materiais necessários para a 
execução de determinados trabalhos. 

Gestão de Pessoas 
Motivar, desenvolver e direcionar as pessoas durante o trabalho, identificando as melhores 
pessoas para a função. 

Gerenciamento de tempo Administrar o próprio tempo e o tempo dos outros. 

Competência social 

Coordenação de equipes Ajustando as ações em relação às ações dos outros. 
Inteligência emocional Estar ciente das reações dos outros e entender por que eles reagem desta maneira. 

Negociação Aproximar outras pessoas e tentar reconciliar as diferenças. 
Persuasão Persuadir os outros a mudar de ideia ou comportamento. 

Orientação de serviço Procurando ativamente maneiras de ajudar as pessoas. 

Treinamento de pessoas Ensinar aos outros como fazer algo. 

Competência sistêmica 
Julgamento e tomada de decisão 

Considerando os custos e benefícios relativos das ações potenciais para escolher a mais 
adequada. 

Análise de sistemas 
Determinar como um sistema deve funcionar e como as mudanças nas condições, operações e 
meio ambiente afetarão os resultados. 

Competências 
técnicas 

 

Reparo e manutenção de 
equipamentos 

Executar manutenção de rotina em equipamentos e determinar quando e que tipo de 
manutenção é necessária e/ou reparar máquinas ou sistemas usando as ferramentas 
necessárias. 

Controle e operação de 
equipamentos 

Ter atenção aos medidores, mostradores ou outros indicadores para se certificar de que a 
máquina está funcionando corretamente; controlar as operações de equipamentos ou sistemas. 

Programação Escrever programas de computador para vários fins. 

Controle de qualidade 
Realização de testes e inspeções de produtos, serviços ou processos para avaliar a qualidade ou 
desempenho. 

Design de tecnologia e experiência 
do usuário 

Gerar ou adaptar equipamentos e tecnologia para atender às necessidades dos usuários. 

Solução de problemas Determinar as causas dos erros operacionais e decidir o que fazer a respeito. 
Fonte: WEF (2016, p. 52-53, tradução nossa8). 

 

 
8 No referencial bibliográfico é possível acessar ao texto na sua versão original em inglês. 
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De acordo com o relatório de WEF (2016), estes grupos de competências estarão 

distribuídos nas diversas famílias de empregos, porém, quanto mais competência o 

trabalhador acumular, mais chances terá de ingresso no mercado de trabalho. O 

relatório atribui estas competências ao grande poder transformador da computação, 

que exige o contato com dados e com tomadas de decisões.  

 

Diante do cenário apresentado na Tabela 4, o relatório chama a atenção para a 

necessidade de repensar os sistemas educacionais.  

 

A maioria dos sistemas de educação existentes em todos os níveis oferecem 
treinamentos altamente isolados e dá continuidade a uma série de práticas do 
século 20 que estão impedindo o progresso nas questões de mercado de 
trabalho e talentos de hoje. (WEF, 2016, p. 32, tradução nossa9).   

 

Hoje os sistemas educacionais possuem currículos isolados do contexto, presos no 

século passado. Isto é um impeditivo para o progresso. O Fórum chama a atenção 

para que as empresas, governos e os sistemas educacionais se unam de modo 

colaborativo para superar esta fragilidade da educação formal.  

 

Fundamentados no WEF (2016), Aires, Moreira e Freire (2017, p. 3) realizaram 

pesquisa com o objetivo de “investigar quais são as competências requeridas dos 

trabalhadores da indústria 4.0 listadas em estudos científicos e apontadas por 

instituições que estudam a temática quarta revolução industrial”. Além das 

competências listadas no WEF (2016), Aires et al. (2017) listam outros autores que 

também trazem o tema das competências e habilidades requeridas pela indústria 4.0 

(Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 

 
9  “Most existing education systems at all levels provide highly siloed training and continue a number of 
20th century practices that are hindering progress on today’s talent and labour market issues”. 
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Tabela 5 
Competências requeridas dos profissionais da indústria 4.0 

Autor Ano Competência 

Chen e 
Zhang 

2015 

Capacidade de colocar os conhecimentos em prática e capacidade de 
inovar.  
Conhecimentos: matemática e ciências naturais; conhecimento básicos em 
mecânica; design mecânico, máquinas de fabricação e automação.  
Habilidades: capacidade de independência; analisar e resolver problemas 
de engenharia; capacidade de comunicação.  
Qualidades: personalidade e físico saudáveis; responsabilidade social e 
moral; espírito de inovação e capacidade de aprendizagem.  

Gorecky, 
Khamis e 

Mura 
2015 

Falam de competência, porém, não listam quais competências os 
trabalhadores da indústria 4.0 precisam desenvolver.  

Muñoz 2016 
Fala de competência, porém, não lista quais competências os trabalhadores 
da indústria 4.0 precisam desenvolver.  

Sorko e 
Irsa 

2016 
Reproduzir conhecimentos simples.  
Analisar, avaliar e desenvolver situações com criatividade e inovação.  

Garbie 2017 Capacidades relacionadas a sustentabilidade e desenvolvimento sustentável.  

Voronina 
e Moroz 

2017 
Conhecimentos técnicos.  
Criatividade.  
Comunicação.  

CNI 2016 
Trabalhar em equipes multidisciplinares.  
Ter elevado nível de conhecimento técnico.  
Ter capacidade de interação com outras áreas do conhecimento.  

Deloitte 2016 
Estudo não lista as competências, mas faz menção a desenvolvimento de 
competências técnicas (hard skills) e habilidades comportamentais (soft 
skills).  

WEF 2016  

Habilidades: 

• Habilidades cognitivas: flexibilidade cognitiva, criatividade, 
raciocínio lógico, sensibilidade para problemas, raciocínio matemático 
e visualização. 

• Habilidades físicas: força física e destreza manual e de precisão. 
Competências básicas: 

• Competências de conteúdo: aprendizagem ativa, expressão oral, 
compreensão de leitura, expressão escrita e alfabetização TIC. 

• Competências de processo: escuta ativa, pensamento crítico, 
monitoramento próprio e dos outros. 

Competências transversais: 

• Competências sociais: coordenação de equipe, inteligência 
emocional, negociação, persuasão, orientação de serviço e 
treinamento de pessoas. 

• Competências sistêmicas: julgamento e tomada de decisão e 
análise sistêmica. 

• Competência para solucionar problemas complexos: solução de 
problemas complexos. 

• Competências de gestão de recursos: gerenciamento de recursos 
financeiros, gerenciamento de recursos materiais, gestão de pessoas 
e gestão do tempo. 

• Competências técnicas: reparo e manutenção de equipamentos, 
controle e operação de equipamentos, programação e controle de 
qualidade. 

Fonte: Aires et. al (2017, p. 11). 

 

Aires et al. (2017) desenvolveram seu trabalho com base nas competências e 

habilidade listadas na Tabela 5. Fizeram uma comparação entre outros estudiosos do 
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tema e obtiveram quarenta e cinco competências classificadas em nove categorias 

(as mesmas do WEF). Das quarenta e cinco competências apontadas na Tabela 5, 

cinco se destacam por serem citadas por dois ou mais trabalhos. São elas: 

conhecimentos técnicos (4 trabalhos); criatividade (3 trabalhos), inovação (2 

trabalhos), comunicação (2 trabalhos), solução de problemas (2 trabalhos).  

 

Para que os profissionais alcancem as habilidades e competências exigidas pela 

Quarta Revolução Industrial, Aires et al. (2017, p. 8) apontam algumas estratégias 

para os ambientes corporativos: 

• Surgem aí as redes para aprendizagem em rede; 

• Exigência de conhecimentos de nível superior, além de técnicos e tecnológicos 

mais sofisticados; 

• Elaboração de programas de desenvolvimento humano para a inovação – 

geração de ideias, colaboração, compartilhamento, coprodução; 

• Avanço da gestão do conhecimento e do capital intelectual; 

• Necessidades de desenvolvimento de novas competências nos trabalhadores; 

• Surgimento de novas profissões. 

 

As autoras destacam a necessidade de preparar profissionais multidisciplinares. 

Neste mesmo sentido, outros autores, como Chen e Zhang (2015), CNI (2016), Garbie 

(2017) e Muñoz (2016), também entendem que é necessária uma revisão das 

matrizes curriculares das IES, a fim de atender à nova demanda requerida dos 

trabalhadores da Indústria 4.0. 

  

Em todo este contexto que envolve a educação superior, e no que diz respeito à 

revisão das matrizes curriculares do ensino superior, sabe-se que alguns entes 

requererem um currículo que esteja em conformidade com a educação do século XXI, 

conforme apontado em fóruns e por especialistas e pesquisadores desta área, a 

exemplo de WEF (2016), Fava (2014 e 2018), Führ (2019), Gesser e Ranghetti (2011) 

e Varela (2013). 
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Dentre os vários entes envolvidos na elaboração de uma matriz curricular10, citam-se 

dois, o Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Instituição de Ensino elaboram sua 

matriz curricular, balizando-a nas leis, decretos, resoluções e instrumentos de 

avalição. Estes indicadores basilares nem sempre acompanham o curso da história 

com suas inovações. Neste caso, a instituição de ensino precisa cuidar para não 

contrariar estes entes e, ao mesmo tempo, para entregar ao discente um serviço 

educacional de qualidade, capaz de o inserir no mercado e na sociedade, que irão 

absorvê-lo enquanto profissional e agente transformador. 

 

Diante dos apontamentos sobre o que caracteriza a Indústria 4.0, foi possível 

considerar o embarque tecnológico na produção industrial, os impactos na vida do 

trabalhador que deverá buscar por mais qualificação e desenvolver novas 

competências, e como as instituições de ensino superior adequam suas matrizes 

curriculares. Com isso, cabe voltar ao objetivo de pesquisa desta dissertação, que é 

compreender em que medida as competências do curso de Psicologia da Faculdade 

Alfa atendem ao perfil de formação do psicólogo que é esperado no contexto da 

Indústria 4.0. Portanto, entraremos a seguir em contato com material que de fato 

aponta, de maneira concreta e objetiva, quais são as competências do profissional de 

Psicologia no contexto da Indústria 4.0. 

 

2.1.4 Atuação do psicólogo no contexto da Indústria 4.0 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar o perfil profissional do psicólogo no contexto 

da Indústria 4.0. Com base em referências internacionais, serão apresentadas as 

principais competências do profissional de Psicologia.  

 

Vale ressaltar que, por escolha do autor, não será utilizado o binômio habilidades e 

competências, como geralmente ocorre. Este argumento está baseado em Fleury e 

Fleury (2001), que entende que competência agrega as capacidades humanas 

oriundas dos conhecimentos (saber), habilidades (saber-fazer) e atitudes (saber-ser). 

 
10 No Brasil, o sistema educacional (na União) está fragmentado por gestões diferentes. O Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é responsável pela avaliação; o 
Conselho Nacional de Educação (CNE), está responsável pelas Diretrizes Curriculares; O Ministério 
da Educação (MEC), está responsável pela Regulação. No caso da Projeto Pedagógico de Curso 
(PPC) – de onde se estrai a matriz curricular – precisa atender as três gestões. 



42 

Nesta mesma linha, dentro de uma proposta de currículo por competência dialógica – 

em cujo mérito não cabe entrar devido ao escopo deste trabalho –, habilidade está 

dentro de competência, que por sua vez, entende-se como a combinação dos 

atributos cognitivos, atitudinais e psicomotores em ação a partir de um determinado 

contexto (Lima & Ribeiro, 2018). Da mesma forma, Resende (2004, como citado em 

Benito & Finato. 2010) afirma que competência possui três dimensões: Conhecimento 

(a dimensão mais ampla); habilidades (aptidões desenvolvidas por aquelas pessoas 

específicas e que a faz única); e atitudes (aplicação dos princípios e valores que 

determinam o comportamento). 

 

Aprofundando um pouco mais no sentido e na mensuração de competência, Lima 

(2005) e Lima e Ribeiro (2018) afirmam que, só se consegue medir competência na 

atuação profissional que considera a ação e o contexto. Portanto, competência não é 

visível. Em outras palavras, a parte visível da competência está nos desempenhos. 

No caso de um currículo pedagógico, é possível definir perfil de competência, áreas 

de competências, ação e desempenho acadêmico. Só assim se poderá visualizar, 

medir e avaliar competência. 

 

2.1.4.1 Propostas de competências aos profissionais de Psicologia 

 

De acordo com informações retiradas no site do Conselho Federal de Psicologia, o 

número de psicólogos com cadastro ativo no Brasil soma 408.789. Estes profissionais 

têm como base de atuação 23 regionais, de acordo com a divisão regional do próprio 

Conselho Federal. Destes, 347.264 são mulheres e 61.525 são homens. 

(http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/, recuperado em 1 de setembro de 

2021). 

 

Uma outra fonte de informação é o Censo da Educação Superior 2019 

(http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior, recuperado em 01 de 

setembro de 2021). De acordo com esta fonte de pesquisa, o número de instituições 

de Ensino Superior (público e privado) que ofertaram o curso de Psicologia no Brasil 

foi de 755 IES; cursos ofertados, 917; vagas disponibilizadas nestas instituições, 

http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior
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220.513; discentes que se matricularam, 270.239; e estudantes que concluíram, 

37.584. 

 

Diante destas informações fica a pergunta: Qual é a proposta de competência destas 

IES? Qual é a fundamentação teórica de currículos que estão sendo orientados e 

implementados? Embora não seja foco desta pesquisa fazer a análise de currículo 

nos cursos ofertados por estas IES brasileiras, podemos buscar algumas informações 

sobre proposta de competências nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do 

curso de Psicologia (Resolução CNE/CES nº 5, 201111), que se trata de um 

documento obrigatório em todas as IES quando da elaboração de seus Projetos 

Pedagógicos. 

 

Assim, a proposta que a atual DCN do curso de Psicologia apresenta é de apenas 6 

competências: atenção à saúde; tomada de decisões; comunicações; liderança; 

administração e gerenciamento; e educação permanente. 

 

No entanto, dentro de um contexto de Indústria 4.0, Aires et. al (2017) destacam 5 

competências (de um total geral de 45 competências) que são comuns na perspectiva 

de pesquisadores, quais sejam: conhecimentos técnicos; criatividade; inovação; 

comunicação; e solução de problemas. 

 

Por outro lado, pode-se aprofundar um pouco mais sobre as competências do 

psicólogo no contexto da Indústria 4.0 a partir de dois grandes documentos: o 

International Declaration on Core Competences in Professional Psychology, de 2016; 

e o EuroPsy – Certificado Europeu de Psicologia: Regulamento da European 

Federation of Psychologists Associations (EFPA) sobre o EuroPsy e Apêndices. 

 

 
11 É importante considerar que, em uma sociedade na qual agilidade da informação e da comunicação 
impactam no costume e nas mudanças de comportamento, tanto das pessoas quanto do sistema de 
produção industrial, comercial, econômico, uma resolução com 10 anos pode não atender às 
expectativas do mercado. Portanto, dentro da cronologia das Revoluções Industriais, a atual DCN foi 
pensada e elaborada no contexto de Indústria 3.0. No entanto, está em discussão o parecer CNE/CES 
Nº: 1071/2019, que aguarda por homologação. Assim que for publicado, automaticamente a de 2011 é 
revogada. 
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O International Declaration on Core Competences in Professional Psychology é 

resultado do 5º Congresso Internacional de Licenciamento, Certificação e 

Credenciamento, ocorrido em Estocolmo, capital da Suécia, em julho de 2013. O 

objetivo do congresso foi iniciar um processo para “Promover o desenvolvimento de 

um acordo global na identificação de competências de referência que definem a 

Psicologia profissional” (International Project on Core Competences in Professional 

Psychology [IPCP], 2016, p. 1, tradução nossa 12). 

 

Pela dinâmica dos organizadores do congresso, foram convidadas 150 pessoas, 

porém, somente 75 compareceram. Estas pessoas representavam 18 países e 5 

continentes. Estiveram representadas associações internacionais, como a 

International Association of Applied Psychology (IAAP), a International Test 

Commission (ITC), a International Union of Psychological Science (IUPsyS) e The 

International Project on Competence in Psychology (IPCP). 

 

Ao final deste congresso, foi acordada a constituição do The International Project on 

Competence in Psychology – IPCP. Estabeleceu-se um grupo de trabalho e, em 2016, 

a IAAP e a IUPsyS declararam um conjunto de competências direcionadas aos 

psicólogos. O documento foi nomeado como International Declaration on Core 

Competences in Professional Psychology. 

 

A Declaração afirma que a Psicologia é aplicada em todo mundo dentro dos contextos 

sociais, culturais, educacionais, políticos e jurídicos de cada país. Afirma ainda, que 

as competências são vistas como uma dimensão crítica no desempenho do papel do 

profissional de Psicologia. Afirma que eleger competências globais é fundamental 

para criar identidade do agir psicológico, porém, é importante considerar que as 

competências devem ser avaliadas de acordo com a cultura e contexto de cada país 

e de cada microespaço onde o psicólogo atua. Portanto, a Declaração Internacional 

de Competências Centrais em Psicologia Profissional é base para a identidade 

profissional. “As competências articuladas na Declaração são gerais e não 

específicas. Diferentes organizações, comunidades, nações e regiões são 

reconhecidas e incentivadas a adaptar essas competências para melhor se adequar 

 
12 “To promote the development of a global agreement on identifying the benchmark competencies that 
define professional psychology”. 
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ao seu contexto local” (IPCP, 2016, p. 10, tradução nossa 13). Na Tabela 6, é possível 

ver as competências apontadas pela declaração. 

 
13 “The competences articulated in the Declaration are general and not specific. Different organizations, 

communities, nations, and regions are recognized and encouraged to adapt these competences to 

better fit their local context”. 
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Tabela 6 
Principais competências em psicologia profissional pelo Projeto Internacional de Competências em Psicologia - IPCP 

Conhecimentos psicológicos e habilidades que 
sustentam as competências principais 

Descrições 

Possuir conhecimento básico sobre os conceitos 
psicológicos 

Tem o conhecimento básico necessário de conceitos psicológicos, construtos, teorias, métodos, prática 
e metodologia de pesquisa para apoiar a competência 

Tem o conhecimento especializado necessário de conceitos psicológicos, construtos, teoria, métodos, 
prática e metodologia de pesquisa relacionados às próprias áreas para apoiar a competência 

Possui as habilidades necessárias para apoiar as 
competências 

Tem as habilidades básicas necessárias para apoiar a competência na prática psicológica 

Tem as habilidades especializadas necessárias para operar em áreas próprias de prática psicológica 
para apoiar a competência 

Competências de comportamento Descrições 

Práticas éticas Aplica códigos de ética relevantes em sua prática profissional e conduta 

Cumpre as leis e regras relevantes em sua prática profissional e conduta 

Resolve dilemas éticos na prática profissional usando uma abordagem apropriada 

Atua com profissionalismo Segue as melhores práticas aceitas em Psicologia 

Mantém competência como psicólogo 

Opera dentro dos limites da própria competência 

Consulta colegas, supervisores ou outras fontes relevantes quando apropriado 

Faz referências a outras pessoas relevantes, quando apropriado 

Escolhe cursos de ação apropriados em resposta a eventos imprevisíveis e complexos 

Relaciona-se adequadamente com clientes e 
outros 

Estabelece, mantém e desenvolve relações de trabalho adequadas com clientes e outros relevantes 

Estabelece, mantém e desenvolve relações de trabalho adequadas com colegas de Psicologia e outras 
profissões 

Trabalha com diversidade e demonstra 
competência cultural 

Trabalha com conhecimento e compreensão do contexto histórico, político, social e cultural de clientes, 
colegas e outros relevantes 

Demonstra humildade cultural 

Identifica, reconhece e respeita a diversidade em outras pessoas relevantes 

Reconhece o impacto de seus próprios valores, crenças e experiências sobre o comportamento 
profissional, clientes e outras pessoas relevantes 

Trabalha e se comunica de forma eficaz com todas as formas de diversidade em clientes, colegas e 
outras pessoas relevantes 

Inclui todas as formas de diversidade no trabalho com clientes, colegas e outras pessoas relevantes 

Atua como um profissional baseado em 
evidências 

Adota uma orientação baseada em evidências para o fornecimento de avaliações, intervenções, 
prestação de serviços e outras atividades psicológicas 

Consulta pesquisas psicológicas e outras pesquisas relevantes para informar a prática 
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Reconhece as limitações das evidências disponíveis para informar a prática 

Reflete sobre o próprio trabalho Avalia a eficácia de suas atividades e prestação de serviços 

Reflete e implementa áreas de melhoria em sua prática 

Reflete sobre os próprios valores e crenças e o impacto que eles podem ter em sua prática 

Valida as reflexões com pares ou supervisores, quando apropriado 

Principais competências para o exercício da 
profissão 

Descrições 

Define metas relevantes Desenvolve metas com base na análise de necessidades 

Alinha metas com as de clientes e outros 

Realiza diagnósticos e define metas psicológicas 
a serem alcançadas   

Identifica necessidades de avaliação ou avaliação em indivíduos, grupos, comunidades, organizações, 
sistemas ou sociedade 

Seleciona, projeta ou desenvolve avaliações ou avaliações, usando métodos apropriados para os 
objetivos e finalidades da atividade 

Oferece avaliações ou avaliações, incluindo administração, pontuação, interpretação, feedback e 
relatórios de resultados 

Realiza intervenções psicológicas Planeja e realiza intervenções psicológicas com indivíduos, grupos, comunidades, organizações, 
sistemas ou sociedade 

Projeta, desenvolve e avalia a potencial utilidade e eficácia das intervenções psicológicas, usando 
métodos apropriados para os objetivos e finalidades da intervenção 

Integra avaliação e outras informações com conhecimento psicológico para orientar e desenvolver 
intervenções psicológicas 

Avalia a utilidade e eficácia das próprias intervenções 

Usa os resultados da avaliação para apreender e corrigir/modificar as intervenções conforme necessário 

Fornece orientação e aconselhamento a outras partes relevantes envolvidas na intervenção psicológica 

Comunica-se de forma eficaz e adequada Comunica-se com diversos públicos conforme necessário para a realização eficaz de suas atividades 
profissionais 

Fornece feedback relevante e claro, relatórios e orientações para clientes e outros relevantes 

Fornece informações claras e objetivas sobre questões psicológicas para públicos relevantes 

Fonte: The International Project on Competence in Psychology (IPCP, 2016, p. 11-14, tradução nossa 14). 

 

 

 
14 No link que se encontra na bibliografia, é possível acessar ao documento e à tabela na íntegra e no original em inglês  
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Um ano antes, em 2015, a Federação Europeia das Associações de Psicólogos 

(European Federation of Psychologists’ Associations [EFPA], 2015) elaborou um 

conjunto de competências para os profissionais de Psicologia, a fim de oferecer 

padrões europeus que fossem além daqueles propostos pelos currículos acadêmicos. 

Conforme está demonstrado nas Tabelas 7 e 8, para obter o Certificado Europeu em 

Psicologia (EuroPsy – European Certificate in Psychology15), o candidato precisa 

demonstrar 20 competências primárias e 9 competências transversais. 

 

Tabela 7 
Competências primárias dos psicólogos da Federação Europeia de Associações de 
Psicólogos (EFPA) 

Competências Primárias Descrição 

 
A. Especificação de 
Objetivos 
 

Interação com o cliente com o fim de definir os objetivos da 
intervenção ou serviço que será prestado 

 
1. Análise de Necessidades 
 

Reunir informação sobre as necessidades do cliente através de 
métodos apropriados, clarificando e analisando as necessidades ao 
ponto de poder desenvolver ações futuras com significado 

 
2. Estabelecimento de 
Objetivos 
 

Propor e negociar objetivos com o cliente, estabelecendo metas que 
sejam aceitáveis e possíveis de atingir, especificando critérios para 
avaliar o seu cumprimento no futuro. 

 
B. Avaliação 
(assessment) 
 

Descrever características relevantes de indivíduos, grupos, 
organizações, e situações, através de métodos apropriados 

 
3. Avaliação individual 
 

Proceder a avaliação através de entrevista, utilização de testes e 
observação de indivíduos num contexto relevante para o serviço 
exigido. 

 
4. Avaliação de grupos 
 

Proceder a avaliação através de entrevista, utilização de testes e 
observação num contexto relevante para o serviço exigido. 

 
5. Avaliação organizacional 
 

Proceder a avaliação através de entrevista, questionários, e outros 
métodos e técnicas apropriadas para estudar organizações num 
contexto relevante para o serviço exigido. 

6. Avaliação situacional 
Proceder a avaliação através de entrevista, questionários, e outros 
métodos e técnicas apropriadas para estudar situações num contexto 
relevante para o serviço exigido. 

C. Desenvolvimento 
Desenvolver interações, serviços ou produtos com base nas teorias e 
métodos psicológicos para serem utilizados pelos clientes ou 
psicólogos. 

 
15 O EuroPsy é um Sistema de Certificação Europeu para psicólogos, criado pela Federação Europeia 
de Associações de Psicólogos (European Federation of Psychologists Associations [EFPA]). 
O Certificado Europeu de Psicologia - EuroPsy fornece um padrão uniforme de competência 
profissional e conduta ética, aceite pelas associações nacionais de psicólogos em 38 países (incluindo 
todos os países da UE) que são membros da EFPA. (https://www.europsy.pt/. Recuperado em 02, 
setembro, 2021). 
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7. Definição dos serviços ou 
produtos e análise de 
requisitos 

Definir o propósito do serviço ou produto, identificar intervenientes, 
analisar requisitos e constrangimentos, e definir especificações para 
o produto ou serviço, tendo em consideração o contexto no qual o 
serviço ou produto será utilizado. 

8. Concepção de serviço ou 
produto 

Conceber ou adaptar serviços ou produtos de acordo com os 
requisitos e constrangimentos, tendo em consideração o contexto em 
que o serviço ou produto será utilizado. 

9. Teste do serviço ou 
produto 

Testar o serviço ou produto e avaliar a sua exequibilidade, fiabilidade, 
validade e outras características, tendo em consideração o contexto 
em que o serviço ou produto será utilizado. 

10. Avaliação do serviço ou 
produto 

Avaliar o serviço ou produto relativamente à utilidade, satisfação do 
cliente, utilização amigável, custos e outros aspectos que são 
relevantes para o contexto em que o serviço ou produto será utilizado. 

D. Intervenção 
Identificar, preparar e concretizar intervenções que são apropriadas 
para atingir os objetivos definidos, utilizando os resultados da 
avaliação e das atividades de desenvolvimento 

11. Planejamento da 
intervenção 

Desenvolver um plano de intervenção que é apropriado para atingir os 
objetivos definidos num contexto relevante para o serviço necessário. 

12. Intervenção direta 
orientada para a pessoa 

Aplicar métodos de intervenção que afetam diretamente um ou mais 
indivíduos de acordo com o plano de intervenção, num contexto 
relevante para o serviço necessário. 

13. Intervenção direta 
orientada para a situação 

Aplicar métodos que afetam diretamente aspectos selecionados de 
uma situação de acordo com o plano de intervenção, num contexto 
relevante para o serviço necessário. 

14. Intervenção indireta 
Aplicar métodos de intervenção que permitam aos indivíduos, grupos 
ou organizações aprender e tomar decisões do seu interesse, num 
contexto relevante para o serviço necessário. 

E. Avaliação Final 
(evaluation) 

Estabelecer a adequação de intervenções em termos de adesão ao 
plano de intervenção e ao cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

16. Planeamento da 
avaliação 

Conceber um plano para a avaliação final de uma intervenção, 
incluindo critérios que derivam do plano de intervenção e dos objetivos 
estabelecidos, num contexto relevante para o serviço necessário. 

17. Avaliação 
Selecionar e aplicar técnicas de medida que são apropriadas para 
colocar em prática o plano de avaliação final, num contexto relevante 
para o serviço necessário. 

18. Análise da avaliação 
Conduzir análises de acordo com o plano de avaliação final, e tirar 
conclusões sobre a eficácia das intervenções num contexto relevante 
para o serviço necessário. 

F. Comunicação 
Fornecer informação aos clientes de um modo a que se adeque e 
corresponda às expectativas e necessidades dos clientes. 

19. Dar feedback 
Dar feedback aos clientes, utilizando meios apropriados orais e/ou 
escritos, num contexto relevante para o serviço necessário. 

20. Redacção de relatórios 

Redigir relatórios para informar os clientes sobre os resultados da 
avaliação, do desenvolvimento do serviço ou produto, intervenções, 
e/ou avaliações finais, num contexto relevante para o serviço 
necessário. 

Fonte: EFPA (2015, p. 41-43, tradução nossa 16). 

 

 

 

 

 

 

 
16 Através do link do referencial bibliográfico é possível encontrar a tabela no original – versão em 
português de Portugal. 



50 

Tabela 8 
Competências transversais dos psicólogos da Federação Europeia de Associações 
de Psicólogos (EFPA) 

Competências 
transversais 

Descrição 

1. Estratégia Profissional Escolher uma estratégia apropriada para lidar com o(s) problema(s) 
que surge(m), baseando-se numa reflexão sobre a situação 
profissional e as suas próprias competências primárias. 

 
2. Desenvolvimento 
Profissional Contínuo  
 

Atualizar e desenvolver as suas próprias competências primárias e 
transversais, conhecimentos e competências de acordo com as 
mudanças no terreno e os standards e requisitos para a prática 
profissional da Psicologia, e Regulamentos Europeus da EFPA sobre 
o EuroPsy.  

 
3. Relações Profissionais  
 

Estabelecer e manter relações com outros profissionais, assim como 
com organizações relevantes.  

 
4. Investigação e 
Desenvolvimento  
 

Desenvolver novas intervenções, serviços e produtos que têm o 
potencial de satisfazer as atuais ou futuras necessidades dos clientes 
e gerar novas formas de atividade profissional ou negócios.  

 
5. Marketing e Vendas  
 

Tornar visíveis produtos e serviços novos e atuais para atuais ou 
potenciais clientes, contactar clientes, apresentar ofertas de negócio, 
vender serviços, e fornecer serviços pós-venda.  

 
6. Gestão de Contas  
 

Estabelecer e manter relações com (potenciais) clientes, monitorizar 
as necessidades e satisfação dos clientes, identificar oportunidades 
para expansão de atividade profissional ou negócios.  

 
7. Gestão da Prática  
 

Conceber e gerir a prática dos serviços prestados, seja um pequeno 
negócio ou parte de uma organização privada ou pública de maior 
dimensão, incluindo aspectos financeiros, de recursos humanos e 
operacionais, liderando os colaboradores.  

 
8. Gestão da Qualidade  
 

Estabelecer e manter um sistema para a certificação da prática como 
um todo.  

 
9. Autorreflexão  
 

Autorreflexão crítica sobre a sua própria prática e competências é uma 
característica fulcral de competência profissional  

Fonte: EFPA (2015, p. 43-44, tradução nossa 17). 

 

Embora as duas fontes pesquisadas não façam citações diretas sobre a competência 

do psicólogo na Indústria 4.0, é preciso considerar que ambos os referenciais estão 

inseridos no contexto da Quarta Revolução Industrial. 

 

Além do mais, é preciso ponderar a intenção dos dois documentos. O primeiro – 

International Declaration on Core Competences in Professional Psychology – tem a 

intenção de ser um referencial internacional, porém, adverte-nos para que as 

competências sejam interpretadas considerando a especificidade da atuação do 

psicólogo e do contexto de cada país. Já o EuroPsy – Certificado Europeu de 

 
17 Através do link do referencial bibliográfico é possível encontrar a tabela no original – versão 
portuguesa de Portugal 
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Psicologia: Regulamento da EFPA sobre o EuroPsy e Apêndices foi concebido para 

ser aplicado em um contexto específico, que é o europeu. Ainda assim, ambos podem 

servir de referenciais para a elaboração dos PPC dos cursos de Psicologias. 

 

Sabe-se que um PPC de curso – de onde se extrai a matriz curricular – precisa 

articular propostas de competências com metodologias empregadas, só assim poderá 

entregar ao discente, e consequentemente à sociedade, resultados satisfatórios e 

esperados. Favaro (2019, p. 141) afirma que esse “documento tem um caráter 

dinâmico e de incompletude, tendo em vista a (re) avaliação constante a que deve se 

submeter”. Além do mais, é preciso considerar que uma matriz curricular – que é parte 

constitutiva do PPC – precisa estar contextualizada, pois a aprendizagem significativa 

se faz resolvendo problemas reais a partir de um determinado contexto no qual 

aprendiz e orientador estão inseridos. Sendo assim, as competências requeridas no 

contexto de Indústria 4.0 precisam de metodologias que qualificam uma Educação 

4.0. 

 

2.2 A Educação 4.0 no contexto da Indústria 4.0  

 

É consenso entre teóricos que há uma correlação entre a educação 4.0 e a Indústria 

4.0. Segundo Barretto (2019), a educação sempre esteve na esteira das revoluções 

industriais, portanto, é uma prática histórica. Almeida (2019) afirma que as inúmeras 

transformações ocorridas nos últimos tempos, advindas da tecnologia e das práticas 

de inovação em todos os setores da sociedade, são o que provocou o surgimento da 

Educação 4.0. Führ (2019, p. 59) faz a mesma associação ao afirmar que a “Educação 

4.0 encontra-se na esteira da Quarta Revolução Industrial, que exige um perfil de 

profissional com competências e habilidades específicas”. Vale relembrar que as 

principais características da Indústria 4.0 são: Inteligência artificial, nanotecnologia, 

robótica, biotecnologia, impressão 3D, realidade virtual, realidade aumentada, internet 

das coisas etc. 

 

Para Führ (2019, p. 69), educar neste início de século XXI, diante da Indústria 4.0, 

“representa uma grande ruptura no modo de agir, de pensar, de produzir e de se 
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relacionar na sociedade”; portanto, torna-se “imprescindível e urgente acabar com o 

abismo que existe na educação e pesquisa dos países avançados e aqueles em 

desenvolvimento”. 

 

Olhando para a educação no contexto da Indústria 4.0, Alarcon, Rosa, Silva, Muller e 

Souza (2018, p. 3) afirmam que, ao fazer a correlação com a aprendizagem, educação 

e escola, é preciso que estes estejam conectados ao cenário da indústria, tecnologia, 

inovação social, “pois vivemos em uma sociedade em rede, em que é preciso 

capacitar futuros profissionais e requalificar os atuais, em função das novas demandas 

do mundo do trabalho”.  

 

Sendo assim, uma característica da sociedade atual – provocada pelas Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) – é sua atuação ou relações 

estabelecidas em rede (Castells, 2002). Este comportamento social provocou uma 

onda de educação baseada no princípio do conectivismo, que consiste na cultura da 

produção do conhecimento de maneira participativa através da estrutura das redes 

digitais (Nobre & Mallmann, 2017). É um tema rodeado de polêmicas e bastante 

críticas, umas mais polidas, outras mais ferozes. Os Massive Open Online Courses 

(MOOCs) são um exemplo de aplicabilidade da teoria do conectivismo (Pereira, 2015). 

Não vamos entrar nesta discussão, pois não é foco deste tema, porém, a intenção é 

apenas registrar que existe a teoria e que ela faz parte deste universo propiciado pela 

era digital e pela infraestrutura lógica das redes de dados das TDICs. 

 

2.2.1 A inserção da tecnologia na Educação 4.0 

 

Quando se fala em Educação 4.0, as pesquisas ainda são incipientes, pois a 

discussão é relativamente recente. Praticamente o tema tem sido discutido entre os 

estudiosos da educação apenas nos últimos 4 anos. Barretto (2019), em sua 

pesquisa, identifica alguns pesquisadores mais recentes sobre o tema, como: Allan 

(2017), Nobre e Mallmann (2017), Barros e Souza (2017); Alarcon et al. (2018), Leite 

(2018) e Almeida (2019). Uma autora que cabe acrescentar a esta lista é Führ (2019). 
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Percebem-se pontos em comum entre os pesquisadores: Educação 4.0 e Indústria 

4.0 estão correlacionadas. Mesmo nos períodos industriais anteriores, a educação 

esteve junto às tendências da sociedade e do mercado de trabalho (ver Tabela 9). 
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Tabela 9 
Correlação entre as revoluções industriais e as mudanças nos paradigmas educacionais até a educação 4.0 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de (Barretto, 2019; Almeida, 2019; Führ, 2019). 
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Quanto a tecnologia ligada à informação, comunicação e ao conceito de  

presencialidade, esta veio somar a outros processos, a fim de gerar uma educação 

inovadora e disruptiva. Pierre Lévy (2010, como citado em Führ, 2019) afirma que a 

humanidade está diante de uma tecnologia intelectual18 que modifica a percepção e o 

pensamento do ser humano, provocando as instituições de ensino a prepararem a 

sociedade para a “Quarta Onda”19. Diante desta constatação, “percebe-se a 

necessidade da inclusão do uso das tecnologias como ação mediadora do ensino-

aprendizagem entre os novos contextos nos quais as Tecnologias da Informação e 

Comunicação estão relacionadas ao tempo e lugar” (Führ, 2019, p. 63, grifo nosso). 

A autora destaca a tecnologia como necessária no processo de aprendizagem formal, 

porém, sua posição é de mediação.  

 

Por conseguinte, o sucesso do aprendizado não está exclusivamente na tecnologia; 

inclusive, quando mal utilizada, pode representar um retrocesso e até mesmo um 

desperdício de recursos (Broppê, 2013). Para o autor, ao utilizar as tecnologias 

digitais, é preciso implementar outros processos, como: melhorar a infraestrutura 

tecnológica; melhorar o acesso à rede; e formar adequadamente os professores para 

a cultura digital. O autor continua,  

 

esses três pontos na verdade ressaltam que, quando se fala em tecnologias 
digitais não mais falamos em máquinas, mas em pessoas conectadas, fazendo 
coisas incríveis porque estão juntas, trabalham em parceria, de modo coletivo. 
Se as pessoas não estiverem conectadas e não tiverem liberdade para discutir 
e criar, nada mudará na educação. (Broppê, 2013, p. 2, grifo nosso) 
 
 

Andrade (2018, p. 6) afirma que a tecnologia é facilitadora do processo de 

aprendizagem para que o discente construa a autoria do seu conhecimento.  

 
18 Segundo Marina Imamura Porreca – Tecnologia Intelectual – “É um termo usado por Pierre Levy que 
diz respeito às novas formas de ensinar, de raciocinar e de acessar conhecimento. As tecnologias 
intelectuais amplificam, exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas, por 
exemplo, por meio de banco de dados, hiperdocumentos e arquivos digitais de todos os tipos a memória 
é potencializada. Essas tecnologias aumentam o potencial de inteligência coletiva da sociedade” 
(https://edisciplinas.usp.br/, recuperado em 04, fevereiro, 2021). 
19 A autora não deixa claro o que seria a “Quarta Onda”. Dentro do contexto da educação 4.0, é possível 
fazer uma ponte com base no Executivo de Negócios da Lecom S/A, Robson Garcia, para quem a 
Quarta Onda se refere à era da Sociedade do Conhecimento (https://administradores.com.br/, 
recuperado em 04, fevereiro, 2021). Somos diariamente inundados por uma infinidade de informações 
que precisamos transformá-las em conhecimentos aplicáveis e tangíveis. Esta seria a Quarta Onda, 
que se adequa à proposta de um currículo orientado por competência. 

https://edisciplinas.usp.br/
https://administradores.com.br/
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Os recursos precisam ir além do simples uso dos equipamentos, que devem 
ser utilizados para facilitar e promover o processo de ensino e aprendizagem, 
no qual o aluno seja autor de seu conhecimento. Porém, é essencial que eles 
estejam alinhados a um planejamento pedagógico estratégico, eficaz e com os 
objetivos de aprendizagem de cada turma bem definidos.” 
 

Barretto (2019) constatou em sua pesquisa que, ao aplicar as ferramentas da 

educação 4.0 no Programa Fiat Chrysler Automobiles Latam Dealer Academy (FCA), 

a tecnologia aplicada nos cursos presenciais agregou valor. Mais adiante, a autora 

afirma que “o uso das Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação – TDICs, 

computadores, projetores de multimídias, quadros interativos, tablets, smartphones e 

outras tecnologias de uso cotidiano são inseridos na dinâmica das aulas” (Barretto, 

2019, p. 24). 

 

Não se trata de subestimar ou julgar desnecessários os investimentos tecnológicos 

no contexto do ensino-aprendizagem, pelo contrário, se queremos sobreviver ou ser 

perenes na arte ou na vocação de educar em um mercado altamente tecnológico, a 

inserção da tecnologia é extremamente necessária. Todavia, de modo associado à 

tecnologia, é preciso transformar estruturas físicas, processos, capacitar, treinar e até 

mesmo convencer as pessoas envolvidas no ato educativo, inclusive o próprio 

estudante. 

 

Considerando a ideia de que educação se faz com “pessoas conectadas” (Broppê, 

2013), pode-se relacioná-la a um processo chamado “aprendizagem significativa”. 

Este conceito não é novo, mas se adequa ao período da Educação 4.0. Este termo 

vem sendo utilizado pelos teóricos do currículo orientado por competência. 

 

2.2.2 Aprendizagem significativa – Teoria Clássica 

 

Ao nos referirmos à aprendizagem significativa, logo recorremos ao teórico 

pesquisador norte-americano David Paul Ausubels. Este apresentou sua teoria em 

1963, em meio às ideias consolidadas dos behavioristas (Psicologia comportamental), 

que acreditavam na determinação do meio sobre o sujeito, ou seja, só se aprende o 

que é ensinado.  
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Ao contrário, a teoria de David Ausubels defende que “aprender significativamente é 

ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental e com isso ser capaz 

de relacionar e acessar novos conteúdos” (Fernandes, 2011, p. 2). 

 

Para Aragão (1976, p. 7), 

 

o problema central do trabalho e da pesquisa de Ausubel é a identificação dos 
fatores que influenciam a aprendizagem e a retenção, bem como a facilitação 
da aprendizagem verbal significativa e a retenção pelo uso de estratégias de 
organização do material de aprendizagem que modificam a estrutura cognitiva 
do aluno por indução de transferência positiva. 

 

Para Jesus e Silva (2004), a Teoria da Aprendizagem Significativa ocorre a partir do 

instante em que o aprendiz se torna protagonista e/ou propositivo em seu processo 

de aprendizagem, não recebendo as informações de forma arbitrária e unilateral.  

 

Para Farias (2018), a interação com o objeto de desejo ou com o problema, associada 

ao objetivo principal de encontrar soluções, é aquilo que torna o conhecimento 

significativo. “Com a interação, não só o novo conhecimento adquire significados, 

como também o conhecimento já existente usado como ancoradouro (que serviu de 

base), é aprimorado e ganha novos significados” (Farias, 2018, p. 25). A fim de 

complementar a ideia deste autor, Lima (2017, p. 424) comenta sobre o pensamento 

de Bruner (2006), ao justificar a aplicabilidade de metodologias ativas (MA), 

 

considera necessário que as MA acionem representações que construímos 
sobre o mundo. Exploradas por meio de narrativas, essas representações 
traduzem a interface entre o indivíduo e o social, e permitem um maior acesso 
sobre o modo de pensar, os desejos e interesses das pessoas, numa 
determinada cultura. 

 

Aprendizagem significativa considera elementos cognitivos advindos da interação do 

discente com o contexto; por conseguinte, em um conteúdo teórico, por mais 

complexo que seja, é possível fazer conexões sinápticas com alguma experiência do 

estudante; consequentemente, o professor terá que desenvolver a habilidade de 

auxiliar o aprendiz neste processo.  
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De acordo com Farias, Martin e Cristo (2015), a educação passou por processos de 

evolução ao longo dos últimos três séculos, como por exemplo: aprendizagem pelo 

condicionamento (Montessori); aprendizagem por experiência de Frenet, que passa 

por Piaget, Vygostsky; aprendizagem significativa de David Ausubel; a educação 

problematizadora de Paulo Freire e sua crítica à educação bancária.  

 

Estes e outros pensadores trouxeram modelos de ensino que evidenciaram a 

autonomia do estudante.  

 

Considerando o processo de aprendizagem significativa – em que o discente é o 

protagonista, respeitando-se e acolhendo suas habilidades naturais e processos de 

aprendizagem prévios ao ambiente formal –, o modelo teórico é recomendado por 

especialistas e pesquisadores em educação, tanto na Educação 3.0 quanto na 4.0. 

Para Farias et al. (2015, p. 3), 

 

aprendizagem significativa, processo pelo qual o indivíduo passa quando uma 
nova informação se relaciona significativamente à estrutura desse indivíduo, de 
forma natural, sem arbitrariedade. Para que tal informação seja 
verdadeiramente assimilada pelo indivíduo, Ausubel relata ser indispensável a 
presença de uma estrutura cognitiva que ele denomina “conceito subsunçor” 
(termo derivado do inglês subsunsor), que nada mais é que uma proposição 
existente adquirida de forma significativa que ancora as novas informações e 
dialoga com elas. Para o autor, se as novas informações não encontram tais 
estruturas de ancoragem, o processo de aprendizagem passa a ter uma 
natureza mecânica ou memorizadora. 

 

A autora associa o conceito de aprendizagem significativa de Ausubel aos teóricos 

Piaget (construtivista) e Paulo Freire. Ambos defendem que o discente não é um 

recipiente vazio, no qual o professor inseriria fórmulas, pensamentos, letras, 

conhecimento científico até “encher”; pelo contrário, o conhecimento prévio deve ser 

respeitado e explorado.  

 

Para Lima (2017, p. 425), “no tocante à aprendizagem significativa, os saberes prévios 

são considerados determinantes na construção de novos saberes, devendo ser 

passíveis de problematização. Nesse sentido, o espírito científico, fundamentado por 

métodos validados, deve orientar a construção de conhecimentos”. 
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De acordo com Fava (2014), é o discente (maker) que aprende a buscar o 

conhecimento, resolver problemas, desenvolver a criatividade a fim de estar sempre 

preparado para encontrar soluções aos problemas apresentados, tanto na esfera 

pessoal quanto na profissional. 

 

Allan (2017) afirma que a restruturação das práticas pedagógicas é o que irá garantir 

o futuro profissional das novas gerações. De acordo com o autor, essa restruturação 

das práticas pedagógicas envolve metodologias ativas, como projetos de 

aprendizagem, projetos de resolução de problemas do mundo real, estabelecimento 

de critérios para os grupos de trabalhos, a exemplo dos atos de definir liderança, 

apresentar desafios, valorizar e acolher novas ideias, estimular o conhecimento. 

Nesse mesmo processo, portanto, é fundamental que os recursos digitais estejam 

acessíveis aos discentes e aos professores, para que ambos conquistem uma 

aprendizagem significativa.  

 

Quanto às metodologias ativas, Farias et al. (2015, p. 3) as descrevem como “o 

processo em que os estudantes desenvolvem atividades que necessitam de reflexão 

de ideias e desenvolvimento da capacidade de usá-las”.  

 

Lima (2017, p. 424) afirma que as metodologias ativas foram fortalecidas com o 

movimento escolanovista e que, “de modo geral, são consideradas tecnologias que 

proporcionam engajamento dos educandos no processo educacional e que favorecem 

o desenvolvimento de sua capacidade crítica e reflexiva em relação ao que estão 

fazendo”. 

 

Metodologia ativa é um termo que vem ganhando espaço nos projetos pedagógicos 

institucionais, em palestras, webnários, workshops, YouTube, artigos, e como tema 

de mestrados e doutorados. Logo, metodologia ativa é uma realidade com 

comprovados resultados encontrados em pesquisas (Farias et al. 2015). A autora 

alerta que existem vários métodos de aprendizagem ativa, porém, para serem 

considerados bons métodos, é necessário que os projetos considerem indicadores e 

objetivos específicos, como demonstrado na Tabela 11.  
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Tabela 10 
Indicadores necessários para métodos ativos de educação 

Indicador Objetivo 

Construtivista Basear em aprendizagem significativa 

Colaborativo Favorecer a construção do conhecimento em grupo; 

Interdisciplinar Proporcionar atividades integradas a outras disciplinas; 

Contextualizado Permitir que o educando entenda a aplicação deste conhecimento na realidade; 

Reflexivo Fortalecer os princípios da ética e de valores morais; 

Crítico 
Estimular o educando a buscar aprofundamento de modo a entender as 
limitações das informações que chegam até ele; 

Investigativo 
Despertar a curiosidade e a autonomia, possibilitando ao educando a 
oportunidade de aprender a aprender; 

Humanista Ser preocupado e integrado ao contexto social; 

Motivador Trabalhar e valorizar a emoção; 

Desafiador Estimular o estudante a buscar soluções 

Fonte: Farias et al. (2015, p. 4). 

 

Para a autora, as metodologias ativas envolvem necessariamente pelo menos dois 

atores: o discente e o professor. Ambos assumem perfis diferentes; o professor é o 

condutor do processo e o estudante protagoniza um ambiente ativo-interativo-

dinâmico-construtivo. 

 

Para a gestão da instituição, cabe o entendimento de que haverá investimentos em 

infraestrutura física e/ou tecnológica, juntamente com reformulação curricular, 

podendo ser radical ou parcial. 

 

Foi considerado aqui o contexto apresentado da Indústria 4.0, que resultou na 

proposta de Educação 4.0, em que pessoas conectadas, aprendizagem significativa 

e metodologias ativas contribuem significativamente para atender às novas demandas 

de competências e habilidades do atual contexto. Diante disso, cabe perguntar qual o 

melhor currículo. Aqui acreditamos que não se trata de definir ou de rotular um modelo 

de currículo como certo ou errado, pois o currículo precisa atender ao contexto e à 

tendência teórica.  

 

2.2.3 Paradigmas curriculares 

 

Currículo vem do latim, e sua raiz são cursus e currere. O significado está associado 

a uma pista de carreira, fazendo referência a: corrida; corrida de carros; percurso que 

deve ser realizado; caminho percorrido em um círculo fechado.  
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Neste sentido, é possível associá-lo, por analogia, ao percurso que o estudante faz 

em um hiato de tempo dentro de um contexto (para não dizer ambiente fechado) de 

educação formal, para ao final celebrar as conquistas alcançadas (Curriculum Vitae = 

a corrida da vida). Portanto, há nesta corrida um caminho, uma direção, uma intenção; 

uma largada e uma meta (Ariño, 2014). 

 

No contexto educacional, Ariño (2014, p. 23) afirma que o significado de currículo tem  

 

alterado em consequência das diferentes concepções curriculares, deve-se, 
em primeiro lugar, afirmar que não se trata de uma síntese de assuntos e 
tópicos que devem ser estudados na carreira - uma simples lista ordenada e 
coerente dos conteúdos que devem ser abordados em prática pedagógica - 
nem é um conjunto de objetivos, métodos e conteúdos. É tudo isso, mas 
também uma antropologia, uma filosofia da educação, um paradigma 
pedagógico; ou seja, é tudo o que orienta e dá sentido à organização e à ação 
pedagógica específica (tradução nossa 20) 
 

 

O autor entende que o currículo é uma bússola que orienta o processo educativo e 

que, dentre os elementos estruturais exigidos pelos órgãos acreditadores, é preciso 

apresentar informações do aprendizado associadas à missão da instituição, bem 

como aspectos, antropológicos, filosóficos e os paradigmas pedagógicos (Tabela 12). 

 
20 “cambiado como consecuencia de las distintas concepciones curriculares, para comenzar hay que 
afirmar que no es um sumario de asignaturas y temas que hay que estudiar em uma carrera – uma 
simple lista ordenada y coerente de los contenidos que han de ser abordados em la práctica pedagógica 
– ni tampoco um conjunto de objetivos, métodos y contenidos. Es todo eso, pero también uma 
antropologia, uma filosofía de la educación, um paradigma pedagógico; es decir, es todo aquello que 
orienta y da sentido a la organización y a la acción pedagógica concreta”. 
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Tabela 11  
Paradigmas de desenhos curriculares 

 Conceito de educação Conceito de currículo Finalidade Metodologia e Avaliação 
Pergunta chave: 

1. Tradicional 
O homem é educado com 
base na herança cultural 
herdada. 

Processo de transmissão 
ou entrega do patrimônio 
cultural do passado. 
Relação: P  --------  C 

O QUÊ 
(conteúdo) 
 

O método é a exposição; verbalista, repetitiva, 
competitiva. O conhecimento é memorizado. Os 
recursos de aprendizagem são as aulas, as notas 
ditadas pelo professor. 
Quanto o aluno lembra? 

2. Comportamental 

 
Educação formal: modular 
comportamentos metódicos 
e científicos. Solução de 
problemas. O esquema é 
estímulo-resposta. 

Desenho, implementação, 
controle rigoroso e 
feedback de programas e 
conhecimento em uma 
sequência sistemática que 
permite a realização 
progressiva de 
aprendizagem observável e 
mensurável. 
Planejamento do encontro 
do aluno - orientado pelo 
professor - com a matéria, 
na qual toda aprendizagem 
humana está implícita. O 
objetivo é o avanço 
científico e tecnológico. 

O QUÊ 
 
e 
 
QUÃO 
 

O professor é um planejador de materiais em que 
se estabelece uma relação estreita entre objetivos-
estratégias-medidas e formas de avaliação. 
 
Atividades com reforços e estímulos 
comportamentais. 
 
Fiel ao lema estímulo-resposta, o resultado é 
avaliado, não o processo. 
 
As respostas estão corretas? 
 

3. Socio-crítico 

 
O homem é educado na 
sociedade, na qual existem 
status e papéis. O ambiente 
influencia o potencial 
herdado e configura a 
pessoa. 

 
Análise planejada do 
ambiente social em 
interação persistente com a 
vida. 
Desenvolvimento da 
pessoa e sua inserção 
social. 
 

POR QUÊ 
 
e 
 
PARA QUÊ 
 

A escola seleciona e organiza um ambiente que 
responde às necessidades sociais. É utilizado o 
trabalho colaborativo em grupo que permite o 
desempenho de papéis sociais. 
Por que acontece o que acontece? 
Como posso mudar e melhorar? 
 

4. Experiencial 

O homem é uma unidade 
biopsíquica, resultante da 
interação entre a 

Conjunto de experiências 
potenciais que a escola 
organiza e gere com 
flexibilidade para satisfazer 

O QUE 
SE FAZ 
e 
O QUE 

Procedimento de aprendizagem individual com 
ênfase na relação afetiva do aluno com o professor. 
Desenvolvimento integral de quem estabelece seus 
próprios objetivos. 
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hereditariedade e o meio 
ambiente. 
 

as necessidades e 
interesses de cada idade. 
 Relação: A               C 

VIVER  
O que aprendi e para que serve? 

5. Personalista 

O homem é educado de 
acordo com suas 
possibilidades genéticas e 
seu processo de 
maturação. 
Realização da pessoa com 
abertura, liberdade e 
responsabilidade. 
 

Planejamento do encontro 
do aluno orientado pelo 
professor com a matéria em 
que está implícita toda 
aprendizagem humana. O 
objetivo é o avanço 
humanístico, científico e 
tecnológico do aluno. 
Relação: A ----C ---- P 

Desenvolviment
o harmônico e 
gradual do EU 

Procedimentos ativos, graduais e sequenciais de 
acordo com o estágio de desenvolvimento voltados 
para as atividades psicomotoras, cognitivas e 
afetivas do aluno. 
Os principais recursos são as atividades. 
Procedimento de aprendizagem individual com 
ênfase na relação afetiva do aluno com o professor. 
Desenvolvimento integral de quem estabelece seus 
próprios objetivos. 
Seleção dos universais da cultura, condicionada 
pelas exigências culturais. 
Você está progredindo de acordo com seus meios? 

6. Habilidades e 
competências 

Desenvolvimento integral 
da pessoa, nos aspectos 
cognitivos, afetivos, 
processuais e sociais. 
 
Processo de aquisição de 
macrocompetências para 
serem úteis à sociedade e 
atuar como pessoa. 
A pessoa é educada por 
processos de inculturação e 
interculturação. 

Plano para apresentar ao 
aluno modelos de 
pensamentos, sentimentos 
e ações da cultura universal 
sistematizada. O objetivo é 
formar homens capazes de 
aprender, produzir cultura e 
tecnologia para serem úteis 
à sociedade 

Desenvolviment
o harmônico 
e 
integral da 
pessoa. 

• Capacidades 

• Valores 

• Conhecimento 

• Técnicas 

• Competições 

Seleção dos universais da cultura, condicionada 
pelos requisitos culturais, tecnológicos e sociais em 
situações específicas. 
 
 
 
 
O aluno é eficiente na solução dos problemas que 
surgem? 

Fonte: Ariño (2014, p. 38-39, tradução nossa). 
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A partir destes paradigmas de currículos, é possível identificar qual melhor se adequa 

ao contexto educativo, considerando o indivíduo e a sociedade em um mundo 

globalizado, complexo e cada vez mais tecnológico, o qual exige perfis específicos de 

cidadãos conectados, sobretudo, às necessidades planetárias.  

 

Stenhouse (1984, como citado em Ariño, 2014, p. 24, tradução nossa21). assinala que 

currículo, além de contemplar uma análise da realidade, “é uma tentativa para 

comunicar os princípios e características essenciais de um propósito educativo”. Os 

princípios e as características essenciais de um propósito educativo devem estar 

relacionados às circunstâncias sociais, econômicas, políticas, históricas e culturais. 

Consequentemente, currículo possibilita o conhecimento das demandas e exigências 

de uma cultura e de uma sociedade, favorecendo a integração dos jovens à sociedade 

como membros úteis (Ariño, 2014). 

 

Ao tratar de currículo em uma contextualização moderna, é necessário conhecer: (i) 

quais são as demandas e requisitos da cultura e da sociedade; (ii) o processo de 

ensino-aprendizagem e a natureza dos estudantes; (iii) a natureza e estrutura da 

disciplina ou conhecimento a ser ensinado e suas características específicas (Ariño, 

2014). 

 

Sabendo que toda instituição deve adotar um paradigma ou modelo curricular, qual a 

melhor opção? A este respeito, Ariño (2014, p. 40) enfatiza que vivemos em um 

período de constantes mudanças, portanto, não é fácil identificar qual o melhor 

paradigma curricular.  

 

Nesse sentido, UNESCO (1990) propõe que, antes dessas mudanças, sejam 
priorizados aqueles conteúdos úteis e necessários à aquisição de 
conhecimentos, que sejam utilizados aqueles que melhor preparem o estudante 
para viver em um mundo caracterizado pela evolução tecnológica, o 
desenvolvimento da informação e da comunicação (Ariño, 2014, p. 40, tradução 
nossa22). 
 

 
21 “es uma tentativa para comunicar los princípios y rasgos esenciales de um propósito educativo”. 
22 “A este respecto la UNECO (1990) propone que, ante estos câmbios, se prioricen aquellos contenidos 
que son utiles y necesários para la adquisición del conocimiento, que se utilicen los que mejor preparen 
para vivir em um mundo caracterizado por la evolución de las técnicas, el desarrollo de la información 
y de los médios de comunicación”. 
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Ao associar este pensamento de Ariño (2014) com o artigo 2º das Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, percebemos uma similaridade com a Lei nº 9.394 (1996), pois 

ali a educação “tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Nota-se que o 

objetivo da proposta curricular precisa prever o desenvolvimento da pessoa nas 

dimensões pessoal, cidadã e profissional, ou seja, uma pessoa totalmente integrada 

consigo mesma com o desenvolvimento econômico e com todas as demandas da 

sociedade. 

 

Cascante (1995, como citado em Ariño, 2014, p. 41, tradução nossa23) afirma que o 

propósito de formação educacional envolve o projeto de realização humana, de modo 

que o currículo deve estar articulado à proposta político-educativa da instituição, à 

experiência do discente e aos diversos setores da sociedade, “com o propósito de 

produzir aprendizagens que se traduzam em formas de pensar, sentir, valorizar e agir 

frente aos complexos problemas que a vida social e profissional de um determinado 

país coloca”. 

 

2.2.4 Elementos constitutivos de competência a partir da concepção holística 

 

O termo competência tem sua origem fora das instituições de ensino. O teórico 

pioneiro que iniciou a discussão sobre competência no ambiente de trabalho foi o 

psicólogo David Clarence McClelland em 1973, junto a outros psicólogos e 

administradores nos Estados Unidos. O evento que marcou o começo desta discussão 

foi a publicação do Testing for Competence rather than Intelligence.  

 

McClelland (1973, como citado em Fleury & Fleury, 2001, p. 184) define competência 

como “uma característica subjacente a uma pessoa que é casualmente relacionada 

com desempenho superior na realização de uma tarefa ou em determinada situação”. 

Neste caso, competência difere de aptidão (talento natural que pode ser aprimorado), 

 
23 Segue o texto no original: “con la finalidad de producir aprendizajes que se traduzcan en formas de 
pensar, sentir, valorar y actuar frente a los problemas complejos que plantea la vida social y laboral en 
un país determinado”. 
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habilidade (talento particular no exercício de uma atividade prática) e conhecimento 

(saber, por meio do aprendizado, desempenhar uma tarefa específica).  

 

Flink e Vanalle (2006, p. 1) também entendem que, em um ambiente organizacional, 

“a avaliação de competências teve início com McClelland (1973), onde o mesmo 

argumentou que uma avaliação de competências deveria ser desenvolvida como 

alternativa aos testes de inteligência do tipo acadêmico”.  

 

Nota-se que o tema competência foi e continua sendo um campo fértil de discussão 

em nível organizacional a partir da segunda metade do século XX e que, no início do 

século XXI, passa a ser uma preocupação também no âmbito acadêmico. Souza, 

Zambalde, Ferrugini e Castro (2013, p. 1) fazem referência às discussões sobre 

competência nas correntes americana e francesa, apresentando como o tema tem 

estado em pauta no ambiente acadêmico.  

 

Desde então, o campo de estudos sobre competências tem se concentrado em 
duas importantes correntes de pensamento: a abordagem americana (Spencer 
& Spencer, 1993; Boyatzis, 1982; McClelland, 1973) e a abordagem francesa 
(Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001; Perrenoud, 2001), em estudos que tratam de 
perspectivas micro (competências individuais) ou macro (competências 
organizacionais), emergindo mais recentemente, uma abordagem educacional 
sobre o papel das instituições de ensino na formação de competências-chave. 

 

Dutra, Hipólito e Silva (2000) defendem a existência de pelo menos três correntes 

sobre competências, a americana, a francesa e a inglesa. Esta última foi fundada por 

Cheetham e Chivers, em 1998.  

 

As contribuições que estas correntes deram ao mundo foram: 

 

• Corrente americana: há dois conceitos de competência. Em um primeiro, uma 

tarefa ou conjunto de tarefas exigido pelo cargo é que deve ser o referencial 

para balizar o conceito de competência a ser desenvolvido pela pessoa; 

entretanto, há autores que discordam deste raciocínio (baseado no modelo 

Taylorista-fordista) ao defender que, para atender às demandas de uma 

organização complexa em um mundo globalizado com constantes mudanças, 

o referencial deve ser o indivíduo e não a tarefa exigida pelo cargo. Portanto 
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competência está associada a um conjunto de capacidades humanas oriundas 

dos conhecimentos (saber), habilidades (saber-fazer) e atitudes (saber-ser). As 

organizações devem desenvolver as capacidades que as pessoas já detêm em 

si (Fleury & Fleury, 2001).  

 

• Corrente Europeia (França): o debate francês sobre competência possui dois 

marcos, um nos anos 1970, quando competência estava vinculada às 

necessidades reais das empresas. Nos anos 1990, surge outro conceito de 

competência que vai além da qualificação profissional. Nesta perspectiva, o 

profissional precisa desenvolver a (i) noção de incidente – saber lidar com o 

imprevisto; (ii) comunicação – compreender a si e ao outro além de saber os 

objetivos da empresa, visão sistêmica e, sobretudo com relação ao 

compartilhamento de normas; (iii) Serviço – saber atender ao cliente, seja ele 

interno ou externo. Diante de um mundo cada vez mais complexo, a rotina 

(entendida como trabalho mecânico ou conjunto de tarefas descritivo) se torna 

algo cada vez mais escasso. Neste caso, os imprevistos é que se tornam 

rotineiros e complexos (Fleury & Fleury, 2001). 

 

• Corrente inglesa: na literatura inglesa, competência é pautada pela 

associação entre a exigência do cargo e as qualificações dos indivíduos. Neste 

caso há uma proximidade com a concepção de cursos técnicos 

profissionalizantes, ou seja, capacitar para a execução de uma atividade 

técnica muito específica. Em outras palavras, é uma concepção classificada 

como corrente funcionalista, semelhante ao pensamento taylorista-fordista 

(Silva, Silva & Souza, 2013). 

 

Uma outra forma de compreendermos a competência é a partir de sua concepção 

holística. Com muita recorrência, encontramos em literaturas a expressão 

“competências e habilidades”, como se houvesse uma separação, fragmentação ou 

até mesmo uma soma em que competência e habilidades tivessem seus atributos 

específicos. Fleury e Fleury (2001) dão a entender que competência agrega as 

capacidades humanas oriundas dos conhecimentos (saber), habilidades (saber-fazer) 

e atitudes (saber-ser). Além destas capacidades, Fraser e Greenhalgh (2001, como 

citado em Ribeiro, Lima e Padilha, 2018) defendem que a competência agrega 
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“processos e ambientes que permitissem aos indivíduos o desenvolvimento 

sustentável de capacidades para lidar com organizações e contextos em constantes 

transformações”. 

 

 

2.3 Proposta conceitual de um currículo orientado por competência. 

 

Segundo Frenk et al. (2010), há uma diferença entre os modelos de currículos 

tradicionais e aqueles orientados por competências (Figura 2). 

 

 
Figura 2 
Esquema representativo de modelos de currículos (tradicional e orientado por 
competências) 
Fonte24: Frenk et al. (2010, p. 1943). 

 

O contexto desta figura é a discussão da educação de profissionais de saúde para o 

século 21. No modelo tradicional, os autores afirmam que o currículo atende a uma 

tradição a fim de preservar, além da história da instituição, a prioridade e valores dos 

professores. Com o tempo, podem até haver algumas mudanças, porém, são muito 

lentas e apenas para acomodar algumas poucas informações e/ou atender ao que o 

corpo docente quer ensinar (Frenk et al., 2010); este é o modelo denominado currículo 

por objetivos. Ribeiro et al. (2018) afirmam que os currículos orientados por objetivos 

 
24 É possível acessar ao original em inglês através do link indicado do referencial bibliográfico, desde 
que se inscreva no The Lancet. 
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são modelos pedagógicos tecnicista, cujos conteúdos são previamente selecionados, 

determinando comportamentos desejados para os estudantes, colocando ênfase nas 

capacidades ou nas tarefas, a fim de definir estratégias. Neste modelo, em que tudo 

é selecionado, classificado, organizado previamente, dificilmente haverá uma 

educação significativa, pois não se prevê a individualidade. Fazendo uma analogia, é 

como se, em uma loja de roupas, houvesse somente tamanho G, e todos tivessem 

que usar somente esta medida. Em outras palavras, o currículo por objetivos é de 

tamanho único.  

 

Ao contrário, o modelo de currículo por competência trabalha com foco no 

desenvolvimento individualizado, considerando as particularidades de cada discente 

no processo de formação. Por isso, há uma variedade de opções de métodos, a fim 

de alcançar e desenvolver variadas competências em um único grupo de discentes. 

Geralmente um currículo orientado por competência trabalha os processos de 

comunicação, conhecimento, habilidades técnicas, raciocínio, emoções, cognição e 

valores que venham a contribuir em benefício do indivíduo e da comunidade que é 

servida por aquele profissional (Frenk et al., 2010).  

 

Assim, em uma jornada quase que diária, ao longo destes anos, vários autores vêm 

mostrando que as instituições de ensino precisam rever seus currículos para o século 

XXI, a fim de se adequarem ao novo contexto econômico mundial (Fava, 2014 e 2018; 

Führ, 2019; Gesser & Ranghetti, 2011; Varela, 2013; WEF, 2016). 

 

Führ (2019, p. 61) entende que a metodologia do currículo por competência 

caracteriza as instituições como “ensino inteligente”, em um processo no qual 

professores, estudantes, a disposição da sala de aula, as atividades, os recursos 

pedagógicos, o lugar do aprendizado e o currículo devem passar por mudanças a fim 

de superar modelos tradicionais. A autora recomenda o currículo “holístico, flexível e 

aberto, com projetos acadêmicos dinâmicos, atualizados, que possibilitem um ensino 

híbrido, analógico, digital e auto-organizado”. 

 

Como proposta de indicação de currículo por competência, faremos uma proposição 

de currículo orientado por competência holística (dialógica). Segundo Ribeiro et al. 

(2018, p. 27), a concepção holística de competência “buscou responder aos desafios 
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trazidos pelo novo contexto do trabalho, ressignificando valores e atitudes como 

flexibilidade, criatividade, trabalho em equipe, envolvimento, ética e responsabilidade 

social”. 

 

Desse modo, a competência a partir de sua concepção holística (integradora) 

relaciona os atributos cognitivos, atitudinais e psicomotores, de maneira articulada e 

indissociáveis, tornando efetiva a solução de problemas na prática profissional a partir 

de situações legítimas, considerando variabilidade, complexidade, ineditismo em 

contextos reais (Lima et al., 2014).  

 

Ao abordarem a formação orientada por competência, Ribeiro et al. (2018) enfatizam 

o risco de polarização, pois este conceito transita nas concepções atomísticas e 

holísticas de currículos pedagógicos.  

 

A concepção atomística de competências considera as capacidades de domínio, 

cognitivos, afetivos e psicomotores, porém, na execução curricular estes domínios 

acontecem de formas desarticuladas e fragmentadas. Ribeiro et al. (2018) entendem 

que esta concepção de currículo ainda está associada ao método tradicional de 

currículo, objetivado dentro de uma visão comportamentalista de competência, ou 

seja, são previamente definidos os objetivos comportamentais nos quais o discente 

deve estar “enquadrado” dentro de um comportamento predeterminado pela 

instituição de ensino, ou pelo professor no contexto educativo. Em algum momento, 

este enquadramento é medido por meio de avaliações em formato tradicional dentro 

de uma estrutura padronizada. Portanto, o atomismo desconsidera a individualidade 

do aprendiz e nivela seu contexto social a partir de outros contextos, escolhidos como 

referência pela escola ou pelo professor. 

 

2.3.1 Proposição do currículo 

 

Baseado nos teóricos sobre matriz curricular orientada por competência dialógica 

(holística), a organização curricular pode ser estruturada, da seguinte forma:  

• Áreas de conhecimento: é o que se conhece por componentes curriculares 

ou as tradicionais “disciplinas”; 
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• Unidades educacionais interdisciplinares: ao invés de aplicar componentes 

curriculares isolados sob a condução de um único professor (especialista 

naquela área do conhecimento) ou uma turma específica, organizam-se 

Unidades Educacionais (cada unidade educacional é composta por várias 

áreas do conhecimento) por semestre. São previstas em cada unidade 

educacional carga horária para as partes teórica, prática e de estágio. Nesta 

estrutura, busca-se prioritariamente por professores mais generalistas. Neste 

caso, o discente é avaliado pelo desempenho.  

• Perfil de competências: a partir das unidades educacionais é que se 

estabelecem métricas para medir a (s) competência(s). Lembrando que 

verdadeiramente as competências poderão ser observadas somente depois de 

formado, quando estiver atuando na prática. Durante o período de formação, 

as competências poderão ser observadas no desempenho do discente. Assim, 

a estratégia para avaliar a(s) competência(s) se dá criando a ferramenta pela 

qual se estabelecem os domínios de competências e determinam-se ações 

com os desempenhos esperados. Com isso, é possível avaliar desempenho do 

discente versus desempenho esperado. 

• Descrição do ementário: pelo fato de trabalhar com unidades educacionais 

(que pressupõem várias áreas do conhecimento), a construção do ementário 

deve ser elaborada por um profissional generalista ou reunir profissionais cujas 

especialidades compõem as áreas do conhecimento daquela unidade 

educacional. Normalmente, o que se vê em ementários são resumos de 

conteúdos teóricos. Uma matriz por competência dialógica revela toda a 

dinâmica que será utilizada na aplicação daquela unidade educacional, 

apontando o perfil de competência que se espera alcançar com a teoria, o 

estágio e a prática25. 

 

Como exemplo, em um semestre, trabalha-se a Unidade Educacional Psicologias 

situações clínicas, escolar, organizacional (I). Nesta, serão trabalhadas as seguintes 

áreas de conhecimento: as abordagens clínicas (psicoterapias), a Psicologia da 

educação e a Psicologia organizacional. Nesta unidade educacional serão explorados 

 
25 Nota-se que do primeiro ao último período do curso, articulam-se teoria, estágio e prática. Estes três 
elementos são constitutivos no processo educacional. É a partir deles que se distribui a carga horária 
do curso. 
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a teoria, o estágio, a prática (atividades extensionistas e até mesmo de pesquisa). 

Quanto à aplicabilidade destas áreas do conhecimento, entra a proposta pedagógica 

(metodologia) com seus referenciais teóricos, tais quais: Aprendizagem baseada em 

problemas (problem-based learning); aprendizagem baseada em projetos; 

aprendizagem baseada em equipe (team-based learning); simulação da prática; 

aprendizagem baseada na prática; oficina de trabalho; portfólio reflexivo.  

 

A partir de tudo isso, vem o perfil de competência do psicólogo, no qual serão 

explorados as áreas e subáreas de competências, com suas ações e desempenhos 

esperados para o curso de Psicologia.  

 

Ao trazerem a ideia de currículos inovadores, Costa, Silva, Lima e Ribeiro (2018, p. 

1186) dizem que, quando se elabora uma proposta educacional, deve-se considerar 

a “superação das fragmentações entre teoria e prática, a desarticulação entre 

disciplinas, a descontextualização de saberes, o predomínio do uso de metodologias 

passivas de ensino-aprendizagem, o privilégio da memorização em detrimento do 

raciocínio e a abordagem atomística de competência”. 

 

Na concepção holística, há um “deslocamento da noção de comportamento para a de 

ação dos sujeitos” (Ribeiro et al., 2018, p. 30). Quando a “ação” torna-se o foco, em 

detrimento do “comportamento”, é possível explorar as combinações de capacidades 

em um determinado contexto.  

 

A análise das combinações de capacidades e dos padrões de resposta frente 
aos problemas e desafios da realidade (autêntica ou simulada) passa a ser a 
base para o desenvolvimento de competência. Somente na ação ou nas 
propostas de ações podemos observar e explorar a combinação de 
capacidades de modo contextualizado. (Ribeiro et al., 2018, p. 30). 

 

Notemos que a concepção holística de competência se traduz em uma abordagem 

integradora, que articula elementos constitutivos como os atributos cognitivos, 

psicomotores e afetivos; logo considera a complexidade dos fatos, as relações entre 

as ciências, as especificidades ou peculiaridades de cada situação no ambiente de 

trabalho e os sujeitos envolvidos em uma determinada ação (Costa et al., 2018). Para 
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os autores, somente a articulação entre os elementos constitutivos pode gerar 

aprendizagem significativa. 

 

Com isso, ao considerar os atributos cognitivos, atitudinais e psicomotores, de 

maneira articulada e indissociáveis, o modelo holístico torna efetiva a solução de 

problemas na prática profissional, a partir de situações legítimas, considerando 

variabilidade, complexidade, ineditismo em contextos reais e adversos (Lima et al., 

2014). 

 

Para os autores, a abordagem dialógica vem da mobilização de diferentes recursos 

para solucionar problemas profissionais em contextos variados. Tais recursos são as 

capacidades cognitivas, atitudinais e psicomotoras, mobilizadas e integradas em torno 

de práticas profissionais, entendidas como conjuntos de ações que dizem respeito a 

uma carreira ou função específica. Ações são agrupadas em áreas de competências, 

levando em conta a natureza dos problemas detalhados em um determinado 

desempenho. O desempenho está associado ao modo como ações e atividades são 

realizadas em prol de um objetivo estabelecido, abarcando aspectos como critérios 

científicos e sociais culturalmente aceitos. 

 

A partir desse referencial, foi desenvolvida a abordagem dialógica para a 
construção de competência. Segundo essa abordagem, a metodologia utilizada 
para a definição de competência leva em conta os acúmulos sociais, científicos 
e culturais das sociedades, sendo por isso considerada uma construção 
histórica. Essa construção é dialógica porque é tecida na interação e na relação 
complementar entre indivíduo-sociedade; escola-trabalho; sociedade-escola; 
indivíduo-profissão (Lima et al., 2014, p. 4). 

 

Os autores fazem uma relação com dialogia da competência e dialética26, porém, o 

diferencial é que, enquanto na dialética hegeliana a síntese se torna uma nova tese 

diante da oposição/discordância entre tese versus antítese, na dialogia não há esta 

oposição. Pelo contrário, constrói-se uma ponte (diálogo) entre as diferenças, fazendo 

com que a síntese se torne um metaponto de vista.  

 
26 Embora não esteja claro a qual referencial teórico de dialética a autora está se referindo, vale recordar 
que o tema “dialética” foi tratado pelos principais filósofos, como Platão, Aristóteles, Kant e Hegel. Pelo 
contexto que Lima et al. (2014) coloca, inferimos que o referencial seja o alemão Hegel, pelos termos 
utilizados, como tese-antítese-síntese. 
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A abordagem dialógica amplia a base sociointeracionista. Segundo Morin, o 
princípio da dialogia reconhece diferentes explicações/perspectivas em relação 
a uma determinada leitura de mundo, e busca associar os elementos que a 
compõem, ligando o todo às partes. Mesmo considerando praticamente todos 
os elementos da dialética, a dialogia, ao invés de trabalhar com tese-antítese-
síntese, busca a construção de um metaponto de vista. (Lima, 2017, p. 425). 

 

Lima et al. (2014, p. 4) afirmam que dialogia faz convergir da “contradição para o 

diálogo entre as diferenças. Essa perspectiva aplicada ao conceito de competência 

permite a articulação entre diferentes pontos de vista em torno de uma atuação 

competente, sem submissão entre os distintos elementos constitutivos da 

competência”. 

 

Para os autores, a dialogia não limita a um único perfil profissional, pois a pessoa 

consegue desenvolver outras competências, de acordo com os saberes determinados 

ou influenciados em épocas específicas da sociedade.  

 

O referencial dialógico pressupõe uma multiplicidade de visões que, em algum 

momento, articulam-se de modo a construir significados, fator fundamental para o 

processo de aprendizagem, já que consequentemente leva ao desenvolvimento da 

competência. Portanto, a base do currículo orientado pela concepção holística – que 

leva à abordagem dialógica de competência – pressupõe entender as pessoas e a 

sociedade contextualizadas a partir do que elas reproduzem e articulam (Ribeiro et 

al., 2018).  

 

Portanto, o currículo orientado por competência dialógica leva ao desenvolvimento de 

habilidades capazes de ressignificar o próprio estilo pessoal, visando ao bem-estar na 

(e da) sociedade. Em outras palavras, o indivíduo é empoderado com capacidade de 

se adaptar a cenários com mudanças constantes e, mesmo assim, continuar o 

processo permanente de desenvolvimento pessoal, melhorando sua qualificação 

profissional.  

 
Como se pode perceber, o referencial teórico contou com uma estrutura textual, que 

partiu do geral para o específico, ou seja, contextualizou o trabalho e o trabalhador ao 
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longo de um período histórico denominado pelos historiadores de Idade 

Contemporânea, cujo início foi selado com o evento da Revolução Francesa em 1789 

e que perdura até os dias de hoje.  

 

Para cumprir este propósito, o capítulo foi estruturado em duas seções principais. A 

primeira tratou dos significados do trabalho ao longo da sociedade contemporânea. 

Esta seção foi desenvolvida considerando: o trabalho na leitura do socialismo e do 

liberalismo; a relação humana com o trabalho nos diferentes períodos das quatro 

Revoluções Industriais; a Indústria 4.0 e seus impactos na sociedade; e as 

competências esperadas pelo profissional de Psicologia no contexto da Quarta 

Revolução Industrial. 

 

A segunda seção se deteve sobre a correlação estabelecida entre educação 4.0 no 

contexto da Indústria 4.0. Esta seção abordou a inserção da tecnologia na Educação 

4.0 e a aprendizagem significativa, finalizando com o tema da competência, ou seja, 

quisemos evidenciar a perspectiva adotada aqui ao se falar de competência. Inclusive, 

cabe lembrar como evitamos o uso do binômio habilidades e competências, por 

entendermos, a partir de alguns teóricos, que habilidade está dentro de competência. 

 

Desse modo, o referencial teórico será fundamental para responder à questão 

norteadora – “em que medida as competências do curso de Psicologia da Faculdade 

Alfa atendem ao perfil de formação do psicólogo esperado no contexto da Indústria 

4.0.?”. Isso, porque, além de delimitar os principais eventos que definiram o perfil de 

competências dos trabalhadores no período contemporâneo, aprofundamos, a partir 

do contexto atual da Indústria 4.0, a visão sobre as competências que se esperam dos 

trabalhadores de um modo geral. Apesar disso, tratamos em específico das 

competências do profissional de Psicologia e, para finalizar, de como o sistema de 

educação superior pode contribuir para inserir na sociedade aqueles profissionais que 

de fato irão prestar serviços de qualidades à população.  

 

Um outro destaque para o referencial teórico deste trabalho é o fato de lançar luz 

sobre uma resposta aos objetivos específicos desta pesquisa, pois deles serão 

extraídas as competências que irão compor o instrumento de medição para analisar o 



76 

PPC do curso de Psicologia da Faculdade Alfa, a fim de identificar se a proposta de 

competência daquele curso atente ao esperado pela Quarta Revolução Industrial.  

 

Por fim, outro processo que é desencadeado pelo referencial teórico é o fato de servir 

como base para a construção da tabela que comporá uma categorização de 

competências requerida pelos profissionais de Psicologia no contexto da Indústria 4.0. 
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3 Metodologia 

 

O principal objetivo deste capítulo é apresentar e descrever o desenho metodológico 

baseado em teóricos de referência, a fim de alcançar os objetivos propostos nesta 

pesquisa. 

 

Os principais pontos abordados em relação à metodologia são: a caracterização da 

pesquisa, a definição dos métodos, os procedimentos para a coleta, análise e 

interpretação dos dados. 

 

Collis e Hussey (2005, p. 16) defendem que, em uma investigação, deve haver 

organização, caminho lógico e coerente para que o resultado do trabalho seja 

confiável. Sendo assim, o investigador “deve ser sistemático e usar métodos 

adequados para coletar e analisar os dados”. A metodologia precisa dar conta da 

“explicação de por que você coletou determinados dados, que dados você coletou, de 

onde, quando e como os coletou e como foram analisados” (Collis & Hussey, 2005, p. 

30). Neste processo, o pesquisador tem papel relevante, já que os autores afirmam 

que uma das qualidades do pesquisador é a consciência de diferentes metodologias. 

 

A Tabela 13 é uma síntese da metodologia desta pesquisa. Nela, é possível 

compreender, de maneira sucinta, como se chegou (considerando a lacuna e o 

problema) e como se deu este trabalho. 
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Tabela 12 
Síntese do processo da metodologia de pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Collis e Hussey (2005, 61) distinguem metodologia de método. Segundo os autores, 

“metodologia refere-se à maneira global de tratar o processo de pesquisa, da base 

teórica até a coleta e análise de dados”; já os métodos “referem-se apenas às várias 

maneiras de coletar e/ou analisar dados”. Na sequência, os teóricos afirmam que a 

metodologia está interessada nas seguintes questões: “Por que você coletou 

determinados dados? Que dados você coletou? De onde você os coletou? Quando 

você os coletou? Como você os coletou? Como você os analisará?” 

 

Sendo assim, para alcançar o objetivo proposto neste trabalho, a pesquisa teve uma 

abordagem qualitativa (paradigma fenomenológico) de natureza interpretativa. O 

autor utilizou-se de estudo de caso descritivo com análise e interpretação dos dados, 

utilizando-se de análise de conteúdos que segundo Gil (1999, como citado em 

Teixeira, 2003), que tem como objetivo organizar e sumarizar os dados, dar sentido e 

amplitude às respostas através do que o pesquisador viu e leu. 

 

O método qualitativo é originado da filosofia fenomenológica, de onde derivam outros 

termos alternativos como: subjetivo, humanista e interpretativo, além do qualitativo 

(Collis & Hussey, 2005).  

 

Trazendo para o campo da pesquisa, o paradigma fenomenológico (qualitativo) é de 

natureza interpretativa, portanto, associado à percepção do pesquisador: “essa 

proposta qualitativa enfatiza os aspectos subjetivos da atividade humana focando o 

significado, e não a mensuração, de fenômenos sociais. (Collis & Hussey, 2005, p. 

59). 

 

De acordo com Minayo (2002), a pesquisa qualitativa responde a questões 

particulares e não quantificadas.  

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis (Minayo, 2002, p. 21-22) 
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De acordo com o autor, a escolha do paradigma não depende apenas da preferência 

do pesquisador, e sim da natureza de sua questão/problema. 

 

Segundo Merriam (1998, como citado em Teixeira, 2003), a pesquisa qualitativa está 

classificada em cinco tipos de coleta de dados: básica ou genérica, etnográfica, 

fenomenológica, grounded theory e estudo de caso.  

 

Para esta pesquisa, entendemos ser mais adequado o estudo de caso, pois busca 

identificar, em apenas um curso de uma IES, se a proposta de competências apontada 

no PPC atende ou não às competências esperadas pela Indústria 4.0. Para Eisenhardt 

(1989, como citado em Collis & Hussey, 2005, p. 72), estudo de caso é "um estudo de 

pesquisa que foca no entendimento da dinâmica presente dentro de um único 

ambiente".  

 

Para Yin (2015, p. 4), o estudo de caso é usado em situações diversas, “para contribuir 

ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, 

políticos e relacionados. Naturalmente, o estudo de caso é um método de pesquisa 

comum na Psicologia, Sociologia, Ciência Política, Antropologia, Assistência Social, 

Administração, Educação, Enfermagem e Planejamento Comunitário”. O autor afirma 

que este método de pesquisa lida com fenômenos contemporâneo e não o separa de 

seu contexto, diferente de outros métodos (positivista, por exemplo) que retiram o 

fenômeno do seu ambiente natural e levam para um ambiente controlado, que é o 

laboratório. 

 

Para Collis e Husseuy (2005), o estudo de caso pode ser descritivo, ilustrativo, 

experimental, explanatório. Assim, entendemos que esta pesquisa se trata de um 

estudo de caso descritivo, pois o objetivo é descrever, a partir de métodos 

interpretativos, como são desenvolvidas as competências no Projeto Pedagógico do 

Curso de Psicologia, se em atividades de pesquisa/iniciação científica, se em 

disciplinas específicas, ementas, se na extensão e/ou atividades complementares etc.  
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Quanto às técnicas de coleta de dados associadas ao estudo de caso, Teixeira (2003) 

aponta as mais utilizadas: entrevistas, observação, uso de diários e pesquisa 

documental.  

 

Kripka, Scheller e Bonotto (2015, p. 57) afirmam que, em uma pesquisa documental, 

a significância dos dados coletados está na capacidade do pesquisador em 

“selecionar, tratar e interpretar a informação, visando compreender a interação com 

sua fonte”. 

 

Por isso, é importante considerar que os documentos devem ser de fontes primárias 

e não secundárias, isto é, originais (brutos) extraídos do campo de pesquisa, portanto, 

que não foram utilizados para nenhum outro trabalho de análise (Kripka et al., 2015). 

 

Entendemos, assim, que a questão problema (pergunta norteadora) definiu o método 

– no presente caso, qualitativo. Este levou (pesquisa de campo) ao estudo de caso 

descritivo e à pesquisa documental como coleta de dados. Logo, o método que melhor 

se adequa à análise e à interpretação dos dados, a partir de coleta documental, é a 

análise de conteúdo. 

 

Quanto às técnicas de análise de dados, Merriam (1998, como citado em Teixeira, 

2003) destaca seis, que são: análise etnográfica, análise narrativa, análise 

fenomenológica, método comparativo constante, análise de conteúdo e indução 

analítica.  

 

Para Teixeira (2003, p. 192), a análise de dados não deve estar separada da coleta 

de dados. “Em estudo qualitativo o jeito certo para analisar dados é fazê-lo 

simultaneamente com a coleta de dados. Sem dúvida, sem análise contínua os dados 

podem não ter foco”.  

 

Gomes (2002) afirma que há autores que separam a análise da interpretação dos 

dados, outros entendem que a “análise” abrange a “interpretação”, por considerá-la (a 

análise) em sentido mais amplo. Subscrevendo, o autor diz: “somos partidários desse 

posicionamento por acreditar que a análise e a interpretação estão contidas no mesmo 

movimento: o de olhar atentamente para os dados da pesquisa” (Gomes, 2002, p. 68). 
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Nesta mesma linha, Teixeira (2003, p. 197) afirma que a “análise e a interpretação 

são dois processos da pesquisa que estão estreitamente relacionados, o que dificulta 

precisar onde termina a etapa da análise e começa a da interpretação”. 

 

Considerando a semelhança entre análise documental e análise de conteúdo, Bardin 

(2016) distingue que, 

 

O objetivo da análise documental é a representação condensada da 
informação, para consulta e armazenamento; o da análise de conteúdo é a 
manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) para 
evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que 
não a da mensagem (Bardin, 2016, p. 52) 

 

Enquanto justificativa sobre a metodologia adotada para esta pesquisa, é importante 

considerar que a escolha pelo método qualitativo não foi condicionada apenas pela 

preferência filosófica do pesquisador, mas foi disciplinada também pela natureza do 

problema de pesquisa (Collis & Hussey, 2005). 

 

No caso desta pesquisa, a questão norteadora consiste na seguinte: em que medida 

as competências do curso de Psicologia da Faculdade Alfa atendem ao perfil de 

formação do psicólogo, conforme esperado no contexto da Indústria 4.0? 

 

Nota-se que a resposta a esta questão visa a saber se as competências do curso de 

Psicologia atendem ou não ao esperado pelo contexto da Indústria 4.0. A percepção 

e a interpretação do pesquisador foi o instrumental utilizado para responder à questão, 

portanto, o paradigma fenomenológico (qualitativo) é o mais apropriado, independente 

da vontade do pesquisador.  

 

Desta maneira, Collis e Hussey (2005, p. 57) concluem afirmando que “depois de 

determinar que paradigma deve adotar, sua escolha de metodologia estará, em 

grande parte, determinada”.  

 

Para Teixeira (2003), a metodologia da pesquisa é desencadeada por um conjunto de 

métodos e técnicas. 
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O arcabouço teórico pressupõe uma revisão da literatura pertinente ao tema 
desejado e esta estrutura teórica gerará o “problema”, as perguntas de 
pesquisa (central e específicas), a escolha da amostra, a coleta de dados, 
técnicas de análise e interpretação dos dados, esses aspectos alinhados à 
orientação filosófica previamente definida (Teixeira, 2003, p. 186). 
 

De acordo com estes teóricos, após definir o paradigma da pesquisa, ajustam-se 

também os métodos e técnicas, como já apresentado nesta seção, de modo a fechar 

o desenho metodológico da pesquisa. 

 

3.2 Unidade de análise e observação 

 

O objeto de análise desta pesquisa foi o curso de Psicologia da Faculdade Alfa, e a 

principal unidade de observação o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) deste curso. 

Foi consultados também outros documentos, como: publicação de documentos 

oficiais do Ministério da Educação direcionados única e exclusivamente àquela IES 

(portarias, decretos), Web sites etc. 

 

A Faculdade Alfa é uma instituição de educação superior de direito privado com fins 

lucrativos, situada na região norte do estado de Goiás, que oferta cursos na 

modalidade presencial. 

 

Conforme está no site, a IES foi criada em 2005, seu credenciamento no Ministério da 

Educação e publicação no Diário Oficial da União ocorreram em janeiro de 2009. 

Conforme consta no site do MEC, a faculdade passou pelos atos normativos de três 

credenciamentos (2008, 2014, 2016).  

 

No contexto nacional, a IES é uma das 12 unidades de educação superior do grupo 

educacional. A Instituição conta com aproximadamente 1.100 discentes, distribuídos 

em 12 cursos de graduação, dentre eles o curso de Psicologia, e 4 de pós-graduação  

 

O curso de Psicologia da Faculdade Alfa (unidade de análise) começa a funcionar em 

agosto de 2019. Portanto, os primeiros discentes a ingressarem no curso encontram-

se no quinto período. Sendo assim, considerando a proposta de pesquisa, entende-

se que, pelo fato de não haver profissionais atuando no mercado (egressos deste 

curso), nada impactou no desenvolvimento desta pesquisa, pois o estudo não se trata 
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de analisar competências dos egressos do curso, e sim se a proposta pedagógica 

(PPC) atende às competências requeridas no contexto da Indústria 4.0.  

 

3.3 Procedimentos para coleta, análise e interpretação dos dados  

 

Veremos nesta seção os critérios para a escolha da IES e sua avaliação no Ministério 

da Educação. O documento a ser analisados é o referencial comparativo de 

competência, que será o principal instrumento balizador para a análise e interpretação 

dos demais documentos da IES; e, por fim, será abordado o que se espera de 

contribuição desta pesquisa para a IES. 

 

Sobre a escolha da IES para a realização desta pesquisa, considerou-se inicialmente 

a relevância em sua dinâmica organizacional, pois ela está conectada a uma rede 

educacional de abrangência no cenário nacional, o que, a nosso ver, correlaciona com 

o tema da Indústria 4.0, que também tem como característica a rede de relações.  

 

A escolha pelo curso de Psicologia se justifica por ser uma área de formação do autor 

deste trabalho e pelo curso estar em seu segundo semestre, ou seja, é um projeto que 

nasceu dentro do período identificado como de Indústria 4.0 e educação 4.0. O último 

motivo foi a acessibilidade, pois o diretor geral disponibilizou prontamente acesso à 

instituição e ao curso para a realização desta pesquisa. 

 

Para a elaboração deste trabalho, o autor utilizou as seguintes categorias de análise 

documental: o PPC de Psicologia, que contempla, dentre outras informações, a matriz 

curricular, que por sua vez dispõe das ementas, nas quais foi observadas as propostas 

de competências; além de ser realizada consulta a portarias e resoluções do Ministério 

da Educação (MEC), websites etc.  

 

Foi observado no Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia se a proposta do curso 

– em relação às competências que serão desenvolvidas junto aos estudantes – atende 

ao esperado pela Indústria 4.0. Portanto, foi observada a proposta de competências 

descrita no PPC do curso. Assim, julgou importante identificar no PPC a matriz 

curricular, componentes curriculares, ementas, a extensão, a pesquisa e/ou iniciação 

científica e as atividades complementares.  
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Outro ponto que merece destaque é o referencial comparativo de análise de 

competências.  

 

Entendemos que, ao analisar os documentos do curso de Psicologia da Faculdade 

Alfa, a fim de observar se aquele curso atende ou não a competências requeridas no 

contexto da Indústria 4.0, foi preciso ter um referencial comparativo de competências. 

Neste caso, elegemos como referenciais: World Economic Forum (WEF, 2016); The 

International Project on Competence in Psychology (IPCP, 2016); European 

Federation of Psychologists Associations (EFPA, 2015). Respectivamente estes 

referenciais estão presentes no capítulo anterior deste trabalho, especificamente nas 

Tabelas 4, 6, 7 e 8. 

 

Por deliberação nossa, foram imputadas três cores de fontes para a identificação dos 

referenciais que estão indicados na nota, ao final da Tabela 14. 

 

Deste material, elegemos27 38 (trinta e oito) competências, que estão agregadas em 

dois grupos (competências básicas e competências transversais), as quais, por sua 

vez, contêm 8 “famílias de competências” (WEF, 2016). Desse modo, a Tabela 14 

será utilizada como referencial para analisar as competências propostas no PPC de 

Psicologia da Faculdade Alfa. 

 

 

 

 

 

 

 
27 O critério para a eleição destas competências foi por associação, ou seja, com nossa formação em 
psicologia, entendemos que estas competências são adequadas para o contexto do Brasil, 
considerando que o psicólogo precisa dominar algumas competências primárias, isto é, o básico para 
sua atuação. Entendemos ainda que o campo de atuação do psicólogo é muito vasto, além de 
compreender que o Brasil é um país onde cresce cada vez mais o empreendedorismo, por esta razão 
as competências transversais.  
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Tabela 13 
Categorização das competências requeridas aos profissionais de Psicologia no contexto da indústria 4.0 

  
Família de competências 

 
Competências Definição 

C
o

m
p

e
tê

n
c

ia
s

 b
á

s
ic

a
s
 

 

Competência de conteúdo 
 
 
 
 
 
  
 

Aprendizagem ativa 
Compreender as implicações de novas informações para a resolução de 
problemas e tomada de decisões atuais e futuras, baseadas no 
desenvolvimento das competências primárias e transversais. 

Desenvolvimento profissional 
contínuo  

Atualizar e desenvolver as suas próprias competências primárias e 
transversais, conhecimentos e competências de acordo com as 
mudanças no terreno e os standards e requisitos para a prática 
profissional da Psicologia. 

Expressão oral e escrita 

Transmitir informações e/ou comunicar-se de maneira eficaz por escrito, 
conforme perfil de compreensão de um determinado público; fornecer 
informações aos clientes de modo que se adeque e corresponda às suas 
expectativas e necessidades; dar feedback, utilizando meios apropriados 
orais e/ou escritos, num contexto relevante para o serviço necessário. 

Compreensão de leitura 
Compreender documentos, textos em livros, plataformas digitais, 
relacionados ao trabalho. 

Alfabetização em TIC 
Usar tecnologia digital, softwares, ferramentas de comunicação e redes 
para acessar, gerenciar, integrar, avaliar e criar informações. 

Investigação e 
desenvolvimento 

Com base nas teorias e métodos psicológicos para serem utilizados 
pelos clientes ou psicólogos, desenvolver novas intervenções, serviços e 
produtos que têm o potencial de satisfazer as atuais e futuras 
necessidades dos clientes e gerar novas formas de atividade profissional 
ou negócios. 

Escuta ativa 

Prestar total atenção ao que as outras pessoas estão dizendo, dedicar 
um tempo para entender os pontos que estão sendo levantados, fazer 
perguntas quando apropriado e não interromper em momentos 
inadequados. 

Monitoramento próprio e dos 
outros 

Monitorar/avaliar seu desempenho, de outros indivíduos ou organizações 
para fazer melhorias ou tomar medidas corretivas. 

Pensamento crítico 
Usar lógica e raciocínio para identificar os pontos fortes e fracos de 
soluções alternativas, conclusões ou abordagens para problemas. 

Intervenção direta orientada 
para a pessoa e para a 
situação  

Aplicar métodos de intervenção que afetam, ou uma situação ou um ou 
mais indivíduos, de acordo com o plano de intervenção num contexto 
relevante para o serviço necessário. 
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Intervenção indireta  
Aplicar métodos de intervenção que permitam aos indivíduos, grupos ou 
organizações aprender e tomar decisões do seu interesse, num contexto 
relevante para o serviço necessário 

Competências primárias para o 
exercício da profissão em Psicologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento básico sobre 
os conceitos psicológicos 

Conhecimento básico de conceitos psicológicos, construtos, teorias, 
métodos, prática e metodologia de pesquisa. 

Comunicar-se de forma 
eficaz e adequada 

Comunicar-se com diversos públicos conforme necessário para a 
realização eficaz de suas atividades profissionais; as informações são 
claras e objetivas sobre questões psicológicas; fornece feedback 
relevante e claro, relatórios e orientações para clientes. 

Realiza diagnósticos e define 
metas psicológicas a serem 
alcançadas. 

Identifica necessidades que demandam diagnósticos, definir metas, 
usando métodos apropriados para alcançar os objetivos em indivíduos, 
grupos, comunidades, organizações, sistemas ou sociedade. 

Redação de relatórios 
Redigir relatórios para informar aos clientes os resultados da avaliação, 
do desenvolvimento do serviço ou produto, intervenções, e/ou avaliações 
finais, num contexto relevante para o serviço necessário. 
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Competências primárias do 
psicólogo 

Entende-se por competências primárias quando o psicólogo, estando 
diante de qualquer demanda ou desafio, esteja apto a:  
1.) definir os objetivos da intervenção ou serviço que será prestado;  
2.) propor avaliação (assessment), que descreva características 
relevantes de indivíduos, grupos, organizações, e situações;  
3.) após a avaliação, seja capaz de desenvolver interações, serviços ou 
produtos;  
4.) avaliação final (evaluation) que é estabelecer adequações de 
intervenções em termos de adesão ao plano de intervenção e ao 
cumprimento dos objetivos estabelecidos;  
5.) comunicação, ou seja, fornecer informações aos clientes de um modo 
a que se adeque e corresponda às suas expectativas e necessidades. 

Intervenções psicológicas. 

Planeja e realiza intervenções psicológicas com indivíduos, grupos, 
comunidades, organizações, sistemas ou sociedade; projeta, desenvolve 
e avalia a potencial utilização e eficácia das intervenções psicológicas, 
usando métodos apropriados considerando os objetivos e finalidades da 
intervenção; usa os resultados da avaliação para apreender e 
corrigir/modificar as intervenções conforme necessário; fornece 
orientação e aconselhamento a outras partes envolvidas na intervenção 
psicológica. 

 
 

Competências de comportamento 
Práticas éticas 

Em sua conduta e prática profissional aplica, cumpre o código de ética, 
as leis e regras relevantes; 
Resolve dilemas éticos na prática profissional usando uma abordagem 
apropriada. 
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Relações Profissionais 
 

Estabelecer e manter relações com outros profissionais, assim como com 
organizações relevantes.  

Atuação com 
profissionalismo 

Segue as melhores práticas aceitas em Psicologia; se necessário 
consulta colegas, supervisores ou outras fontes relevantes para dirimir 
dúvidas; busca novos aprendizados (cursos) para responder a eventos 
ou fenômenos imprevisíveis e complexos.  

Relaciona-se 
adequadamente com clientes 
e outros 

Estabelece, mantém e desenvolve relações de trabalho adequadas com 
clientes colegas de Psicologia e outras profissões. 

Trabalha com a diversidade 
e demonstra competência 
cultural 

Trabalha com conhecimento e compreensão, a partir do contexto 
histórico, político, social e cultural de clientes, colegas e demais pessoas 
em que se relaciona; demonstra humildade cultural; identifica, reconhece 
e respeita a diversidade em outras pessoas; reconhece que os seus 
próprios valores, crenças e experiências pessoais, podem impactar no 
comportamento profissional/pessoal, afetando clientes e outras pessoas 
de maneira relevante. 

Como profissional, atua 
baseado em evidências 

Sua orientação é baseada em evidências para o fornecimento de 
avaliações, intervenções, prestação de serviços e outras atividades 
psicológicas; quando necessário pesquisa colegas e outras fontes de 
informação para se informar; consulta pesquisas psicológicas; reconhece 
as limitações das próprias evidências. 
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Competências para resolução 
complexas de problemas 

Solução de problemas 
complexos 

Capacidades desenvolvidas usadas para resolver problemas novos e 
mal definidos em cenários complexos do mundo real. 

Estratégia Profissional 
Escolher uma estratégia apropriada para lidar com o(s) problema(s) que 
surge(m), baseando-se numa reflexão sobre a situação profissional e as 
suas próprias competências primárias. 

Competências de gestão de recursos 
(empreendedorismo e inovação) 

 

Gerenciamento de recursos 
financeiros 

Determinar como o dinheiro será gasto para realizar o trabalho e 
contabilizar essas despesas. 

Gestão de Pessoas 
Motivar, desenvolver e direcionar as pessoas durante o trabalho, 
identificando as melhores pessoas para a função. 

Gerenciamento de tempo Administrar o próprio tempo e o tempo dos outros. 

 
Gestão de contas, de prática 
e de qualidade profissional. 
 

Estabelecer e manter relações com (potenciais) clientes, monitorizar as 
necessidades e satisfação dos clientes, identificar oportunidades para 
expansão de atividade profissional ou negócios;  
 
conceber e gerir a prática dos serviços prestados, seja um pequeno 
negócio ou parte de uma organização privada ou pública de maior 
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dimensão, incluindo aspectos financeiros, de recursos humanos e 
operacionais, liderando os colaboradores; 
 
Estabelecer indicadores que permitam medir, avaliar e redefinir métodos 
e práticas da atuação profissional. 

 
Marketing e Vendas 
 

Tornar visíveis produtos e serviços para atuais ou potenciais clientes, 
contactar clientes, apresentar ofertas de negócio, vender serviços, e 
fornecer serviços pós-venda.  

  

Competência social 

Inteligência emocional 
Estar ciente das reações dos outros e entender por que eles reagem 
desta maneira. 

Coordenação de equipes Ajustando as ações em relação às ações dos outros. 

Negociação Aproximar outras pessoas e tentar reconciliar as diferenças. 

Persuasão Persuadir os outros a mudar de ideia ou comportamento. 

Orientação de serviço Procurar ativamente maneiras de ajudar as pessoas. 

Treinamento de pessoas Ensinar aos outros como fazer algo. 

Competência sistêmica 

Análise de sistémica 
Determinar como um sistema deve funcionar e como as mudanças nas 
condições, operações e meio ambiente afetarão os resultados. 

Julgamento e tomada de 
decisão 

Considerando os custos e benefícios relativos das ações potenciais para 
escolher a mais adequada. 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de: WEF (2016); The International Project on Competence in Psychology (IPCP, 2016); European Federation of 
Psychologists Associations (EFPA, 2015). 
 
Nota: foi feita uma associação de cores para identificar os referenciais teóricos utilizados nesta tabela.    

Legenda de identificação 

Vermelho The International Project on Competence in Psychology – IPCP, 2016, p. 11-14 

Preto WEF (2016, p. 52-53 

Azul EFPA - European Federation of Psychologists Associations 
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Por fim, acreditamos que a análise dos documentos e os resultados poderão trazer 

informações relevantes para a gestão da instituição e, consequentemente, para os 

discentes do curso de Psicologia. Estes poderão entender o contexto global em que 

vivemos quanto às dimensões da empregabilidade, sua relação na (e com a) 

sociedade e como condicionar a atuação profissional e cidadã, justamente por meio 

das competências desenvolvidas; poderão ainda entender que performamos em um 

mundo globalizado, onde as limitações geográficas são superadas pela tecnologia 

comunicacional e acessibilidade proporcionada pelos meios de transportes cada vez 

mais ágeis e tecnológicos. 

 

Outro ponto pertinente é que os resultados poderão ser divulgados para líderes de 

equipes, motivando a revisão e/ou o reforço de competências específicas, que 

poderão ser estendidas nos demais projetos institucionais e, em específico, nos 

projetos pedagógicos de todos os cursos daquela IES. Além do mais, este trabalho 

servirá de reflexão para os profissionais desta instituição sobre como deve ser seu 

papel no processo educativo, que também foi fortemente impactado neste novo 

contexto de Indústria e de educação 4.0.  

 

A técnica utilizada para a análise dos dados foi a análise de conteúdos que, segundo 

Bardin (2016), tem como função primordial o desvendar crítico de uma fonte de 

informação primária, considerando a oscilação entre dois polos: o da objetividade e o 

da subjetividade. Neste caso, o analista ou o leitor distancia-se de sua leitura 

(digamos) superficial ou genérica, a fim de dissecar o texto e emitir um parecer técnico, 

de uma determinada fonte, que neste caso específico será uma fonte documental. 

 

De acordo com a autora, a análise de conteúdo parte de um método organizado em 

três polos cronológicos: a fase inicial é a da pré-análise. Nela o pesquisador fará seu 

primeiro contato com os documentos, extraindo suas primeiras impressões e 

orientações (leitura flutuante). Ainda nesta fase, é necessário haver a constituição de 

um corpus (conjunto de documentos que serão submetidos ao processo de análise). 

Cabem ainda a formulação de uma hipótese e a escolha de um índice organizado em 

forma de indicadores. 
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O passo seguinte ao da pré-análise é a exploração do material, que pressupõe a 

análise dos documentos, consistindo essencialmente em operações de codificação; 

esta é uma fase longa e fastidiosa, diz Bardin (2016). 

 

O último polo desta tríade cronológica refere-se ao tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação. Neste caso, o tratamento dos dados brutos (documentos 

primários), originados da análise documental, irá gerar um documento secundário, que 

segundo Bardin (2016), terá uma comunicação significativa. Este resultado permitirá 

“estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos, os quais 

condensam e põem em relevo as informações fornecidas pela análise” (Bardin, 2016, 

p. 131). 

 

A autora apresenta seis técnicas de análise de conteúdo: análise categorial; análise 

de avaliação; análise de enunciação; análise proposicional do discurso; análise da 

expressão; análise das relações. 

 

No caso deste trabalho, a técnica de análise foi a análise categorial. A justificativa 

desta escolha se dá em razão da natureza da questão norteadora, objetivos e pelo 

quadro comparativo (Tabela 14) utilizado para medir se o PPC de Psicologia da 

Faculdade Alfa atende ou não às competências requeridas pela Indústria 4.0. 

 

Para Bardin (2016), categorias são a classificação, por diferenciação, de elementos 

com características comuns, para em seguida reagrupá-los de acordo com gênero. O 

critério de categorização pode ser semântico, sintático, léxico e expressivo. 

 

Com isso, o escopo de análise desse trabalho dissertativo utilizou-se de critérios 

semânticos (categorias temáticas) já que, de acordo com Bardin (2016, p. 201), “entre 

as diferentes possibilidades de categorização, a investigação dos temas, ou análise 

temática, é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos (significações 

manifestas) e simples”. 
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4 Apresentação, análise dos dados e resultados da pesquisa 

 

O capítulo da metodologia definiu que o método utilizado para o processo da pesquisa 

seria o método fenomenológico, alinhado às técnicas de coleta dos dados, 

classificadas da seguinte maneira:  

 

• Tipo: Estudo de caso (descritivo);  

• Técnicas:  análise documental;  

• Análise e interpretação dos dados: Análise de conteúdo, tendo como 

referencial teórico, Bardin (2016) 

• Unidade de análise: Curso Psicologia – Faculdade Alfa;  

• Unidade de observação: Projeto Pedagógico do Curso – PPC 

 

Para Bardin (2016), a técnica de análise documental está associada à análise de 

conteúdo. Para a autora, enquanto aquela trabalha os dados brutos de um documento 

primário, para os transformar em resumos ou abstracts, a fim de condensar a 

informação e armazená-la para futuras consultas, a análise de conteúdo trabalha com 

a mensagem (comunicação), para obter informações conforme o problema de 

pesquisa estabelecido. Pode-se dizer que a análise de conteúdo se utiliza das 

técnicas da análise documental.  

 

Sendo assim, a autora entende que, no processo de pesquisa em que se utiliza da 

técnica qualitativa e no qual as técnicas de análise documental têm seu 

prosseguimento e desfecho na análise de conteúdo, é preciso delinear que se por um 

lado há semelhanças – a finalidade de ambas é “esclarecer a especificidade e o 

campo de ação da análise de conteúdo” (Bardin, 2016, p. 51) –, há também diferenças 

essenciais.  

 

A documentação trabalha com documentos; a análise de conteúdo com a 
mensagem (comunicação). A análise documental faz-se, principalmente, por 
classificação-indexação; a análise categórica temática é, entre outras, uma das 
técnicas da análise de conteúdo. O objetivo da análise documental é a 
representação condensada da informação, para consulta e armazenamento; o 
da análise de conteúdo é a manipulação de mensagens (conteúdo e expressão 
desse conteúdo) para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma 
outra realidade que não a da mensagem (Bardin, 2016, p. 52). 
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À luz destas informações, este capítulo será marcado pelos resultados decorrentes 

da análise (documental) do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia da Faculdade 

Alfa, a fim de responder à questão norteadora apresentada no capítulo introdutório: 

“em que medida as competências do curso de Psicologia da Faculdade Alfa atendem 

ao perfil de formação do psicólogo, esperado no contexto da Indústria 4.0?”  

 

Da questão norteadora surgiu um objetivo geral e deste, três objetivos específicos. 

Assim, um destes objetivos será respondido neste capítulo, a saber: 1) identificar as 

competências propostas na matriz curricular do curso de Psicologia da Faculdade 

Alfa. 

 

4.1 Caracterização da Faculdade Alfa 

 

A Faculdade Alfa é uma das doze IES do grupo que atua no segmento de educação 

superior e básica. Originalmente, o grupo mantenedor iniciou sua operação no norte 

goiano, porém, com sua política de expansão, hoje possui unidades no Distrito 

Federal, Goiás e em cidades do Norte e Nordeste brasileiro. 

 

A unidade aqui denominada de Faculdade Alfa está em operação desde 2009 e hoje 

conta com 1.100 discentes em 12 cursos de graduação (Administração, Biomedicina, 

Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, 

Engenharia de Produção, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Medicina 

Veterinária, Odontologia, Pedagogia, Psicologia); todos têm status de ativo no site do 

Ministério da Educação. 

 

Além da graduação, entre os cursos que foram ofertados e que ainda estão sendo 

oferecidos, consta no site do Ministério da Educação a oferta de 17 cursos de 

especialização, todos relacionados à área de atuação dos referidos cursos de 

graduação. 

 

4.2 Composição e caracterização de um Projeto Pedagógico do Curso – PPC 
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A elaboração de um PPC é complexa por envolver entes da União que possuem 

características próprias. Assim, o documento é resultado das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, porém, é submetido à avaliação do INEP e à regulação do Ministério da 

Educação. 

 

Para Seixas et al. (2013), o Projeto Pedagógico de Curso distingue-se como um 

documento normativo com características de projeto, que visa a informar a concepção 

e estrutura do curso, juntamente com elementos reguladores internos elaborados pela 

própria IES.  

 

Assim, em um PPC devem estar presentes “aspectos técnicos normativos, 

concepções de homem e de sociedade, além de um componente político fundamental, 

sendo elemento agregador de diversas instâncias da realidade, desde sua dimensão 

cotidiana dos cursos até diretrizes das políticas macroeconômicas” (Seixas et al., 

2013, p. 114).  

 

Na mesma pesquisa, os autores afirmam que um PPC define qual será o perfil de 

sujeito e de profissional que se espera alcançar, em consonância com o contexto da 

sociedade. Além do mais, o documento “expressa diversos elementos oriundos das 

políticas educacionais para o ensino superior, também orienta a organização cotidiana 

da sala de aula28” (Seixas et al., 2013, p. 114). 

 

Embora o PPC esteja vinculado ao PDI e ao PPI (documentos que apresentam a 

identidade institucional), o Projeto Pedagógico de Curso precisa apresentar a 

identidade do curso. Outro ponto importante a ser considerado é sua flexibilidade, 

sobretudo o ementário, no que diz respeito ao referencial bibliográfico. Os aspectos 

normativos do documento também precisam ser flexíveis devido à mudança de 

comportamento do seu público-alvo, que na verdade é reflexo da mudança de toda 

 
28 Entendemos que a expressão “sala de aula”, utilizada pelos autores, mereça uma nota. Quanto à 
orientação e organização cotidiana em que ocorre o processo de aprendizagem, os autores a definem 
como sendo a “sala de aula”, porém, é preciso ponderar sobre esta estrutura curricular que ainda está 
focada em sala de aula como se fosse o único ou o principal espaço da ocorrência da aprendizagem. 
Sabe-se que hoje são cada vez mais recorrentes as metodologias ativas, que dão outro sentido ou 
dinâmica ao “espaço” que compõe o processo de aprendizagem. Este processo pode acontecer em 
casa, em fábricas, empresas, espaços públicos, em pequenos grupos, etc. 
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sociedade. Isso, porque vivemos em um contexto com muitas transformações 

ocorrendo de forma frenética e constantes.  

 

Outro ponto relevante para se considerar (na flexibilidade do PPC) são as avaliações 

institucionais, pois, além de obrigatórias, são necessárias para conhecer os anseios e 

necessidades da comunidade acadêmica. Assim, estes fatos apresentados justificam 

a necessidade de constantes revisões do documento, sobretudo do currículo, que é 

parte constitutiva do PPC. 

 

4.3 Caracterização do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia da 

Faculdade Alfa 

 

Em primeiro lugar, foi feita uma leitura preliminar do PPC de Psicologia da Faculdade 

Alfa. Constatou-se que a IES oferta o curso de Bacharel em Psicologia em dois turnos, 

matutino e noturno, com atividades em tempo integral. Cada turma tem disponibilidade 

para 50 vagas. Para as atividades com caracterização de Metodologias Ativas (MA), 

as turmas não passam de 25 discentes por turma prática. O curso está organizado em 

4.000 horas/aulas, que devem ser integralizadas em um intervalo de, no mínimo, 10 

e, no máximo, 15 semestres letivos. 

 

Outro dado relevante a se constatar é entender em qual área do conhecimento a IES 

inseriu o curso de Psicologia. No Brasil, há entendimentos divergentes quanto à área 

da Psicologia. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) entende que a Psicologia está alocada na área de Ciências Humanas, como 

a Filosofia, Sociologia, Arqueologia, História, Geografia, etc. 

(http://lattes.cnpq.br/web/dgp/ciencias-humanas, recuperado em 4, novembro, 2021); 

já o Ministério da Saúde entende que a Psicologia faz parte da área da Ciência da 

Saúde. 

(https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1997/res0218_06_03_1997.html, 

recuperado em 04, novembro, 2021); por fim, o Conselho Federal de Psicologia 

entende que a profissão do Psicólogo incorpora ambas as áreas. Neste caso, a própria 

IES é quem irá definir a ênfase dada ao curso, se Ciências Humanas ou Ciência da 

Saúde. Neste caso, embora o PPC não defina explicitamente a ênfase, nota-se que a 

Psicologia está alocada na área da saúde.  

http://lattes.cnpq.br/web/dgp/ciencias-humanas
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1997/res0218_06_03_1997.html
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Quanto ao marco legal de carácter obrigatório para a constituição do PPC, o curso de 

Psicologia da Faculdade Alfa está baseado nas Leis: Lei nº 9.394/1996, de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional; e Lei nº 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES). A partir destas leis, o Ministério da 

Educação publica decretos e resoluções, a fim de regulamentar a educação superior 

no Brasil. Assim, um dos documentos norteadores para o estabelecimento de normas 

pedagógicas complementares são as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do 

curso de Psicologia (Resolução CNE/CES nº 5, 201129). 

 

Esta resolução, em seu artigo 12, parágrafo 1º, determina 6 (seis) ênfases para o 

curso de Psicologia: 

a) Psicologia e processos de investigação científica; 

b) Psicologia e processos educativos; 

c) Psicologia e processos de gestão; 

d) Psicologia e processos de prevenção e promoção da saúde; 

e) Psicologia e processos clínicos; 

f) Psicologia e processos de avaliação diagnóstica. 

 

No artigo 11, o documento concede à instituição a escolha de pelo menos duas 

ênfases, cabendo às IES explicitá-las, pois a partir delas é que se definem as 

competências, estágios supervisionados, conjunto de componentes curriculares e 

formação de professores. 

 

Considerando as orientações da Resolução CNE/CES nº 5/2011 sobre as ênfases, 

observa-se que a Faculdade Alfa escolheu o mínimo permitido pelo marco regulatório. 

Sendo assim, entende-se que as competências propostas pela IES estarão vinculadas 

às ênfases: a) Psicologia e processos de prevenção e promoção da saúde; b) 

Psicologia e processos clínicos. 

 

 
29 Vale lembrar que o Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Saúde, através da resolução 
597/2018, aprova o Parecer Técnico nº 346/2018, que dispõe sobre as recomendações do Conselho 
Nacional de Saúde à proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 
Psicologia, conforme anexo. Neste sentido, aguarda por homologação o parecer CNE/CES 1071/2019. 
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O curso de Psicologia da Faculdade Alfa está estruturado na modalidade presencial, 

atendendo à Resolução CNE/CES nº 02/2007, que orienta para a carga horária 

mínima, a integralização e duração do curso. A IES articula em sua estrutura curricular 

e ementário outras resoluções, decretos e leis que regulamentam a educação superior 

nacional, como, por exemplo: Ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); acesso 

para portadores de necessidades especiais; as políticas de educação ambiental; 

educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana; e por fim, a resolução que determina a inserção da Educação 

em Direitos Humanos. A Figura 3 mostra a estrutura legal que embasou a elaboração 

do PPC do curso de Psicologia da Faculdade Alfa30.  

 

 
Figura 3 
Componentes legal do PPC – Faculdade Alfa 
Fonte Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 
30 Notamos a ausência de fazer menção à resolução 07/2018 que “Estabelece as Diretrizes para a 
Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, 
que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá outras providências”. Não obstante, 
a IES apresenta a extensão na estrutura curricular do curso e desenvolve uma seção no PPC sobre os 
objetivos da extensão. 
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Considerando este fluxograma, nota-se que a IES se embasou em documentos legais 

para a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia. Portanto, é possível 

identificar, no lado esquerdo da Figura 3, o tronco que legisla a educação brasileira. 

Do outro lado, estão os principais documentos institucionais, que também são 

obrigatórios por força de lei, o PDI e o PPI. Todos estes documentos articulados entre 

si constituem o PPC.  

 

Sabendo do embasamento legal a partir de leis, decretos e resoluções, passamos à 

estrutura do PPC da Faculdade Alfa. A Figura 4 nos dá uma visão panorâmica deste 

documento, que está estruturado em cinco grandes blocos: 1) Apresentação geral do 

curso; 2) Organização didático-pedagógica do curso; 3) Corpo docente do curso; 4) 

Infraestrutura do curso; e 5) Requisitos legais e normativos.  

 

Segundo Favaro (2019), um Projeto Pedagógico deve conter quatro dimensões 

essenciais, que são: dimensão teórico-explicativo, dimensão contextual, dimensão 

operacional (perfil do egresso) e avaliação. Quanto às duas primeiras dimensões, não 

há uma ordem estabelecida; pode-se iniciar tanto com uma quanto com a outra, desde 

que a dimensão operacional venha após as duas, pois esta deve ser elaborada em 

consequência das anteriores. Quanto à dimensão avaliativa, apresentada por último, 

deve perpassar todo o processo de construção de todos os itens. 
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Figura 4 
Visão panorâmica do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia da Faculdade Alfa 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 
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Diante da visão geral e teórico-conceitual de um Projeto Pedagógico de Curso, sua 

sustentação legal, a visão preliminar da estrutura e composição do PPC da Faculdade 

Alfa, iniciou-se a análise deste documento com foco na apresentação e análise dos 

dados, considerando que o principal objetivo desta pesquisa é compreender em que 

medida as competências do curso de Psicologia da Faculdade Alfa atendem ao perfil 

de formação do psicólogo que é esperado no contexto da Indústria 4.0. 

 

Sendo assim, utilizamos como referencial de competência a Tabela 14, indicada no 

capítulo da metodologia. De acordo com esta tabela, há 8 famílias de competências 

alocadas em dois blocos (competências básicas e competências transversais). Desse 

modo, temos uma soma de 38 Competências. Vale ressaltar que estamos defendendo 

que não há o binômio competências e habilidades. Estamos utilizando somente a 

expressão “competência”, pois entendemos que competência pressupõe 

conhecimento, habilidades e atitudes (Fleury & Fleury, 2001; Lima & Ribeiro, 2018; 

Resende (2004, como citado em Benito & Finato. 2010). 

 

4.4 Análise da matriz curricular 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia é um capítulo específico que compõe 

toda estrutura legal do documento. Ele apresenta: contexto econômico, social e 

educacional; as políticas institucionais; a concepção do curso; objetivos do curso; 

perfil profissional do egresso, competências e habilidades; perspectivas / 

possibilidades de inserção profissional do egresso; estrutura curricular; metodologia 

do ensino-aprendizagem; tecnologias da informação e comunicação no processo 

ensino-aprendizagem; mecanismo de avaliação; investigação científica e extensão. 

 

Em tal capítulo, obteremos as informações necessárias para esta pesquisa, sobretudo 

considerando que nele encontra-se a matriz curricular, parte principal para nossa 

análise. 

 

No entanto, não cabe na proposta de pesquisa desta dissertação fazer uma análise 

da matriz curricular, e sim garimpar somente a proposta de competências propostas 

e esperadas para os egressos do curso. Uma vez identificadas estas competências, 

iremos relacioná-las às competências da Tabela 14. 



101 

 

4.4.1 Definição de competência para a Faculdade Alfa 

 

A Faculdade Alfa fundamenta seu conceito de competência da seguinte maneira:  

 

Compreendemos aqui, que competência é “a capacidade objetiva de um 
indivíduo para resolver problemas, realizar atos definidos e circunscritos 
(Houaiss, 2003), e a sua efetivação tem implícita a capacidade de articular um 
conjunto de esquemas, situando-se, portanto, além dos conhecimentos, 
permitindo mobilizar os conhecimentos na situação, no momento e com 
discernimento.” (Perrenoud, 2001) 
Assim, temos que “competência significa um conjunto de conhecimentos, 
atitudes, valores, habilidades e procedimentos que adquiridos permite o 
estabelecimento da estratégia necessária e conveniente ao problema que se 
apresenta”. (Perrenoud, 2001) (Alfa, 2021, p. 30.) 

 

A partir destas referências, notamos que a IES entende competência como sendo 

articulação entre conhecimentos, atitudes, habilidades, procedimentos e valores. 

 

Sendo assim, a forma ou os meios que ela alcançará suas competências será 

basicamente através da atuação do docente a partir da ressignificação de seu papel 

de professor, o que exige a superação dos discursos teóricos, a fim de passar a adotar 

estratégias em que o discente vivencie a prática; além do trabalho didático que deve 

envolver todos os atores do curso; os estágios supervisionados; e as atividades 

complementares. 

 

Portanto, a IES reconhece a necessidade de formar um profissional que articule 

conhecimentos (saber), habilidades (saiba fazer), atitudes (saber conviver). Além do 

mais, este profissional precisa possuir: consciência crítica; senso para o 

empreendedorismo; respostas criativas e dinâmicas; atitude investigativa; 

pensamento reflexivo, capacidade de resolução de problemas; possibilidade de 

trabalhar em equipes; e razão aberta, a fim de passar pelo processo de transformação 

no seu modo de pensar e agir.  

 

A instituição reconhece que este profissional, que está sendo formado, irá atuar em: 

um mundo globalizado em todos os aspectos, inclusive no mercado de trabalho, com 

informatização e robotização das empresas. 
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A proposta do Curso de Graduação em Psicologia é buscar a realização de 
uma prática curricular centrada nos pilares do saber, do fazer e do conviver 
(Delors), com a finalidade de formar o cidadão e o profissional para o seu 
tempo. Tempo de incertezas, de violência, de aprendizagens, de uma gama de 
informações que a Instituição de Ensino Superior precisa transformar em 
conhecimentos, competências e habilidades concretas, pois é necessário 
tomar decisões, participar das mudanças e agir no sentido das transformações 
da sociedade como um todo, do mercado de trabalho e do próprio acadêmico 
(Alfa, 2021, p. 36). 

 

A partir dessa percepção da IES sobre o mundo e suas exigências no mercado de 

trabalho, há o entendimento de que seu currículo é orientado por competência, a fim 

de atender a estas exigências. 

 

Assim, podemos afirmar que, nesta proposta, o currículo orientado por 
competências elenca os conteúdos pertinentes para definir como tais 
conteúdos devem ser abordados, pois o próprio conceito de competência 
implica uma mobilização dos conhecimentos e esquemas que se possui para 
desenvolver respostas inéditas, criativas, eficazes para problemas (Alfa, 2021, 
p. 30). 

 

Neste caso, o contato com a comunidade é fundamental para desenvolver 

competências, pois é nela que se encontram os problemas reais e que aguardam por 

respostas. Portanto, o currículo orienta o desenvolvimento de competências, a fim de 

dar respostas reais, concretas e eficientes à sociedade. O currículo por competência 

converge com os problemas reais, diminuindo ou até erradicando a dissociação entre 

a academia e os serviços (Ribeiro et al., 2018). 

 

Sabendo desta caracterização de currículo, vamos prosseguir com a análise do PPC 

da Faculdade Alfa, que escolheu o currículo por competência. 

 

4.4.2 Competências propostas ao egresso do curso de Psicologia da Faculdade 

Alfa 

 

Já vimos anteriormente que, de acordo com as DCNs do curso de Psicologia, a IES 

pode escolher duas ou mais ênfases das 6 apresentadas no documento. Diante disso, 

a Faculdade Alfa escolheu duas ênfases:  
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1. Psicologia e processos de prevenção e promoção da saúde. Esta ênfase 

determina a seguinte competência: garantir “ações de caráter preventivo, 

em nível individual e coletivo, voltadas à capacitação de indivíduos, grupos, 

instituições e comunidades para protegerem e promoverem a saúde e a 

qualidade de vida, em diferentes contextos em que tais ações possam ser 

demandadas” (Resolução nº 5, 2011, art 12, § 1º, alínea d). 

  

2. Psicologia e processos clínicos. Esta ênfase determina a seguinte 

competência: “atuar, de forma ética e coerente com referenciais teóricos, 

valendo-se de processos psicodiagnósticos, de aconselhamento, 

psicoterapia e outras estratégias clínicas, frente a questões e demandas de 

ordem psicológica apresentadas por indivíduos ou grupos em distintos 

contextos” (Resolução nº 5, 2011, art 12, § 1º, alínea “e”). 

 

A partir destas ênfases, a IES elaborou quinze competências que, segundo a 

Faculdade Alfa, permitirão ao profissional de Psicologia atuar de maneira generalista 

a partir de uma visão sistêmica e holística.  

 

A partir das ênfases estabelecidas pelas DCNs, foram elaboradas as competências 

propostas pela instituição de ensino ao seu egresso (Tabela 15, coluna do meio). A 

partir das competências da IES, fizemos a correlação com as competências da Tabela 

14, que, como já apresentado, consiste na junção das competências do: WEF (2016); 

Projeto Internacional de Competências em Psicologia (IPCP, 2016); e Federação 

Europeia de Associações de Psicólogos (EFPA, 2015). Para permitir melhor 

identificação, a fonte utilizada na coluna da direita está apresentada em três cores, 

justamente para que se distinga com facilidade o que é do WEF, do IPCP e da EFPA. 

 

Com a dinâmica utilizada na Tabela 15, cumpre-se a metodologia prometida no 

capítulo anterior sobre a categorização. Segundo Bardin (2016, p. 147), categorização  

 

é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto 
por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero 
(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas 
ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no 
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caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse 
efetuado em razão das características comum destes elementos. 

 

Ainda conforme apresentado no capítulo da metodologia, a escolha da categorização 

foi pela “temática”, pois, a partir das competências da IES, foram-se agrupando as 

competências da Tabela 14 em razão das características comuns entre as 

competências. 

 
Feitas estas considerações, nota-se que a construção desta tabela nos leva a outras 

reflexões sobre a tendência da Faculdade Alfa em termos de proposta de 

competências para seus egressos, considerando o contexto da Indústria 4.0, como 

refletido na Tabela 14.  
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Tabela 14 
Competências DCN, Faculdade Alfa, correlacionadas às competências no contexto da Indústria 4.0 

 
Competências associadas às DCNs a partir 

das duas ênfases escolhidas pela IES 
 

 
Competências propostas pela Faculdade Alfa 

 

 
Competências específicas no contexto da 

Indústria 4.0 
 

 

 

 

 

 

1. Psicologia e processos de prevenção e 
promoção da saúde 

 
Competência da ênfase segundo as DCNs: 

Ações de caráter preventivo, em nível 
individual e coletivo, voltadas à capacitação 

de indivíduos, grupos, instituições e 
comunidades para protegerem e promoverem 
a saúde e a qualidade de vida, em diferentes 

contextos em que tais ações possam ser 
demandadas; 

 
2. Psicologia e processos clínicos: 

 
Competências da ênfase, segundo as DCNs: 

Atuar, de forma ética e coerente com 
referenciais teóricos, valendo-se de 

processos psicodiagnósticos, de 
aconselhamento, psicoterapia e outras 
estratégias clínicas, frente a questões e 

demandas de ordem psicológica apresentadas 
por indivíduos ou grupos em distintos 

contextos; 

 
 

Analisar o campo de atuação do Psicólogo e seus 
desafios contemporâneos;  
 

 Estratégia profissional; pensamento crítico; 
alfabetização em TIC. Gestão de contas, de 
prática e de qualidade profissional. 

Analisar o contexto em que atua profissionalmente 
em suas dimensões institucional e organizacional, 
explicitando a dinâmica das interações entre os 
seus agentes sociais;  

Trabalha com a diversidade e demonstra 
competência cultural; monitoramento próprio e dos 
outros; relações profissionais; relaciona-se 
adequadamente com clientes e outros. 

Identificar e analisar necessidades de natureza 
psicológica/ diagnosticar, elaborar projetos, 
planejar e agir de forma coerente com referenciais 
teóricos/ e características da população alvo;  

Estratégia profissional; como profissional, atua 
baseado em evidências; práticas éticas; 
intervenções psicológicas; competências 
primárias do psicólogo; redação de relatórios; 
realiza diagnósticos e define metas psicológicas a 
serem alcançadas. 

Identificar, definir, formular e justificar questões de 
investigação científica vinculando-as às decisões 
metodológicas quanto à escolha, coleta e análise 
de dados em projetos de pesquisa;  
 

Como profissional, atua baseado em evidências; 
conhecimento básico sobre os conceitos 
psicológicos; investigação e desenvolvimento; 
persuasão. 

Escolher e utilizar instrumentos de coleta de dados 
em Psicologia, tendo em vista a pertinência e os 
problemas quanto ao uso, construção e validação;  

Competências primárias do psicólogo; 
alfabetização em TIC; compreensão de leitura; 
pensamento crítico; conhecimento básico sobre os 
conceitos psicológicos; julgamento e tomada de 
decisão. 

Avaliar problemas humanos de ordem cognitiva, 
comportamental e afetiva, em diferentes 
contextos;  

Intervenções psicológicas; trabalha com a 
diversidade e demonstra competência cultural; 
práticas éticas; inteligência emocional. 

Realizar diagnóstico, avaliação de processos 
psicológicos de indivíduos, de grupos e de 
organizações;  

Intervenções psicológicas; conhecimento básico 
sobre os conceitos psicológicos; práticas éticas; 
escuta ativa; pensamento crítico; conhecimento 
básico sobre os conceitos psicológicos; realiza 
diagnósticos e define metas psicológicas a serem 
alcançadas. 
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Coordenar e manejar processos grupais, 
considerando as diferenças de formação e de 
valores dos seus membros;  

Comunicar-se de forma eficaz e adequada; 
trabalha com a diversidade e demonstra 
competência cultural; gestão de pessoas; 
gerenciamento de tempo; persuasão; escuta ativa; 
coordenação de equipes; expressão oral e escrita; 
gerenciamento de recursos financeiros; 
treinamento de pessoas. 

Atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a 
compreensão dos processos e fenômenos 
envolvidos assim o recomendar;  

Atuação com profissionalismo; relaciona-se 
adequadamente com clientes e outros; trabalha 
com a diversidade e demonstra competência 
cultural; solução de problemas complexos; 
coordenação de equipes; 

Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o 
desenvolvimento de vínculos interpessoais, 
requeridos na sua atuação profissional;  

Atuação com profissionalismo; relaciona-se 
adequadamente com clientes e outros; trabalha 
com a diversidade e demonstra competência 
cultural; escuta ativa; inteligência emocional; 
negociação. 

Atuar profissionalmente em diferentes níveis de 
intervenção de caráter preventivo ou terapêutico, 
considerando as características das situações e 
dos problemas específicos com os quais se 
depara; 

Estratégia profissional; intervenções psicológicas; 
investigação e desenvolvimento; relações 
profissionais; intervenção direta orientada para a 
pessoa e para a situação; intervenção indireta; 
realiza diagnósticos e define metas psicológicas a 
serem alcançadas; competências primárias do 
psicólogo; atuação com profissionalismo; como 
profissional, atua baseado em evidências. 

Realizar orientação, aconselhamento psicológico 
e psicoterapia; 

Conhecimento básico sobre os conceitos 
psicológicos; escuta ativa; comunicar-se de forma 
eficaz e adequada; intervenção direta orientada 
para a pessoa e para a situação; intervenções 
psicológicas. 

Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, 
laudos e outras comunicações profissionais, 
inclusive materiais de divulgação;  
 

Comunicar-se de forma eficaz e adequada; 
redação de relatórios; competências primárias do 
psicólogo; expressão oral e escrita; alfabetização 
em TIC; marketing e vendas. 

Apresentar trabalhos e discutir ideias em público;  
 

Desenvolvimento profissional contínuo; expressão 
oral e escrita; compreensão de leitura; 
investigação e desenvolvimento; pensamento 
crítico; comunicar-se de forma eficaz e adequada; 
relações profissionais; gerenciamento de tempo. 
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Saber buscar e usar o conhecimento científico 
necessário à atuação profissional, assim como 
gerar conhecimento a partir da prática profissional.  
 

Aprendizagem ativa; desenvolvimento profissional 
contínuo; como profissional, atua baseado em 
evidências; pensamento crítico; investigação e 
desenvolvimento; monitoramento próprio e dos 
outros; conhecimento básico sobre os conceitos 
psicológicos; atuação com profissionalismo; 
solução de problemas complexos; estratégia 
profissional; análise sistêmica. 
 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 
Nota:  

Legenda de identificação 

Vermelho The International Project on Competence in Psychology – IPCP, 2016, p. 11-14 

Preto WEF (2016, p. 52-53 

Azul EFPA - European Federation of Psychologists Associations 
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Já a Tabela 16 mostra o percentual de repetições das competências esperadas para 

a atuação do egresso em um mercado contextualizado pela Indústria 4.0.  

 

Tabela 15 
Competências DCN, Faculdade Alfa, correlacionadas às competências no contexto 
da Indústria 4.0 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

A leitura desta tabela é feita da seguinte forma: a primeira coluna mostra o número de 

competências; a segunda coluna mostra as competências apresentadas na Tabela 

Competências

Nº de 

ocorrênci

a 

(repetiçã

o)

O que 

cada 

competen-

cia 

representa 

em%

Total de 

competên-

cias em 

nº

Total de 

competê

n-cias 

em %

1 Análise sistêmica. 1 3%

2 Aprendizagem ativa; 1 3%

3 Gerenciamento de recursos financeiros; 1 3%

4 Gestão de contas, de prática e de qualidade profissional; 1 3%

5 Gestão de pessoas; 1 3%

6 Intervenção indireta; 1 3%

7 Julgamento e tomada de decisão; 1 3%

8 Marketing e vendas; 1 3%

9 Negociação; 1 3%

10 Treinamento de pessoas. 1 3%

11 Intervenção direta orientada para a pessoa e para a situação; 2 5%

12 Compreensão de leitura; 2 5%

13 Coordenação de equipes; 2 5%

14 Desenvolvimento profissional contínuo; 2 5%

15 Gerenciamento de tempo; 2 5%

16 Inteligência emocional; 2 5%

17 Monitoramento próprio e dos outros; 2 5%

18 Persuasão; 2 5%

19 Redação de relatórios; 2 5%

20 Solução de problemas complexos; 2 5%

21 Alfabetização em TIC; 3 8%

22 Expressão oral e escrita; 3 8%

23 Realiza diagnósticos e define metas psicológicas a serem alcançadas; 3 8%

24 Relaciona-se adequadamente com clientes e outros; 3 8%

25 Relações profissionais; 3 8%

26 Práticas éticas; 3 8%

27 Atuação com profissionalismo; 4 11%

28 Como profissional, atua baseado em evidências; 4 11%

29 Competências primárias do psicólogo; 4 11%

30 Comunicar-se de forma eficaz e adequada; 4 11%

31 Escuta ativa; 4 11%

32 Estratégia profissional; 4 11%

33 Investigação e desenvolvimento; 4 11%

34 Intervenções psicológicas; 5 14%

35 Pensamento crítico; 5 14%

36 Trabalha com a diversidade e demonstra competência cultural; 5 14%

37 Conhecimento básico sobre os conceitos psicológicos; 6 16% 1 3%

TOTAL DE COMPETÊNCIAS (nº, %) 37 100%

3 8%

10 27%

10 27%

6 16%

7 19%
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14; a terceira coluna mostra, em números, a quantidade de repetição de cada 

competência, considerando a Tabela 15; a quarta coluna apresenta o que as 

repetições representam em percentual; a quinta coluna representa a quantidade de 

competências por bloco de repetição; a sexta e última coluna mostra o percentual por 

bloco de repetição.  

 

Sendo assim, podemos fazer duas leituras. Na primeira leitura, vamos olhar para as 

competências que mais repetiram, priorizando aquelas que estão acima de 10%. Em 

primeiro lugar, com 16%, vêm as competências de conhecimento básico sobre os 

conceitos psicológicos. Em segundo lugar, com 14%, temos as competências de 

intervenções psicológicas; pensamento crítico; trabalha com a diversidade e 

demonstra competência cultural. Em terceiro lugar, com 11%, temos atuação com 

profissionalismo; como profissional, atua baseado em evidências; competências 

primárias do psicólogo; comunicar-se de forma eficaz e adequada; escuta ativa; 

estratégia profissional; investigação e desenvolvimento. 

 

A segunda leitura é a quantidade de competências por bloco de repetição, 

considerando o percentual a partir dos 10%. Portanto, as que aparecem apenas uma 

vez representam 27%. Com este mesmo percentual, incluem-se as que aparecem 

duas vezes. As que aparecem sete vezes representam 19%, e as que aparecem seis 

vezes representam 16%. 

 

Com estas duas leituras e, considerando o contexto da Indústria 4.0, a Faculdade Alfa 

apresenta uma promessa bastante diversificada de competências, porém, aponta para 

11 principais que permitirão aos seus egressos os seguintes desempenhos (Tabela 

17)  
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Tabela 16 
As principais competências propostas pela Faculdade Alfa 

11 principais competências O que estas competências permitirão aos egressos 

Conhecimento básico sobre 
os conceitos psicológicos; 

Conhecimento básico de conceitos psicológicos, construtos, 
teorias, métodos, prática e metodologia de pesquisa. 

Intervenções psicológicas; 

Planeja e realiza intervenções psicológicas com indivíduos, 
grupos, comunidades, organizações, sistemas ou sociedade; 
projeta, desenvolve e avalia a potencial utilização e eficácia das 
intervenções psicológicas, usando métodos apropriados 
considerando os objetivos e finalidades da intervenção; usa os 
resultados da avaliação para apreender e corrigir/modificar as 
intervenções conforme necessário; fornece orientação e 
aconselhamento a outras partes envolvidas na intervenção 
psicológica. 

Pensamento crítico; 
Usar lógica e raciocínio para identificar os pontos fortes e fracos 
de soluções alternativas, conclusões ou abordagens para 
problemas. 

Trabalha com a diversidade e 
demonstra competência 

cultural; 

Trabalha com conhecimento e compreensão, a partir do contexto 
histórico, político, social e cultural de clientes, colegas e demais 
pessoas em que se relaciona; demonstra humildade cultural; 
identifica, reconhece e respeita a diversidade em outras pessoas; 
reconhece que os seus próprios valores, crenças e experiências 
pessoais, podem impactar no comportamento 
profissional/pessoal, afetando clientes e outras pessoas de 
maneira relevante. 

Atuação com 
profissionalismo; 

Segue as melhores práticas aceitas em Psicologia; se necessário 
consulta colegas, supervisores ou outras fontes relevantes para 
dirimir dúvidas; busca novos aprendizados (cursos) para 
responder a eventos ou fenômenos imprevisíveis e complexos. 

Como profissional, atua 
baseado em evidências; 

Sua orientação é baseada em evidências para o fornecimento de 
avaliações, intervenções, prestação de serviços e outras 
atividades psicológicas; quando necessário pesquisa colegas e 
outras fontes de informação para se informar; consulta pesquisas 
psicológicas; reconhece as limitações das próprias evidências. 

Competências primárias do 
psicólogo; 

Entende-se por competências primárias, a aptidão do psicólogo 
em definir objetivos de intervenção, propor avaliação  estando 
diante de qualquer demanda ou desafio 

Comunicar-se de forma eficaz 
e adequada; 

Comunicar-se com diversos públicos conforme necessário para 
a realização eficaz de suas atividades profissionais; as 
informações são claras e objetivas sobre questões psicológicas; 
fornece feedback relevante e claro, relatórios e orientações para 
clientes. 

Escuta ativa; 

Prestar total atenção ao que as outras pessoas estão dizendo, 
dedicar um tempo para entender os pontos que estão sendo 
levantados, fazer perguntas quando apropriado e não 
interromper em momentos inadequados. 

Estratégia profissional; 
Escolher uma estratégia apropriada para lidar com o(s) 
problema(s) que surge(m), baseando-se numa reflexão sobre a 
situação profissional e as suas próprias competências primárias. 

Investigação e 
desenvolvimento; 

Com base nas teorias e métodos psicológicos para serem 
utilizados pelos clientes ou psicólogos, desenvolver novas 
intervenções, serviços e produtos que têm o potencial de 
satisfazer as atuais e futuras necessidades dos clientes e gerar 
novas formas de atividade profissional ou negócios. 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 
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Uma outra leitura que cumpre ser feita é a análise a partir das famílias de 

competências31. Há oito famílias de competências (WEF, 2016) alocadas em dois 

grupos, que são as competências básicas (competência de conteúdo; competência 

de processo; competências primárias para o exercício da profissão em Psicologia; 

competências de comportamento) e as competências transversais (competências 

para resolução complexas de problemas; competências de gestão de recursos; 

competência social; competência sistêmica). 

 

É possível observar a dinâmica da IES quanto ao seu posicionamento dentro destas 

famílias de competências. A Tabela 18 mostra o total geral de competências alocadas 

nas famílias de competências. 

 

 
31 Vale a pena relembrar que o WEF (2016) classificou as competências a partir de “famílias de 
competência”. Por isso, preservamos essa mesma estrutura na elaboração da Tabela 14. 



112 

Tabela 17 
Resultado do número de ocorrências de competências nas famílias de competências 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 
Nota: a competência com destaque em amarelo não foi associada às competências da Faculdade Alfa, 
porém, está presente na tabela de referência (Tabela 14). 

 

Nota-se que a IES contempla, na sua integralidade, todas as competências que estão 

dentro do grupo classificado como competências básicas. Ao contrário, no grupo de 

competências transversais, uma competência não foi contemplada (Orientação de 

serviços – competência com destaque em amarelo) ao se fazer a associação 

conforme tabela 15.  

 

Competências

Nº de 

ocorrência 

por 

competência

Nº de 

ocorrência 

por família de 

competência

Média de 

ocorrência 

por família de 

competência

Média geral de 

ocorrência 

nas duas 

famílias de 

competências

% de 

ocorrência 

por família de 

competência

% por 

conjunto de 

competência

Alfabetização em TIC 3

Aprendizagem ativa 1

Desenovlvimento profissional contínuo 2

Expressão oral e escrita 3

Compreensão de leitura 2

Investigação e desenvolvimento 4

Escuta ativa 4

Monitoramento próprio e dos outros 2

Pensamento crítico 5

Intervenção direta orientada para a pessoa e para a situação 2

Como profissional, atua baseado em evidências 4

Intervenção indireta 1

Conhecimento básico sobre os conceitos psicológicos 6

Comunicar-se de forma eficaz e adequada 4

Realiza diagnósticos e define metas psicológicas a ser 

alcançadas
3

Redação de relatórios 2

Competências primárias do psicólogo 4

Intervenções psicológicas 5

Práticas éticas 3

Relações profissionais 3

Atuação com profissionalismo 4

Relaciona-se adequadamente com clientes e outros 3

Trabalha com a diversidade e demonstra competência cultural 5

CONJUNTO DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 

Solução de problemas complexos 2

Estratégia profissional 4

Gerenciamento de recusos financeiros 1

Gestão de pessoas 1

Gerenciamento de tempo 2

Gestão de contas, de prática e de qualidade profissional 1

Marketing e vendas 1

Inteligencia emocional 2

Coordenação de equipes 2

Negociação 1

Persuasão 2

Orientação de serviço

Treinamento de pessoas 1

Análise sistémica 1

Julgamento e tomada de decisão 1

37 97 97 19,74 100% 100%

CONJUNTO DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS

Competência sistêmica

2 5%

Competências de gestão de recursos

6 6%

Competências social

8 8%

1,2

1,6

1

Competências de comportamento

3

Competências primárias

34%

66%

18 18%

4,00

3,6

Competências de conteúdos

11 11%

Competências de processos

22 16%

2,2

3,14

2,6

Competências para resolução complexas de problemas

6 15%

24 20%



113 

Afirmamos com esta constatação – considerando que nossa análise se dá a partir das 

competências no contexto da Indústria 4.0 – que a IES priorizou o grupo das 

competências básicas, em detrimento do grupo das competências transversais, 

conforme apresentado na Figura 5.   

 

Os gráficos a seguir nos ajudam a visualizar o que mostramos nas três tabelas 

anteriores. 

 
A Figura 5 mostra as famílias de competências por grupos de competências básicas 

e transversais. Cabe notar que nos dois grupos de famílias de competências – a 

primeira e a quinta coluna que representam as competências básicas e transversais 

–, a Faculdade Alfa alcançou 66% nas competências básicas, contra 34% nas 

competências transversais, com relação às promessas de competências para o curso 

de Psicologia. 

 

 
Figura 5 
Famílias de competências em seus respectivos grupos de competências básicas e 
transversais 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

Sem considerar as colunas que representam os grupos de competências básicas e 

transversais, a Figura 6 evidencia as 8 famílias de competência. As quatro primeiras 

66%

11%
16%

20% 18%

34%

15%

6%
8%

5%
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Famílias de competências em seus respectivos grupos
(Competências básicas e transversais) 
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estão alocadas nas competências básicas e as quatro últimas nas competências 

transversais.  

 

 

 
Figura 6 
Percentual de ocorrência de competências por família de competências 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

Já a Figura 7 mostra somente as duas as colunas que representam os grupos de 

competências básicas e transversais. 

 

 

 

 

11%

16%

20%
18%

15%

6%

8%

5%

PERCENTUAL DE OCORRÊNCIA POR FAMÍLIAS DE COMPETÊNCIAS
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Figura 7 
Grupos de competências básicas e transversais 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

Embora este trabalho tenha como metodologia a pesquisa qualitativa, nesta seção – 

denominada de “Competências propostas ao egresso do curso de Psicologia da 

Faculdade Alfa” – buscamos construir e fundamentar um argumento com base em 

dados quantitativas, técnica perfeitamente aceitável neste tipo de pesquisa de análise 

de conteúdo.  

 

Os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos (“falantes”) 
e válidos. Operações estatísticas simples (percentagens), ou mais complexas 
(análise fatorial), permitem estabelecer quadros de resultados, diagramas, 
figuras e modelos, os quais condensam e põem em relevo as informações 
fornecidas pela análise (Bardin, 2016, p. 131). 

 

Portanto, foi feita a associação das competências retiradas do contexto da Indústria 

4.0 (Tabela 14) às 15 competências elaboradas pela Faculdade Alfa. Esta associação 

é chamada de categorização. Neste caso em específico, as competências do PPC 

pesquisado serviram como uma espécie de título genérico, de modo que foram 

agrupadas competências comuns àquele título, no caso, as competências do curso 

de Psicologia da Faculdade Alfa (Bardin, 2016).  

 

4.4.3 Análises das competências na matriz curricular por eixos 

 

66%

34%

COMPETÊNCIAS BÁSICAS COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS

Grupos de competências Básicas e Transversais
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Na presente seção, verificamos a menção e/ou inclusão de competências na matriz 

curricular, considerando apenas os três eixos apresentados pela IES. 

 

4.4.3.1 Análise das competências a partir dos eixos definidos na estrutura curricular 

 

Uma matriz curricular possui a pertinência de expressar a identidade institucional 

levando em consideração, além do marco legal, a própria missão e os valores da IES, 

expressos no PDI e no próprio PPC. Por isso, abarca o conjunto de componentes 

curriculares (disciplinas) que serão necessários para a formação do perfil profissional 

do egresso. Uma matriz curricular considera disciplinas obrigatórias, eletivas, 

optativas, além de salientar estágios curriculares e extracurriculares, laboratórios, 

atividades complementares, trabalho de conclusão de cursos (Carneiro et al., 2017). 

 

No processo de análise, notamos algumas divergências entre a estrutura curricular e 

o ementário, sobretudo, com relação aos componentes curriculares, pois estes ou 

estão com nomes diferentes ou existem em um, mas não em outro. Por exemplo, na 

estrutura curricular, há três componentes curriculares: neurociência e comportamento; 

psicofarmacologia e psicologia; desenvolvimento e teorias da aprendizagem. Estes 

não foram identificados no ementário. Outros componentes curriculares estão com 

nomes diferentes; por exemplo, no ementário, a disciplina é chamada de 

Neuroanatomia, enquanto na estrutura curricular é chamada de Anatomia Humana.  

 

A seguir, será apresentada uma série de tabelas que pretendem analisar e informar 

dados referentes às competências na matriz curricular da Faculdade Alfa, cujos 

componentes curriculares estão distribuídos por eixos. Sendo assim, para a análise 

destas tabelas, vamos olhar em um primeiro momento o que representa cada um 

destes eixos em percentual. 

 

A IES define que o eixo I são os componentes curriculares de núcleo geral, o eixo II, 

as grandes áreas – disciplinas que fazem parte de outras áreas do conhecimento fora 

da Psicologia –, e o eixo III são as disciplinas específicas da Psicologia. A Faculdade 

Alfa distribuiu os componentes curriculares com os seguintes percentuais de carga 

horária: eixo I (20%), eixo II (40%) e eixo III (40%). Os três eixos totalizam 100% dos 

componentes curriculares.  
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As Tabelas 19 a 21 mostram uma variação na distribuição destes percentuais, tanto 

em quantitativo de componentes curriculares quanto em carga horária. Portanto, as 

informações divergem. 

 

Tabela 18 
Distribuição dos Componentes Curriculares (CC) por eixos 

 

 
Tabela 19  
Distribuição dos Componentes Curriculares (CC) por eixos (Continuação) 

 

 
 
 
 
 
 

Total em 

nº de CC

Total em 

% de 

CC

CH dos 

CC
Total CH

Total de 

CH em 

%

1 FUNDAMENTOS DO ENSINO SUPERIOR 60

2 ARGUMENTAÇÃO E GRAMÁTICA 60

3 REINVENTANDO A VIDA 60

4 ATITUDE EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO 60

5 TECNOLOGIAS E AMBIENTES DE INTERAÇÃO 60

6
PLURALISMO ÉTNICO-RACIAL, DIVERSIDADE E DIREITOS 

HUMANOS
60

7 PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 60

8 GESTÃO DE PROJETO E CICLO DE VIDA 60

9 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA 60

10 QUESTÕES SOCIOANTROPOLÓGICAS CONTROVERTIDAS 60

11 COOPERAÇÃO ECONOMIA SOLIDÁRIA E COMPARTILHADA 60

12 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 60

13 RELAÇÕES DE CONSUMO E SUSTENTABILIDADE 60

14 GESTÃO DAS EMOÇÕES E FELICIDADE 60

15 TEORIA DOS JOGOS 60

16 SAÚDE LABORAL E SEGURANÇA NO TRABALHO 60

16

EIXOS

Eixo I - Formação Geral 

26% 24%960

Total em 

nº de CC

Total em 

% de 

CC

CH dos 

CC
Total CH

Total de 

CH em 

%

1 NEUROANATOMIA 60

2 PROJETO DE EXTENSÃO I 60

3 PROJETOS DE EXTENSÃO II 60

4 PSICOLOGIA APLICADA A SAÚDE 60

5 PSICOLOGIA JURÍDICA 60

6 PROJETOS DE EXTENSÃO III 60

7 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 60

8 PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM 60

9 PROJETO DE EXTENSÃO IV 60

10 PROJETO DE EXTENSAÕ IV 60

11 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 50

12 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 60

Eixo II - Grandes áreas

12 19% 18%710

EIXOS
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Tabela 20 
Distribuição dos Componentes Curriculares (CC) por eixos (Continuação) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 
 

Cumpre notar que os 62 componentes curriculares fecham em 4.000 horas aulas, 

como está previsto na matriz curricular da IES. 

 

Constam na Tabela 22 as divergências de percentuais de carga horária dos eixos, 

entre o apresentado pela IES e o encontrado na análise desta pesquisa. 

 

 

 

Total em 

nº de CC

Total em 

% de 

CC

CH dos 

CC
Total CH

Total de 

CH em 

%

1 PESQUISA EM PSICOLOGIA 60

2 MATRIZES DO PENSAMENTO PSICOLÓGICO I 60

3 HISTÓRIA DA PSICOLOGIA 60

4 PSICOLOGIA GERAL 60

5 PSICOLOGIA DESENVOLVIMENTO 60

6 PRINCÍPIOS BÁSICOS EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO
60

7 PSICOPATOLOGIA 60

8 ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO I 60

9 LUDOTERAPIA 60

10 GESTALT TERAPIA 60

11 TEORIA HUMANISTA, EXISTENCIAL E FENOMENOLÓGICA 30

12 PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE 60

13

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO I - 

CONTEXTOS SOCIAIS, COMUNITÁRIOS E SAÚDE
80

14 PSICOLOGIA SOCIAL 60

15 TÓPICOS EM PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE 60

16 GESTÃO DA CARREIRA E LIDERANÇA 60

17 TEORIA PSICANÁLITICA 60

18 FUNDAMENTOS DA TESTAGEM 60

19 TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS 60

20

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO II - 

PROCESSOS ESDUCATIVOS
80

21 PSICOPATOLOGIA 60

22 PSICOMOTRICIDADE 60

23 PSICODIAGNÓSTICO 60

24 TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICANÁLISE 60

25

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO III - 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO.
80

26 TEORIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL 60

27 PSICOLOGIA SÓCIO HISTÓRICA 60

28 PSICOONCOLOGIA 60

29

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO IV - 

PSICOLOGIA JURÍDICA
80

30 PSICOPATOLOGIA E PROCESSOS CLÍNICA 60

31 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ESPECÍFICO I 120

32 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ESPECÍFICO II 120

33 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ESPECÍFICO III 120

34 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ESPECÍFICO IV
120

62 100% 4000 4000 100%

Eixo III - Específicos do curso

55%

TOTAL

58%2.330     34

EIXOS
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Tabela 21 
Comparativo entre a CH informada pela IES Versus a CH encontrada pela análise da 
pesquisa 

Eixos Informações PPC IES resultado da análise da pesquisa. 

Eixo I - Formação Geral 20% - CH 24% - CH 

Eixo II - Grandes áreas 40% - CH 18% - CH  

Eixo III - Específicos do curso 40% - CH  58% - CH 

Total 100% - CH  100% - CH  

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

As figuras a seguir nos ajudam na visualização destes eixos, tanto em percentuais de 

componentes curriculares quanto em percentuais de carga horária.  

 

A Figura 8 mostra o quantitativo de componentes curriculares, distribuídos por eixos, 

segundo o que consta no PPC de Psicologia da Faculdade Alfa.  

 

 
Figura 8 
Quantitativo dos Componentes Curriculares (CC) ofertados no curso de Psicologia 
pela Faculdade Alfa. 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 
 

 

A Figura 9 mostra as divergências ao converter o quantitativo de CC em percentual 

de CH.  

 

 

 

Nº CC % CC

16 26%

12 19%

34 55%

Componentes Curriculares (CC) ofertados no curso de psicologia 
pela Faculdade Alfa em Nº e em %.

Eixo I - Formação Geral Eixo II - Grandes áreas Eixo III - Específicas do curso
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Figura 9 
Quantitativo e percentual de carga horária dos Componentes Curriculares (CC) 
ofertados no curso de Psicologia da Faculdade Alfa 
Fonte Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

As figuras ajudam na leitura sobre a concentração de componentes curriculares e 

carga horária no eixo III, que representa a formação técnica do profissional. Se 

compararmos a Tabela 18 (aponta que 66% das competências propostas pela IES, 

estão no grupo das competências básicas) com a Tabela 19 (em que o eixo III apontou 

58% da CH e 55% de CC), vamos notar que os resultados convergem para o foco nas 

competências básicas, ou seja, na formação técnica de seus egressos. 

 

Neste ponto, chamamos a atenção do leitor para retomar à pergunta norteadora deste 

trabalho: em que medida as competências do curso de Psicologia da Faculdade Alfa 

atendem ao perfil de formação do psicólogo esperado no contexto da Indústria 4.0? 

 

É importante entender que competências básicas são aquelas necessárias para o 

exercício da profissão, por outro lado, as competências transversais são de extrema 

relevância para um currículo orientado por competências, considerando que algumas 

profissões vão acabar e tantas outras passarão por um processo de mudanças, 

inclusive algumas, por mudanças muito profundas. Neste caso, as competências 

transversais servirão de apoio para a resiliência do profissional neste processo de 

mudanças (WEF, 2016).  

 

CH EM HS CH EM %

960 24%

710 18%

2.330 58%

Componentes Curriculares (CC) ofertandos no curso de psicologia 
da Faculdade Alfa em nº e em % de Carga Horária (CH).

Eixo I - Formação Geral Eixo II - Grandes áreas Eixo III - Específicas do curso
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Assim, as competências transversais são aquelas que provocam no egresso (no caso 

da educação superior) a busca por novos conhecimentos em todas as áreas, bem 

como o desenvolvimento constante de suas habilidades – inclusive as habilidades 

cognitivas apontadas pelo WEF (2016) – o que, por conseguinte, resulta em tomadas 

de atitudes. A Figura 10 mostra os três eixos alocados nas competências transversais 

e básicas, de acordo com a Tabela 14. 

 

 
Figura 10 
Eixos alocados nas competências básicas e transversais 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 
 

Olhando para os componentes curriculares e partindo do princípio de que cada um 

deles qualifica o discente para uma ou várias competências específicas, o gráfico 

aponta que o eixo III (associado às competências básicas) representa 55% de 

competências básicas, contra 45% das competências transversais. Quando 

observamos a carga horária, notamos 58% de competências básicas e 42% de 

competências transversais. Consequentemente, seja em componentes curriculares 

ou carga horária, as competências básicas (eixo III) sobressaem-se em todas as 

análises. 

 

Quando o WEF (2016) discutiu sobre o futuro do trabalho, apontou para as instituições 

de ensino mais tradicionais, afirmando que estas focam em uma formação técnica 

(competências básicas). Isso significa que os profissionais formados terão que 

complementar sua formação, a fim de se qualificarem com as competências 

interfuncionais (competências transversais). Uma outra alternativa são as próprias 

Nº CC % CC CH EM HS CH EM %

34 55% 2.330 58%

28 45% 1.670 42%

Eixos alocados nas competências básicas e transversais

Competência Básicas (eixo III) Competências Transversais (eixos I e II)
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organizações qualificarem seus profissionais para atenderem suas demandas. Neste 

caso, o WEF (2016, p. 2732, tradução nossa) diz que  

 

Aplicando as lentes do tempo ao potencial de aquisição dessas competências 
(o que ManpowerGroup se refere como um ajuste ensinável), parece claro que 
o treinamento direcionado em competências multifuncionais está dentro da 
competência de uma empresa individual ou mesmo de um grupo de empresas 
se reunindo para sinergia e maior eficiência. Em contraste, as habilidades 
cognitivas levam muito mais tempo para se desenvolverem. Sendo assim o 
documento aborda a necessidade de uma educação secundária, primária e pré-
escolar inclusiva e de alta qualidade. Este é um campo no qual a política 
governamental será necessária e as empresas trabalharem com os governos 
para definir claramente a necessidade de introdução de novos modelos de 
entrega. Finalmente, as competências básicas também são tradicionalmente 
adquiridas durante a educação formal e antes de entrar no mercado de 
trabalho, mas são relativamente fáceis de adquirir em comparação com as 
habilidades cognitivas. 

 

Nota-se que as instituições de ensino, de forma geral, precisam se preparar para 

capacitar seus egressos com as competências transversais (multifuncionais), pois isto 

demanda adquirir habilidades cognitivas, por exemplo, flexibilidade cognitiva, 

criatividade, raciocínio lógico, raciocínio matemático, sensibilidade para problemas e 

visualização – capacidade de imaginar como algo ficará após alguma mudança ou 

quando suas partes forem movidas ou reorganizadas – etc. (WEF, 2016).  

 

Neste sentido, o conceito de Educação 4.0 figura para responder e atender às 

necessidades da Indústria 4.0. Portanto, de acordo com Alarcon et al. (2018), 

educação e escola precisam estar conectadas ao cenário da indústria, da tecnologia 

e da inovação social, pois vivemos em uma sociedade em rede (Cyber-Physical 

Systems (CPS), Internet of Things, Internet of Services, Smart Factory), em que é 

preciso capacitar futuros profissionais em função das novas demandas do trabalho. 

Em outras palavras, isso é educação contextualizada, com uma aprendizagem 

significativa que considera elementos cognitivos advindos da interação do discente 

com o contexto; a consequência disso é que um conteúdo teórico, por mais complexo 

que seja, pode fazer conexões sinápticas com alguma experiência do estudante que 

vive no contexto da Indústria 4.0 (Lima, 2017). 

 
32 No link que se encontra na bibliografia, é possível acessar ao documento e ao texto na íntegra e no 
original em inglês. 
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A nosso ver, com base nos estudos do referencial teórico deste trabalho, 

especialmente em relação à Tabela 14, a matriz curricular da Faculdade Alfa deixa 

evidente que seus egressos terão uma boa preparação técnica da profissão, isto é, 

estarão preparados para as competências primárias, competências de 

comportamento, competências de processos e competências de conteúdo. Assim, ao 

finalizar a graduação, é provável que tenham que buscar uma especialização e/ou 

passar por algum treinamento/capacitação, caso ingressem em uma organização, 

seja ela pública ou privada.  

 

Por outro lado, caso o egresso queira empreender (famílias das competências 

transversais) terá algumas dificuldades, como, por exemplo, na divulgação e venda 

de seu produto; gestão administrativa, de recursos e de pessoas; tomadas de decisão; 

negociação, persuasão, etc. As habilidades cognitivas serão outro desafio, caso este 

profissional não tenha desenvolvido em outros contextos de sua vida.  

 
Dessa forma, retomando a pergunta norteadora, as evidências apresentadas até 

agora mostram que a IES atende parcialmente às competências esperadas no 

contexto da Indústria 4.0. 

 

Justifica-se a classificação parcialmente, pois há um foco predominante em carga 

horária (58%), nos componentes curriculares específicos do curso (eixo III) que 

compõem o conhecimento técnico (saber). Os outros 42% estão distribuídos nos 

outros dois eixos (eixo I – 24%; eixo II – 18%). Portanto, as outras duas dimensões da 

competência – habilidades (saber fazer) e atitudes (saber ser) – podem não ser 

devidamente trabalhadas e desenvolvidas de maneira satisfatória. Se considerarmos 

que a Indústria 4.0 demanda muito mais as competências de resolução de problemas 

complexos, competências sociais, habilidades cognitivas, competências para 

processos e de sistemas (WEF, 2016), reforça-se ainda mais a compreensão de 

revisão da matriz curricular da Faculdade Alfa, capaz de avaliar (a partir do princípio 

da equidade) a metodologia de ensino para se adequar às exigências desta época de 

mudanças no significado do trabalho. Schwab (2018, p. 47), que participou do relatório 

Future Of Jobs do WEF (2016), comenta em seu livro que foi pedido aos    
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diretores de recursos humanos dos maiores empregadores da atualidade em 
10 indústrias e 15 países que imaginassem o impacto ao emprego, trabalho e 
competências até o ano de 2020... Os entrevistados acreditam que, até 2020, 
a demanda recaíra muito mais sobre as habilidades de resolução de problemas 
complexos, competências sociais e de sistemas e menos sobre as habilidades 
físicas ou competências técnicas específicas.  

 

O autor aborda que todas as profissões serão impactadas pela automação, umas 

mais, outras menos. Ele dá exemplos de algumas que serão menos impactadas, mas 

terão automação de alguma forma; dentre elas, estão os psicólogos e gerentes de 

recursos humanos. Sabe-se que os psicólogos têm um campo vasto de atuação (12 

áreas de atuação, segundo o Conselho Federal de Psicologia), inclusive muitos estão 

alocados nos recursos humanos, que têm uma forte ligação com a psicologia 

organizacional. Portanto, a Psicologia sofrerá automação, embora em menor 

proporção do que as outras áreas. 

 

Diante dos dois grupos de competências destacados pela EFPA (2015), as 

competências primárias e as competências transversais, vemos que aquelas são 

únicas para o exercício da profissão, já as últimas são necessárias para um mundo 

cada vez mais conectado com outras áreas do conhecimento. No caso da Psicologia, 

é cada vez mais comum a composição de equipes multiprofissionais. Além do mais, o 

profissional em Psicologia desempenha diferentes papéis e lida com vários tipos de 

contextos, problemas e clientes.  

 

Diante do exposto neste capítulo, pôde-se fazer a análise de um projeto pedagógico 

do curso de Psicologia, a fim de apresentar, analisar e expor os resultados da 

pesquisa, que foi pontualmente focada na pergunta norteadora e nos objetivos deste 

trabalho. Tendo isso em vista, através das técnicas empregadas na metodologia, 

buscamos observar as competências do curso de Psicologia da Faculdade Alfa e 

compreender em que medida as competências do curso de Psicologia da Faculdade 

Alfa atendem ao perfil de formação do psicólogo que é esperado no contexto da 

Indústria 4.0. 
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5 Considerações finais 

 

Esta dissertação teve sua origem em uma inquietação, aqui definida como lacuna das 

instituições de ensino superior. Uma vez que a educação é um “bem público”, como 

declara a UNESCO (2016), e se são objetivos da educação superior preparar 

cidadãos para o mundo e para o trabalho, logo seria prudente estabelecer rodadas de 

diálogo com a comunidade, a fim de ouvi-la e juntas (IES e comunidade) atuarem na 

construção das suas matrizes curriculares. A consequência de tudo isso é a geração 

de matrizes desconectadas do contexto e do perfil necessário para a formação das 

gerações atuais. 

 

Diante desse desassossego, consideramos o tema correlacionado às competências 

profissionais dentro do contexto da Indústria 4.0. Como objeto de pesquisa, veio a 

ideia de fazer a apreciação de uma estrutura curricular, a fim de analisar e 

compreender em que medida as competências do curso de Psicologia da Faculdade 

Alfa atendem ao perfil de formação do psicólogo que é esperado no contexto da 

Indústria 4.0. Assim, com esse objetivo em mente, definimos o curso e a instituição – 

no caso, o curso de Psicologia da Faculdade Alfa. 

 

Para responder a este objetivo, foram desenvolvidos três objetivos específicos: 1) 

identificar as competências profissionais requeridas no contexto da Indústria 4.0; 2) 

desenvolver uma proposta de matriz curricular por competência para o curso de 

Psicologia da Faculdade Alfa a partir do perfil profissional requerido dentro do contexto 

da Indústria 4.0; 3) identificar as competências propostas na matriz curricular do curso 

de Psicologia da Faculdade Alfa.   

 

Para fundamentar os objetivos específicos, fizemos toda uma fundamentação teórica 

considerando duas ideias principais. A primeira foi a de entender o sentido do trabalho 

ao longo da Idade Contemporânea, iniciando pelos teóricos que lidaram com a 

transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, Adam Smith e Karl Marx. 

Ainda neste contexto, fez-se um estudo sobre os impactos das quatro revoluções 

industriais, com destaque maior para a Indústria 4.0, em relação à qual foi possível 

identificar as competências profissionais que impactam diretamente nas profissões de 

um modo geral. A segunda ideia foi entender qual é o papel da educação superior 
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neste contexto de Indústria 4.0, com destaque para a profissão do psicólogo. Com 

isto, cumprimos o primeiro objetivo específico deste trabalho. 

 

Para atender ao segundo objetivo específico, foi proposta uma matriz curricular por 

competência. Com base em alguns teóricos, a competência em uma matriz curricular 

pode ser definida como atomística ou holística (integradora). Ambas as competências 

consideram as capacidades de domínio, cognitivos, afetivos e psicomotores, porém, 

na concepção atomística, a execução curricular destes domínios acontece de forma 

desarticulada e fragmentada. Em face disso, sugerimos uma matriz curricular por 

competência dialógica (holística). 

 

Um terceiro objetivo específico foi atendido no quarto capítulo desta dissertação, que 

foi realizar uma análise do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia da Faculdade 

Alfa. Esta unidade pertence a um grupo educacional com várias outras unidades em 

diferentes regiões do Brasil, sobretudo, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O curso de 

Psicologia desta unidade não tem turmas formadas, pois iniciou em 2019; no entanto, 

não haver turmas formadas não foi impeditivo para a pesquisa, pois o objeto de análise 

é o PPC do curso. 

 

Foram também analisadas as competências propostas no PPC do curso de Psicologia 

da Faculdade Alfa. Foi possível identificar 15 propostas de competências no projeto 

do curso. No entanto, na estrutura curricular, não foi possível encontrar referências 

daquelas competências na execução de programas, projetos, componentes 

curriculares e ementários. 

 

Considerando a metodologia empregada nesta pesquisa (análise de conteúdo) e 

algumas dificuldades para encontrar informações no PPC do curso, concluiu-se que a 

IES tem como prioridade as competências básicas (primárias), que são aquelas de 

base puramente teórico/técnica. As competências consideradas transversais (aquelas 

que definem o saber-fazer e o saber-ser) até estão presentes no PPC, porém, em 

quantitativo bem inferior. Portanto, respondemos à pergunta norteadora afirmando 

que a IES atende parcialmente ao perfil de formação do psicólogo esperado no 

contexto da Indústria 4.0. 
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Diante do exposto, consideramos algumas fragilidades na proposta curricular. Uma 

primeira observação é a IES afirmar que seu PPC é um projeto por competência. 

Baseado em teóricos da matriz por competência, uma primeira percepção é que 

aquela matriz curricular é tradicional, pois a estrutura curricular, com sua matriz e 

ementário, é idêntica à das IES que não adotam matriz por competência. Não é 

percebida articulação nos domínios cognitivos, afetivos e psicomotores. Quando se 

analisa a estrutura curricular, a articulação entre estas competências não aparece.  

 

Uma outra fragilidade encontrada no PPC do curso de Psicologia foi a falta de 

definição de um referencial teórico sobre a proposta pedagógica, sobretudo a 

metodologia de ensino. Exemplos seriam: Aprendizagem Baseada em Problemas 

(Problem-Based Learning) (Ferraz Filho et al., 2017); Aprendizagem Baseada em 

Projetos (Paula, 2017); Aprendizagem Baseada em Times (Team-Based Learning) 

(Krug et al., 2016); Aprendizagem Baseada na Prática (Wittmann, 2018); Simulações 

Realísticas da Prática Profissional (Kaneko, 2019). Essa ressalva é relevante porque 

entendemos que uma metodologia de ensino clara e objetiva contribui para definir a 

identidade do curso e delimitar as ações dos professores e discentes. 

 

Quanto à análise do ementário, não foi possível identificar a articulação das 

competências na execução dos conteúdos. Assim, não identificamos quais 

competências se pretendia alcançar com aquele conteúdo. Portanto, a forma como a 

Faculdade Alfa organizou seu ementário pode nos dar apenas uma das três 

dimensões da competência, que é o conhecimento (saber). Logo, as habilidades 

(saber-fazer) e as atitudes (saber-ser) ficam comprometidas, por não haver evidências 

do que a IES espera alcançar no ementário. A mesma dificuldade se aplica às ações 

extensionistas e à prática de suas pesquisas. Se não houvesse esta dificuldade, 

teríamos um resultado mais expressivo. No entanto, lembramos que foi possível fazer 

a análise do documento e chegar a um resultado satisfatório, inclusive, podendo 

contribuir de maneira relevante com aquela instituição e com as demais IES, e 

consequentemente, com a sociedade de um modo geral. 

 

5.1 Contribuições gerenciais  
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Pode-se afirmar que esta pesquisa contribuirá em diferentes frentes. Primeiramente, 

ao pensar como ela permite a transferência de conhecimento, uma contribuição será 

para a gestão da Faculdade Alfa. Este estudo servirá como assessoria ou mentoria 

para a revisão do curso de Psicologia, porém pode se estender para todos os demais 

projetos pedagógicos de cursos daquela unidade. Se de fato a IES se propõe a 

elaboração de um projeto pedagógico por competência, este estudo subsidiará 

elementos necessários para a construção e/ou reformulação de suas matrizes 

curriculares, a partir de referenciais bastante robustos, aproximando sua formação ao 

contexto atual. 

 

Outra contribuição é para a gestão das IES, de um modo geral. Esta pesquisa poderá 

provocar reflexões sobre as características da Indústria 4.0 e, por conseguinte, 

agregará conhecimentos a todos stakeholders envolvidos no contexto universitário.  

 

Toda esta construção curricular de matriz por competência, associada à proposta 

pedagógica do curso, resultará na forma como os egressos irão atuar no mercado. 

Assim, a contribuição se estenderá para todo o ambiente da sociedade, considerando 

a necessidade de convergência para uma nova demanda profissional requerida pela 

Indústria 4.0.  

 

A contribuição deste trabalho está relacionada à psicologia de um modo geral, uma 

vez que, instrumentalizando o profissional com conhecimentos, habilidades e atitudes, 

colaborará para a melhor clareza de seu papel neste contexto de Indústria 4.0.  

 

Assim, vale ressaltar que estamos todos envolvidos neste contexto em que estamos 

vivendo, mesmo que a maioria da população não identifique aquilo que os teóricos 

definiram como Indústria 4.0. Assim, a atuação do psicólogo é a de instrumentalizar 

as pessoas, para que possam compreender o contexto em que estão inseridas e, a 

partir disso, transformarem a si mesmas e aos outros de modo a melhor conviverem 

em sociedade. A instrumentalização da população pode ser vista como políticas 

públicas, ou seja, como forma de empoderar a população para lidar com temas 

críticos, como a desinformação, preconceitos, racismo, toda espécie de violência, 

intolerância (religiosa, política, étnica, cor de pele) etc. Portanto, a psicologia como 

parte de políticas públicas desenvolve na população habilidades que a colocam em 



129 

um lugar de resiliência e ajudam a romper com o lugar em que muitos se encontram: 

de vulnerabilidade. Entende-se que este é o papel do psicólogo neste contexto de 

século XXI, no qual a informação e comunicação (tanto para o bem quanto para o mal) 

são jogadas na internet e rapidamente disseminadas nos “quatro cantos do mundo”.  

 

Esperamos que este estudo estimule novos estudos sobre o tema. Portanto, para um 

novo estudo, sugerimos compreender em que medida um projeto pedagógico com 

estrutura curricular por competência dialógica atende ao perfil de formação, conforme 

o que é esperado no contexto da Indústria 4.0. Para tanto, será necessário: medir os 

impactos deste modelo na estrutura organizacional considerando pessoas, preço e 

processos; e desenvolver uma ferramenta que mensure a competência em duas 

etapas – a etapa da formação acadêmica e a etapa do exercício da profissão por um 

período específico (entre 3 e 5 anos). Nesta segunda etapa, será preciso considerar 

o comportamento dos egressos, como: demissões e seus motivos; promoções dentro 

da organização; mudanças de uma organização para outra, a fim de obter melhores 

salários relacionados com mais qualificação; superação da concorrência; quantos 

buscaram pelo empreendedorismo; e até mesmo quantos preferem o mercado de 

trabalho privado.  
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