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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo buscar indícios de representações sociais que os professores 

que atuam no Curso de Tecnólogo em Gestão produzem acerca das competências mais 

valorizadas ou importantes para exercer esta docência. Fundamentou-se na Teoria das 

Representações Sociais, baseando-se na abordagem estrutural através da Teoria do Núcleo 

Central. A pesquisa, teve como lócus de investigação três universidades do Rio de Janeiro, 

com disciplina de gestão no curso de tecnólogo, tendo sido definidos como sujeitos 100 

professores que atuam no Curso de Tecnólogo em Gestão. Foi aplicado um questionário 

baseado em questões de ―evocações‖ e da ―análise de similitude‖. Pôde-se concluir que, por 

um lado, a experiência na área é o elemento mais relevante, mostrando a sua importância, do 

outro lado, que apareceu também muito significativamente um conjunto de competências 

pedagógicas, que podem ser chamadas de ―competências de ensino‖, de onde posso pensar 

que os docentes valorizam o professor que ―domina o conteúdo, tem bom relacionamento, se 

atualiza e dá bons exemplos em sala de aula‖. Os resultados das escalas comparativas e da 

árvore de similitude mostram que para ser bom professor a experiência na área é fundamental. 

É devido a essa experiência que o docente conhece o cotidiano das empresas e é capaz de 

transmitir este conhecimento apresentando e analisando exemplos reais, então o conhecimento 

prático aparece como real, como verdadeiro. Por fim, os últimos resultados reforçam que, a 

experiência na área é a base do conhecimento e do ensino, apesar do mundo acadêmico 

universitário afirmar que a experiência e a titulação (mestrado/doutorado) tem o mesmo peso, 

a titulação somente cumpre seu papel de aprofundamento ou ―especialização‖ em temas, a 

partir da experiência prática como base. Também para a maioria deles, o docente que tem 

experiência ensina o cotidiano, mas até certo ponto, e o estudo sistemático encontrado nas 

titulações amplia a visão, permitindo ao docente superar o habitual ou o superficial, abrindo 

novas perspectivas ( de onde a inovação é necessária e importante) e criando novas 

competências, que só a experiência prática não criaria. Entendemos que, na visão dos sujeitos, 

o percurso ideal na construção das competências docentes seria ter a experiência na área, e 

aprofundar ou enriquecer com a pós graduação stricto sensu. 

 

 

Palavras-chave: Representações Sociais; Competências de Ensino; Curso de Tecnólogo em 

Gestão. 



  

 

ABSTRACT 

 

This essay had as objective searching for evidence of social representations Management 

Technology professors produce about the most valued or most important competences to 

exercise this teaching. It substantiated on the Social Representations Theory, being based  on  

the structural approach through the Central Nucleus Theory. The research had three private 

universities of Rio de Janeiro with a management discipline in the Technology School as locus  

of investigation, with 100 Management Technology professors having been set as subjects. It 

was applied  a questionnaire based  on  questions of "evocations" and of "similitude analysis".  

It was concluded that, on the one hand, the experience on the field is the most relevant 

element. Showing its importance, on the other hand, a group of pedagogical competences 

showed up, which can be called "teaching competences", from where I can think professors 

valorize the ones who "master the content, have good relantionships, update and give good 

examples in class". The results of the comparative scales and of the similitude tree show the 

experience on the field is fundamental to  be  a good professor.  It is due to  this experience  

that the professor knows the bussiness everyday life and is capable of transmitting this 

knowledge showing and analysing real examples, so  the practical  knowledge appears as real,  

as true. Lastly, the last  results reinforce the experience on the field is the base of knowledge  

and teaching. Although the academic world claims experience and degrees (master/doctor) 

have the same weight, degrees only accomplish its deepening role or "specialization" in 

subjects, having the practical experience as ground. Also, to their majority, the professor who 

has experience teaches the everyday life, but to a certain point, and the systematic  study  

found in degrees amplifies the vision, allowing the professor to overcome the habitual or 

superficial, opens new perspectives (from where innovation is necessary and important) and 

creates new competences that only the practical experience wouldn't do so. We understand 

that, in the view of the subjects, the ideal route in the  building of  teaching  competences 

would be having the experience on the field and deepening ou enriching with stricto sensu  

post graduation. 

 
Key words: Social Representation; Teaching  Competences;  Management  Technology School 
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INTRODUÇÃO 

 
Quando se fala em ―formação de docentes‖, pensamos imediatamente no processo de 

formação para a docência na educação básica, ensino fundamental e, no máximo, médio. 

Dificilmente a abordagem de formação de professores estende-se para a formação de 

professores do ensino superior, como se a formação específica para o magistério nas 

universidades fosse algo sem muita importância, ou mesmo, fora de propósito. O que é 

considerado um professor ―bom‖ ou um professor ―ruim‖? O que é necessário para um 

professor de ensino superior se atualizar constantemente? 

 
 

A reflexão pode ser consubstanciada sobre qual é a identidade do professor 

universitário, no âmbito de sua formação acadêmica. Enquanto nos outros níveis de ensino da 

educação básica o professor é bem identificado, no ensino superior parte-se do princípio de 

que sua competência advém do domínio da área de conhecimento na qual atua. E aí 

remetemos à definição apresentada por Pierre Bourdieu (1983), quando caracteriza o campo 

científico e discute a competência científica do professor como resultante da sobreposição da 

competência técnica sobre o poder social. 

 
 

Pachane e Pereira (2004) no entanto, comentam que uma das críticas mais comuns 

dirigidas aos cursos superiores diz respeito à falta de didática e conhecimentos pedagógicos 

dos professores universitários. Relatos de que o professor sabe a matéria, tem formação na 

prática, porém não sabe como transmiti-la ao aluno, de que não sabe como conduzir a aula, ou 

que não se preocupa com a cientificidade da docência, priorizando transmitir conhecimentos 

práticos sobre o mercado de trabalho e assuntos específicos do dia a dia das empresas. 



  

 

Ao mesmo tempo, amplia-se cada vez mais a exigência de que os professores 

universitários busquem qualificação, cuja medida principal são os títulos de mestre ou doutor. 

No entanto, é questionável se esta titulação, do modo como vem sendo realizada, possa 

contribuir efetivamente para a melhoria da qualidade didática, pedagógica e teórico/prático no 

ensino superior. Os programas de pós-graduação, de maneira geral, tendem a priorizar em 

suas atividades a condução de pesquisas, perpetuando a crença de que para ser um bom 

professor de ensino superior tem que ser um bom pesquisador (PACHANE, 2004, p.1). 

 
Karawejczyk e Estivalete (2002) complementam esse cenário, assegurando que as 

organizações educacionais atualmente exigem mais ainda dos professores em sua preparação 

teórica. Em virtude dessas exigências para professores universitários, torna-se necessário que 

em Instituições de Ensino Superior (IES) os docentes apresentem nível de formação 

adequado, busquem a atualização constante pela participação em eventos científicos e estejam 

habilitados para desenvolver atividades de pesquisa que resultem na produção de 

conhecimento científico, observando, contudo, os interesses dos alunos e as especificidades 

da instituição (Teixeira, 2005). Nassif e Hanashiro (2002) afirmam que as instituições têm 

aumentado sua preocupação em contratar profissionais competentes e conhecedores da boa 

teoria, adeptos do aprendizado teórico contínuo e capacitados para o desenvolvimento e 

transmissão de conhecimento. 

A Administração é uma ciência bastante recente, tomando-se como ponto de partida a 

publicação da obra de Frederick Taylor, Princípios da Administração Científica (1911). O 

modelo da Administração Científica privilegiava a produção em série e padronizada, na 

qual profissionais semiqualificados desempenhavam tarefas simples, fracionadas, rotineiras 

e previamente definidas – em virtude da rígida divisão do trabalho. Não era esperado que 



  

 

o trabalhador pensasse, pelo contrário, aceitava-se apenas que reproduzisse 

indiscriminadamente o que lhe havia sido estipulado. 

 
 

A partir da década de 80, surgiu um novo cenário econômico e produtivo, de  

tecnologias mais complexas, agregadas à produção e a  prestação  de  serviços.  As  

mudanças no mercado, como os processos de globalização, a turbulência crescente, a   

maior complexidade das arquiteturas organizacionais e das  relações  comerciais  e  a 

exigência de maior valor agregado dos produtos e serviços, levaram as organizações a 

buscarem mais flexibilidade e maior velocidade de resposta na  estruturação  das  

ocorrências internas e no enfrentamento de situações inusitadas  e  de  complexidade 

crescente. Novas formas de organização e gestão trouxeram modificações significativas 

para o mundo do trabalho (DUTRA, 2012). 

 

 
 

Desde os anos 80, tem se falado da necessidade de rever a forma de gestão de pessoas e 

repensar conceitos e ferramentas de gestão. A rígida estrutura de ocupações alterou-se e 

as complexas tecnologias passaram a requer um novo perfil de trabalhador, com maior 

nível de educação e qualificação, polivalente, capaz de tomar decisões, lidar com novas 

situações, aprender constantemente, inovar, trabalhar em equipe e ser criativo. As 

organizações passaram a necessitar de pessoas mais autônomas e com maior iniciativa, 

com perfil bem diferente do exigido até então, de obediência e submissão (NUNES; 

FERRAZ, 2005; DUTRA, 2012). 

Segundo Dutra (2012), a partir dos anos 90, surgem propostas mais concretas de 

mudanças e se observam resultados positivos em novas formas de gerir pessoas que 

exigem  novos  conjuntos de premissas  e conceitos originais  para melhor  explicar    a 



  

 

relação entre a organização e as pessoas. As empresas passam a recrutar e selecionar os 

novos membros por meio das competências almejadas. A realidade da gestão de pessoas 

de empresas bem-sucedidas é passível de ser explicada por meio de referenciais 

conceituais de competência, complexidade e espaço ocupacional. 

 

O Ministério da Educação (MEC) é o responsável pela criação, pela autorização, e 

pela renovação da autorização de cursos superiores no Brasil. Cabe ao MEC regulamentar a 

legislação para os cursos de bacharelado; superiores de tecnologia (tecnólogos), considerados 

de graduação; de pós-graduação; de educação infantil e do nível básico (cursos técnicos 

profissionalizantes e de nível médio). Dessa forma, cabe aos Conselhos de Fiscalização do 

Exercício Profissional atender à evolução da legislação educacional, conforme enfatiza Dutra 

(2012, p. 36) . 

O ensino de administração no Brasil passou por momentos cujos currículos mínimos 

foram aprovados em 1966 e em 1993. Por último as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Bacharelado em Administração foram homologadas em 2004 pelo Ministério da 

Educação. As alterações produzidas em 1993, nos currículos mínimos aprovados em 1966, 

representaram um significativo avanço e mudanças dos primeiros currículos, avanço esse que 

veio se ampliar e se consolidar de forma definitiva com as Diretrizes Curriculares (TARDIF, 

2000, p.209). 

O Conselho Federal de Administração (CFA), mediante Resoluções Normativas 

específicas, regulamentou, entre 1978 e 1989, o registro dos tecnólogos em áreas da 

administração. 

Os cursos superiores de tecnologia em administração de empresas (tecnólogos) 

surgiram na década de 1970, todavia, a partir de 1990, a demanda por essa modalidade de 



 

 

ensino superior cresceu em função da regulamentação dos artigos 39 a 57 da Lei n. 9.394 

(BRASIL, 1996), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); dos Decretos    n. 

2.208 (BRASIL, 1997), e n. 3.860 (BRASIL, 2001); da Resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Conselho Pleno n 3 (BRASIL, 2002), que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, 

fundamentada no Parecer CNE/CP n. 436 (BRASIL, 2001). 

 

Os cursos de tecnólogos são cursos de graduação, uma das modalidades de nível 

superior estabelecidas pelo art. 44 da LDB e possuem características profissionalizantes, 

assim como os cursos de bacharelado. De acordo com o inciso V do art. 2º da Resolução 

CNE/CP n. 3 (BRASIL, 2002), os tecnólogos podem ingressar em cursos de pós-graduação, 

ou seja, poderão obter o título de especialização (lato sensu) ou de mestrado e de doutorado 

(stricto sensu). Além disso, os cursos superiores de tecnologia conduzirão à obtenção de 

diploma, de acordo com o art. 4º da Resolução da CNE/CP n. 3 (BRASIL, 2002). No entanto, 

a legislação em vigor estabelece diferenças estruturais entre os cursos de bacharelado e os 

cursos superiores de tecnologia. As duas modalidades de ensino são de graduação, porém suas 

bases legais e seus currículos não se igualam. A característica principal dos cursos que 

formam tecnólogos é, no geral, a integralização das disciplinas de suas matrizes curriculares 

(que tem carga horária que varia entre 1.600 horas a 2.400 horas), ocorrem em 2 anos. Já os 

conteúdos contidos nas matrizes curriculares dos cursos de bacharelado em administração de 

empresas, cuja carga horária mínima é de 3.000 horas, devem ser integralizados no tempo 

mínimo de 4 anos. 

O ensino superior em administração de empresas vai se consolidando e se expandindo, 

sem fronteiras, mas com destino certo e objetivos claros, de atender à plena revolução da 
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ciência e da tecnologia, e para isso, formar técnicos dentro do modelo estabelecido pela visão 

do mercado. Essa característica é colocada por Goergen (1998): 

 

 

 

 
Em muitos casos, a universidade é lenta demais para o ritmo do mundo 

empresarial, que prefere optar pela compra de pacotes tecnológicos prontos 

que têm aplicações imediatas. O produto das pesquisas acadêmicas, 

oferecida de forma bruta desde o ponto de vista de sua aplicação prática, não 

tem condições de ser absorvido pelo sistema produtivo. (p. 70) 

 

 

A noção de competência foi eleita, no Brasil, como perspectiva pedagógica para a 

implementação da reforma educacional. Em 1995 iniciou-se o processo de elaboração 

do projeto das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), que passaram a regulamentar 

os cursos de graduação no Brasil, ocupando o lugar do sistema de Currículos Mínimos. 

Por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), incorporou- 

se o conceito de competências no âmbito do ensino. Para o ensino superior, 

 
em nível de  graduação,  foram  aprovadas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  que  

destacam as competências e habilidades a serem desenvolvidas nos estudantes durante o curso. 

 

O ensino de administração/gestão de empresas foi escolhido para ser o objeto 

representado por se tratar de um instrumento que pode estar presente em qualquer atividade 

humana e normalmente em empresas de alto padrão – neste caso, refere-se à área da Educação 

pois inclui aprendizado e ensino. Desde as tarefas simples e de conclusão imediata como as 

complexas e duradouras, para serem executadas com eficácia e correto aproveitamento  dos 

 

 



  

 

O estudo e a investigação das representações sociais de professores com formação 

pedagógica, acadêmica e empresarial ou não, possibilitará perceber suas experiências, 

comportamentos, crenças, opiniões tal como são expressas por elas mesmas. Os resultados 

obtidos contribuirão para identificarmos e refletirmos acerca da eficiência e eficácia do 

modelo de formação pedagógica com ênfase em cursos de tecnólogos de administração de 

empresas. 



  

 

CAPÍTULO 1 – O Ensino da Administração no Brasil e as 

Competências para Docência no Curso de “Tecnólogo em Gestão” 

1.1. O Ensino da Administração e a Docência Superior 

 

Numa breve retrospectiva da história das universidades – de maneira geral e, mais 

especificamente, das brasileiras, formadoras de administradores –, é possível observar que a 

formação exigida do professor universitário tem sido o conhecimento aprofundado da 

disciplina a ser ensinada, sendo este conhecimento prático (decorrente do exercício 

profissional) ou teórico (decorrente do exercício acadêmico e pedagógico). Inicia-se, assim, 

um novo tempo de desenvolvimento e aperfeiçoamento da administração, como ciência e 

como profissão. Os cientistas, pesquisadores e professores, com seus mecanismos, estudos e 

trabalhos vêm provando que administrar é necessário, e que ensinar administração é 

imprescindível em qualquer segmento, contexto ou situação na vida das pessoas, das 

empresas e das entidades de ensino. 

 
 

Ao ser regulamentada a profissão de Administrador por lei federal e criados os 

Conselhos Federal e Regionais de Administração em 1965, ainda eram poucos os cursos de 

Administração oferecidos no Brasil, estando suas denominações restritas à Administração 

Pública e à Administração de Empresas. 

 
 

No ensino de administração, o aprendizado para a inovação não tem ou tem sido 

pouco contempladas nos currículos tradicionais de graduação. Em geral, são oferecidos em 

cursos pelas próprias empresas, internamente, nas universidades corporativas, para suprir as 

necessidades  das empresas  nem  sempre  encontradas nas  universidades com o  ensino  da 



  

 

administração. O questionamento sobre a melhor ou a mais indicada formação do docente que 

ensina administração em cursos superiores de tecnólogos será o alvo deste estudo, uma vez 

que a dúvida sobre qual o melhor conteúdo a ser passado para os alunos está configurada nos 

pensamentos e atitudes das competências destes professores que exercem hoje tais atividades 

na área acadêmica (CHEETHAM e CHIVERS, 2005, p. 54-55). 

 
 

A introdução do ensino de administração no Brasil foi feita através de acordos de 

cooperação com os EUA, regulamentada no início da década de 60, nos quais a formação de 

recursos humanos seria um requisito fundamental para a promoção do desenvolvimento 

(FICHER, 1993). Dessa primeira fase - com o surgimento de ―grandes programas‖, na FGV 

(EAESP) e em 1973 na Universidade Federal do Rio de Janeiro Coppead – Coordenação de 

Programas de Pós Graduação em Administração, que se constituíram em paradigmas e polos 

de poder, reforçados pela criação da Anpad1 - Associação Nacional de Professores de Pós 

Graduação em Administração em 1976 - evoluiu-se para uma fase de programas de menor 

porte, que se afastavam da estrutura clássica de oferta de áreas de concentração (finanças, 

marketing, recursos humanos, produção, administração geral) e buscavam outras opções, 

como curso voltado para organizações empresariais públicas e privadas; relações de trabalho, 

poder local, com desdobramentos para serviços urbanos e meio ambiente e gestão, 

competitividade e produtividade, em administração mas que ganha força extraordinária nos 

anos 80 e 90, transformando-se em prioridade governamental através do Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade (FICHER,1993). 

 
 

O convênio entre o governo brasileiro e o americano enfatizou a necessidade de formar 
 

 
 

1 Anpad - Associação Nacional de Professores de Pós-Graduação em Administração / 1987 



  

 

professores para o ensino de Administração de Empresas, visando dotar o governo e a área 

privada de técnicos competentes para promoverem o desenvolvimento econômico e social 

(NICOLINI, 2004). Conforme Fischer (2001), o projeto criou escolas de administração 

também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) e na Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) assim como houve uma missão de professores norte-americanos no Brasil, só 

encerrada em 1965. Nunes (2012) constatou que esses professores foram responsáveis pela 

implementação dos programas de ensino na área de administração, o que caracteriza a 

transferência da tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos. 

 
 

Em 1965 é regulamentada a profissão de administrador, com a promulgação da Lei n. 

4.769 (BRASIL, 1965). Ao ser regulamentada a profissão de administrador por lei federal e 

criados os Conselhos Federal e Regionais de Administração em 1965, ainda não existiam em 

grande quantidade os cursos de administração, estando suas denominações restritas à 

administração pública e à administração de empresas. O Conselho Federal de Administração 

(CFA), com sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional, e os 

Conselhos Regionais de Administração (CRAs), sediados nas capitais dos estados e no 

Distrito Federal, se constituem em autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito 

público, com autonomia técnica, administrativa e financeira. O CFA é o órgão consultivo, 

orientador, disciplinador e fiscalizador do exercício profissional nos campos da administração 

estabelecidos pela Lei n. 4.769 (BRASIL, 1965), por pessoas físicas e jurídicas. Dutra (2008) 

constatou em seus estudos que houve uma acomodação das criações e regulamentações sobre 

o exercício profissional da administração até 2008. Sobre o assunto Nicolini (2004, p. 14), 

registrou que mudanças começaram a ocorrer e em 2009, mediante edição das Resoluções 

Normativas n. 373 e 374 e após 4 anos de amplos estudos e debates promovidos entre aqueles 



  

 

que compõem o Sistema CFA/CRAs, dentre eles os Conselheiros Federais e Regionais, o CFA 

decidiu reeditar as Resoluções Normativas amparadas em sua prerrogativa legal de 

regulamentador do exercício nos campos da administração e amparados pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). 

 
 

Therrien (2000) define cultura docente e magistério de matérias técnicas como ―a 

pluralidade de saberes ou o repertório de conhecimentos constantemente disponível e 

mobilizado pelo docente para conduzir sua ação pedagógica no contexto da sala de aula.‖ 

Segundo Therrien e Loiola (2003), os professores não rejeitam totalmente os outros saberes; 

eles os incorporam à sua prática, retraduzindo-os em categorias através dos seus próprios 

discursos. Nesse sentido, a prática pode ser vista como um processo de aprendizagem através 

do qual os professores retraduzem sua formação e a adaptam à profissão. Assim, a experiência 

provoca um efeito de retomada crítica dos saberes adquiridos antes ou fora da prática 

profissional. 

 
 

Para Therrien (2000) o trabalho docente, na perspectiva de um caráter reflexivo, 

concebe o fazer pedagógico fundamentado numa racionalidade pedagógica, manifestada nas 

ações, decisões e julgamentos do professor nas diferentes situações da sala de aula, 

permitindo que o docente adquira, a partir de uma postura crítica e da percepção da natureza 

da ação pedagógica, saberes relativos ao seu ofício, considerando sua prática, por seu caráter 

situado, histórico e social, extrapolando a mera aplicação de técnicas e de transmissão de 

conteúdos. 

A partir da ideia de que a profissão vai sendo construída à medida que o professor 

articula o  conhecimento  teórico-acadêmico,  a cultura  escolar  e a reflexão  sobre a prática 



  

 

docente acompanham esta construção. 

 

 
 

A vida dos professores e seus efeitos na construção de instituições e na arqui- 

 
tetura do conhecimento traduzidas em matérias, disciplinas e desenhos curriculares tornaram- 

se objeto de investigação na área de educação na década de 

1980, com a publicação de estudos sobre ―a vida dos professores, as carreiras, os 

 

 
 

percursos profissionais, as biografias e autobiografias docentes ou o desenvolvimento 

profissional dos professores‖ (NÓVOA, 2000:13). 

Tardif (2002) analisa a questão dos saberes profissionais e a sua relação na 

problemática da profissionalização do ensino e da formação de professores e considera que a 

diferença entre as profissões está na natureza do conhecimento profissional. Para ele, esse tipo 

de conhecimento apresenta as seguintes características: a) é especializado e formalizado; b) é 

adquirido na maioria das vezes na universidade, que prevê um título; c) é pragmático, voltado 

para a solução de problemas; d) é destinado a um grupo que de forma competente poderá 

fazer uso deles; e) é avaliado e autogerido pelo grupo de pares; f) requer improvisação e 

adaptação a situações novas num processo de reflexão; g) exige uma formação contínua no 

desenvolvimento de sua evolução; h) sua utilização é de responsabilidade do próprio 

profissional. 

 
 

Os trabalhos de Tardif, Lessard e Lahaye (1991, p. 216) apontam que ―o saber docente 

se compõe, na verdade, de vários saberes provenientes de diferentes fontes‖. Nesse sentido, a 

prática pedagógica envolve os diversos saberes: a) disciplinares (conteúdos a serem 

ensinados); b) curriculares (programas das disciplinas); c) profissionais (das ciências da 



  

 

Educação, transmitidos pelas instituições de formação de professores); d) experienciais 

(produzidos no cotidiano); e) culturais (emergem da tradição cultural do professor). Segundo 

Tardif (1991), os diversos tipos de saberes integram a prática docente, mas dependem da 

relação que o professor estabelece com eles. 

 
 

Na perspectiva do repertório de conhecimento do professor, temos a contribuição dos 

estudos de Gauthier et al (1998) que realizaram um levantamento das pesquisas norte- 

americanas (SHULMAN, 1986 entre outras) sobre o que ficou conhecido como base de 

conhecimento, empregada em um sentido amplo, podendo englobar todos os saberes 

docentes: conhecimento do conteúdo, saber da experiência, conhecimento do programa, 

conhecimento relativo ao gerenciamento da classe. No entanto, Gauthier e colaboradores 

utilizam a expressão reservatório de conhecimento num sentido mais restrito, ou seja, sobre 

os saberes da ação pedagógica mais especificamente: sobre o gerenciamento da classe e o 

gerenciamento do conteúdo. 

 
 

A contribuição mais importante de Gauthier et al (1998) está, precisamente, no 

alongamento do campo teórico desse último saber – o da ação pedagógica – até o momento, 

considerado como o menos desenvolvido no reservatório de saberes docentes e, também, 

contraditoriamente, o mais necessário à profissionalização do ensino. Segundo os autores, não 

poderá haver profissionalização do ensino enquanto esse tipo de saber não for mais 

explicitado, uma vez que os saberes da ação pedagógica constituem um dos fundamentos da 

identidade profissional do professor. 

Tardif e Lessard (2008), defendem que o trabalho docente hoje representa uma 

atividade profissional que exige conhecimentos e competências em vários campos:   cultura 



  

 

geral e conhecimentos disciplinares; psicopedagogia e didática; conhecimento dos alunos, de 

seu ambiente familiar e sociocultural; conhecimento das dificuldades de aprendizagem, do 

sistema escolar universitário e de suas finalidades; conhecimento das diversas matérias do 

programa, interdisciplinaridades das ementas, das novas tecnologias da comunicação, da 

informação e conhecimento das empresas que estão no topo do sucesso com seus métodos e 

processos para os cursos específicos no ensino de administração de empresas. 

 
 

Para Oliveira (2008, p. 53), as reformas educacionais e a formação de professores dos 

últimos anos trouxeram novas exigências profissionais para o professor de uma maneira geral, 

atuando fortemente sobre a organização escolar, onde neste modelo são trazidas outras formas 

de ensinar e de avaliar, muitas vezes sem a necessária adequação das condições de seu 

trabalho e atualização profissional. A autora faz uma colocação que se isto acontece, tal fato 

trará uma maior responsabilização sobre a formação do professor, obrigando-o a buscar 

constantemente, muitas vezes por sua própria conta, formas de requalificação e atualização 

dos seus conhecimentos. 

 
 

A formação do docente universitário tem se concentrado na sua crescente especialização 

dentro de uma área do saber. De acordo com Vasconcelos (2005, p. 86), há “pouca preocupação 

com o tema de formação pedagógica de mestres e doutores oriundos dos diversos cursos de pós- 

graduação do país. A graduação tem sido „alimentada‟ por docentes titulados, porém, sem a 

menor competência pedagógica”. Tal constatação nos leva a um questionamento acerca da 

correlação entre a crescente especialização oferecida pelos cursos de pós-graduação e a melhoria 

da qualidade docente dos professores universitários, assim como a seguinte pergunta se faz 

necessária “o que um professor universitário espera da sua formação para melhor desempenho 



  

 

em sala de aula ? ” 

 

 
 

O papel do professor como mero repassador de informações atualizadas está no seu 

limite, uma vez que diariamente novas informações estão disponíveis aos estudantes e 

nem sempre os professores têm oportunidade de acessar os inúmeros sites existentes na 

internet. Os docentes já não se reconhecem como os únicos detentores do saber a   ser 

 
 

transmitido, mas sim como um dos parceiros a quem compete compartilhar seus 

conhecimentos com outros e mesmo aprender, inclusive com seus próprios estudantes 

(MASSETO, 2003, p. 14). 

 
 

O debate dos métodos de ensino-aprendizagem não constitui questão de uma só 

resposta. Godoy (1987 e 1997 apud 

RUAS, 2005) destaca as iniciativas de professores na busca da relação entre teoria e 

prática como um fator de desempenho superior em termos de aprendizagem (assim 

como apontar exemplos para ilustrar a teoria, contextualizar as situações apresentadas 

no mundo real). A relação entre teoria e prática é o eixo principal do crescente debate 

acerca de práticas ainda emergentes no Brasil, sobre as quais se tem muita expectativa 

em termos de contribuição (RUAS, 2005). 

 
 

Existe uma controvérsia entre os administradores  docentes e os acadêmicos da área, 

gerando a clássica dissociação entre  a 

teoria e prática: ―O que se aprende na escola não tem nada a ver com a realidade‖, é o 

entendimento comum das pessoas que, saindo dos bancos escolares assumem uma 



  

 

responsabilidade profissional (LUCK, 1994, p. 21). 

 

 
 

De um lado, os administradores têm suscitado dúvidas sobre a relevância dos 

conhecimentos e habilidades colocados por acadêmicos; de outro, os acadêmicos têm 

reclamado sobre a falha dos administradores que estão no mercado de 

trabalho em apreciar a importância de ganhar um profundo entendimento das disciplinas e 

responsabilidades que compreendem a prática de gestão (WILLMOTT, 1994, p. 112). 

 
 

Collins (2013), ao abordar o tema da perenidade e sustentabilidade das empresas, 

questionava como os gestores, então ex alunos de cursos de administração, seriam capazes 

de, na teoria, durante os ensinamentos das aulas teóricas – e não na prática – saberem que os 

resultados de suas empresas estão caindo e a lucratividade diminuindo, antes do pior 

acontecer, como a falência. 

1.2. O Curso de Tecnólogo em Gestão 

 
 

As necessidades do mercado de trabalho tornaram-se cada vez mais exigentes, 

competitivos e especializados, razão pela qual as autoridades acadêmicas brasileiras, seguindo 

tendência dos grandes centros americanos, criaram os cursos com formação específica em 

determinada área do saber no ensino de administração. Assim surgiram os cursos superiores 

de tecnologia amparados à luz da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

 
 

Dados gerais sobre cursos superiores no Brasil, abrangendo os cursos de bacharelado, 

de licenciatura e superiores de tecnologia: 

 
 

 No ano de 2010 os alunos matriculados em tais cursos representavam 18% do 



  

 

universo de alunos matriculados na educação superior. 

 

 
 

 Em 2010 os cursos de bacharelado em administração congregavam 13% do 

número total de matrículas e os Cursos Superiores de Tecnologia 

representavam 5% desse total. 

 
 

No Brasil, os cursos nas áreas da administração (bacharelado e de tecnologia em diversas 

áreas da administração) continuam congregando um dos maiores números de alunos 

matriculados na educação superior, conforme dados do Censo da Educação Superior 

divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(BRASIL, 2011). 

 
 

De acordo com Andrade  e Amboni (2012), também contribuiu para a expansão     

dos cursos de administração a regulamentação da profissão de administrador, que restringiu 

seu exercício aos que possuíssem o título de bacharel ou tecnólogo em administração. Outro 

motivo importante, destacado por Machado (2012), está relacionado à cultura brasileira. Segunda 

a autora, são poucos os estudantes que tiveram formação profissionalizante, o que revela ―um 

ensino fundamental e médio alicerçado em uma filosofia extremamente elitista, que concebe a 

profissionalização do indivíduo somente por meio do título universitário‖ (MACHADO, 2012, 

p.141). 

 
 

A expansão exponencial, sobretudo do setor privado estimulada pela LDB, outorgada 

em 1996,  é outro  motivo  apontado  como  fator  de aumento da  demanda dos cursos 

de administração (SOUZA-SILVA E DAVEL, 2005). Finalmente, segundo Paes de  Paula 



  

 

(2001), o crescente status das posições gerenciais é também responsável pelo aumento da 

procura pelos cursos de administração. 

 
 

A questão da qualidade também ganhou relevância, ocupando lugar na retórica, e 

eventualmente  na  prática,  dos  dirigentes  das  instituições  de ensino.  Entretanto,  um 

exame de realidade atual evidencia que  ainda  há  um  longo  caminho  a  percorrer  e 

comprova  a  persistência  de  traços  de  ―delinquência  acadêmica‖,  tanto  na  pesquisa 

quanto no ensino da Administração no país (PAES DE PAULA, 2001). 

Observações e análises em evidência nos últimos anos destacam as dificuldades 

enfrentadas, no campo do ensino em administração, a partir do  uso  de  métodos 

pedagógicos convencionais, quando se  trata  de  fazer  frente  a  demandas  de  atuação 

gerencial no atual contexto de negócios. Ou seja, os métodos convencionais de ensino 

em administração não têm conseguido responder à parte importante da demanda regular 

de competências gerenciais (RUAS, 2005). 

Os professores de Administração vêm desenvolvendo, ao longo dos anos, uma série de 

estratégias metodológicas para o ensino de suas disciplinas, além da tradicional aula 

expositiva. Estudos dirigidos, seminários, júri simulado, estudos de caso, dinâmicas de 

grupos, trabalhos práticos em empresas, jogos e simulações, visitas técnicas, palestras, 

apresentação de filmes educativos ou comerciais são alguns desses recursos utilizados 

para sair do papel de meros transmissores de conhecimento e fazer com que os 

estudantes tenham experiências que levem ao desenvolvimento das competências 

almejadas pelos cursos de administração (REIS, et al, 2005). 



  

 

As estruturas fixas dos Currículos Mínimos estão divergentes das Diretrizes Curriculares 

Nacionais – DCN‘s, que têm objetivo de possibilitar maior flexibilidade à elaboração dos 

currículos dos cursos de graduação do Brasil, sendo possível que as IES prestem atenção, por 

exemplo, à cultura regional da localidade onde o curso está inserido e às demandas do ambiente. 

As DCN‘s também servem de referência para a criação e aperfeiçoamento dos programas de 

formação das IES, permitindo priorizar as áreas de conhecimento vistas como essenciais na 

construção dos currículos plenos. 

 
 

O Conselho Federal de Administração, mediante Resoluções Normativas específicas, 

regulamentou, entre 1978 e 1989, o registro dos Tecnólogos em áreas da Administração. 

Portanto, o registro de Tecnólogo não chega a ser novidade para os Conselhos de 

Administração. Em 2009, mediante edição das Resoluções Normativas nºs 373 e 374 e após 

4 anos de amplos estudos e debates promovidos entre aqueles que compõem o Sistema 

CFA/CRAs, dentre eles os Conselheiros Federais e Regionais, o CFA decidiu reeditar as 

Resoluções Normativas amparadas em sua prerrogativa legal de regulamentador do exercício 

nos campos da Administração e amparados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) promulgada em  1996. 

 
 

O Artigo 3º da Resolução nº 4 de 13 de julho de 2005, afirma que o Curso de Graduação 

em Administração deve ensejar, como perfil desejado do formando, 

 
 

―capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, 

sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis 

graduais  do processo  de tomada  de decisão,  bem  como  para desenvolver 

gerenciamento  qualitativo  adequado,  revelando  a  assimilação  de   novas 



  

 

informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 

contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes, nos 

vários segmentos do campo de atuação do administrador (BRASIL, 2005)‖. 

 

 

Cada curso superior de tecnologia em determinada área da administração abrange apenas 

uma área específica do campo de conhecimento da administração, considerada em suas 

respectivas competências profissionais definidas pelas Instituições de Educação Superior 

(IES), enquanto que os cursos que formam futuros administradores, de acordo com a 

Resolução CNE/CES n. 4 (BRASIL, 2005), que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de bacharelado em administração, devem contemplar todos os 

―campos interligados de formação profissional relacionados com as áreas específicas‖, 

envolvendo: 

 
 

―[...] teorias da administração e das organizações e a administração de 

recursos humanos, mercado e marketing, materiais, produção e logística, 

financeira e orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico 

e serviços. ( Resolução CNE/CES nº 4/2005, inciso II) [...]‖ 

 

 
Os cursos superiores de tecnologia surgiram na década de 1970, todavia, a partir de 

1990, a demanda por essa modalidade de ensino superior cresceu em função da 

regulamentação dos artigos 39 a 57 da Lei 9.394, de 20 de novembro de 1996, denominada 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); dos Decretos 2.208, de 17 de abril de 

1997, e 3.860, de 9 de julho de 2001; da Resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Conselho Pleno nº 3/2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, fundamentada no 



  

 

Parecer CNE/CP nº 436/2001. 

 
Os cursos superiores de tecnologia, portanto, são cursos de graduação, uma das modalidades 

de nível superior estabelecidas pelo art. 44 da LDB e pos- suem características 

profissionalizantes, assim como os cursos de bacharelado. 

De acordo com o inciso V do art. 2º da Resolução CNE/CP nº 3/2002, os tec- nólogos podem 

ingressar em cursos de pós-graduação, ou seja, poderão obter o título de especialização (lato 

sensu) ou de mestrado e de doutorado (stricto sensu). Além disso, os cursos superiores de 

tecnologia conduzirão à obtenção de diploma, de acordo com o art. 4º da Resolução da 

CNE/CP nº 3, de 18 de dezembro de 2002. 

Recorreremos à Teoria das Representações Sociais, para avaliarmos o tema de ensino 

da administração de empresas em cursos de tecnólogos, para professores empresários e não 

empresários, de acordo com o ―saber‖ docente e as suas experiências de trabalho permitindo 

uma investigação com base em crenças, valores e símbolos, funcionando como um rico 

instrumento de compreensão da realidade, e por condensar informações que poderão 

favorecer ao que seja melhor para as instituições de ensino e para os alunos frequentadores 

das aulas de administração. 

 
 

1.3. Competências Docentes e o Ensino da  ―Gestão por  Competências‖ 

 

O processo de reorganização da economia mundial e as transformações técnico- 

organizacionais não só têm afetado as condições, os meios e as relações de trabalho, como 

também estão associados à construção de novas formas de ressignificação das noções de 

trabalho, qualificação, competência e formação profissional (Manfredi, 1998). Neste contexto, 

o  desenvolvimento  de competências  assume  um  papel de  suma importância  como  fator 



  

 

determinante para o sucesso de organizações que irão competir e sobreviver. 

 

 
 

O surgimento do modelo da competência traduz acontecimentos ocorridos no mundo 

do trabalho que marcam o esgotamento do modelo taylorista, onde as qualificações, definidas 

por um posto de trabalho e construídas com ajuda da escola, tornavam, baseadas em um 

mesmo diploma, todos os trabalhadores iguais (Tomasi, 2004). Arruda (2000) afirma que se a 

qualificação remete ao posto de trabalho, ao salário, às tarefas, a competência remete à 

subjetividade, a multifuncionalidade à imprecisão, onde o indivíduo passa a ser remunerado 

por sua capacidade, por seu desempenho, e não pelo cargo que ocupa. 

 

 
Em 1973, McClelland publicou o paper ‖Testing for Competence rather than 

Intelligence‖, que de certa forma iniciou o debate sobre competência entre os psicólogos e os 

administradores nos Estados Unidos. A competência, segundo este autor, é uma característica 

subjacente a uma pessoa que é casualmente relacionada com desempenho superior na 

realização de uma tarefa ou em determinada situação. Diferenciava assim competência de 

aptidões: talento natural da pessoa, o qual pode vir a ser aprimorado, de habilidades, 

demonstração de um talento particular na prática e conhecimentos: o que as pessoas precisam 

saber para desempenhar uma tarefa (Mirabile, 1997). Durante a década de 80, Richard 

Boyatzis, reanalisando os dados de estudos realizados sobre as competências gerenciais, 

identificou um conjunto de características e traços que, em sua opinião, definem um 

desempenho superior. Os trabalhos destes autores marcaram significativamente a literatura 

americana a respeito do tema competência (Spencer e Spencer, 1993; McLagan, 1996; 

Mirabile, 1997). Nesta perspectiva, o conceito de competência é pensado como conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes (isto é, conjunto de capacidades humanas) que 



  

 

justificam um alto desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos estão 

fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas. Em outras palavras, a 

competência é percebida como estoque de recursos, que o indivíduo detém. Embora o foco de 

análise seja o indivíduo, a maioria dos autores americanos sinalizam a importância de se 

alinharem as competências às necessidades estabelecidas pelos cargos, ou posições existentes 

nas organizações. 

 

O debate francês a respeito de competência nasceu nos anos 70, justamente do 

questionamento do conceito de qualificação e do processo de formação profissional, 

principalmente técnica. Insatisfeitos com o descompasso que se observava entre as 

necessidades do mundo do trabalho (principalmente da indústria), procuravam aproximar o 

ensino das necessidades reais das empresas, visando a aumentar a capacitação dos 

trabalhadores e suas chances de se empregarem. Buscava-se estabelecer a relação entre 

competências e os saberes - o saber agir - no referencial do diploma e do emprego. Do campo 

educacional o conceito de competência passou a outras áreas, como o campo das relações 

trabalhistas, para se avaliarem as qualificações necessárias ao posto de trabalho, nascendo 

assim o inventário de competências: bilan de compétences. 

O conceito de competência, que emerge na literatura francesa dos anos 90, procurava 

ir além do conceito de qualificação. Zarifian (1999) foca três mutações principais no mundo 

do trabalho, que justificam a emergência do modelo de competência para a gestão das 

organizações. 

A noção de competência surgiu da necessidade de avaliar e classificar as novas 

habilidades e conhecimentos decorrentes das novas situações de trabalho como os modelos de 

produção e  gerenciamento,  e substituiu  a noção de qualificação  que estava associada  aos 



  

 

postos de trabalho (Hirata, 1994). 

 

 
 

Discussões sobre competência emergem e ganham visibilidade num contexto de 

elevados índices de desemprego, visibilidade essa assegurada pelo mercado que decide e 

difunde a ideia que ser somente qualificado não é suficiente, é preciso ser competente. 

 
 

O termo competência é empregado no senso comum expressando a capacidade que 

uma pessoa possui para realizar uma tarefa com sucesso, em seu antônimo não é exatamente a 

falta dessa capacidade, mas tem uma conotação depreciativa. Podendo até sinalizar, conforme 

Fleury & Fleury (2001), que o indivíduo pode ser marginalizado nos circuitos de trabalho e de 

reconhecimento social. 

 
 

O conceito de competências entre psicólogos e administradores nos Estados Unidos 

teve seu início em 1973 com a publicação de McClelland intitulada Testting for competence 

rather than for inteligence que argumentava que era necessário buscar uma medida mais 

efetiva do que os testes de inteligência para obter uma melhor medida nos processos de 

seleção de pessoas para o trabalho. Com isso, segundo Bittencourt et al. (2013) surge o 

entendimento de que competência envolvia um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes. 

 
 

Para o McClelland, o termo competência pode ser como uma ferramenta a ser utilizada 

na construção de testes apropriados para predizer o desempenho futuro. O resultado obtido 

nos testes devem apontar características do indivíduo possíveis de ser modificadas através de 

treinamento ou pela experiência, podendo servir como base para as avaliações de desempenho 

na organização. 



  

 

Mirabile (1997) ressalta que, desta forma, a competência se diferenciava de aptidões 

(talento natural de uma pessoa que pode ser aperfeiçoado), das habilidades (aquilo que a 

pessoa demonstra com o seu talento na prática) e conhecimentos (o que é necessário saber 

para conseguir desempenhar uma atividade na prática). 

 
 

A utilização do termo competência no mundo do trabalho passou a ter maior peso a 

partir dos trabalhos realizado por Boyatizis e Spencer & Spencer nas décadas de 1980 e 1990 

respectivamente. 

 
 

No âmbito gerencial, o conceito de competências foi construído por Richard Boyatizis 

na década de 1980, o autor através de seus estudos identificou 21 atributos que seriam 

responsáveis pela construção de um perfil ideal de um gestor de alto  desempenho.  

Segundo Wood e Payne (1998, p. 23): ―Boyatizis foi a primeira pessoa a usar o termo 

competência. Seu livro, The Competent Manager: a Model for Effective Performance, iniciou 

o debate acerca do tema competência‖. Desde então, segundo Simpson (2002), as 

competências se tornaram significativas nas práticas de gestão de pessoas nas organizações. 

 
 

Boyatzis (1982, p. 97), definiu competência como ―uma característica subjacente a 

uma pessoa que resulta em desempenho eficaz e/ou superior em um trabalho‖. De acordo com 

o autor, a competência no trabalho significa capacidade. Um conjunto de competências de um 

indivíduo pode refletir sua capacidade ou no que ele é capaz de fazer. A competência no 

trabalho pode estar associada a uma motivação, traço, habilidade, aspecto da nossa 

autoimagem ou papel social. 

 
 

Da mesma forma, Mitraniet al. (1992) afirmam que as competências poderiam ser 



 

 

compostas por motivações, traços, autoconceito, atitudes e valores, conhecimento do 

conteúdo, ou habilidades cognitivas ou comportamentais. 

 
 

Em seu livro Competence at Work (1993), Spencer & Spencer definem competência 

como características pessoais subjacentes - motivação, traços pessoais, autoconceito, 

conhecimento e perícias - que estão casualmente relacionadas com um desempenho superior 

em uma determinada situação. Para esses autores, a competência está relacionada à 

personalidade de um indivíduo, influenciando o seu desempenho e gerando padrões de 

comportamentos com tendência a generalização em situações de um mesmo tipo ao longo do 

tempo. 

 
 

Na perspectiva americana, o conceito de competência está configurado como um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um desempenho superior, 

onde os melhores desempenhos estão ligados à inteligência e a personalidade dos indivíduos. 

Conforme destacado por Fleury & Fleury (2001, p. 185), competência é percebida como 

estoque de recursos que uma pessoa detém. 

 
 

Na Europa, o surgimento do conceito de competência teve sua origem na França, cuja 

característica fundamental está centrada na visão construtivista que faz a vinculação entre 

educação e trabalho tendo como resultado as competências. 

 
 

Le Boterf (1997) explica o conceito de competências como uma questão de assumir 

responsabilidades frente a situações de trabalho complexas buscando lidar com eventos que se 

constituíam  em  novidades,  o  autor  considera  ainda  que  competência  é  um  saber  agir 

responsável que é reconhecido pelos outros e estabelece que competência está no cruzamento 
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de três eixos: a pessoa, a sua formação educacional e a sua experiência profissional. Para o 

autor, a competência é a capacidade de integrar diversos conhecimentos heterogêneos para 

incluí-los na realização das atividades. 

 
 

Zarifian (1999) analisa as principais mudanças no mundo do trabalho, que explicam a 

necessidade do modelo de competências para gestão das organizações: 

 
 

 Noção de Incidente: aquilo que ocorre de forma não programada, vindo a atrapalhar 

o desenrolar normal do sistema de produção, implicando que a competência não 

pode estar contida somente nas predefinições da tarefa; 

 
 

 Noção de Comunicação: implica na necessidade das pessoas compreenderem o 

outro e a si mesmas para compartilharem as regras e objetivos organizacionais; 

 
 

 Noção de Serviços: noção de atender um cliente interno ou externo à organização 

precisa ser central e presente em todas as atividades. 

 
 

Nesse viés, o trabalho não é mais visto como um conjunto de tarefas associadas a um 

cargo, mas uma extensão das competências do indivíduo que são mobilizadas no 

enfrentamento dos desafios do cotidiano do trabalhador. 

No Brasil a discussão acadêmica sobre o tema inicia-se com fundamentação da 

literatura americana onde a competência é considerada como um estoque de recursos que um 

indivíduo detém e posteriormente são introduzidos pesquisas de autores franceses onde a 

competência é considerada um saber agir responsável e reconhecido pelos seus pares. 



  

 

A partir do conceito inicial desenvolvido por McClelland (1973), surgiram vários 

estudos sobre o assunto, produzindo certa variedade de definições sobre o termo competência. 

Baseado em várias correntes de estudos sobre a questão de competências, Bittencourt (2001) 

salienta que seu conceito está ligado aos seguintes aspectos: Desenvolvimento de conceitos, 

habilidades e atitudes; Capacitação; Práticas de trabalho, capacidade de mobilizar recursos; 

Articulação de recursos; Busca de melhores desempenhos; Questionamento constante; 

Autodesenvolvimento; Relacionamento com outras pessoas. 

 
 

De maneira geral, conforme descrito por Barbosa & Rodrigues (2006), a noção de 

competência pode ser agrupada a partir dos seguintes focos de análise: foco centrado no 

trabalhador, nas atividades de trabalho ou foco tanto no trabalhador como nas atividades. 

 
 

De acordo com Bitencourt (2001), apesar do termo competência não ser um termo 

novo, existem diversos conceitos, implicações e mesmo definições diferentes de competência 

que ocasionam equívocos relacionados ao seu entendimento e aplicabilidade. Podemos dizer, 

conforme salienta Le Borterf (1999), trata-se de um conceito em construção. 

 
 

...Ela pode e deve variar em função da evolução de uma situação que 

intervém (...) Somente ao final de um certo período de tempo o indivíduo 

poderá ser reconhecido como competente em seu contexto de trabalho. (p. 

52) 

O conceito de competência apresenta uma diversidade de possíveis abordagens e 

perspectivas, sendo que várias são as possíveis formas de enfocá-lo conforme salienta Araújo 

(2006, p. 2). 

 
 

No  seu  aspecto político, constitui um  importante elemento  de  mediação das atuais 



  

 

relações entre capital e trabalho, colocando sob tensão o controle sobre o processo de trabalho 

e as definições de carreiras, salários e promoções. No seu aspecto econômico, ela vem se 

constituindo como parte integrante das políticas de produtividade e competitividade das 

empresas e, ao mesmo tempo, das estratégias de competitividade internacional, pois tem sido 

tomada como fator de alavancagem da produção. No seu aspecto social, vem por em risco as 

identidades profissionais, re-significar as relações de gênero, com implicações importantes. 

 
 

Um dos tópicos da área de gestão que tem mais intensamente transitado pelo ambiente 

acadêmico e o empresarial é o que trata do conceito de competência e sua apropriação no 

espaço organizacional. 

 
 

Quinn et. al. (2012, p. 19) adverte sobre a questão da cultura da organização: 

 

 

 

 
 

Antes de nos voltarmos para competências mais específicas dos gestores, é 

importante observar que aquilo que é considerado desempenho efetivo por 

um gestor na prática, provavelmente dependerá menos das indicações da 

pesquisa e da teoria de gestão e mais das normas e valores existentes na 

organização específica desse gestor. 

 

 

 

 
Levando-se em consideração o atual ambiente de trabalho marcado pelo ritmo 

acelerado de mudanças, além da utilização de instrumentos de avaliação de desempenho, 

torna-se importante conceituar o que é competência e como determinado conjunto das 

mesmas pode garantir um desempenho superior da organização. 



  

 

Na atualidade, o tema competências tornou-se relevante nas discussões no meio 

acadêmico e empresarial diante das mudanças das exigências profissionais, em função das 

crescentes demandas por produtividade e qualidade decorrentes da globalização e de um 

mercado de trabalho caracterizado pela instabilidade e competição acirrada que acabam por 

definir novas e diferentes competências necessárias para garantir um lugar de destaque na 

organização. Em seguida, o termo chegou ao universo do ensino, particularmente ao ensino de 

administração e dos cursos tecnólogos associados à organização e à gestão 

 
 

Ruas (2005) afirma que é possível verificar que a noção de competências tem surgido 

como um importante conceito dentre as práticas de gestão no Brasil, sendo utilizada sob uma 

perspectiva mais estratégica (competências organizacionais ou essenciais) ou relacionada à 

gestão de pessoas (seleção, desenvolvimento, remuneração ou avaliação de desempenho). 

 
 

Segundo Loufrani e Angué (2011), o tema competências tem obtido um sucesso 

considerável, tanto na prática empresarial como na área acadêmica, ele provoca, porém, 

inúmeras questões, especialmente no que se pode entender como o plano adequado para 

analisar sua transmissão nas diversas modalidades de formação profissional. 

 
 

Segundo Sandra Betti (2013), na gestão por competência, que basicamente são as 

qualidades profissionais, o gestor, treina por competência, avalia por competência, seleciona 

por competência, mas demite por incompetência. 

 

A globalização cada vez mais acelerada exige dos profissionais, especialmente aqueles 

que atuam como líderes em suas organizações, adequações, adaptações e desenvolvimento de 

competências que não eram exigidas até então (Moura, et.al. 2009). 



  

 

Embora seja uma necessidade latente nas organizações, quando falamos sobre 

competências individuais nos deparamos com uma dificuldade em identificá-las, que se 

constitui na etapa inicial na construção de sistemas de gerenciamento e de ensino baseados 

nesse enfoque (Barbosa & Rodrigues, 2006). 

 
 

Conforme observado por Ruas (2005), em seu artigo que teve como dados os 

resultados de pesquisas de mestrado e doutorado que envolviam a noção de competência com 

empresas da região sul do Brasil, foi possível concluir: a dimensão individual de competência 

é utilizada de maneira formal ou informal; o uso da noção de competência associado às 

práticas de desempenho, reconhecimento e avaliação de desempenho é mais restrito; as 

diferentes formas de aplicar a noção de competência dificultam as práticas de gestão de 

pessoas nas empresas pesquisadas, pois apresentam muito de forma muito heterogêneas. 

 
 

Prahalad (1999) salienta que administrar competências em um mercado globalizado 

tornou-se bastante complexo, à medida que as mudanças acontecem no cenário organizacional 

cada vez mais competitivo é exercido um impacto sobre a composição das competências 

relevantes para o alcance dos objetivos organizacionais, tornando-se necessário avaliar 

continuamente essas mudanças e realizar um reexame das competências necessárias para 

enfrentar as novas demandas do mercado. 

 
 

Podemos ressaltar que para a manutenção dos indivíduos no mercado de trabalho se 

faz necessário refletir sobre suas competências e no modo como as organizações estruturam 

suas políticas e práticas de gestão (Paiva & Melo, 2008). 

 
 

Na sociedade da qual participamos, o trabalho de cada pessoa deixa de ser visto como 



  

 

o conjunto de tarefas prescritas na descrição do cargo e se torna o prolongamento direto da 

competência que a pessoa mobiliza diante de um contexto cada vez mais mutável e complexo 

(Oliveira Neto, 2012). 

 
 

Diversas organizações tem tentado, sem sucesso, formular ferramentas de gestão de 

desempenho capazes de unir estratégia, competências, aprendizagem e indicadores 

quantitativos e qualitativos (Brandão et.al, 2008). 

 
 

Atualmente, os dirigentes das organizações demonstram uma preocupação crescente 

com as competências individuais e como elas são desenvolvidas no contexto de trabalho, 

afinal alcance dos resultados está essencialmente centrado em seu capital humano. Porter, na 

década de 1990, já ressaltava que para as empresas, as competências são uma questão 

estratégica para garantir a sua competitividade em um ambiente global. Por outro lado, 

dirigentes de universidades e de cursos associados ao universo das empresas, se perguntam 

como efetivar um ―ensino baseado no desenvolvimento de competências‖, entrando também 

em questão as competências necessárias ao docente para assegurar esta formação. 

 
 

Bittencourt (2001) destaca a necessidade da formação baseada em competências com 

base em questões como: autodesenvolvimento; relacionamento pessoal; desafios; satisfação 

social; experiência voltada a modelos de liderança; sistemas de gestão e projetos que 

estimulam a visão processual e a equipe multifuncional; e, importância da família. Já Oderich 

(2001) destacou como competências necessárias, que deveriam ser focos na formação, a 

capacidade de liderança, trabalho em equipe e flexibilidade como competências primordiais 

para um gestor, visão de futuro, visão do cliente e visão sistêmica também foram citadas. 



  

 

Em pesquisa realizada por Brandão et al.(2010) onde seu objetivo principal estava 

centrado em desenvolver uma escala para avaliar competências gerenciais através da 

identificação de competências relevantes ao desempenho de gestores de um banco, os 

resultados revelaram 31 competências gerenciais, agrupadas em seis fatores denominados 

estratégia e operações, resultado econômico, clientes, comportamento organizacional, 

processos internos e sociedade. 

 
 

Quintiereet al. (2012) em seu artigo ―Competências Gerenciais: à beira da perfeição‖, 

analisou como os reitores de universidades públicas percebem suas competências gerenciais. 

Os resultados mostraram que para os entrevistados suas competências dependem de sua 

capacidade cognitiva e da visão da universidade pública, destacando-se também 

conhecimento de marketing, preparação tecnológica. A formação profissional e experiência 

anterior em funções gerencias, aliadas a competências como autonomia, humildade, 

observação, dinamismo, habilidade em solucionar problemas, estabelecer parcerias e 

mobilizador de recursos financeiros. 

 
 

Conforme relata Ruas (2000), a questão da competência se coloca em um espaço de 

interação entre, de um lado, as pessoas e seus saberes e capacidades e, de outro, as demandas 

das organizações no campo dos processos de trabalho e relacionais. 

 
 

Quinn et.al. (2012) evidencia que uma competência sugere tanto a posse de um 

conhecimento como a capacidade comportamental de agir de modo apropriado usando esse 

conhecimento. ―Para desenvolver competências é necessário tanto ser apresentado ao 

conhecimento quanto ter a oportunidade de praticar as habilidades.‖ (p. 24) 



  

 

Conforme trabalho proposto por Sant‘Anna et al.(2005) realizado com uma amostra de 

654 profissionais da área de administração, buscou-se compreender o grau em que as 

organizações a que se vinculam os profissionais da amostra têm requerido novas 

competências individuais consideradas chave para o enfrentamento do novo ambiente de 

negócios, os dados obtidos revelam que as competências mais requeridas são aquelas 

associadas a aspectos relacionais e sociais, bem como a fatores associados à performance das 

organizações, conforme exposto no Quadro 1. 

 
 

Estudo de doutorado realizado por Brandão (2009) em teve como um dos objetivos 

testar e desenvolver modelos teóricos com foco na expressão de competências gerenciais no 

trabalho através de seis dimensões distintas: competências de gestão estratégica, financeira, 

socioambiental, de relacionamento com o cliente, de processos e de pessoas. Os resultados do 

estudo mostram que as competências de gestão financeira e estratégica expressas pelos 

gerentes gerais das agências bancárias são preditoras do desempenho ao contrário das 

dimensões de processos internos e sociedade. 

 
 

O mercado cada vez mais globalizado exige dos profissionais, principalmente 

daqueles que atuam em cargos de gestão nas organizações, adequações, adaptações e 

desenvolvimento de competências que não eram exigidas até então. (Moura, et.al. 2009) 

 
 

Nos últimos anos, mudanças velozes e o aumento exponencial da competitividade é 

uma realidade no mundo das organizações. O gerente inserido nesse ambiente 

desempenhando um papel de suma importância na manutenção da competitividade das 

organizações, e é nesse cenário onde as competências gerenciais passam a ser valorizadas 

conforme apontado por Oderich (1988). 



  

 

No meio empresarial, tanto no Brasil como no exterior, na iniciativa pública ou 

privada, modelos de gestão baseados em competências passou a ser considerado como um 

sinônimo de boa prática de gestão, por dois motivos: porque as competências constituem um 

dos princípios condicionantes do desempenho dos profissionais, e, por facilitarem o 

alinhamento das políticas e práticas de gestão de pessoas a estratégias organizacionais 

(Brandão, 2012). 

 
 

Esta questão se estendeu para dentro das universidades, nos cursos de graduação em 

administração, mais forte no curso de Tecnólogo em Gestão, pois deveria ser um curso com 

significativa sustentação na prática e gestão das empresas. 

 
 

Também pode-se constatar que alguns trabalhos (Cardoso, 2009; Brandão et al. 2010; 

Echeveste, 1999; Felix, 2005) a noção de competência gerencial apresentava a tentativa de 

torna-las genéricas a qualquer tipo de organização. Podemos observar que as competências 

gerenciais após a revisão dos estudos agrupam-se em oito dimensões: 1) Dimensão do 

autodesenvolvimento e aprendizagem contínua; 2) Dimensão técnica; 3)Dimensão intelectual; 

4) Dimensão comunicacional; 5) Dimensão relacional; 6) Dimensão criatividade/inovação; 7) 

Dimensão organizacional e; 8) Dimensão valores pessoais. 

 
 

Conforme salienta Prahalad (1999) nenhum executivo vive no vácuo, ele vive em uma 

cultura que valoriza mais uns aspectos do que outros. Por esse motivo torna-se importante 

verificar as lacunas existentes entre as competências desejadas no exercício do papel gerencial 

com o intuito de poder diagnosticar as necessidades de aprimoramento profissional para o 

alcance de resultados organizacionais. 



  

 

Deluiz (2001, p. 2) acrescenta que, dentro do novo modelo de competências 

impostas pelo mercado, tem grande importância aquele trabalhador que é capaz de utilizar 

de seus ―saberes disciplinares escolares ou técnico-profissionais‖ de forma criativa diante 

de possíveis imprevistos no ambiente de trabalho, propondo soluções ágeis para resolução 

de problemas. 

Como consequência deste processo, repercussões surgem na área educacional tendo 

esta a necessidade de adequar-se para oferecer uma formação profissional voltada para o 

ensino de novas competências e novas habilidades, formando um trabalhador com o perfil 

correspondente  às exigências mercadológicas. 

Com relação ao nosso problema de estudo, sobre o ensino tecnológico de Gestão, fica 

claro um princípio de ensinar competências em sintonia dinâmica com as necessidades e 

mudanças do mercado; neste sentido, o docente só poderia ―ensinar‖ conhecendo bem a 

prática da profissão na empresa. 



  

 

CAPÍTULO 2 – A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

E O ESTUDO DAS PRÁTICAS DE ENSINO 

 

 
Para compreendermos melhor o trabalho do docente e o processo em que está 

envolvida a docência, será adotada a Teoria das Representações Sociais como referencial 

teórico-metodológico. 

 
 

De acordo com pesquisadores da Teoria em questão, compreender a representação 

social em si não significa apenas entendê-la como o espelho da realidade, mas como afirma 

Abric (1998 p. 55), ―ela é uma organização significante‖, pois ―funciona como um sistema de 

interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos em seu meio físico e social‖. 

Desta relação são determinados os comportamentos e ações do indivíduo com relação à 

representação que possui de tal objeto. 

 
 

Assim, partindo deste contexto de estudo, é que elegemos a Teoria das 

Representações Sociais como aporte teórico para o estudo comparativo do ensino da 

administração em docentes que têm e que não têm experiência prática profissional. Este 

ensino é marcado pela instituição universitária. Segundo Campos (2005, p. 85) ―As 

instituições marcam o espaço de emergência e de poder dos discursos”, ou seja, a escola 

enquanto instituição social é produtora de discursos reforçando práticas educativas, que 

podem ou não estar associadas às práticas profissionais no campo. Portanto é possível 

considerar as Representações Sociais como conhecimentos produzidos pelos seres sociais em 

dado momento histórico, a partir do contato com um fenômeno carregado de saberes, crenças, 



  

 

valores, julgamentos, scripts, entre outros. Segundo Rouquette (2003, p. 29) ―a noção de 

fenômeno social, igualmente: ela cobre tanto a identidade, a percepção do outro ou as 

relações interpessoais quanto às relações de poder, história e os movimentos de massa‖. 

Desta forma, para que um fenômeno torne-se objeto de Representações Sociais é necessário 

tempo para que os seres sociais tenham contato com este e construam seus conceitos e 

impressões sobre o mesmo. De acordo com Madeira (2003, p. 117) ―Esse processo não se 

opera no vazio: espacializa e temporaliza o binômio sujeito-objeto, nas relações mutuamente 

constitutivas indivíduo-sociedade‖. A Teoria das Representações Sociais é uma teoria que nos 

permite compreender a dimensão normativa e os processos de transformação dos 

conhecimentos partilhados por um dado grupo, acerca da realidade social. 

 
 

A Teoria das Representações Sociais surge a partir do estudo do conceito de 

Representações coletivas de Émile Durkheim, que consiste em revelar estas como 

representações hegemônicas, ou seja, onde todos partilham do mesmo pensamento, existindo 

variações e diferentes manifestações, mas a base da teoria é reconhecida a partir da 

estabilidade de transmissão e reprodução de conceitos. Tal teoria nasce da sociologia, mas 

depois de explorada por Serge Moscovici, toma caminhos ligados à Psicologia. A partir de 

então, Moscovici procura compreender os processos de comunicação e como estes se 

originam entre os indivíduos, abordando questões referentes ao estudo da psicologia e 

sociologia, portanto dando sentido psicossocial à teoria. Rouquette (2003, p. 32) afirma que 

―a análise da comunicação efetiva requer levar-se em conta trocas de conhecimento, sem as 

quais esta mesma comunicação seria praticamente impossível; simetricamente, é patente que 

os conhecimentos de toda natureza se fabricam e se difundem no quadro das comunicações‖. 



  

 

De acordo com Sá (1996), Moscovici aponta três dimensões para configurar a base 

da Teoria das Representações Sociais: a informação, a atitude e o campo de representação. Ao 

estabelecer estas três dimensões, Moscovici constrói a dinâmica de formação de uma 

representação, indicando a informação inicial (o objeto de representação em si), o grupo ao 

qual pertencem os indivíduos ou campo de representação e suas particularidades e, enfim a 

atitude, ou seja, como tal grupo reage e se orienta a partir de tal representação. 

 
 

De acordo com a pesquisa sobre a Teoria das Representações Sociais, é correto 

afirmar que para que o fenômeno seja considerado objeto de análise a partir da presente 

teoria, é necessário analisar o grau de envolvimento do grupo com o próprio objeto, ou seja, a 

natureza da relação entre o sujeito e o fenômeno, pois nem todo fenômeno de pensamento 

social é considerado RS. A ideia de interação real com o objeto indica um tempo de 

envolvimento com este, para que sejam formados pensamentos consensuais. Desta forma, é 

possível afirmar que a administração, como campo de conhecimento e de prática profissional, 

é um produto social complexo, e que seu ensino é muito provavelmente marcado pelas 

experiências acumuladas por cada sujeito, diferencialmente, no campo das técnicas 

profissionais e/ou no campo das ―práticas educativas‖. 

 
 

Neste sentido, a pesquisa em Representações Sociais fundamenta-se no exercício 

de, a partir do estudo de um dado objeto, compreender o processo pelo qual o ser social 

experiência o mundo, se define enquanto sujeito, age no contexto social e comunica-se com 

seus pares. Assim, é possível citar as crenças individuais ou partilhadas, as condutas 

apreendidas socialmente e a própria cultura como pano de fundo para a construção destas 

representações. É neste contexto que passamos a reconhecer as representações sociais como 



  

 

um conjunto de crenças. Segundo Campos (2005, p. 91): 

 

 
 

Evidentemente, as RS não são conceitos, mas podem ser tomadas como 

quase-conceitos. Sua estrutura de quase-conceitos, somente pode ser 

percebida quando colocada em face a um outro quase-conceito do mesmo 

objeto, o que pode torná-lo uma aproximação inexata ou uma visão errada do 

objeto. Isto significa que não existe realidade objetiva para o objeto social: a 

RS, como quase-conceito, define, para seus usuários (aqueles que aderem a 

ela) as condições de verdade e de inteligibilidade, sobre este mesmo objeto. 

Dito de outro modo, as RS, como quase-conceitos, definem para os sujeitos 

que as partilham, as condições de produção de verdade social .(Campos, 

2005, p. 91) 

 

 

 

 
Para Abric (1998), as Representações Sociais desempenham quatro funções: 

Função de saber, Função Identitária, Função de Orientação e Função Justificadora. 

 
 

Podemos entender a Função de Saber como a ―comunicação social‖ propriamente 

dita, ou seja, a troca de informações entre os indivíduos, através da aquisição do 

conhecimento, assimilação cognitiva e a relação com os valores que o indivíduo possui. 

Representa a forma com que o indivíduo se esforça, através dos tempos, a fim de se 

comunicar e entender os ditos ―saberes ingênuos‖. Este esforço constante Moscovici (2012) 

caracteriza como ―a essência da cognição social‖, por perceber a função cognitiva presente 

neste permanente exercício de entender e explicar processos presentes no contexto social de 

um grupo. 



  

 

A Função Identitária é caracterizada por definir identidade aos grupos, o que, 

segundo Doise (1973) qualifica o sentido das representações nas relações entre grupos 

distintos. Assim, definir a identidade de um grupo representa fator imprescindível para 

entendermos como o controle social da coletividade é exercido sobre seus membros na 

questão socialização. 

 
 

Como Função de Orientação é correto afirmar que as representações sociais 

norteiam comportamentos, saberes e práticas de grupos sociais. São as representações que dão 

sentido a certas ações executadas por indivíduos pertencentes a certos grupos de origem. 

 
 

Já a Função Justificadora nos permite analisar, avaliar e justificar certas ações e 

comportamentos, os autores e seus pares, na relação entre os grupos. Segundo Abric (1998, p. 

30), ―A representação tem por função preservar e justificar a diferenciação social, e ela pode 

estereotipar as relações entre os grupos, contribuir para a discriminação ou para a manutenção 

da distância social entre eles.‖ (Abric, 1998: p 30). 

 

 
2.1. A  Abordagem Estrutural do Estudo das Representações Sociais 

 
A matriz da TRS foi produzida em 1961, na França, por Serge Moscovici, com a 

elaboração do estudo La Psychanalyse, son image, son public, o qual propõe a análise e 

compreensão da realidade pela via do pensamento social (Sá, 1996; Sá, 2002; Farr, 2002). Sua 

difusão, nos diferentes continentes, é uma realidade; no Brasil, acontece a partir do final da 

década de 70 e, desde então, de modo crescente, os fatos e fenômenos sociais passam também 

a ser considerados e estudados sob outro paradigma, no qual assume importância o senso 

comum (Spink, 1996; Jodelet, 2001). 



  

 

A maneira como indivíduos pensam e compreendem o mundo em que vivem é 

resultado da interação de um conjunto de conceitos, explicações valores e crenças 

compartilhadas socialmente acerca de um objeto coletivo. Conforme Jodelet (1998) 

configura-se como representações sociais – RS, o conhecimento compartilhado no grupo que 

pertença a uma categoria socialmente elaborada, a qual permite aos sujeitos orientação na sua 

vida prática quando diante de um objeto socialmente relevante. Dito de outro modo, as RS 

demonstram o que se constitui como ―verdade‖ em um determinado grupo social e movem 

indivíduos e coletividades (Jodelet, 2001; Moscovici, 2003; Rouquette, 2003; Campos, 2005). 

 
 

Conforme Moscovici (apud Sá, 2002, p. 31), RS são 

 

 
 

(...) um conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na 

sua vida cotidiano no curso de comunicações interpessoais. Elas são o 

equivalente, em nossa sociedade, dos mitos e sistemas de crenças das 

sociedades tradicionais; podem também ser vista como a versão 

contemporânea do senso comum. 

 
 

Então, as RS permitem aos indivíduos compreender e explicar a realidade, e o estudo 

destas pressupõe investigar o que pensam indivíduos integrantes do mesmo grupo acerca de 

um determinado objeto, procurando compreender a natureza ou o próprio conteúdo de uma 

representação, permitindo a identificação de conteúdo e função que a representação assume 

no universo cognitivo e social daqueles indivíduos (Almeida, 2001). Assim, conforme 

Jodelet (2001, p. 22), 

 
 

reconhece-se que as representações sociais orientam e organizam as 



 

 

condutas e as comunicações sociais. Da mesma forma, elas intervêm 

em processos variados tais como a difusão e a assimilação dos 

conhecimentos, o desenvolvimento individual e coletivo, a definição 

das identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as 

transformações sociais. 

 
 

É importante destacar que uma representação social pode não ser compartilhada por 

todos os grupos ou categorias sociais, visto que o mesmo objeto ou fenômeno pode não se 

constituir como ―algo‖ a ser representado por um ou outro, permanecendo apenas como 

mobilizador de percepções, opiniões ou imagens desconexas, as quais, nesse caso, não se 

traduzem como representação (Sá, 1998). Portanto há que existir um saber prático entre 

sujeitos e objeto ou fenômeno para a existência de uma representação (Jodelet, 2001; 

Moscovici, 1978). 

 
 

Na gênese de uma representação social, são fundamentais dois processos: a 

ancoragem e a objetivação, respectivamente, assimilação cognitiva de um novo objeto, fato, 

informação ou fenômeno (passar a uma categoria familiar algo que era estranho, 

desconhecido) e passagem desse conhecimento da esfera abstrata a uma condição de algo 

tangível pela pessoa, dito de outro modo, torna concreto o que é abstrato (Doise, 2001; Sá, 

2002; Moscovici, 2003; Campos, 2003). 

 

A TRS é denominada por Doise (apud Sá, 1996, Sá, 2002) como a ―grande teoria‖, 

possibilitou estudos complementares, o que resultou em três diferentes abordagens tidas 

como complementares, dentre as quais destacamos a teoria do núcleo central ou abordagem 

estrutural, proposta por Jean-Claude Abric em 1976 (Sá, 1996; Abric, 2000; Campos, 2000; 
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Sá, 2002; Campos, 2003), para o qual toda representação é composta por um duplo sistema, 

sendo eles denominados por sistema central e periférico, cada qual com funções essenciais, 

mas específicas e complementares um ao outro. Pode-se dizer que o sistema central está 

vinculado às condições históricas, sociológicas e ideológicas, e o sistema periférico ligado ao 

contexto imediato e à história pessoal do indivíduo (Abric, 2000). 

 
 

No detalhamento das estruturas, a parte central é responsável por determinar a 

organização de todo o sistema representacional, ou seja, dá significado à representação, 

portanto é aqui que estão os elementos mais importantes, estáveis e resistentes a mudanças 

numa representação. O sistema periférico estrutura-se em torno do núcleo central e constitui- 

se como mais flexível que o anterior; é elemento essencial nos mecanismos de defesa que 

visam proteger a significação central da representação, porém possibilita ajustamento no 

contexto imediato (Sá, 1996; Abric, 2000; Campos, 2000; Sá, 2002; Abric, 2003a; Campos, 

2003). Assim, no que se refere a uma representação, em razão de suas funções, o sistema 

central assume as dimensões funcional e normativa, enquanto o sistema periférico responde 

pelas funções de concretização, regulação e defesa (Abric, 2000; Abric, 2001). 

 
 

De acordo com a ideia de hierarquização e centralidade, o essencial é a organização do 

conteúdo de uma representação, pois mesmo com conteúdos semelhantes são radicalmente 

diferentes se a organização desse conteúdo for diferente e, portanto, a centralidade de certos 

elementos (Abric, 1994 apud Sá, 1996; Abric, 2003; Flament, 2001). 

Para Abric (2000, 2003a), o núcleo central é ativado de maneira diferenciada: 

segundo a natureza do objeto social visado, a natureza das relações do grupo social com esse 

mesmo objeto e a finalidade da situação. De acordo com a dinâmica desses fatores, diferentes 



  

 

elementos centrais são privilegiados: as situações com forte finalidade operatória ativam 

prioritariamente os elementos fortemente funcionais; as situações com forte carga ideológica 

ou sócio-afetiva ativam privilegiadamente os elementos marcadamente normativos. O núcleo 

central agrupa elementos mais frequentes e mais importantes, podendo ser acompanhados de 

elementos com menor valor significativo, de sinônimos e de protótipos associados ao objeto. 

 
 

Sá (2002) propõe considerar os elementos periféricos como esquemas organizados em 

torno do núcleo, que, por sua vez. É responsável pela estruturação e estabilidade, gerando o 

significado que atravessa a representação inteira. 

 
 

No campo de estudo das RS, a técnica de evocação livre consiste em pedir ao 

indivíduo que produza todas as palavras ou expressões que possa imaginar a partir de um ou 

mais termos indutores, ou ainda em solicitar um número específico de palavras, seguindo-se 

de um trabalho de hierarquização dos termos produzidos, do mais importante para o menos 

(Sá, 1996; Verges, 2001; Sá, 2002). 

 
 

A palavra evocação tem vários significados na língua portuguesa, mas como uma 

projeção mental significa o ―ato de evocar‖, ou seja, trazer à lembrança, à imaginação algo 

que está presente na memória dos indivíduos. A adoção desse referencial para o presente 

estudo aproxima conteúdos do senso comum para o grupo, uma vez que é resultado da 

interação e comunicação entre indivíduos que confraternizam da mesma realidade, formando 

um produto e processo de atividade mental que atribui significado específico a um 

determinado objeto (Campos, 2004). 



  

 

2.2. Relação entre Representação Social e Práticas Sociais 

 

 
 

A grande questão, no estudo das representações sociais, refere-se às práticas sociais 

desenvolvidas por determinado grupo social e seus pensamentos coletivos. Esta relação 

implica a assimilação de dados de natureza cognitiva e comportamental (Campos, 2003). 

Esse modelo teórico resultou em questionamentos sobre a pertinência das Teorias da 

Dissonância Cognitiva e da Atribuição sobre a explicação causal das condutas pela falta do 

seu valor preditivo em termos de ―efeitos comportamentais‖ (Joule, 1989). A crítica a esses 

modelos teóricos obteve maior ressonância a partir de estudos da ―cognição social‖ que 

demonstrou como a modificação da conduta ou comportamento pode ter um impacto sobre 

uma cognição ou sobre um componente ideológico. Assim, a idéia de que a causalidade 

influencia a conduta, proposta pela Teoria da Dissonância Cognitiva e pelas chamadas 

―teorias da atribuição, validou a idéia da causalidade (influência das condutas). A validação 

da causalidade em um único sentido (atos influenciando as cognições) acabou por esconder a 

necessidade de demonstrar o inverso (Ibañes, 1989). 

 
 

Para se estudar as situações sociais reais e definir as práticas sociais é preciso concebê- 

las como ―sistemas complexos de ações‖ ou ―conjunto de condutas finalizadas pelos e para os 

grupos (Moliner, 1992; Abric, 1994). Portanto, a idéia de prática teria como referência o agir 

dos grupos, e este comporta necessariamente dois componentes, o vivido e cognitivo 

(Campos, 2003). 

 
 

Cabe questionar se são as práticas que determinam as representações ou é o inverso? 

As  respostas  hipotéticas  podem  ser  assim  enunciadas:  não  existe  ação  recíproca    de 



  

 

influência, o que corresponde ao fato de um determinado objeto não se constituir como 

objeto de representação para um determinado grupo social, portanto não seria objeto de 

interesse. As outras respostas apontam para a relação de causalidade das práticas sobre as 

representações, a relação das representações sobre as práticas e a influência recíproca 

(Campos, 2003). Segundo Rouquette (1998) não há exatidão na afirmação de que existe 

influência recíproca entre representação social e práticas, mas que as representações são 

consideradas como condição das práticas, e as práticas como agente das representações. 

 
 

A concepção das representações inseridas em processos de reapropriação da realidade 

produz uma visão das representações como verdadeiras ações sobre a realidade. 

 
 

Concebidas como sistemas complexos de ação, as práticas dificilmente se constituem 

objetos claramente diferenciados das representações: tanto uma prática pode ser objeto 

representado, como uma representação pode conter elementos referentes aos aspectos 

práticos (Campos, 2003). 

 
 

A modificação massiva das circunstâncias externas a uma dada representação conduz, 

em alguns casos, os indivíduos para desenvolverem práticas em desacordo com a 

representação do objeto social em questão (Campos, 2003). Portanto o modo como os 

sujeitos percebem essa modificação externa tem um papel importante na dinânica entre 

prática e representação (Flament, 1989; Flament, 1994). 

 

Já foram estudados três tipos de processos de transformação da representação, quando 

ocorre modificação das circunstâncias externas: transformação progressiva, onde as práticas 

novas não são completamente contraditórias com o núcleo central; transformação resistente, 



  

 

na qual a formulação e funcionamento de mecanismos de defesa impedem, por algum tempo, 

o esfalecimento do núcleo, mas não em longo prazo e a transformação brutal, na qual a 

modificação das circunstâncias ataca diretamente o significado central da representação sem 

possibilidade de fazer uso de recursos defensivos. Quando o processo de transformação é 

gradual, sem resistência, chama-se transformação sem ruptura (Abric, 1994). 

 
 

Os estudos sobre a determinação das práticas pelas representações e desta sobre as 

práticas podem ser classificados de três modos: estudos nos quais as práticas são 

determinantes na transformação das representações e consideram que estas têm um papel 

determinante na produção de práticas e comportamentos; e os estudos que consideram a 

complexidade das situações sociais reais, e das representações, as quais contribuem para a 

compreensão da situação, sem permitir a formulação de hipóteses explicativas e 

unidirecionais (Campos, 2003). 

 
 

Alguns aspectos deverão ser observados nos estudos de campo, sobre práticas e 

representações sociais (Campos, 2003): 

 
 

A - As situações em que as circunstâncias externas se modificam radicalmente, a nova 

realidade pode ser observada sob três aspectos: 

 
 

1) Quando a nova realidade é observada como reversível, os indivíduos desenvolverão 

esquemas de raciocínio, que evitem a necessidade de realização de novas práticas. 

 

2) Quando a nova realidade é observada como irreversível, e as modificações exigem 

novas  práticas  que estão  em completo  desacordo com  a representação  anterior do objeto 



  

 

social, as novas práticas vão determinar uma transformação brutal da representação. 

 

 
 

3) A nova realidade é percebida como irreversível, mas as novas práticas não estão em 

completo desacordo com a representação anterior do objeto social, as novas práticas vão 

determinar uma transformação sem ruptura da representação. 

 
 

B - As situações em que não ocorrem transformações radicais da realidade objetiva, 

quanto maior o grau de autonomia dos sujeitos na situação e quanto maior a intensidade das 

cargas afetivas, maior é o grau de determinação das práticas pelas representações. 

 
 

Neste cenário, a aplicação da Teoria das Representações Sociais nos leva a indagar se 

a criação dos cursos tecnólogos poderia levar a uma transformação das representações do 

ensino; e particularmente se, no caso da graduação em administração e sua relação como o 

curso de nível técnico superior ( tecnólogo, como se convencionou no Brasil) poderiam 

promover a emergência de representações do ensino mais centradas, focadas ou sustentadas 

na prática de gestão em organizações de trabalho, especialmente as empresas. 



  

 

CAPÍTULO 3 - Estudo  das  Representações  Sociais do Ensino 

Superior no Curso de “Tecnólogo em Gestão” 

 

 
A abordagem estrutural das representações sociais também é conhecida através da 

Teoria do Núcleo Central que foi proposta por Jean Claude Abric e posteriormente 

desenvolvida por toda equipe do Laboratório de Psicologia Social de Aix-en-Provence.Nesta 

abordagem a representação social é vista como um sistema sociocognitivo particular 

composto de dois subsistemas que analisaremos aqui: o núcleo central e o sistema periférico. 

 
 

Essa teoria se baseia na hipótese de que toda representação social está organizada em 

torno de um núcleo central, que seria o elemento fundamental responsável pela organização e 

significação da representação. O núcleo é determinado pela natureza do objeto representado, 

pelo tipo de interação social que o grupo mantém com o objeto e pelo sistema de valores e 

normas sociais que compõem o contexto ideológico do grupo. 

 
 

De acordo com Campos (2012), a ideia de núcleo central se aplica a um subconjunto 

de elementos em torno do qual as representações sociais são organizadas. Segundo este autor, 

o núcleo central é responsável pela determinação do significado e pela determinação da 

organização do conjunto. A ideia anunciada por Abric (1998), possibilita o avanço da ideia 

moscoviciana de ―núcleo figurativo‖ naquilo que ela ultrapassa o quadro puramente genético 

e trata da estrutura de uma representação social formada. O valor do núcleo para o conjunto é 

tal que ele próprio compõe o elemento mais estável de uma representação social. É essencial 

relatar que a qualidade de centralidade de determinados elementos depende tanto de critérios 



  

 

quantitativos, quanto qualitativos. Já o sistema periférico apresenta cinco funções, a saber: 

―concretização, regulação, prescrição de comportamentos, proteção do núcleo central e 

personalização‖. Entre estas cinco funções, o autor destaca três mais importantes: 

concretização, função na qual os elementos provenientes do processo de ancoragem permitem 

compreender a representação em termos concretos; regulação, função na qual os elementos 

permitem a adaptação dos conteúdos e processos coletivos às mudanças do contexto externo; 

defesa, função na qual o sistema periférico parece cumprir o papel de um ―para-choque‖, 

alterando e paralisando essenciais mudanças no meio, de modo a impedir as transformações 

inesperadas do núcleo e impedir o ataque aos elementos centrais por parte da situação real. 

Estas três funções tornam o sistema periférico mais apto a reagir frente às inúmeras situações 

do contexto social (CAMPOS, 2012). 

 
 

O núcleo central é a base comum consensual da representação social, aquela que 

resulta da memória coletiva e do sistema de normas do grupo. Composto por um número 

bastante reduzido de elementos, ele é responsável pelo significado e pela organização interna 

da representação social e também pela sua permanência, resistindo às mudanças e 

assegurando, assim, a duração da representação. Assim, o núcleo central garante três funções 

importantes para uma representação: a função generadora (ou função genética), que dá 

significado a uma representação; a função organizadora, que tem a função da organização 

interna de uma representação; e, a função estabilizadora, que dá firmeza a uma representação 

(ABRIC, 2003). 

 
 

De acordo com a Teoria do Núcleo Central, qualquer representação social estabilizada 

é organizada em volta de um núcleo. Ele é formado de elementos cognitivos como crenças, 



  

 

opiniões, informações e outros, que são objeto de um amplo consenso na representação de 

grupos (ABRIC, 2003). 

 
 

A ideia central dessa teoria é que dentro do conjunto das cognições presentes no 

campo de um objeto de representação, alguns elementos têm papéis distintos dos demais. O 

núcleo central, por exemplo, tem duas funções essenciais para a elaboração e a manutenção da 

representação: uma função genética, a partir da qual o significado dos elementos é criado ou 

transformado; e uma função organizadora, onde rege os elos existentes entre os elementos 

presentes no campo da representação, com objetivo de manter a unidade e a estabilidade desse 

campo (CAMPOS, 2003). 

 
 

Para o autor o estudo das práticas sociais no campo da Teoria das Representações 

Sociais, as relações entre práticas sociais e representações sociais faz parte de uma das 

grandes questões que atualmente encontra-se em aberto na área de estudo desta teoria. Essas 

relações são bastante complexas e ainda pouco exploradas teórica e empiricamente. Essa 

questão não é nova e faz parte de um grande desafio para os psicossociólogos de várias 

orientações, pois implica a assimilação de dados de natureza cognitiva e dados de natureza 

comportamental  (CAMPOS, 2003). 

 
 

Estudar uma representação social a partir da Teoria do Núcleo Central envolve um 

alcance metodológico indispensável, no qual proporcionará o conhecimento de conteúdo e 

organização dos elementos que formam uma determinada representação, ou seja, seu 

significado e seu sentido. Para a Teoria do Núcleo Central a organização de uma 

representação é importante para sua definição e seu conhecimento, pois não basta saber 

somente o seu conteúdo. Se duas representações sociais apresentarem conteúdos diferentes, e 



  

 

suas organizações se derem em torno de um mesmo núcleo central, elas serão consideradas 

idênticas. Conclui-se a partir daí que o núcleo central é o que define uma representação, 

contribuindo assim para sua organização interna. O núcleo central se define pela natureza do 

objeto e pelo sistema de valores e normas sociais que compõem o contexto ideológico de um 

grupo social. É a partir da identificação deste núcleo que permite o estudo comparativo das 

representações entre os distintos grupos sociais. 

 
 

De acordo com Flament (1987) citado por Campos (2012) considera que os elementos 

periféricos são esquemas organizados em torno do núcleo, que por sua vez é responsável pela 

estruturação e estabilidade, concebendo o significado que constitui toda uma representação 

social. O sistema periférico tem também a função de tornar mais econômico o funcionamento 

de uma representação, no qual estes elementos que constituem este sistema se posicionam 

próximos ou mais distantes em referência ao núcleo central. Eles são ativados conforme 

inúmeras situações dando lugar a um funcionamento quase instantâneo da representação como 

guia de leitura da realidade. Segundo Campos (2003), o sistema central está relacionado às 

condições históricas, sociológicas e ideológicas, além das normas e valores sociais, e 

determina a organização e o significado da representação social. O sistema periférico está 

relacionado ao contexto imediato, à história de cada indivíduo e que consenti a adaptação da 

representação social às mudanças ocasionais de um grupo. 

 
 

O presente estudo buscou conhecer, através dos métodos da abordagem estrutural, a 

visão dos docentes sobre as competências necessárias e mais valorizadas para ser um bom 

docente no curso tecnólogo de gestão. 



  

 

Dentro do contexto das situações sociais reais, as práticas sociais são compreendidas 

como ―sistemas complexos de ação‖ (ABRIC, 1994b), ou, ainda, como ―conjuntos de 

condutas finalizadas pelos e para os grupos‖ (MOLINER, 2001). Nesse sentido, a noção de 

prática teria como referência básica a ação, o agir dos grupos; e a ação comporta então, 

necessariamente, dois componentes, ―o vivido e o cognitivo‖. E é isso que nos permite uma 

certa razão em estudar a prática, também por meio de instrumentos de natureza cognitiva 

(CAMPOS, 2003, p. 29). 

 
 

Campos (2003) nos revela ainda que para entender a natureza das relações possíveis 

entre práticas e representações sociais, é importante destacar duas dentre as quatro funções de 

uma representação, apontadas por Abric (1994a; 1994b): orientação e justificativa. São duas 

funções ligadas ao universo das condutas e dos comportamentos, ou seja, das práticas. A 

função de orientação permite que as representações conduzam os comportamentos e as 

condutas dos indivíduos, assim, as representações são um guia para a ação; a função 

justificadora autoriza uma postura e comportamentos dos indivíduos, assim como a 

conservação dos comportamentos de diferenciação social assumidos pelos grupos sociais 

(ABRIC, 1998). 

 
 

Para Campos (2003) uma questão teórica é colocada para entendermos as relações 

entre práticas e representações sociais: ―são as práticas que determinam as representações ou é 

o inverso?‖ (CAMPOS, 2003, p. 29). Para Rouquette (1998; apud, CAMPOS, 2003) é 

aceitável considerar as representações como condição das práticas, e as práticas como agente 

de transformação das representações. A partir de fundamentos em estudos empíricos, Abric 

(1998) também inferiu que as representações sociais devem ser vistas como uma condição das 



  

 

práticas e as práticas como uma causa que altera as representações. 

 

 
 

As representações sociais são vistas como ações sobre a realidade. Sendo assim, 

compreendidas como sistemas complexos de ação, as práticas estão bem distantes de 

estabelecer objetos claramente diferenciados das representações: tanto uma prática pode ser 

objeto representado, como uma representação qualquer pode conter elementos, conteúdos de 

esquemas, referentes aos aspectos práticos (CAMPOS, 2003). 

 
 

Esse autor classifica os estudos sobre a questão da determinação das práticas pelas 

representações (ou vice-versa) conforme três estudos realizados até hoje, a saber: estudos nos 

quais as práticas são determinantes na transformação das representações (como exemplos: 

Representação Social da Caça, em Guimelli, 1998; Representação Social das Enfermeiras, em 

Guimelli e Jacobi, 1990 e Guimelli, 1994b; Representação Social da Identidade Cigana, em 

Mamontoff, 1996a e 1996b); estudos que consideram que as representações têm um papel 

determinante na produção de práticas e comportamentos (estudos experimentais de Abric, 

1976, e Codol, 1972; e os estudos de situações de exclusão de Truchot, 1994 e Campos, 

1998a); e o terceiro, incluindo estudos, nos quais, levando em conta a complexidade das 

situações sociais reais, o estudo das representações contribui para a compreensão da situação, 

sem no entanto permitir a formulação de hipóteses explicativas unidirecionais e inequívocas 

(representações sociais recíprocas, professor-aluno, Gilly, 1980; representação social da 

AIDS, Morin, 1994, 1996 e Morin, Souville et Obadia, 1996; representação social do ―comer‖ 

e suas práticas, Lalhou, 1998). 

As representações funcionarão como guia de orientação das práticas nas situações que 

não ocorrerem transformações radicais da realidade objetiva. Isto acontecerá quanto maior for 



  

 

o grau de autonomia dos sujeitos, na situação, e quanto maior a intensidade das cargas 

afetivas, maior será o grau de determinação das práticas pelas representações. 

 
 

Para Campos (2012) a Teoria das Representações Sociais foi apresentada como uma 

teoria que tem capacidade de contribuir para pensar as práticas educativas e a relação entre os 

indivíduos inseridos nos grupos sociais e a universidade. 

 
 

Um estudo de representação social sem a sua devida descrição e explicação não 

possibilita a compreensão das ações dos professores, ou seja, entender as relações entre o 

pensamento e a ação desse profissional permitirá entender como as práticas são construídas, e 

como os papéis tanto de instituições escolares e de professores são constituídos e mantidos. 

Assim, um estudo de representações sociais que adota a Teoria das Representações Sociais 

deve ter um olhar para as dinâmicas sociais, pois uma ―representação social é uma formação 

simbólica, um conjunto organizado de significados, saberes, crenças ou cognemas‖ 

(CAMPOS, 2012, p. 46). 

 
 

Uma representação social nasce na interação de um grupo com um objeto, inserido na 

sociedade que protege este mesmo objeto, no qual se concorrem outras formações simbólicas, 

outros objetos, enfim, outros grupos sociais com diferentes culturas, valores, crenças e mitos. 

Este olhar já estava estabelecido nos primeiros estudos desenvolvidos sobre a Teoria das 

Representações Sociais, produzidos por Serge Moscovici e mais tarde por Denise Jodelet, 

delineado naquilo que se denominou de ancoragem. 

De acordo com Campos (2012) para permanecer fiel ao olhar psicossocial da Teoria 

das Representações Sociais um procedimento-padrão de  investigação  deveria admitir     ao 



  

 

menos dois estudos: o estudo das representações sociais como um conjunto organizado de 

significados que um grupo confere a um objeto, ou seja, seriam os significados que os 

professores referem ao trabalho docente; e um estudo do contexto, ou da dinâmica do 

contexto no qual esta representação social se produz e tem utilidade, determinando a 

identidade do grupo e regulando suas práticas. 

 
 

Para Campos (2012) ao estudarmos as situações sociais reais, as práticas sociais são 

compreendidas como sistemas de ação socialmente estruturados e estabelecidos em relação 

com os papéis ou ainda como conjuntos de comportamentos concluídos pelos e para os grupos 

sociais. 

 
 

Os estudos da Teoria das Representações Sociais têm como principal desígnio obter 

acesso ao conhecimento social que orienta as práticas de um dado grupo social, ou seja, o 

conhecimento que ela utiliza para interpretar seus problemas e justificar suas práticas sociais, 

o que tem interesse maior no estudo das práticas docentes no ensino superior. 

 

 
3.1. Participantes 

 
Ao todo, participaram deste estudo 107 docentes do ensino superior, pertencentes a 

três instituições privadas do Estado do Rio de Janeiro, todos docentes atuantes diretamente em 

cursos de graduação Tecnólogo em Gestão. Deste conjunto, 07 questionários não puderam ser 

aproveitados ou por preenchimento incorreto ou por preenchimento parcial das questões. Dos 

100 questionários aproveitados, apenas 03 ( 03% ) eram do sexo feminino; a grande maioria ( 

96%) com mais de 05 anos de experiência na docência superior, com 58% com mais de 04 

anos de docência no curso tecnólogo de gestão e 38% com experiência entre 02 e 03 anos no 



  

 

curso de gestão. 

 

 
 

A totalidade dos participantes tem ao menos uma especialização, sendo 83% de 

especializações nas áreas de administração ou gestão. Os portadores de mestrado 

correspondem a 44%, sendo que destes 50 % (correspondendo a 22 sujeitos da amostra geral) 

tem mestrado nas áreas de administração, gestão ou com grande afinidade (ex: engenharia de 

produção). Dentre os portadores de doutoramentos, em quantitativo de 12 ( 12% do total de 

sujeitos), nenhum doutoramento foi realizado nas áreas específicas de administração ou 

gestão. 

 
 

A idade média foi de 54,7 anos, dentre os sujeitos indicando uma faixa etária mais 

avançada para os docentes dos cursos de gestão. 

 
 

3.2. Instrumentos e Procedimentos 

 
 

O instrumento utilizado para o levantamento das representações consistiu em um 

questionário composto de uma questão do tipo "evocações" (Vergès, 1992; Pereira de Sá, 

1996; Campos, 1988), uma questão de escalas, com 18 itens, que avaliam a importância 

atribuída à formação acadêmica-pedagógica ( concretizada através da titulação stricto sensu, 

mestrado e doutorado) ou à experiência do docente na atuação no campo ( neste caso na 

gestão de empresas ou organizações de trabalho); seguida de uma escala de atitude quanto à 

experiência/titulação, acrescida de uma questão aberta de justificativa (ANEXO 1). 

 
 

O estudo das evocações se funda no princípio da ―associação livre‖ a partir de uma 

palavra  (ou  expressão)  indutora.  E evocações obedecem  a dois fundamentos.  O primeiro 



  

 

refere-se ao objeto de representação a ser estudado: a palavra indutora deve corresponder à 

nominação cotidiana que os sujeitos do grupo estudado atribuem ao objeto. O segundo 

fundamento estabelece o estudo das evocações como estudo da estrutura das representações. 

As representações sociais se organizam, estruturalmente, em núcleo central e sistema 

periférico (Abric 1998, 2003 ; Campos & Loureiro, 2003; Pereira de Sá, 1996). 

 
 

Foram escolhidas, por comodidade de acesso, três faculdades que ofertam o curso 

tecnólogo; sendo que os sujeitos foram abordados aleatoriamente no ambiente de trabalho e 

convidados a participar espontaneamente da pesquisa. Para isso, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta foi realizada nos turnos matutino e 

noturno, quando foi coletada a maioria dos dados (76,4%). 

 
 

No processo de análise das evocações, referente à Representação Social das práticas 

docentes superiores, foi utilizado o software EVOC (Ensemble de Programmes Permettant 

L'analyze des Évocations), onde foram analisados os dados para o reconhecimento da 

estrutura das representações sociais, com seus possíveis elementos centrais e periféricos. 

 
 

Na análise das evocações, foram considerados dois critérios: a frequência da evocação 

e a denominada ordem média de evocação (ou ordem média de aparecimento). O resultado da 

análise deu-se em uma "tabela de quatro casas" (ou uma tabela com quatro quadrantes). No 

quadro superior esquerdo, encontra-se a ―zona do núcleo central‖, as evocações mais 

frequentes e que aparecem, em média, nas primeiras posições, quadrante onde aparecem os 

supostos elementos centrais (Abric, 2003). 

 
 

O quadrante superior direito comporta a ―primeira periferia‖, onde estão os elementos 



  

 

que apresentam alta frequência associada a uma ordem média de aparecimento nas últimas 

posições. No quadrante inferior esquerdo, aparece a ―zona dos elementos contrastantes‖, que 

apresenta baixa frequência associada a uma ordem média de aparecimento nas primeiras 

posições. 

 
 

Finalmente, no quadrante inferior direito, aparesenta-se a ―segunda periferia”, 

constituída pelos elementos tipicamente periféricos, ou seja, de baixa frequência e geralmente 

evocados nas últimas posições. 

 
 

A chamada análise de similitude é uma técnica estatística que se funda no cálculo de relações 

de distância ou de desvios. Trata-se de um tipo de análise de dados aplicável a todo material 

que visa relacionar um conjunto de variáveis a um conjunto de sujeitos ou eventos. 

Particularmente é um tratamento estatístico muito coerente com o estudo das representações 

sociais, uma vez que permite alcançar uma medida homogênea à natureza das relações de 

distância ou proximidade que existem entre os elementos de uma representação social. As 

relações entre os elementos de uma representação social não são de equivalência, nem de 

contigüidade propriamente dita: são relações que podem ser definidas como relações de 

similitude, nas quais um elemento ―anda junto‖, está próximo ou distante de um outro 

(Flament, 1986; Verges, 1994; Sá, 1996), formando uma cadeia, uma rede, cuja natureza das 

relações entre os elementos é de proximidade de significado. 

 

― A concepção mínima coloca em jogo uma relação simétrica não-transitiva; é o 

que se chama: uma relação de similitude. A essa relação pode-se atribuir um valor 

para traduzir o fato que dois cognemas andam juntos com maior ou menor 

intensidade ou com maior ou menor nitidez. Foi para trabalhar com este tipo  de 



  

 

relações que nós desenvolvemos um método de análise dos dados, chamado: 

análise de similitude.‖ (Flament, 1986, p.140) 

 

 

O ponto de partida é uma matriz na qual se deduz (a partir de estratégias matemáticas 

que podem variar conforme o formato dos dados), para cada par de variáveis ou um índice de 

similitude. Para a obtenção deste índice ou indicador de similitude pode-se trabalhar 

indiferentemente sobre a distância entre as variáveis ou sobre a diferença dos desvios. O mais 

simples dos indicadores de similitude é baseado na co-ocorrência. 

 
Em uma lista de itens, da qual os sujeitos deverão escolher alguns, por exemplo, dois 

itens serão mais próximos, tanto maior o número de sujeitos que os tratem da mesma maneira. 

Para o estudo das ―competências para o ensino superior no curso de tecnólogo em gestão‖ 

empregou um conjunto de escalas, indo do (1) concordo plenamente ao (5) discordo 

plenamente, do tipo diferencial semântico, comparando sempre o valor das competências de 

ensino adquiridas em cursos de pós-graduação ( mestrado/doutorado) e as competências 

adquiridas no campo de trabalho e uteis às práticas de docência 

 
 

Uma vez calculado um indicador de similitude, para cada par de elementos (ou 

variáveis) se tem uma ―medida‖, um indicador do grau de distância. Por uma simples 

operação de introduzir um traço, uma aresta, indo de um elemento a um outro, tem-se um 

conjunto ―visível‖ de relações, o qual comporta todas as relações possíveis e dotadas de um 

valor ( o indicador de similitude, uma ―medida‖ de similitude). O passo seguinte é chegar a 

uma síntese, um resumo deste conjunto, preservando aquelas relações que são importantes, 

que estruturam o campo e descartando aquelas secundárias. Neste ponto se faz necessária  a 



  

 

noção de arvore máxima: 

 

 
 

― A análise de similitude utiliza uma dupla lógica: 

- simplificar o gráfico de similitude, ou seja, o sistema de relaçõe sentre as 

variáveis, retendo somente aquelas que são significativas de um certo ponto 

de vista; 

- encontrar e colocar em evidência os lugares de maior densidade do gráfico 

das relações de similitude. 

As duas lógicas são complementares. 

A árvore máxima corresponde ao primeiro objetivo: apontar um conjunto 

mínimo de relações que, de um certo ponto de vista, são as mais importantes. 

Intuitivamente, esta estrutura não se impõe necessariamente como a mais 

natural. É por isto que vamos defini-la e argumentar sua ecolha como um 

‗resumo‖ (Degenne, 1985, p.12) 

 

Uma árvore máxima é, portanto, um gráfico conexo e sem ciclos, no qual todos 

elementos são ligados entre si e que existe um único caminho para se ir de um elemento a 

outro. Ela constitui um dos gráficos possíveis de se obter a partir de uma matriz de similitude, 

na qual se está o mais próximo possível de uma estrutura, de um ―esqueleto‖ da representação 

social. O que não quer dizer que os elementos centrais estejam no centro visível do gráfico. A 

centralidade, é bom alertar, é um atributo qualitativo que pode ou não estar representado na 

árvore máxima; embora, na maior parte dos casos, o grau de conexidade (intensidade e 

quantidade de conexões) corresponda a um forte indicador da centralidade de alguns 

elementos. 

 
 

Na realização das análises dos dados de "caracterização", foi utilizado o software 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), que se propõe, por definição, ser um 

pacote estatístico para as ciências sociais. 



  

 

3.3. Resultados 

 

 

3.3.1. Questão de Evocação 

 

 
 

Os resultados apresentados referem-se aos dados obtidos, através da questão que 

solicitava as ―palavras ou expressões‖ que vêm à sua cabeça quando pensa nas ―competências 

necessárias para ser um bom professor do CURSO TECNÓLOGO EM GESTÂO‖. 

 
 

No primeiro quadrante do Quadro 1, os elementos mais relevantes foram "experiência- 

na-área", "comunicação", "conhecimento", "competências-pedagógicas", "domínio-do- 

conteúdo" e "competências técnicas", sendo provavelmente, os elementos centrais da 

representação. Também se destacam: ―relacionamento‖, ―atualização‖ e ―flexibilidade‖ que 

não podem ser descartados como elementos provavelmente centrais ou associados fortemente 

a um elemento central outro. 

 
 

O segundo e terceiro quadrante do Quadro 1 apresentam os elementos considerados de 

periferia próxima ou sistema periférico. Esses elementos correspondem às condutas dos 

sujeitos na sua relação com o mundo. Os elementos criatividade, ética, comprometimento, 

visão-sistêmica, organização, inovador, estudar, ser proativo e saber ouvir aparecem no 

sistema periférico. 

 
 

Estes resultados levam a pensar que: 

 

a) a crença que o conhecimento vindo de experiência de atuação no campo, ou 

seja em empresas, ou no mercado de trabalho específico, quer dizer na gestão 



  

 

de empresas, em seus diversos níveis é uma crença muito forte, muito 

consensual; 

 
 

b) há um conjunto de crenças que apontam o domínio do conhecimento, conhecer 

os assuntos , temas e técnicas é uma competência fundamental para o 

professor, ou seja ―dominar o assunto que está sendo ensinado‖, ( 

―conhecimento‖, ―domínio-do-conteúdo‖, competência técnica; porém não se 

pode saber qual a origem deste domínio , se vem da prática de atuação no 

campo, ou do estudo, especialmente em cursos de pós-graduação, tanto lato 

quanto stricto sensu.; 

 
 

c) Há uma valorização de termos que remetem diretamente à competências que 

podemos considerar como ―pedagógicas‖, ou seja competências vinculadas 

diretamente à prática de ensino: comunicação, relacionamento, flexibilidade e 

criatividade. 

 
 

Estes resultados, parecem valorizar ao mesmo tempo a experiência prática no mercado 

de trabalho da gestão de empresas, quanto a experiência prática como professor. Porém, não 

há menção ao papel da titulação, ou conhecimentos que poderíamos supor como 

exclusivamente oriundos de formações complementares. 
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Quadro1. Análise de Evocações da Representação das Competências para a Docência 

Superior no Curso de Tecnólogo em Gestão 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

10 Visão-sistêmica (4,30) 

  

  

  

  

  

 



  

 

3.3.2. Resultados das Escalas Comparativas das Competências para a Docência 

 

 

Considerando que as escalas foram apresentadas sempre de modo comparativo entre 

as competências associadas à experiência de atuação no campo e aquelas associadas á 

titulação, realizamos duas análises. A primeira constitui-se de análise simples das médias das 

repostas e a segunda de uma análise de similitude para avaliar a organização do campo das 

crenças (campo representacional, segundo CAMPOS, 2011), visualizada com base na 

extração de uma árvore máxima. 

 

A Tabela 1 apresenta as escalas cujas médias indicam o maior grau de aceitação das 

afirmações, e a Tabela 2 apresenta as escalas como maior grau de rejeição 



  

 

TABELA 1. Escalas que expressam crenças comparativas das competências 

valorizadas no ensino do curso de tecnólogo em gestão, com maior 

média de ACEITAÇÃO 
 

Competências de docência Média 
 

O professor com experiência no 

campo  consegue oferecer melhores 

estágios
 2.01

 

O professor com experiência no 

campo ensina com base em 

situações cotidianas da empresa 2.10 

O   professor   com   experiência no 

campo dá exemplos mais ricos 2.15 

O professor com experiência no 

campo   tem   mais  competência de 

gestão
 2.17

 

Quando o professor não tem 

experiência  no campo, o ensino  se 

torna excessivamente teórico 2.20 

O professor com Titulação 

incentiva mais a estudar 2.27 

O professor sem experiência no 

campo tem dificuldades de 

responder às perguntas dos alunos
 2.32

 
 



  

 

TABELA 2. Escalas que expressam crenças comparativas das competências 

valorizadas no ensino do curso de tecnólogo em gestão, com maior 

média de REJEIÇÃO 
 

Competências de docência Média 
 

 

O  professor  com  maior  Titulação 

tem maior conhecimento da área 4.02 

 

O  professor  com  maior  Titulação 

dá aulas melhores 3.84 

O professor com maior Titulação 

tem mais reconhecimento por  parte 

dos alunos 3.78 

O  professor  com  maior  Titulação 

tem maior conhecimento geral 3.53 
 



  

 

Estes resultados, embora parciais e limitados, apontam que, na visão dos participantes, 

que são docentes, na prática da docência no curso tecnólogo em gestão, a experiência vivida 

pelo docente no mercado de trabalho tem maior influência na qualidade do ensino. Das sete 

(7) crenças com maior aceitação entre os docentes, seis (06) valorização o conhecimento 

oriundo da experiência de campo e somente um está mais associada à titulação; 

inversamente, dentre as quatro (04) crenças mais fortemente rejeitadas, todas colocam as 

competências vinculadas à titulação em desvalorização comparativamente com as 

competências adquiridas no exercício profissional no mercado de trabalho em 

gestão/administração. 

 

 

 

Resultados da Análise de Similitude 

 

 

As respostas dos sujeitos às escalas apresentadas na questão dois (ANEXO 1) foram 

submetidas a um tratamento denominado análise de similitude, a partir da qual foi gerada uma 

matriz de correlações que permite a extração da chamada árvore máxima (Figura 1). A árvore 

máxima é uma expressão gráfica da representação do objeto pesquisado, esta tem por 

finalidade estabelecer a relação entre os elementos selecionados como categorias de acordo 

com a ocorrência de relação entre as categorias organizadas com as palavras oriundas das 

evocações dos indivíduos pesquisados. Foi utilizado como critério de análise neste 

procedimento, o grau de vizinhança entre os elementos categorizados, o grau de associações 

fortes entre os elementos (CAMPOS, 2003). 



  

 

 



  

 

 

 

Os resultados encontrados na árvore máxima indicam dois elementos como 

provavelmente centrais, portanto elementos que muito provavelmente organizam o campo 

representacional, o campo das crenças, percepções, visões etc.; a saber ―o docente que não 

tem experiência na área tem dificuldade em responder as questões dos alunos” e 

―Quando o docente não tem experiência na área faltam exemplos reais”. 

Podemos pensar, com base nestes resultados que são dois núcleos de temas, ou duas 

dimensões, em torno das quais a totalidade da visão das competências para a docência se 

organiza: 

 

Tema 1: quando o docente tem experiência, ele conhece o cotidiano, as situações cotidianas 

das organizações de trabalho ( empresas nas quais se efetiva a profissão de ―gestor‖), ele 

acumula maior competência de gestão 

Tema 2: o exemplo ( de situações reais, cotidianas, de solução de problemas) é um pilar 

fundamental das competências de ensino, e dá melhores e mais pertinentes exemplos, aquele 

docentes que tem experiência no campo. 

Embora os resultados pareçam indicar que os docentes mais titulados tenham 

“mais competências pedagógicas‖, de modo geral, naquela competência que parece 

fundamental ( trabalhar com os exemplos de situações reais) para o ensino neste curso em 

particular que é de natureza mais prática e técnica, esta competência parece estar mais 

reconhecida como vinculada á experiência anterior ou paralela do docente no próprio campo 

de atuação do tecnólogo ―gestor‖. 

Um segundo gráfico, contendo apenas 33% das correlações mais fortes, reforça estas 



  

 

hipóteses, uma vez que mostra: 

 

a) uma forte associação entre três elementos (Quem não tem experiência, tem dificuldade 

de responder questões dos alunos/ Faltam exemplos para o docentes que não tem 

experiência / O Docente que tem experiência tem maior conhecimento de gestão) 

b) uma forte associação entre as avaliações de competências (Docente com Experiência 

na área dá exemplos mais ricos / Quando o docente não tem experiência na área, o 

ensino fica demasiado teórico) 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

Resultados da Escala de Atitude Comparativa de Competências e Justificativas 

 

 

 

Por último foi aplicada uma escala solicitando uma avaliação comparativa, com cinco 

pontos, na qual os sujeitos deveriam escolher entre ―a experiência a de atuação na área é 

muito mais importante que a titulação‖ até o inverso, ―a titulação é muito mais importante 

para a docência do que a experiência na área‖. Em seguida, foi solicitado aos sujeitos que 

justificassem suas respostas. 

 

 

 
 

 
Para a docência, a experiência de atuação na área é muito mais 

importante que a titulação ( mestrado/doutorado) 

00 (00%) 

 
 

Para a docência, a experiência de atuação na área é mais 

importante que a titulação ( mestrado/doutorado) 

06 (06%) 

 
 

Para a docência, a experiência de atuação na área é a titulação 

(mestrado/doutorado) tem igual importância 

89 (89%) 

 
 

Para a docência a experiência de atuação na área é muito mais 

importante que a titulação ( mestrado/doutorado) 

03 (03%) 

 
 

Para a docência a experiência de atuação na área é muito mais 

importante que a titulação ( mestrado/doutorado) 

02 (02%) 

 
 

 

 

 

Os resultados mostram que uma grande maioria dos participantes acredita que os dois 

fatores tem o mesmo peso ou valor nas competências para o ensino, ou seja a quase totalidade 



  

 

apresenta uma posição que podemos chamar de normativa, pois além de fortemente 

consensual, converge com os discursos e documentos oficiais acadêmicos que apontam para a 

indissociabilidade entre teoria e prática e valorizam, além da experiência prática, a 

importância da pós-graduação stricto sensu na formação para a docência superior. 

Contudo, a análise das justificativas mostra outro cenário, no qual os sujeitos parecem 

considerar que, uma vez que o docente tenha uma experiência prática, os estudos vinculados à 

titulação vão ampliar os conhecimentos, abrir os horizontes; mas a base é a experiência 

pratica. 



  

 

CONCLUSÃO 

 
O objetivo do trabalho foi de estudar as representações que os docentes do Curso 

Tecnólogo em Gestão produzem acerca das competências mais valorizadas ou importantes 

para exercer esta docência. O estudo da literatura e o contato concreto com este campo me 

levaram a propor uma chave-de-leitura ou de análise, baseada na comparação cotidiana que 

estes docentes fazem entre a ―experiência de atuação na área‖ ou no mercado de trabalho, ou 

seja a experiência como profissional que atua na gestão de organizações, especialmente 

empresas, e a necessidade e valorização da titulação mestrado/doutorado existente nas 

universidades; valorização esta que não vem somente dos coordenadores de cursos, diretores 

ou pró-reitores, mas também institucional e oficialmente dos órgãos governamentais 

responsáveis pela avaliação do ensino superior. 

 
 

No caso do curso de gestão, é necessário olhar duas particularidades. A primeira é que 

a ―prática‖ ou a profissão do administrador não nasceu dentro das universidades, mas dentro 

das empresas; ela nasce no desenvolvimento da era moderna, com a evolução do modelo 

industrial e a complexificação das etapas e da tecnologia da produção; do mesmo modo, o 

―ensino‖ desta profissão não surgiu nas universidades, foram grupos de empresários, 

proprietários de empresas ou industrias, administradores, engenheiros, contadores, psicólogos 

etc que começaram a se organizar naquilo que foi ganhando o nome de ―escolas de negócios‖ 

para troca de experiências e transmissão do conhecimento prático acumulado. A Teoria Geral 

da Administração é uma sistematização de práticas ocorridas no interior das organizações, 

cuja transmissão se dá pelos estudos de caso, discussão de caos concretos, estágios etc. Então 

o ensino é de natureza prática e o curso de Tecnólogo em Gestão é uma derivação do ensino 

da administração. 



  

 

A segunda particularidade, aponta que, como curso técnico superior neste domínio, seu 

ensino deveria estar muito mais articulado, mais integrado com o mundo das empresas, com o 

mercado de trabalho dos administradores; grande parte do aprendizado deveria se realizar 

―praticando‖ a gestão, cujo modelo didático é o dos estágios; então trata-se de um curso que 

se adequa muito fortemente ao modelo proposto pela legislação que cria os cursos de 

―tecnólogos superiores‖ no Brasil, por sua natureza técnica e prática, ou seja a diferença entre 

a teoria e a prática é que na teoria ―você sabe tudo, mas nada funciona‖, e na prática ―tudo 

funciona, mas nem sempre você sabe o por que‖. Porém os sistemas universitários de 

avaliação não parecem levar em consideração as competências na área, nem no momento do 

recrutamento, nem nas avaliações ministeriais. 

 
 

Nossos resultados foram, para nós, surpreendentes. Primeiro, na análise das evocações 

que mostrou, de um lado a experiência na área como o elemento mais relevante, mostrando 

sua importância. De outro lado, apareceu também muito significativamente um conjunto de 

competências pedagógicas (que podem ser chamadas de ―competências de ensino‖), de onde 

podemos pensar que eles valorizam o professor que ―domina o conteúdo, tem bom 

relacionamento, se atualiza, dá bons exemplos e sabe organizar seu trabalho”. 

 
 

Não há nenhum indicador que estas competências estejam, na visão dos sujeitos, 

associadas à titulação ou à formação continuada; o que nos faz pensar que estas 

―competências pedagógicas‖ são valorizadas porque vem da própria prática docente, ou seja 

da experiência prática do docente, como se houvesse um perfil ou vocação. 

Os resultados das escalas comparativas e da árvore de similitude mostram um aspecto 

que está associado à história do campo da administração e da gestão: para ser bom professor a 



  

 

experiência na área é fundamental, constitui a base. Na visão dos participantes, é esta 

experiência que permite ao docente ―trazer a realidade das empresas‖ para dentro da sala de 

aula; devido a essa experiência o docente conhece o cotidiano das empresas e é capaz de 

transmitir esse conhecimento, apresenta e analisa exemplos reais; então o conhecimento 

prático aparece como real, como verdadeiro, que leva o aluno a futuramente, saber lidar com 

os problemas de gestão. 

 
 

Por fim, os últimos resultados reforçam que, para os nossos participantes, a 

experiência na área é a base do conhecimento e do ensino, apesar do mundo acadêmico 

universitário afirmar que a experiência e a titulação (mestrado/doutorado) tem o mesmo peso, 

a titulação somente cumpre seu papel de aprofundamento ou ―especialização‖ em temas, a 

partir da experiência prática como base. Porém, também para a maioria deles, o docente que 

tem experiência ensina o cotidiano, as rotinas, os procedimentos técnicos frequentes, mas até 

certo ponto, e o estudo sistemático encontrado nas titulações amplia a visão, permitindo ao 

docente superar o habitual ou o superficial, abre novas perspectivas ( de onde a inovação é 

necessária e importante) e cria novas competências, que só a experiência prática não criaria. 

 
 

Assim, entendemos que, na visão dos sujeitos, o percurso ideal na construção das 

competências docentes seria ter a experiência na área, e aprofundar ou enriquecer com a pós 

graduação stricto sensu. 
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ANEXO 1 

 
Instrumento 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de estudar o ensino superior no curso de GESTÃO (nível 

Tecnólogo). Para entendermos melhor essa prática docente gostaríamos da sua colaboração 

através da sua opinião. Lembramos que sua participação é essencial e anônima, em nenhum 

momento suas respostas serão identificadas individualmente. Todas as respostas serão 

utilizadas unicamente para fins de pesquisa. 

 

 

 

 

  

 

Graduação   □ Bacharelado □ Licenciatura 

 

N° 

 

 

  

 

 

  



  

 

  
 

 

1) Quando você pensa no seu trabalho como professor do curso (tecnólogo) de GESTÃO, 

quais as COMPETÊNCIAS que vem à sua mente e que mais contribuem para a 

formação de um profissional excelente e mais bem preparado para o mercado de 

trabalho. 

Dê, no mínimo 3 competências. 

 

 
1............................................................... 

 
2............................................................... 

 
3................................................................ 

 
4................................................................ 

 
5................................................................. 

 
6.................................................................. 

 
7.................................................................. 

 
8................................................................... 

 

 

 

2) Pensando ainda no seu trabalho como docente do curso de GESTÃO, agora 

gostaria que você marcasse com um X apenas uma resposta abaixo. 

Marque por favor, apenas a resposta que mais se aproxima do que você pensa 

sobre as afirmações descritas abaixo: 

 

menos de 01 ano   □ entre 01 e 02 anos   □ de 02 a 05 anos   □ Mais de 05  anos 

 

 

menos de 01 ano   □ entre 01 e 02 anos   □ de 02 a 05 anos   □ Mais de 05  anos 



  

 

2.1. O ensino fica muito ―teórico‖ se o professor não tiver experiência como gestor em 

empresa de média ou grande porte. 

□ concordo totalmente □ concordo □ nem concordo nem discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 

 

2.2. Saber fazer pesquisa, dentro do rigor acadêmico, é uma competência fundamental para o 

docente e para o profissional de mercado de gestão. . 

□ concordo totalmente □ concordo □ nem concordo nem discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 

 

2.3. O mais importante para o professor, no ensino superior, é ter uma boa formação nas 

―competências pedagógicas‖. 

□ concordo  totalmente □ concordo  □ nem  concordo  nem  discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 

 

 
2.4. Se o professor não tem experiência no mercado de trabalho, faltarão exemplos para o 

estudo de casos na sala de aula. 

□ concordo totalmente □ concordo □ nem concordo nem discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 

 

2.5. Em geral, os professores que tem mestrado ou doutorado na área de administração 

(GESTÃO) são professores que têm mais conhecimento sobre a gestão de organizações. 

□ concordo totalmente □ concordo □ nem concordo nem discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 

 

2.6. Nenhuma titulação acadêmica substitui o conhecimento prático obtido na experiência do 

dia a dia das organizações. 

□ concordo  totalmente □ concordo  □ nem  concordo  nem  discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 



  

 

 
 

2.7. Se o professor não tem experiência no mercado, ele terá dificuldade de responder às 

questões dos alunos sobre situações reais ocorridas no dia a dia de um gestor. 

□ concordo totalmente □ concordo □ nem concordo nem discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 

 

2.8. Em geral, os professores que tem mestrado ou doutorado na área de administração 

(GESTÃO) têm mais competência pedagógica e assim ministram ―aulas melhores‖. 

□ concordo  totalmente □ concordo  □ nem  concordo  nem  discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 

 

 
2.9. As atividades extraclasse organizadas e promovidas com professores com maior formação 

acadêmica são mais interessantes e produtivas. 

□ concordo totalmente □ concordo □ nem concordo nem discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 

 

2.10. O professor com experiência de gestão nas organizações, especialmente em empresas de 

médio e grande portes, apresenta exemplos mais ricos, uma vez que são situações de sua 

vivência prática. 

□ concordo totalmente □ concordo □ nem concordo nem discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 

 

2.11. O fato do professor ter doutorado na área de administração (GESTÃO) mostra que ele 

tem um conhecimento muito elevado da gestão de empresas. 

□ concordo totalmente □ concordo □ nem concordo nem discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 

 

2.12. O professor com experiência de gestão nas organizações conhece melhor as situações 

cotidianas das empresas e consegue responder melhor às questões dos alunos.. 



  

 

□ concordo totalmente □ concordo □ nem concordo nem discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 

 

2.13. O professor que trabalha e está inserido no meio empresarial organiza e pode promover 

melhores estágios através da sua rede de relacionamentos. 

□ concordo totalmente □ concordo □ nem concordo nem discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 

 

2.14. O professor que tem experiência profissional na área de gestão sabe e conhece melhor as 

competências que realmente são necessárias para uma gestão eficiente e eficaz nas empresas. 

□ concordo totalmente □ concordo □ nem concordo nem discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 

 

2.15. As aulas dos professores com pós-graduação (mestrado ou doutorado) incentivam a 

importância do estudo na formação contínua do gestor, empresário ou administrador. 

□ concordo totalmente □ concordo □ nem concordo nem discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 

 

2.16. O professor do ensino superior em GESTÃO é mais reconhecido pelos alunos pela sua 

titulação. 
 

□ concordo totalmente □ concordo □ nem concordo nem discordo □ discordo □ discordo 

totalmente 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Para ser um bom professor do curso Tecnólogo em Gestão... 

(marque a opção que melhor corresponde à sua opinião) 

 
 

a) ... é MUITO mais importante que o docente tenha um boa experiência de 

atuação no mercado de trabalho (na gestão de organizações), do que tenha 

cursos de pós-graduação, mestrado ou doutorado. Não é necessário ter 

titulação, para ser um bom professor neste curso. 

 

b) ... a experiência de atuação na gestão de organizações no mercado de 

trabalho, é mais importante do que o conhecimento adquiridos nos cursos de 

pós-graduação, mestrado ou doutorado. 

 

c) ... objetivando a qualidade do ensino, uma boa experiência de atuação no 

mercado de trabalho e a continuidade dos estudos em cursos de pós-graduação, 

especialmente mestrado ou doutorado, tem o MESMO PESO ou valor. 

 

d) ... a continuidade dos estudos, através de cursos de pós-graduação, mestrado 

e doutorado é tão importante quanto a experiência de atuação na gestão de 

organizações no mercado de trabalho. 

 

e) ... é MUITO mais importante que o docente tenha cursos de pós-graduação, 

mestrado ou doutorado do que uma boa experiência na gestão atuando no 

mercado de trabalho. É necessário ter titulação, para ser um bom professor 

neste curso. 

 

 

 

 
 

JUSTIFIQUE sua resposta: 
 

_ 
 

 

_ 
 

 

_ 
 

 

_ 
 

 

_ 
 



  

 

_ 
 

 

_ 
 

 
 


