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Mas ele desconhecia esse fato extraordinário: 
Que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. 

De forma que, certo dia à mesa, ao cortar o pão 
o operário foi tomado de uma súbita emoção. 

Ao constatar assombrado que tudo na mesa  
 - garrafa, prato, facão - era ele quem os fazia. 

Ele, um humilde operário, um operário de construção. 
Olhou em torno: gamela, banco, enxerga, caldeirão 

Vidro, parede, janela, casa, cidade, nação! 
Tudo, tudo que existia era ele quem o fazia. 

Ele, um humilde operário.  
Um operário que sabia exercer a profissão. 
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Resumo 

A presente tese de doutorado teve por objetivo geral investigar as competências na formação e 
prática profissional do tecnólogo em construção de edifícios. Nesse contexto, a pesquisa 
contribuiu para a discussão acerca da natureza de competências e habilidades requeridas para 
ocupações profissionais historicamente caracterizadas como predominantemente práticas, no 
sentido de fundadas em saberes práticos, extra-acadêmicos e pragmáticos (saber-fazer), em 
contraste com competências simbólico-formais fundadas em saberes formais-conceituais 
(saber-dizer). A tese encontra-se fundamentada na perspectiva da psicologia histórico-cultural 
e amparada pela proposta teórico-metodológica da Clínica da Atividade.  A pesquisa foi 
realizada com egressos, professores e gestores do Curso Superior de Tecnologia em 
Construção de Edifícios. Para atingimento dos objetivos esperados adotou-se a combinação de 
métodos quantitativos e qualitativos de produção e análise dos dados. Na etapa quantitativa, 
aplicou-se um questionário socioprofissional, obtendo-se o retorno de 41(quarenta e um) 
participantes. A análise dos dados quantitativos foi realizada através de estatística descritiva 
uni e multidimensional, complementada por análise estatística inferencial. Na etapa 
qualitativa, realizou-se consulta a documentos oficiais de natureza pedagógica, entrevistas 
semi-dirigidas com professores e gestores do curso e, por fim, as entrevistas de Instrução ao 
Sósia (IaS) com egressos. Esta etapa foi executada através de análise clínico-interpretativa, 
tendo por base a perspectiva histórico-cultural vigotskiana e a abordagem social das 
competências e habilidades. Os resultados analisados permitiram constatar que os 
profissionais são, na maioria jovens (média de idade de 26 anos e 06 meses), 58,6% do sexo 
feminino, 58,5% solteiros e somente 19,5% tem filhos. Também averiguou-se que a profissão 
de tecnólogo em construção de edifícios tem servido como estágio preliminar ou caminho de 
passagem em direção a outra formação e ocupação profissional, àquela de engenheiro civil. 
As principais competências requeridas do tecnólogo em construção de edifícios recobrem os 
domínios da gestão, projetos e orçamento. Conclui-se que a ocupação profissional do 
tecnólogo em construção de edifícios apresenta uma formação sólida e atualizada com as 
demandas do mercado de trabalho, havendo concatenação entre os conhecimentos teóricos e 
práticos em função das estratégias pedagógicas utilizadas durante o processo de formação 
profissional, segundo avaliação dos sujeitos participantes. No entanto, ainda tem sua área de 
especificidade estabelecida notadamente em relação aos engenheiros civis. Por esta razão, 
percebe-se que há uma necessidade de consolidação da identidade profissional do tecnólogo 
em construção de edifícios junto às entidades regulamentadoras da profissão e ao mercado de 
trabalho.  
 
Palavras-chave: qualificação profissional, competências, tecnólogo em construção de 
edifícios, clínica da atividade, instrução ao sósia 
 

 

 

 

 



 

  

Abstract 

The present doctorate research aimed to investigate competencies in training and professional 
practice of technologists in building construction. The research contributed in this context to 
the discussion about the nature of competencies and skills required for professional 
occupations historically characterized as predominantly practical, founded on practical, extra-
academic and pragmatic knowledge (know-what), in contrast to symbolic-formal 
competencies based on formal and conceptual knowledge (know-how). The thesis is based on 
the perspective of the historical-cultural psychology and supported by theoretical and 
methodological proposals of Clinic of Activity. The survey was conducted with certified 
professionals (former students), teachers and managers participating in the Course of 
Technology in Building Construction. A combination of quantitative and qualitative methods 
of production and data analysis was adopted for achievement of expected goals. A socio-
professional survey was applied in the quantitative step, 41 (forty one) participants having 
returned the on-line questionnaire. The quantitative data analysis was performed using 
descriptive uni and multidimensional statistic methods, completed by inferential statistical 
analysis. Official pedagogical documents were inspected in the qualitative stage, what was 
completed by semi-structured interviews with teachers and managers and  Instruction to the 
Double interviews with professionals. This step was based on clinical and interpretative 
analysis, based on the cultural-historical Vygotskian perspective and the social approach to 
competencies and skills. Results allowed verifying that professionals are mostly young 
(average age of 26 years and 06 months), 58.6% of participants being female, 58.5% single 
and only 19.5% having children. It was also verified that the profession of technologist in 
construction of buildings is considered as a preliminary stage or passageway toward other 
training and professional occupations, especially civil engineering. The main competencies 
required from technologist in construction of buildings encompass areas of management, 
project and budget. Final conclusion stresses that the occupation of technologist in 
construction of buildings has a solid background in terms of formation, connected to demands 
of the labor market and based on theoretical and practical knowledge issued from previous 
training process, according to the evaluation of participants. However, this professional 
occupation is still referred to civil engineering. For this reason, a need for consolidation of 
professional identity of technologist in building construction by the regulators of the 
professional activity and by the labor market is required. 
 
Keywords: professional qualification, competencies, technologists in building construction, 
clinic of activity, instruction to the double. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Résumé 
 
 
La recherche objet de cette thèse de doctorat a eu comme but l’étude des compétences 
mobilisées dans la formation et la pratique professionnelle du technologue du bâtiment. Dans 
ce contexte, la recherche a contribué pour la discussion concernant la nature des aptitudes et 
des compétences requises pour les professions libérales historiquement caractérisés comme 
essentiellement pratiques, fondées sur la connaissance pratique (savoir-faire), extra-
universitaire et pragmatique, contrairement aux compétences symboliques-formelles fondées 
sur la connaissance formelle et conceptuelle (savoir-dire). La thèse est basée sur la 
perspective de la psychologie historique-culturelle et soutenue par la proposition théorique et 
méthodologique de la Clinique de l'Activité. L'enquête a été menée auprès des diplômés, des 
enseignants et des responsables du Cours de Deuxième Cycle en Technologie du Bâtiment. 
Pour la réalisation des objectifs attendus c'était adopté Une combinaison de méthodes 
quantitatives et qualitatives a été adoptée pour la production et l'analyse des données. Une 
enquête socio-professionnelle a été appliqué dans l'étape quantitative, un retour de 41 
(quarante et un) participants ayant été obtenu.  L'analyse quantitative des données a été basée 
sur des outils statistiques descriptives uni et multidimensionnelles ; cette analyse a été 
complétée par analyse statistique inférentielle. L’étape qualitative a compris une procédure de 
consultation des documents pédagogiques officiels, des entretiens semi-structurés avec les 
enseignants et les gestionnaires du cours et enfin l’usage de la technique de l'Instruction au 
Sosie (IaS) avec les diplômés. Cette étape a été basée sur une analyse clinique et 
interprétative, fondée sur la perspective historique-culturelle de Vygotsky et de l'approche 
social de compétences et aptitudes. Les résultats analysés ont montré que les professionnels 
sont surtout des jeunes (âge moyen 26 ans et 06 mois), 58,6% de femmes, 58,5% étaient 
célibataires et seulement 19,5% ont des enfants. Il a été également démontré que la profession 
de technologue en bâtiments est vue comme une étape préliminaire vers le passage pour 
l’activité professionnelle, celle d'ingénierie du bâtiment. Les compétences principales requises 
pour le technologue du bâtiments recouvrent les domaines de la gestion, du projet et du 
budget. La conclusion générale pointe que l'occupation de technologue en bâtiment a un fond 
solide et mis à jour par rapport aux exigences du marché du travail, dûment lié aux 
connaissances théoriques et pratiques en termes de formation préalable. Néanmoins, le 
domaine spécifique du technologue du bâtiment a comme référence l’ingénierie du bâtiment.  
On conclue donc sur le besoin de consolidation de l’identité professionnelle du technologue 
du bâtiment auprès des secteurs de contrôle de la profession et du marché de travail.  
 
Mots-clés: qualification professionnelle, compétences, technologue du bâtiment, activité 
clinique, instruction au sosie.  

 
 
 
 

 

 



 

  

Apresentação 

O presente trabalho de pesquisa contribuiu para o aprofundamento da compreensão 

acerca da relação entre as competências sócio-cognitivas propostas como objetivos 

pedagógicos a atingir na formação do Curso Superior de Tecnologia em Construção de 

Edifícios e o rol de competências desses profissionais mobilizadas na sua prática profissional. 

Os Cursos Superiores de Tecnologia (CST’s) são cursos de graduação, abertos a candidatos 

que concluíram ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo 

seletivo. Têm como principal objetivo a formação para a produção e inovação científico-

tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens e serviços (Ministério da 

Educação [MEC], 2016), organizados para atender a demandas específicas do mercado de 

trabalho e às novas tecnologias. O aluno concluinte recebe o diploma de Tecnólogo e poderá 

continuar seus estudos através dos cursos de pós-graduação lato e estricto sensu 

(especialização, mestrado e/ou doutorado). 

A intensificação da oferta desse tipo de formação é uma tendência mundial, apesar do 

intenso debate acadêmico sobre questões subjacentes a tal crescimento, como a relação (e 

eventual hierarquia) entre saberes formais e informais (Da Rocha Falcão, 2008b; Piaget, 

1978;), bem como as dificuldades inerentes à formação escolar dirigida a saberes com forte 

componente prático, como é o caso de vários tipos de saber demandados do tecnólogo, 

segundo discute Friedrich (2010).  Tal tendência de crescimento é igualmente sentida em 

termos da oferta pelas Instituições de Ensino Superior (IES), públicas e privadas, no Rio 

Grande do Norte (Universidade Federal do RN [UFRN], Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do RN [IFRN], Universidade Portiguar [UNP], Centro Universitário 

FACEX [UniFACEX], Centro Universitário do RN [UNI-RN], e outras).  



 

  

Através da presente pesquisa, trouxemos subsídios relevantes para o aprimoramento 

dos cursos de formação e capacitação desses profissionais, visando o estabelecimento de uma 

compreensão dinâmica e integrada dos saberes teórico e prático (Frade & Da Rocha Falcão, 

2008). Tal contexto de problematização teórica, com seus desdobramentos em termos de 

encaminhamentos para o ensino, motivaram, portanto, a proposição do presente estudo.  

A fim de clarificarmos os tópicos que presidiram a presente pesquisa, apresentaremos 

primeiramente uma introdução contendo um breve histórico sobre o interesse e a importância 

em investigar sobre os temas competências, formação profissional e mercado de trabalho. No 

capítulo seguinte exporemos sobre a revisão de literatura, partindo do referencial acerca dos 

conhecimentos, habilidades e competências práticos e formais/conceituais, perpassando sobre 

os conceitos de competências e, culminando com a abordagem teórica da Clínica da 

Atividade. Em seguida, discutiremos alguns pontos acerca da dinâmica, (des)continuidades e 

complementaridades na relação entre  educação formal e formação profissional. Abordaremos 

ainda, em outro capítulo, os objetivos almejados e a trajetória metodológica utilizada para 

atingi-los. Nos capítulos posteriores, apresentaremos os resultados e considerações finais e, 

por último, relacionaremos as referências bibliográficas que ampararam esta pesquisa. 
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1. Introdução 

A escolha pelo tema geral indicado, ou seja, aproximações ou distanciamentos entre o 

rol de competências previsto para formação do Tecnólogo em Construção de Edifícios e 

demandas específicas da sua prática profissional surgiu a partir do interesse em desenvolver 

uma pesquisa que pudesse contribuir para uma posterior ação na instituição formadora 

pesquisada, visto que a atualização constante dos currículos é uma preocupação sistemática 

das instituições de ensino superior. Além disso, percebemos a necessidade de trabalhar esse 

tema como resultado da atuação como docente nos cursos de formação destinados a 

tecnólogos durante os anos de 2002 a 2010.  Nestes cursos, constantemente os alunos 

questionavam sobre a perspectiva de inserção no mercado de trabalho para os tecnólogos e 

interrogavam se a formação adquirida na graduação realmente os deixaria aptos para essa 

inserção. 

É importante salientar também a preocupação em contribuir para o domínio da 

Psicologia1 no que se refere ao estudo das competências e habilidades necessárias ao exercício 

profissional na área. Em relação a escolha pela área da pesquisa, a construção civil, percebe-

se que a mesma oferece uma demanda considerável de vagas de emprego no estado do Rio 

Grande do Norte, não obstante haver carência de mão-de-obra qualificada para atender a 

demanda. Segundo pesquisa realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(Senai, 2011), a falta de trabalhadores técnicos ligados à obra (nível básico) foi indicado por 

73% das empresas pesquisadas; já a carência de  trabalhadores especializados (nível superior) 

foi apontada por 53% das empresas consultadas. Esse quadro foi intensificado, com as 

necessidades das obras que apareceram até 2014, em decorrência da realização de alguns 

                                                
1 Notadamente a interface entre as psicologias cognitiva, escolar e do trabalho, sem prejuízo de outras 
contribuições e mesmo de outros domínios de produção de conhecimento.  
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jogos da Copa do Mundo de Futebol em Natal/RN e pelos projetos do governo federal para 

aceleração do crescimento (Programa de Aceleração do Crescimento – PAC – cf. 

http://www.pac.gov.br/ ). Apesar de se observar, a partir de 2015 claro arrefecimento na área 

de construção civil, por questões políticas-econômicas conjunturais no Brasil, a área ainda é 

grande geradora de empregos no país. Tal constatação é ressaltada por documento de 

organização pedagógica do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios do IFRN (2012), 

onde se lê:  

No Brasil, a construção civil constitui um importante setor para a economia, sendo 

responsável diretamente por uma parcela significativa e crescente de tudo o que é 

produzido. Além da participação direta no Produto Interno Bruto (PIB), a construção 

civil demanda, à montante, inúmeros insumos, gerando riquezas em uma longa e 

complexa cadeia de fornecedores. (p.07) 

Nesse contexto, a pesquisa teve como problemática geral a compreensão das inter-

relações entre educação escolar e demandas específicas do trabalho, buscando aprofundar o 

entendimento acerca dos processos de aprendizagem desenvolvidos no ambiente formal de 

ensino (instituição de ensino) e fora dele (ambiente de trabalho). Nesse estudo buscou-se 

portanto estabelecer a relação entre as competências-foco listadas para desenvolvimento na 

formação do Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios e o rol de 

competências efetivamente mobilizadas na sua trajetória e prática profissional, já na condição 

de egressos.  Em virtude da escolha deste tema, optou-se pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre o Trabalho (GEPET), e neste grupo, o núcleo de pesquisa “Trabalho, Desenvolvimento 

e Saúde (nTDS)”, coordenado pelo Prof. Dr. Jorge Tarcísio da Rocha Falcão, indicado como 

orientador desta tese.  

Assim, o presente estudo contribuiu de maneira relevante para o debate geral acerca das 

relações entre os pólos explícito e tácito do funcionamento cognitivo (Frade e Da Rocha 

Falcão, 2008), e com o desdobramento desse debate em Psicologia do Trabalho, em termos da 
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concatenação da formação técnico-profissional com o rol de competências demandadas na 

atividade efetiva de trabalho. Os dados aqui gerados servirão, entre outros objetivos, para 

recomendações de ações de intervenções na instituição de ensino pesquisada, no que se refere 

à adequação da grade curricular (caso necessário), com objetivo de atender as demandas de 

trabalho na formação e capacitação desse tipo de profissional.  

Outro aspecto a mencionar no rol de  pontos de sustentação do presente trabalho de tese, 

diz respeito à deflagração da fase de implantação, no Brasil, da Rede Nacional de Certificação 

Profissional e Formação Inicial e Continuada (Rede Certific), criada a partir da Portaria 

Interministerial n. 1.082, de 20 de novembro de 2009. A Rede Certific é um programa de 

certificação de saberes adquiridos em processos formais e não formais de ensino-

aprendizagem e formação inicial e continuada, onde os trabalhadores, jovens e adultos 

buscam reconhecimento formal dos saberes adquiridos na sua trajetória de vida e trabalho 

(www.portal.mec.gov.br).  

Na França, desde 1992 começou-se a levar em consideração a experiência para obtenção 

de um diploma ou de um título, contudo a consolidação deste direito aconteceu somente em 

2001. Este novo direito, segundo Zarifian (2003), reconhece que o conhecimento prático 

produz conhecimentos e competências se não iguais, pelo menos comparáveis (em termos de 

instrumentalização para a prática profissional) àqueles adquiridos na educação formal. No 

Brasil, a partir de 2012, foi iniciada a certificação profissional das áreas de música, construção 

civil, turismo e hospitalidade, eletroeletrônica e pesca (MEC, 2012).  

Além da contribuição científica dada a esse programa (Rede Certific), mais 

especificamente na área da construção civil (notadamente porque o IFRN é uma das escolas 

autorizadas e responsáveis por essa certificação), também cooperou-se para um projeto 

institucional, no qual estou inserida, chamado de Observatório da Vida do Estudante de 

Formação Profissional (OVEP). Esse Projeto tem por objetivo acompanhar o estudante desde 
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seu ingresso na instituição, até sua inserção no mercado de trabalho. Através desta tese, 

também pudemos contribuir para o desenvolvimento das pesquisas sobre competências 

profissionais desenvolvidas pelo GEPET, no que diz respeito às parcerias de pesquisa com a 

disciplina de Psicologia do Trabalho (Chaire de psychologie: http://psychologie-

travail.cnam.fr/) do Centre National des Arts et Métiers (CNAM-Paris-França), através do 

prof. Dr. Jorge Falcão, pois tal centro tem forte interesse na referida problemática (Clot, 2004; 

Clot & Faïta, 2000). Dessa forma, os possíveis desdobramentos a partir dessa pesquisa 

poderão contribuir principalmente e de forma direta para o desenvolvimento regional no que 

se refere a questões sobre competências e qualificação profissional. 
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2. Referencial teórico 

Os conceitos teóricos que forneceram os operadores analíticos da presente pesquisa 

estarão apresentados, discutidos e concatenados aqui. Inicialmente será abordada a discussão 

acerca da relação entre os conhecimentos formais/conceituais e os conhecimentos 

informais/práticos, o que conduzirá à discussão acerca do conceito multidimensional de 

competências e habilidades. A consideração de tal multidimensionalidade servirá de 

contraponto à ideia de uma hierarquia entre formas de conhecimento, com a primazia do 

conhecimento formal sobre os demais tipos de conhecimento – notadamente o “saber-fazer” 

característico do conhecimento informal, extra-escolar. Discutir-se-á igualmente a evolução 

teórico-conceitual do conceito de competência, que passa de uma formulação  inicialmente 

centrada no indivíduo, no sentido de um rol de habilidades e informações acumuladas como 

acervo pessoal, por determinado indivíduo ao longo de seu percurso biográfico, para uma 

perspectiva que não despreza o papel do indivíduo enquanto tal, mas agrega ao conceito de 

competência os aportes de outros indivíduos, bem como de ferramentas da cultura.  

 

2.1. Acerca dos conhecimentos, habilidades e competências formais/conceituais e 
informais/práticas: oposição ou complementaridade? 

 

O exame da literatura disponível acerca de competências e habilidades, no domínio da 

psicologia (notadamente psicologia cognitiva e psicologia do trabalho), permite a constatação 

da existência de três perspectivas teóricas, as quais se diferenciam fundamentalmente no que 

diz respeito às relações entre conhecimentos formais e informais. A primeira perspectiva 

defende que o conhecimento formal, sendo algo abstrato e sistêmico, dificilmente pode ser 

transportado à prática cotidiana, havendo além do mais uma hierarquia entre saber formal, 
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considerado superior, e informal, subordinado àquele (Piaget, 1978; ver abordagem crítica a 

essa perspectiva em Da Rocha Falcão, 2008b). A segunda perspectiva defende que há um 

caminho de transposição possível e desejável da “cultura da educação” ou cultura formal-

escolar para o contexto de atividades e demandas extra-escolares (Bruner, 2001; Bruner, 

2014; Overton, 1990). A terceira perspectiva, finalmente, propõe que o conhecimento formal 

pode ser relacionado com o conhecimento prático,  numa relação de complementaridade em 

que os pólos formal e prático se empoderam mutuamente, contribuindo para a amplificação 

global de competências em ambas as direções e contextos (Vygotski, 2001, 2014), o que aliás 

tem repercussões relevantes para a abordagem das competências dos indivíduos em contextos 

de trabalho – tanto em termos de seleção como em termos de avaliação de desempenho 

(Gondim, 2002).  

Convém desde logo explicitar que é a partir desta última perspectiva que embasaremos 

as discussões na tese no que se refere a relação entre os conhecimentos formais/conceituais e 

informais/práticos. Em outras palavras, a abordagem que fornecerá os operadores teóricos 

para o delineamento da problemática das competências humanas será aquela preconizada pelo 

núcleo histórico-cultural (Vygotski, 2001, 2014), com acréscimos importantes oriundos de 

contribuições derivadas da supracitada abordagem (Zarifian, 1995, 2001, 2003; Clot, 2010a, 

2010b, 2010c). 

O diálogo entre saber forma/conceitual e informal/prático tornou-se tópico de interesse 

crescente na sociedade pós-industrial, tempo histórico em que as relações entre ciência e 

tecnologia, entre o desenvolvimento científico e sua aplicabilidade prática assumiram 

relevância incontornável em contextos como gestão e organização do trabalho (Gondim, 

2002) e formação escolar-profissional. Sennett (2009), ao refletir sobre esse diálogo, 

metaforizado por ele em termos do “saber das mãos” e o “saber da cabeça” defende que 



 

  

30 

quando “(...) a mão e a cabeça, a técnica e a ciência, a arte e o artesanato” estão separados, “a 

cabeça é então prejudicada; o entendimento e a expressão ficam comprometidos” (p 30). Este 

mesmo autor complementa, afirmando que quando a cabeça é “separada” da mão, a 

consequência é uma deterioração mental - o que traz subsídios interessantes para se pensar a 

questão do risco psicossocial2 em contexto de trabalho. Le Guillant também contribui para 

esta discussão, quando  alude à contradição entre o que é projetado (ou o ideal) e o real (ou o 

efetivamente realizado), e ao risco crescente de aparecimento de distúrbios mentais em função 

do incremento dessa contradição (Antunes Lima, 2006).  

Isso ocorre, muitas vezes, segundo  Oliveira e Ponte (2012) em associação com a faceta 

coercitiva do trabalho, expressa pelo conjunto de regras explícitas e implícitas, que balizam e 

eventualmente impedem o exercício da liberdade e da criação estilizadora. Tem-se portanto, 

aqui, duas fontes potenciais de risco da atividade de trabalho para o desenvolvimento e a 

obtenção de prazer com a prática do métier: a separação não integrada dos pólos formal-

intelectual e prático-informal, e a cisão entre a conformidade à regra, ao conjunto de 

expectativas do gênero profissional (expressas no imediato pelo coletivo de trabalho), e as 

possibilidades de expressão pessoal, inovação e estilização (cf Bakhtine / Voloshinov, 1977; 

Faraco, 2003). O ponto aludido aqui, portanto, é relevante não somente em termos da eficácia 

da formação escolar para o desenvolvimento de competências técnico-profissionais, mas 

igualmente para o desenvolvimento, qualidade de vida e saúde do trabalhador. 

Na Europa, segundo Albertini, Houssemand e Bonamy (2008), uma das principais 

consequências dos baixos níveis de educação técnica e a carência de habilidades no trabalho é 

a distância existente entre as competências necessárias ao exercício profissional e as 

existentes nos cursos de educação formal. Isso resulta, segundo os referidos autores, numa das 

                                                
2 Notadamente se alude à noção de risco psicossocial em consonância com a perspectiva de gestão do poder de 
agir e dos impedimentos à atividade propostos por  Clot (2010b). 
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causas do baixo crescimento econômicos em nível regional e nacional.  Friedrich (2010) 

também concorda com essa ênfase na discussão da articulação entre saberes teórico e prático, 

afirmando que o conceito de conhecimento tornou-se onipresente, não porque sua análise é 

central no debate sobre educação e trabalho, por exemplo, mas porque podemos perceber que 

tudo que pode ser assimilado à categoria de conhecimento formal, está sujeito à necessidade 

do atravessamento pela prática, pela aplicação em contexto significativo (extra-escolar) da 

cultura. Dessa forma, percebemos que Friedrich (2010) não faz diferenças entre teórico e 

prático, formal e informal, nem tampouco estabelece uma hierarquia de saberes entre esses 

pólos:  a autora, de fato, aborda esses dois saberes (teórico e prático) como complementares. 

Nesse contexto de formulação, o conhecimento formal é avaliado como extremamente 

relevante, sem que isso signifique que tal conhecimento possa prescindir de certa circulação 

em relação a outras modalidades de conhecimento, e da efetiva disponibilidade para 

aplicações  efetivas – o conhecimento formal em ação (cf. Vergnaud, 1990; Da Rocha Falcão, 

2004; Pastré, Mayen e Vergnaud, 2006). Nesses termos, o conhecimento formal não é 

produtivo per se, mas ele torna-se produtivo à medida que ocorre a sua utilização em contexto 

que transcende seu locus de geração – a academia (para sua geração – locus do “saber sábio”) 

e a escola (para sua propagação – locus do “saber ensinado”) (cf. Chevallard, 1998). 

Ainda nesse contexto de discussão, Fogaça (1998) afirma que a educação geral e a 

educação profissional começaram a ser vistas como bastante inter-relacionadas, no que se 

refere à educação formal.  Assim, o ensino fundamental, o ensino técnico de nível médio e o 

ensino superior passaram a ser colocados em pauta quando o tema volta-se para a 

reestruturação produtiva e sua relação com o mercado de trabalho (Leite, 1996; Salerno, 

1994).  
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Dessa forma, passou-se a acreditar crescentemente que através da educação poder-se-ia 

preparar melhor o indivíduo para o trabalho, numa realidade atual de mercado cada vez mais 

complexa e mutável. Barato (2004) também discute que, apesar da hegemonia do 

conhecimento formal sobre o prático, aludida por alguns autores, como Piaget (1978), é 

sempre possível concatenar o fazer com uma ou mais formas de conhecimento.  

Billet (2010) enfatiza a importância da prática para aprendizagem, destacando, no 

entanto, que na construção dos currículos voltados para qualquer tipo de formação deve haver 

uma relação entre os aspectos teóricos e práticos. Também destaca que, mesmo levando em 

consideração a aprendizagem através da prática, ela é mediada por aspectos sociais que 

envolvem o fazer do indivíduo no seu trabalho. É, exatamente, a partir da idéia de 

complementaridade entre os conhecimentos formais/conceituais e informais/práticos 

(Vygotski, 2001, 2014) que desenvolvemos esta pesquisa. 

 

2.2. Competências e habilidades: ampliando o  conceito para além do indivíduo 

 

A noção teórica de competência é hoje um construto extremamente valorizado em 

diversos contextos de discussão e pesquisa, que vão da neurociência à psicologia do trabalho e 

das organizações, passando pela psicologia cognitiva, psicologia escolar e ciências da 

educação. Fleury e Fleury (2001) entendem competência como o “conjunto de 

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

justificam um alto desempenho” (p.185). Trata-se, como se vê aqui, de conceito pragmático 

assimilável à ideia de ampla circulação no senso comum – “quem não é competente não se 

estabelece”.  

Dutra (2001) afirma que competência é a capacidade de transformar conhecimentos e 

habilidades em desempenho em situações de ordem prática, culturalmente significativas, ou 
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seja, a capacidade de transferir o conhecimento aprendido formalmente em ações efetivas. Há 

aqui, mais uma vez, forte vínculo com construções e expectativas correntes na sociedade 

contemporânea, do tipo “não existe nada tão prático quanto uma boa teoria” (Lewin, 1965, 

p.191). 

Apesar do termo competência ser bastante utilizado atualmente em função dos 

processos de reestruturação produtiva e mudanças contínuas no mercado de trabalho, o 

conceito de competência é considerado antigo, remetendo a terminologia  da área jurídica que 

remonta ao fim da Idade Média. Nessa época, os juristas utilizavam a expressão 

“competência” para atribuir a faculdade de apreciar e julgar certas questões, declarando que 

determinada pessoa ou instituição seria competente para certo tipo de julgamento.  

Nas corporações artesanais e entre os camponeses, segundo Zarifian (2003), era absurdo 

diferenciar o trabalho e o indivíduo que estava trabalhando. Para eles, trabalhar significava 

empregar e desenvolver seu conhecimento, através de regras transmitidas e aprendidas no 

meio social por seus pares, realizadas por meio de sucessivas provas. Desta forma, a 

competência estava ligada à capacidade do indivíduo de colocar em prática o conhecimento 

adquirido através do tempo (com seus pares), tendo a capacidade de exercer sua profissão 

através da qualidade e originalidade do que produzia. Nesta época, encontrava-se em vigor o 

que Zarifian (2003) chama de “modelo de profissão”, onde uma “pessoa reconhecidamente 

pertencente a uma profissão pode valer-se dela onde quer que tenha de exercê-la” (p.39).  

Com o advento do industrialismo, começa a se desenvolver o “modelo de posto de 

trabalho”. Zarifian (2003), afirma que este novo modelo constituiu-se como uma “arma de 

guerra” contra o antigo “modelo de profissão”. O “modelo de posto de trabalho”, amparado 

no taylorismo, automatiza e simplifica as atividades de trabalho dos indivíduos, provocando o 

distanciamento destes indivíduos daquilo que realizam, ou seja, distanciamento em termos da 
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desconexão com o que estão produzindo, visto que suas atividades passam a ser fragmentadas 

e despersonalizadas (Zarifian, 2003). Esta forma de produção tem reflexos não somente no 

ambiente de trabalho, mas também nas instituições educacionais, onde a formação dos 

trabalhadores pobres, segundo Ramos (2002), teve a função de discipliná-los para produção, 

tornando-os trabalhadores passivos. 

Com a globalização econômica, inicia-se, já na década de 1980, a gestação da idéia da 

“formação por competência”, que se fortalece nos anos de 1990 (Rovai, 2007), quando o 

conceito de competência, para autores de língua francesa (como Zarifian, 2003), ultrapassa o 

âmbito da qualificação individual. Segundo Kilimnik e Sant´Anna (2006) a ideia foi apenas 

(re)conceituada e (re)valorizada no presente, mas apesar disso não existe um consenso na sua 

definição.  

Segundo Gilbert (2006) e Le Deist (2009),  a noção de competência aparece como um 

conceito nômade, que não é aplicado da mesma maneira, nem possui o mesmo sentido em 

diferentes línguas, culturas e países. No entanto, Ramos (2002) menciona que, mesmo não 

havendo um consenso quanto ao seu conceito, há uma necessidade de se trabalhar com um 

novo modelo de competências, levando em consideração três aspectos: a) reconhecimento das 

competências  não somente através dos diplomas; b) necessidade dos sistemas educacionais 

desenvolverem competências profissionais e c) oferecimento aos indivíduos, incluindo os 

desempregados, de oportunidades de desenvolvimento das competências ao longo da vida. 

Esta nova forma de se estudar competências tem alguns pontos de encontros com os 

conceitos de competências discutidos por Zarifian (2001, 2003), que menciona e distingue 

duas grandes correntes para a abordagem conceitual das competências humanas: de um lado, 

a visão que define competências tomando por base o mercado de trabalho e que enfatiza 

aspectos ligados aos indicadores de desempenho esperados pelas organizações; por outro 

lado, a corrente que tem como princípio a abordagem histórico-cultural (Vygotski, 2014; Van 



 

  

35 

der Veer e Valsiner, 2001) que vincula competência ao contexto sócio-cultural e concreto de 

trabalho, com seus coletivos e gêneros profissionais, resultado de processos sistemáticos e 

abrangentes de aprendizagem que abarcam não somente o incremento de informações mas 

também o domínio de formas de utilização de ferramentas (“amplificadores” – cf Bruner, 

2001, 2014) e práticas não-explícitas.  

A primeira perspectiva, de natureza predominantemente individualista, se alinha com a 

visão tradicional e socialmente enraizada no ocidente das competências e habilidades 

assimiladas à idéia de “faculdades” ou “talentos” possuídos por indivíduos específicos. 

Dentro desta perspectiva destaca-se na década de 1970, as contribuições de David McClelland 

para o estudo das competências. Ele iniciou um debate sobre o conceito de competência entre 

psicólogos e administradores americanos, a partir da publicação de um artigo em 1973, 

intitulado Testing for competence rather than for “intelligence”(McClelland, 1973). Neste 

artigo, o referido autor criticava os testes tradicionais de conhecimento e inteligência 

utilizados em seleção de pessoal para o trabalho, afirmando que os mesmos não prediziam de 

forma confiável o sucesso do trabalhador selecionado, além de discriminar determinadas 

minorias (especialmente mulheres e pessoas pouco escolarizadas). Dessa forma, McClelland 

se propôs a inovar e aperfeiçoar os métodos de avaliação, baseando-se na identificação de 

competências relevantes (atualmente chamadas de “críticas” - cf. Nagels, 2016; 

Vergnaud,1998) que permitissem melhor margem de previsão de performance laboral. Assim, 

o conceito de competência ganha força no âmbito da psicometria norte-americana a serviço da 

psicologia do trabalho e das organizações (mas com desdobramentos em outros domínios, 

como a psicologia escolar). Caracteriza-se aqui a substituição do foco da avaliação voltada 

para seleção, que se move do conceito de inteligência para o conceito de competência.   

Ainda nesse contexto de visão tradicional de competências, Philippe Perrenoud 

(Perrenoud, 1997, 1998, 2000), por exemplo, propõe que competência seria a faculdade de 



 

  

36 

mobilizar um conjunto de recursos cognitivos do indivíduo (saberes, capacidades, 

informações) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Em função 

disso, Perrenoud (1999) discute a relação entre os saberes construídos na escola e o 

desenvolvimento de competências escolares e extra-escolares, defendendo que o ser humano 

tem a capacidade genética de construir competências, no entanto, estas só se desenvolvem 

através da aprendizagem formal, cada indivíduo fazendo isso diferentemente.  

Tal discussão tem alguns pontos de contato com os resultados de pesquisa de Da 

Rocha Falcão (2008a), em que se discute a avaliação de competências cognitivas em 

matemática escolar e extra-escolar. Este autor, partindo da premissa teórica segundo a qual 

“conhecimento é produto da ação do sujeito cognoscente sobre o mundo, com sua recíproca, o 

que possibilita a verificação pelo sujeito dos resultados dessa ação” (Da Rocha Falcão, 2008a, 

p. 132), propõe que as competências são adquiridas não somente no ambiente escolar 

(formal), mas também extra-escolar (informal), defendendo portanto o quão fundamental é a 

consideração do contexto social em que se exercitam determinadas competências. Dessa 

forma, podemos perceber que nem sempre os modelos propostos de desenvolvimento de 

competências, nessa situação em particular, de matemática escolar, conseguem ser 

transmitidas ao contexto extra-escolar, e, olhando sob outra perspectiva, algumas situações 

permitem que competências sejam desenvolvidas e postas em prática a partir da ação desse 

sujeito no mundo, sem que tal saber tenha necessariamente conexão com o saber escolar 

formal (Da Rocha Falcão, 2008b). 

A partir desse novo entendimento, situa-se a segunda corrente para abordagem 

conceitual de competência. Tal perspectiva tem encontrado respaldo em vertentes já 

mencionadas de construção teórica de língua francesa (Zarifian, 2003), que por sua vez 

baseiam o núcleo de sua perspectiva na abordagem histórico-cultural dos processos 

psicológicos superiores (Markovà, 2006; Moro e Muller, 2014; Vygotski, 2014). 
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Corroborando essa segunda perspectiva, Clot (2000) discute que a competência profissional 

não existe em si mesma, mas é antes o resultado de uma habilitação intersubjetiva e social.  

A perspectiva francófona supracitada enfoca portanto a competência do indivíduo no 

âmbito de situações no local de trabalho (Zarifian, 2003), ou seja, a “inteligência prática das 

situações circunstanciais”, para as quais “as interlocuções e o contexto microcultural 

circunjacente (como no caso dos coletivos de trabalho) e contexto cultural mais amplo (como 

no caso do gênero profissional) têm papel igualmente constitutivo na explicação da gênese e 

poder pragmático das competências humanas” (Zarifian, 1995, p. 197).  

Tal perspectiva valoriza portanto  saberes para além do trabalho explicitamente 

prescrito ou do conhecimento formalizado (Lopes, 2009), e para além da dicotomia simples 

“indivíduo” e “sociedade”. O trabalho, nesse contexto, passa de uma visão de atividade 

controlada e pré-definida para uma visão que o considera como uma “conduta pertinente dos 

acontecimentos”, de natureza emergente.  

Zarifian (1995) define “acontecimento” como algo descontínuo, emergente, de baixa 

previsibilidade e dependente da situação. Diante disso, percebe-se claramente a diferença 

entre a noção de competência vinculada a uma perspectiva segundo a qual os indivíduos são 

os principais responsáveis pelo seu desempenho (sucesso ou fracasso) e pelo desenvolvimento 

de suas competências; e a noção histórico-cultural de competência, que tem como principal 

desafio “vincular o trabalho ao trabalhador” em seu contexto real de trabalho, ultrapassando a 

“lógica do posto de trabalho” (Zarifian, 2003, p.16).  

Tal perspectiva enfatiza a reabsorção do trabalho pelo indivíduo que o realiza em 

determinado contexto, em processo para o qual a responsabilidade do desempenho e do 

desenvolvimento das competências não se limita ao indivíduo, passando a abarcar uma série 

de atores que envolvem e interagem com esse trabalhador (ambiente sócio-econômico, 

clientes, empresa, hierarquia – cf. Zarifian, 2003).  
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Para esta perspectiva, a mobilização de competências só terá sentido se os trabalhadores 

encontrarem um significado pessoal para os objetivos da atividade que lhes são impostos (cf. 

Clot, 2006a, 2010a). Ou seja, não é possível propor que o indivíduo trabalhador, no contexto 

de sua atividade de trabalho, mobilize sua inteligência e seus recursos criativos sem dar um 

sentido pessoal a suas atividades. Dessa forma, segundo defende Ramos (2002), as 

competências como ordenadoras das relações sociais devem partir de situações concretas, do 

que decorre que “(...) a competência consolida-se quando há transferência para outros 

contextos”, o que enseja a formação de novas competências” (p.258). Ou seja, para que haja 

aprendizagem das competências, é necessário saber abstrair e utilizar adequadamente as 

competências em outros contextos sociais. 

A perspectiva de modelo de competência que inclui o indivíduo sem se limitar a ele  

ainda é um desafio, visto que o “modelo de posto de trabalho” e a visão de competência 

individualista desenvolvidos para atender aos interesses do mercado/capital ainda desfrutam 

de larga aceitação acadêmica, notadamente quando se trata de medir tais competências e 

inseri-las em modelos de sucesso escolar e/ou profissional  (paradigma de diferenciação entre 

o “expert” e o “noviço” ou entre o trabalhador “competente” e o trabalhador 

“incompetente”)3.  

Zarifian (2001) analisa três importantes mudanças, ocorridas no mundo do trabalho, que 

justificam a necessidade de um novo modelo de competência: a noção de evento ou incidente 

(aquilo que ocorre de forma inesperada, não programada que exige uma mudança na forma de 

produção e exigindo dos trabalhadores a mobilização outros recursos para resolver novas 

situações), a noção de comunicação (necessidade das pessoas compreenderem o outro a fim 

de partilharem objetivos e normas organizacionais, diminuindo a visão de divisão de trabalho) 

e a noção de serviços (noção de atender a um destinatário, que irá avaliar o que foi produzido 

                                                
3 cf. pesquisa bibliográfica disponível em <http://tinyurl.com/hxdvz3b> 



 

  

39 

e, consequentemente, orientando novas formas do processo produtivo). Além disso, Zarifian 

(2003), considera que existem três elementos que norteiam a concepção multidimensional de 

competência: a inteligência prática das situações de trabalho, a tomada de iniciativa e 

responsabilidade pelo trabalhador (os quais favorecem a sua autonomia) e a capacidade de 

articular redes de atores (em torno da mesma situação, fazendo com que os mesmos 

compartilhem responsabilidades sobre os incidentes de trabalho).  

Em relação à primeira proposição, Zarifian (2003) esclarece que a tomada de iniciativa 

implica assumir responsabilidade, isto é, responder por ela em todos os aspectos – seu 

alcance, seus efeitos e suas consequências. Ele explica que a competência profissional se 

exerce sobre uma série de situações e não sobre uma só. Como tudo não é constantemente 

novo nas situações enfrentadas, geralmente permanece certa redundância (repetição) nesse 

encadeamento de situações, o que forma uma mesma situação-base.   

Sobre a segunda proposição, Zarifian (2003) observa que vários fatores intervêm na 

determinação do que leva um indivíduo a ser competente, tais como o conhecimento social e a 

inteligência prática. Esse conhecimento social é construído ao longo de uma trajetória 

histórica, particularizando-se por meio da trajetória de socialização de cada indivíduo. Já a 

inteligência prática tem como núcleo a compreensão das situações, na qual os conhecimentos 

são mobilizados. Eles não são produtivos “em si”, mas tornam-se produtivos por meio do seu 

uso no exercício da inteligência prática, cuja eficiência traduz-se em produtividade do 

trabalho.  

No que concerne à terceira e última proposição, que se contrapõe à perspectiva 

tradicional e individualista de competência, Zarifian (2001) esclarece que situações mais 

complexas exigem competências que excedem um único indivíduo, sendo necessária a 

cooperação entre atores, o que proporciona um sentido coletivo às ações. Desse modo, a co-

responsabilidade constitui-se a partir das redes de ajuda mútua, das intervenções coletivas e 
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da participação nas implicações profissionais. Em outras palavras, a competência não 

necessariamente está no indivíduo, mas na rede de atores que ele pode mobilizar, através a seu 

convívio social (Zarifian, 2003). Le Boterf (2006), também trata de uma abordagem 

semelhante e destaca três dimensões da competência: dimensão dos recursos disponíveis 

(conhecimentos, saber-fazer, capacidades cognitivas), onde o indivíduo mobiliza-se para agir; 

dimensão da ação e dos resultados que produz; dimensão da reflexividade, na qual o 

profissional toma um certo distanciamento das outras duas dimensões, a fim de pensar sobre o 

que realizou. 

Um dos pressupostos centrais na presente pesquisa estabelece que o conhecimento é 

produzido a partir das relações sociais que os homens estabelecem em sua atividade real, 

enquanto produzem as condições necessárias à sua existência (Vygotski, 2001, 2007). 

Segundo Kuenzer (2003), “é um processo coletivo que se dá ao longo do desenvolvimento 

das forças produtivas, resultante das múltiplas relações sociais que os homens estabelecem em 

sua atividade prática, através das quais apreendem, compreendem e transformam as 

circunstâncias ao mesmo tempo que são transformados por elas” (p.43). É a partir daí que 

propomos uma visão de competência que vai além da perspectiva individualista, buscando 

alternativamente uma abordagem de competência baseada na interação social. 

 

2.3. Atividade de trabalho sob a ótica da Clínica da Atividade  

 

A perspectiva da psicologia histórico-cultural que pautou a discussão do  conceito de 

competências respalda-se igualmente em vertente emergente da Psicologia do Trabalho, 

denominada Clínica da Atividade. Esta proposta teórico-metodológica nasceu na França, 

através de um grupo de pesquisadores liderados por Yves Clot e ultrapassa as perspectivas 
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tradicionais4 da análise do trabalho. Ela tem como característica principal, segundo afirma 

Osório (2007), apontando um caminho citado por Ivar Oddone (Odonne, Re e Briante, 1981), 

“(...) atenção às possibilidades de superação de impasse pelos próprios trabalhadores”, do que 

resultaria “(...) um deslocamento do cientista da posição de protagonista da investigação e da 

produção de inovações, ficando a condução do processo nas mãos dos trabalhadores” (p.1). 

Conforme aludido anteriormente, a Clínica da Atividade tem por base aspectos da 

psicologia histórico-cultural, das contribuições da psiquiatria francesa (notadamente Le 

Guillant e Canguilhem), da psicopatologia do trabalho, além das contribuições do Círculo 

Bakhtine, no que se refere à análise do discurso. Caracteriza-se por um  “método que, para os 

sujeitos, seja o meio de descobrir suas capacidades e se avaliarem diante do que eles fazem” 

(Clot, 2010a, p.3). Esta perspectiva “considera o trabalho como uma atividade permanente de 

recriação de novas formas de viver, e não apenas como tarefa, mas como atividade dirigida, 

histórica e processual” (Bendassolli & Soboll, 2011, p. 10).  

Outra característica que diferencia a Clínica da Atividade das perspectivas tradicionais 

da psicologia, diz respeito à consideração da subjetividade do indivíduo-trabalhador  como o 

“continente escondido da atividade, com implicações fundamentais para a análise de questões 

ligadas ao universo laboral” (Vieira, Barros e Lima, 2007, p. 156). Dessa forma, a 

subjetividade é vista a partir das condições concretas e materiais de vida, não existindo uma 

subjetividade solta, e sim em processo, inserido em contexto histórico-cultural. A partir dessa 

visão, a subjetividade é imprescindível para análise do trabalho. Consequentemente, o sujeito 

é visto de forma concreta e o trabalho é entendido genericamente como expressão da relação 

do ser humano trabalhador com a natureza, em sua dupla dimensão: transformar a natureza e, 

ao mesmo tempo, autotransformar-se. 
                                                
4 Tradicionais no sentido de foco no indivíduo (habilidades, conhecimentos, “talentos”, “vocações”), ou mesmo 
foco numa interação ainda razoavelmente dicotômica entre um sujeito individual e um contexto social 
circunjacente, que atuaria a partir de “fora” do indivíduo (cf. análise de Markovà, 2006). 
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Mesmo considerando que a Clínica da Atividade ultrapassa as perspectivas 

tradicionais da análise do trabalho, como explicitado anteriormente, Clot (2010c) leva em 

consideração as contribuições precursoras de psicólogos do trabalho franceses no 

desenvolvimento dessa nova proposta. A primeira geração destes psicólogos desenvolveu 

seus trabalhos no início do século XX na França, por volta de 1910. Clot (2010c) destaca dois 

nomes: Suzanne Pacaud e Jean Maurice Lahy, os quais inventaram o que se chama de 

“psicotécnica do trabalho”. Para época, a psicotécnica do trabalho já era bastante 

revolucionária, pois embora esses psicólogos fossem voltados para trabalhos em laboratórios, 

eles tinham uma clara preocupação com questões sociais. Dessa forma, Clot (2010c) destaca 

que uma das grandes contribuições desses dois psicólogos foi a percepção que a atividade 

humana não é diretamente observável em sua integralidade, que o homem sempre está além 

ou aquém da tarefa que lhe é confiada, ou seja, que a atividade humana não se limita àquilo 

que lhe foi prescrito. Apesar da contribuição desses psicólogos, a psicotécnica do trabalho, 

após a Segunda Guerra Mundial, passa a ser instrumento da gestão da mão-de-obra, 

limitando-se à aplicação de testes, contexto em que a pessoa testada fica subordinada ao 

resultado de exame (testes de seleção), perdendo-se de vista a análise do trabalho. Esse foco 

da psicotécnica do trabalho situou os sujeitos na condição de objetos de análise. 

Após esse período, Clot (2010c), destaca uma segunda geração, representada por 

Faverge e Leplat, que critica esse desvio da psicotécnica do trabalho, a qual ele chama de 

psicologia cognitiva do trabalho. Essa segunda geração de psicólogos defende que  “as 

aptidões não estão na cabeça do sujeito, onde se tem a pretensão de buscá-las com testes. As 

aptidões estão na situação mesma do trabalho” (Clot apud Faverge, 2010c, p.212). E ainda 

citando Wisner, Clot (2010c, p.214), diz que “o trabalho não se faz consumindo aptidões. No 

trabalho se mobilizam aptidões.” 
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A terceira fonte de referenciamento que contribui para o desenvolvimento da Clínica 

da Atividade diz respeito às contribuições da psicopatologia do trabalho. Os psicólogos que 

trabalharam inicialmente dentro dessa perspectiva tinham uma dimensão negativa do trabalho, 

postulando que este frequentemente acarretaria danos à saúde física e mental dos 

trabalhadores. Algumas contribuições da psicopatologia do trabalho estabelecem que, em 

determinados contextos de atividade laboral, para evitar esse sofrimento é necessário que as 

pessoas não reflitam sobre o que estão fazendo, de forma a escapar do sofrimento que tal 

reflexão acarretaria. Esta foi sem dúvida a contribuição central de Le Guillant, que vai além 

das idéias iniciais da psicopatologia do trabalho.  

Segundo Clot (2010c), Le Guillant foi um dos primeiros a se interessar pela maneira 

como os trabalhadores lidam com as situações adversas no trabalho, que normalmente 

levariam ao sofrimento e adoecimento. Essa maneira de lidar com condições estressantes de 

trabalho, sem aparentemente adoecer, Le Guillant chama de “anestesia psíquica”. Ainda 

dentro da tradição da psicopatologia do trabalho, destaca-se a contribuição de Cristophe 

Dejours, referência central da perspectiva atualmente denominada psicodinâmica do trabalho.  

Osório (2007) afirma que a perspectiva da Clínica da Atividade acerca da relação entre 

trabalho e subjetividade não estabelece foco principal sobre a luta contra o sofrimento, como 

está na psicopatologia do trabalho, mas na atividade de trabalho como forma de criação e 

recriação de novas formas de viver.  Cabe ainda destacar nesse rol de referências importantes 

para a constituição e desenvolvimento para a Clínica da Atividade as contribuições de Yves 

Schwartz, com a ergologia.  

Segundo Schwartz (2013), por ergologia entende-se como sendo “o estudo da 

atividade humana”, é o “tomar em conta a atividade humana”. Com a evolução dos estudos 

nessa área, segundo o referido autor,  foi ficando mais evidente que atrás do trabalho concreto 

há “uma dimensão geral antropológica que animava do interior do trabalho humano e que 
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pouco a pouco chamamos de atividade” (p.329). Dessa forma, seus estudos pautavam-se, 

além da dimensão mais voltada em torno da situação do trabalhador e do trabalho, numa 

produção científica na dimensão antropológica e também epistemológica do conceito de 

atividade. Para ergologia, não há como avaliar o trabalho sem levar em consideração a 

experiência dos trabalhadores, o conhecimento dos saberes produzidos no e pelo trabalho, 

além de sua confrontação com os saberes produzidos nos diversos campos científicos (Vieira 

et al., 2007). 

Clot (2010c) relata que é a partir do que foi construído por essas contribuições 

anteriores que se desenvolvem as ideias da Clínica da Atividade. Tais ideias constituem-se 

portanto como um esforço de contribuição para a análise de trabalho que favorece a tomada 

de consciência do trabalhador em relação a aspectos de sua atividade profissional, do que 

pode vir a resultar o reestabelecimento e mesmo a ampliação do poder de agir dos indivíduos 

e coletivos de trabalho (Faïta e Vieira, 2003).  

O termo poder de agir é tributário, segundo Clot (2010a) da contribuição da filosofia 

de Espinosa, que postula que o poder de agir seria algo inerente à atividade humana, 

permitindo ao sujeito lidar com o que é inesperado e, a partir disso, reinventar novas formas 

pessoais de existir. Para Clot, quando o sujeito é impedido dessa realização, diminui seu 

poder de agir, ocorrendo então, sofrimento psíquico no trabalho. Clot (2010a) complementa 

dizendo que o conceito de poder de agir relaciona-se com a atividade. A tarefa em si, não é 

suficiente. O poder de agir “avalia o raio de ação efetivo do sujeito ou dos sujeitos em sua 

esfera profissional habitual, o que se pode também designar por irradiação da atividade, seu 

poder de recriação”(p. 15). Dessa forma, pode-se dizer que poder de agir aumenta ou diminui 

dependendo da eficácia da atividade, ou seja, em função do revezamento funcional entre o 

sentido e a eficiência da ação em que ocorre o dinamismo da atividade. O sentido da atividade 

está ligado diretamente ao poder de agir. Além disso, o poder de agir é, segundo Clot (2010a) 
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alcançado junto aos outros e aos objetos que os reúnem ou dividem no trabalho comum; se 

desenvolve na e pela atividade mediatizante. 

Partindo do conceito de poder de agir, outro conceito teórico chave para Clínica da 

Atividade é o de atividade. Este conceito é trazido por Clot (2006a, 2005, 2004), a partir de 

matriz teórica fundada nas contribuições de Leontiev (1984), Vygotski (2007) e Bakhtine 

(1984), e considera o agir do trabalhador diante da situação, considerando-a como uma 

representação concreta da atividade de trabalho, onde o mesmo, ao realizar seu trabalho possa 

reabsorvê-lo. Para Zarifian (2003), o sujeito que realiza o trabalho deve ser capaz de agir 

sobre ele, ou seja, ele considera que ocorre uma reapropriação do trabalho por aquele que o 

exerce, para isso utiliza-se da expressão “volta da atividade no sujeito que age”. Dessa forma, 

o indivíduo deve implicar-se subjetivamente no seu trabalho, tornando-se ao mesmo tempo 

sujeito e ator da sua atividade de trabalho.  

Clot (2006a) considera como atividade de trabalho não somente aquilo que foi realizado 

pelo trabalhador, mas também o que não foi realizado (mas poderia tê-lo sido), o que foi 

realizado a contragosto, e o que o trabalhador gostaria de/deveria/ter feito. M. Santos (2006), 

nessa mesma linha, considera que “o realizado é uma ínfima parte do que é possível. Na 

verdade a atividade corresponde também ao que não se faz, ao que não se pode fazer, ao que 

se deveria fazer, ao que se gostaria de fazer e àquilo que se faz sem se ter necessidade” (p.36). 

Osório (2010) também afirma que a atividade é muito mais do que os gestos realizados, 

aqueles que são passíveis de observação direta. Lima (2007), também corroborando as idéias 

de Clot, afirma que o real da atividade inclui também as atividades suspensas, contrariadas e 

sem possibilidade de realização. Ao se discutir o real da atividade não estamos negando a 

atividade realizada, mas servindo dela para se chegar a atividade que nem sempre é 

observada.  Por esta razão Clot (2003) considera que a atividade impedida, bem como a 
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atividade sonhada devem ser consideradas na análise do real da atividade. Para tanto, Clot 

(2001b) afirma:  

O real da atividade é também o que não se faz, aquilo que não se pode fazer, o que se 

tenta fazer sem conseguir, aquilo que se desejaria ou poderia fazer, aquilo que não se 

faz mais, aquilo que se pensa ou sonha poder fazer em outro momento...sem contar com 

o que deve ser refeito. (p.50)  

Diante disto, Clot defende, em decorrência, e apoiando-se na abordagem histórico-

cultural vigotskiana (Vygotski, 2001, 2007, 2014) que “(...) o homem é pleno a cada minuto 

de possibilidades não realizadas” (p.226). Dessa forma, considera que a atividade de trabalho, 

vai muito mais além do que é descrito formalmente. E a cada contato com seu meio social, o 

trabalhador transforma e é transformado por esta atividade. 

Por esta razão, a atividade, a partir da ótica da Clínica da Atividade, vai muito além do 

que a tarefa. Segundo Osório da Silva, Barros e Louzada (2011), há uma diferença conceitual 

entre tarefa e atividade. A tarefa, segundo Clot (2010a) diz respeito a algo que está prescrito e 

previsto no desenvolvimento de uma operação, enquanto que a atividade (Clot, 2006c) 

relaciona-se ao que é feito e também ao que não é feito. Por isso que o poder de agir se 

relacionada com a atividade e não com a tarefa. A atividade não é operação (gesto visível, 

detalhe, etc), tampouco se limita a realizar uma tarefa prescrita, mas vai muito além disto, 

inclui inclusive todos os impedimentos e frustações do indivíduo no desenvolvimento da 

mesma. A atividade diz respeito ao atingimento, por parte do indivíduo-trabalhador, de 

objetivos coletivos e pessoais (em integração dialética), que serão cruciais para a eficácia 

(notadamente em termos psicossociais) do trabalho. Assim, quando o trabalhador realiza uma 

atividade, ele a transforma e se transforma, simultaneamente. Isso permite que este 

trabalhador reflita sobre sua atividade, o que possibilitará a tomada de consciência em relação 
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a possibilidades e impedimentos. Por isso que nessa perspectiva acredita-se que as pessoas 

podem aprender sobre si mesmas através das coisas que fazem.  

Segundo Sennett (2009), a mente se ativa quando realizamos um trabalho, fazendo com 

que sentimento e pensamento estejam contidos no processo de fazer. Vieira et al. (2007), 

complementa essa visão de atividade de trabalho como sendo “uma unidade que traduz uma 

complexa trama de referências e reelaborações estratégicas por parte do trabalhador, para 

atingir suas metas” (p. 159).  

Outra característica da atividade de trabalho dentro dessa perspectiva é a ultrapassagem 

da visão individual para coletiva. Como já explicitado, a Clínica da Atividade considera o 

trabalho como algo potencialmente criativo, em que o sujeito é ativo, podendo criá-lo e recriá-

lo a todo momento. Tal perspectiva, segundo Osório (2010), considera que “o trabalhar é 

sempre uma dimensão coletiva, mesmo que se desenvolva por um único trabalhador” (p.42), 

pois a medida que o trabalhador contribui para a constituição da atividade, também é 

constituído por ela, ou seja, ele é ao mesmo tempo produtor e produto. Dessa forma, a 

atividade de trabalho é entendida como o exercício coletivo de ligação social com o real, que 

instiga os trabalhadores, de forma individual e coletivamente, a criarem e recriarem seu 

cotidiano de trabalho diariamente.  

Clot (2010a), a partir das proposições teóricas de Vygotski (2001, 2007, 2014), 

considera que a atividade individual surge duas vezes: primeiramente no plano social, 

somente depois no plano psicológico-individual. Sendo assim, consideramos também que não 

é possível desvincular o saber formal do saber prático, pois é proceder a tal separação 

equivaleria a perder de vista as dimensões dialéticas de co-gênese do formal (conceitual) e do 

prático, bem como do social e individual. Dentro desta linha de pensamento, o indivíduo 

poderá ir além das competências desenvolvidas nos ambientes formais de aprendizagem 

(contexto escolar), e deverá ser capaz de criar um estilo pessoal no contexto real de atividade 
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de trabalho (Clot, 2010a). Esse “estilo pessoal” é necessariamente resultado de sua inserção 

no mundo, ou seja, resultante de um diálogo entre instâncias subjetivas, privativas do 

indivíduo e aspectos do mundo social tal como o indivíduo o recria para seu processo pessoal.  

Segundo Vieira et al. (2007), o trabalho se constrói de forma singular, “o jeito de fazer a 

tarefa”, exatamente no intervalo que existe entre o trabalho prescrito e aquilo que se faz (o 

real da atividade).  É através da distância e/ou insuficiência entre esses dois pólos (prescrito e 

real) que o “estilo pessoal” aparece. Clot (2006a; 2010a) define esse “estilo pessoal” como o 

processo de estilização, o qual permite a renovação do gênero profissional. Ele discute que a 

estilização é a liberdade que se pode tomar com o gênero, e complementa:  

A estilização tem parte ligada com a sobriedade do ato, esse poder de aligeirar as 

operações, os gestos ou ainda as palavras parasitas. A novidade e a criação ficam por 

esse preço, aos custos do retoque. Também é esse o preço da renovação do gênero. 

Porque esse aligeiramento e essa sobriedade podem fazer escola, desenvolver uma 

«variante» e eventualmente «ampliar» o gênero, permitindo-lhe «reter» a novidade 

passada pelo crivo do trabalho coletivo. A estilização está portanto no próprio princípio 

do desenvolvimento transpessoal do ofício. É uma repetição sem repetição que 

descongestiona o gênero profissional, impulsionando as variações que podem 

conservar-lhe a vitalidade. Esta elasticidade genérica é o resultado do ato estilizado que 

assinala um trabalho de afinamento genérico. O gênero é então menos uma categoria 

finalizada passível de inventário do que uma função: cada ação profissional possui 

maior ou menor potencial para produzir ou criar um gênero. (…) Assim pode dizer-se 

que o estilo se liberta do gênero, não virando-lhe as costas mas por via da sua 

regeneração, livre para o refazer ou dele se desfazer – com vários – quando as 

circunstâncias o exigem ou o permitem (Clot, 2014, p.96). 

Como aludido anteriormente, o conceito de atividade para a Clínica da Atividade é visto 

como o agir subjetivo do sujeito diante de situações de trabalho, sendo esse sujeito autônomo, 

para criar e recriar sua atividade, indo além do que é determinado pelo trabalho prescrito. Ou 

seja, Clot (2006a) entende a subjetividade como produto da atividade. Dessa forma, 
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consideremos a partir da perspectiva de Clot (2010a) que toda atividade, além de ser um 

exercício coletivo, também é dirigida, ou seja, o sujeito endereça sua atividade para seu objeto 

e para outras atividades que influenciam nesse objeto, sejam elas do outro, ou de outras 

atividades desse sujeito. Assim, a atividade realizada só tem sentido para o sujeito, se o 

mesmo conseguir transformar positivamente as condições de atividade e as disposições de 

ação do destinatário. Isto é o que Zarifian (2003) defende como “assumir a responsabilidade 

profissional”, ou seja, é a manifestação da preocupação com os outros. Assim, a partir do 

momento que o sujeito assume a responsabilidade pela sua iniciativa, ele responde pelo seu 

lugar na organização e pelo seu campo de responsabilidade.  

Por campo de responsabilidade, entende-se como a delimitação do “território social da 

ação do indivíduo competente, o que lhe é confiado” (Zarifian, 2003, p. 142). Por esta razão, 

o sujeito não se limita a realizar apenas a tarefa prescrita.  Mas dentro da autonomia que lhe é 

inerente, tenta-se chegar a objetivos pessoais. Além disso, como a atividade sempre é dirigida 

a outro, ela se inscreve dentro de um aspecto social, ou seja, para ser reconhecida, esta 

atividade precisa ser reconhecida pelo gênero profissional ao qual o indivíduo pertence. Por 

gênero profissional, entendem-se “(...) as obrigações compartilhadas pelos que trabalham para 

conseguir trabalhar, frequentemente, apesar de todos os obstáculos e, às vezes, apesar da 

organização prescrita do trabalho” (Clot , 2010a, p.119). Esse coletivo de trabalho tem um 

papel fundamental no desenvolvimento da atividade, pois é o que garante o bom 

funcionamento e a segurança da mesma. O gênero é parte subentendida da atividade, o que os 

trabalhadores conhecem, esperam, apreciam e/ou temem, aquilo que lhes é comum, que 

sabem que devem fazer, mesmo que não seja necessário re-especificar a tarefa todas as vezes 

que ela se apresenta.  

Segundo defende Lima (2007), o gênero profissional corresponde a “um estoque de 

possibilidades conhecido somente por aqueles que participam da mesma situação. Trata-se, 
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portanto, de um instrumento coletivo da atividade individual” (p.100). Segundo Clot (2001a) 

é o gênero que lhes facilita a forma de lidar com as coisas e as pessoas. É como “uma senha 

conhecida somente por aqueles que pertencem ao mesmo horizonte social e profissional” 

(Clot, 2006b, p. 129). Clot (2006a), reafirma que o gênero é: 

A parte subtendida de atividade, aquilo que os trabalhadores de um dado meio 

conhecem e vêem, esperam e reconhecem, apreciam e temem; aquilo que é comum a 

eles e que os reúne sob condições reais de vida; aquilo que sabem que devem fazer 

graças a comunidade de avaliações pressupostas, sem que seja necessário especificar 

novamente a tarefa a cada vez que ela se apresenta. (p.11) 

Para definição do gênero profissional considera-se também o conhecimento advindo do 

mundo social. Esse conhecimento, conforme discute Clot (2010a) é resultante de sua trajetória 

histórica, e será constantemente desenvolvido, retificado, enriquecido. Em consequência 

disto, parte-se do pressuposto que nenhum diálogo é neutro, mas constituído pelas “vozes 

sociais” (Bakhtine, 1984) com as quais e, simultaneamente através das quais, o indivíduo se 

expressa e constrói significado para o mundo.  

Para Bakhtine (1984), ninguém fala jamais de si e dos outros, senão falando consigo e 

com os outros. Tais “vozes” dizem respeito às referências oferecidas pela cultura na qual se 

situa o indivíduo, abarcando desde referências imediatas no contexto interpessoal, até 

referências históricas não-presenciais (como as prescrições das ocupações profissionais nos 

textos legais), passando pelas injunções devidas ao gênero profissional. Este construto teórico 

específico, aliás, tem conexão direta com a contribuição, em Bakhtine, referente aos gêneros 

de linguagem, transpostos por Clot para a psicologia do trabalho em termos do conceito 

teórico de gênero profissional (Clot, 2005).  

A partir da definição de Clot (2010a), entende-se por gênero profissional, como 

explicitado anteriormente, as experiências e memórias coletivas, que passam por constante 
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atualização, e que são incorporadas pelo profissional por meio da atividade, de forma que o 

mesmo seja capaz de agir de acordo com o grupo no qual está inserido. Clot e Faïta (2000), 

também definem como a parte subtendida da atividade, aquilo que eles sabem que precisa ser 

realizado, mesmo sem a necessidade de reespecificar a tarefa cada vez que ela se apresenta ; 

aquilo que é comum e o que os reúne e os diferenciam sob as condições reais de vida ; e/ou 

aquilo que os trabalhadores de um determinado ramo de atividade conhecem, esperam, 

reconhecem e apreciam. 

Sem esses recursos, há uma degradação da ação individual, uma queda do poder de agir 

do indivíduo, uma perda da eficácia do trabalho e da própria organização. Uma outra 

característica do gênero é que ele não é “ensinado”, pois é na atividade, diante dos desafios e 

obstáculos que o mesmo é transmitido entre aqueles que compartilham da mesma atividade. 

Por isso, ele deve permanecer sempre vivo, ou seja, quando esse gênero se cristaliza, ele tende 

a morrer. Posto de outra maneira, podemos afirmar que quando o gênero se solidifica ao ponto 

de estreitar-se, ele começa a não mais dar conta da riqueza da atividade. É a partir daí que 

ocorre, segundo Lima (2007) uma degeneração da atividade, o que pode ocasionar o 

desenvolvimento de patologias e também a ocorrência de acidentes de trabalho –  o que 

explicaria, por exemplo, os constantes acidentes de trabalho na construção civil na França. A 

autora ainda acrescenta que quando “o gênero se degenera, o desenvolvimento da atividade 

fica bloqueado, configurando uma situação de risco, pois a atividade passa a ser, sobretudo, 

uma fonte de sofrimento” (Lima, 2007, p.101). Para que ele não se degenere e mantenha-se 

em boas condições, o gênero profissional precisa ser renovado por uma permanente 

estilização, isto é, é necessário haver uma história comum e permanente de reorganização do 

trabalho. 

Seguindo os conceitos da Clínica da atividade, adotaremos nessa pesquisa a concepção 

geral de competência apoiada na perspectiva que a mesma é resultado de transferência, 
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aprendizagem, adaptação, os quais permitem ao indivíduo solucionar problemas em situações 

concretas, sabendo mobilizá-las em momentos adequados, transformando-as a partir da novas 

situações que surgem (Zarifian, 2003) (considerando que uma situação nunca é idêntica a si 

mesma) e assim buscando ampliar seu poder de agir em contextos sócio-culturais específicos 

(dentre os quais, os contextos de trabalho). A noção teórica de poder de agir guarda relação 

com a forma de consciência do sujeito para criação/recriação da sua atividade de trabalho. O 

sentido da atividade está diretamente relacionada ao poder de agir do indivíduo; nesse 

sentido, há relação entre  o grau de consciência do indivíduo na realização da sua atividade, e 

seu poder de agir frente a ela (cf. Vygotski, 2003).  

Os pontos aqui aludidos ancoram-se em pressupostos teórico-epistemológicos da 

psicologia histórico-cultural, segundo os quais o indivíduo está inserido num contexto 

dinâmico de co-construção: ele constrói o mundo externo como representação semiótica, para 

a qual contribuem outros indivíduos (interlocutores ou destinatários de fala) e contexto 

cultural em que ocorrem os processos de construção de significado, o que caracteriza cada 

indivíduo como membro de uma cultura, ou de um gênero cultural.  

Nesse contexto, o indivíduo está inserido em processo histórico-cultural de construção 

de significações (conhecimento) e é orientado por sistemas de valores e crenças que são 

socialmente compartilhados, mas que comportam sempre a “emergência do novo” (Valsiner, 

2001). Ou seja, mais uma vez salienta-se aqui que a perspectiva teórico-conceitual adotada 

para a presente pesquisa vai além dos aspectos individuais na análise das competências e do 

trabalho como um todo, levando em consideração que a maneira de se organizar um trabalho 

é  um fator social determinado e determinante de uma lógica social. Dessa forma, as 

competências são desenvolvidas e avaliadas a partir de uma necessidade social, a fim de que 

as pessoas possam exercer suas competências com autonomia e ao mesmo tempo vínculo 
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social (trata-se aqui do dinamismo complexo denominado pelo teórico Jaan Valsiner de 

“separação inclusiva” – cf. Valsiner, 2001).  

 

2.4. Formação e Educação Profissional 

A educação profissional remonta aos períodos mais remotos da história humana quando 

as pessoas, segundo Manfredi (2002), transferiam seus conhecimentos e saberes para outros 

através da observação, prática e repetição. Nessa época, os seres humanos repassavam seus 

conhecimentos em caça e pesca, fabricação de utensílios e artefatos e tudo aquilo que 

servisse, na época, para as atividades de sobrevivência e manutenção da vida no cotidiano. 

Wittaczik (2008), destaca que para as populações pré-históricas e as civilizações que as 

seguiram, a maior preocupação era o repasse do conhecimento para resolução dos problemas 

diários. Dessa forma, todos tinham acesso às técnicas e aos instrumentos utilizados. 

No Brasil, na época colonial, a educação profissional ficou restrita as aldeias jesuítas, 

onde ocorreram as primeiras experiências de ensino dos ofícios. Nesta época, a aprendizagem 

de um ofício ficou restrita aos índios e escravos, por isso, que historicamente a educação 

profissional no Brasil é vista, segundo afirma Fonseca (1961), como destinada para pessoas 

de baixas categorias sociais. No período imperial, desenvolveu-se o ensino superior, destinado 

aos burocratas da monarquia. O ensino dos ofícios era repassado somente nas academias 

militares, liceus de artes e ofícios e casas de educandos artífices. Dessa forma, percebe-se 

claramente uma separação entre a educação pragmática, instrumental e de preparação 

profissional, a qual era destinada às pessoas menos favorecidas social e economicamente e a 

educação clássica, formativa e de grande base científica e cultural, destinada às classes 

dirigentes (Frigotto, Ciavatta e Ramos,  2005b). Com a chegada do trabalho assalariado na 

cafeicultura e o início das indústrias, época da Primeira República, Manfredi (2002) destaca a 
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criação pelo governo federal, de uma rede de escolas profissionalizantes. Em 1909, no 

governo de Nilo Peçanha, foram criadas 19 Escolas de Aprendizes e Artífices, dando início a 

Rede Federal de Educação Profissional no Brasil. Nesta época foram ofertados cursos de 

mecânica, tornaria, eletricidade, além das oficinas de carpintaria e artes decorativas 

(Wittaczik, 2008). 

Com o enfraquecimento das oligarquias cafeeiras, desenvolve-se uma burguesia 

industrial que necessitava de trabalhadores qualificados para atender as demandas das 

indústrias que se desenvolviam no país. O ensino profissional passou a ter como público-alvo 

pobres e ricos. Dessa forma,  a década de 30 é considerada um marco histórico na Educação 

Profissional no Brasil, em função de ser o início da industrialização no país, possibilitando 

assim, a institucionalização de escolas superiores para formação de recursos humanos para 

atender ao processo produtivo.  No entanto, há de se considerar que nesta época a prioridade 

ainda era uma formação operacional em oposição ao trabalho intelectual, o qual continuava 

sendo destinado às classes mais favorecidas da sociedade.  

No Estado Novo, houve a separação do ensino propedêutico do ensino 

profissionalizante pelas Leis Orgânicas, destacando a criação do Sistema S (SENAI, SESC, 

SENAC E SESI) na década de 40 (Manfredi, 2002). Essas instituições nasceram com o 

objetivo de qualificar a mão de obra operacional, principalmente para indústria e comércio. O 

primeiro a ser criado, em 1942, foi o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). 

Neste mesmo ano, ocorre a criação da lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino 

Secundário e, em 1943, a criação da lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino Comercial. 

No ano de 1946, surgem o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), o SESC 

(Serviço Social do Comércio) e o SESI (Serviço Social da Indústria). 
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 Já na época do regime militar, houve a tentativa de implantação do ensino técnico 

obrigatório, através da Lei n. 5.692/71, no entanto, não houve êxito. Nessa época, mantinha-se 

a vinculação entre os interesses do capital internacional e da elite política do país. Como 

estava ocorrendo um número cada vez maior de pessoas chegando ao ensino secundário, 

aumentava a pressão por vagas nas universidades. Assim, o ensino profissional nesta época 

servia não somente como forma de qualificação da mão-de-obra, mas também para diminuir a 

pressão por vagas nas universidades. Na época da ditadura militar, segundo afirma Wittaczik 

(2008), o aumento de pessoas na universidade poderia ser o risco de aumentar o movimento 

contra o regime político. Segundo defende Brandão (2013), o objetivo era formar 

“profissionais que não precisassem pensar, nem crítica, nem cientificamente, deveriam apenas 

reproduzir, operar e manter a tecnologia e os processos industriais que o Brasil importava de 

outros países, inclusive dos Estados Unidos da América do Norte”(p. 317).  

Durante a criação das escolas profissionalizantes pelo governo federal em 1909, 

percebia-se claramente uma divisão: de um lado, a educação geral e, de outro, a profissional, 

visando atender a divisão social e de classes. Kuenzer (2000), destaca claramente essa 

diferença:  

O desenvolvimento histórico dessas redes vai mostrar que a iniciativa estatal, primeiro, 

criou as escolas profissionais, no início do século XX, para só nos anos 40 criar o 

Ensino Médio. A partir de então, essas redes estiveram de alguma forma 

(des)articuladas, uma vez que a dualidade estrutural responde às demandas de 

inclusão/exclusão; o Ensino Médio inclui os socialmente incluídos; para os excluídos, 

alguma modalidade de preparação para o trabalho, orgânica aos modos de produzir 

mercadoria que historicamente foram se construindo. (p.26) 

No entanto, Kuenzer (2011) destaca que, embora essa separação (Ensino Médio e 

Ensino Profissionalizante), tenha se mantido presente durante muitos anos na história da 

educação profissional no Brasil, atualmente destaca-se uma dualidade invertida. Até início da 
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década de 90 a educação média geral era destinada a burguesia, enquanto que o ensino 

profissionalizante aos trabalhadores. No entanto, quando essa educação geral passa a ser 

oferecida à classe menos favorecida, através das escolas médias públicas, sob o discurso de 

democratização, acabou sendo desqualificada e banalizada. Dessa forma, a inversão da 

dualidade configura-se com a educação média geral precarizada sendo oferecida para os 

trabalhadores, enquanto que a educação pública tecnológica de qualidade, de forma geral, 

hoje é frequentada por jovens da classe média, que, segundo Kuenzer (2011, p. 51), vêem 

nessa modalidade de educação “uma alternativa de inclusão no mundo do trabalho, de 

continuidade dos estudos em nível superior e de ascensão social.”  

Essa nova fase do desenvolvimento da educação profissional está sendo marcada pelas 

rápidas e grandes transformações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas advindas do 

processo de globalização, as quais proporcionaram sistemas de produção necessariamente 

flexíveis, tendo em vista a necessidade de melhor adaptarem-se a esta nova realidade 

(Bourdieu, 1998). As bases deste sistema encontram-se, segundo Mattoso (1995), no ajuste 

estrutural, na privatização do estado, na desmontagem do setor produtivo estatal e, 

principalmente, no processo de reestruturação da produção e do trabalho. No Brasil, essas 

mudanças tornam-se mais evidentes na década de 90 através de transformações estruturais na 

economia, no papel do Estado, na política e na cultura. Segundo Manfredi (2002), essas 

mudanças resultaram numa diminuição dos empregos formais, aumentando assim, o 

desemprego, o subemprego e a informalidade. 

Diante da necessidade de um paradigma de formação especializada flexível, decorrente 

dos processos de reestruturação e diversificação da produção e globalização da economia, 

dois processos despontam para debate: a questão da fragilização ou precarização do emprego 

e a questão da qualificação do trabalhador (Bastos, 2006; Leite, 2005). Em relação a 
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precarização do emprego, podemos observar a intensificação de trabalhos que, segundo 

Lhuilier (2005), chama-se de trabalho sujo (ocupações precárias que se poderia denominar 

também de “trabalhos desqualificados”; também podemos definir como tarefas repetitivas e 

monótonas e que não exigem qualificação profissional) como uma das alternativas de 

sobrevivência. 

 Sobre o outro ponto de discussão diante desse cenário mundial, a qualificação do 

trabalhador, percebe-se que a organização de produção apresenta-se intensamente 

automatizada, a fim de atender as demandas cada vez mais urgentes, exigindo-se mais 

produtividade e menos custos. Como destaca Frigotto (2001), se por um lado, a tecnologia 

surge como possibilidade de melhoria de condição de vida das pessoas, por outro, constitui 

em uma super exploração do trabalho e geradora de desemprego. A partir desse cenário, 

emerge a necessidade de um novo perfil de trabalhador, que vai de encontro a um sistema 

fordista/taylorista vigente desde a Revolução Industrial. Esse novo perfil exige do trabalhador 

mais flexibilidade na organização do trabalho e da produção (Volpato, 1999).  

Neste aspecto é importante destacar que essa necessidade de um novo perfil de 

trabalhador, traz para a Educação Profissional a responsabilidade de desenvolver um novo 

saber técnico e operacional para os trabalhadores, no entanto, ainda com uma característica 

muito marcante de, segundo Manfredi (2002), apresentar novas estratégias de controle do 

capital sobre o trabalhador. Frigotto (1999) também destaca que com o capitalismo  houve 

uma alteração do vínculo entre trabalho produtivo e educação. Dessa forma, a produção 

subordina-se ao mercado, o qual fica responsável pela organização de produção  e pelas 

relações de capital e trabalho. 

Além das problematizações trazidas por Frigotto (1999, 2001), Kuenzer (2000) e 

Manfredi (2002), a questão da qualificação profissional no Brasil ainda é um dos assuntos 
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mais críticos no país, visto que a educação em geral ainda é muito precária. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2007, aproximadamente 10% da 

população brasileira era analfabeta (pessoas de 15 anos ou mais de idade). Apesar deste 

número ter caído, em 2014 o IBGE divulgou que o país ainda tinha 8,3% de analfabetos no 

total da sua população. Isso torna a necessidade de formação profissional um aspecto 

prioritário no país.  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, Lei n. 9.394/96, a 

educação básica deve ser responsável também em preparar o educando ao trabalho, apesar do 

elo maior ocorrer entre os cursos técnicos e ensino superior. É a partir da Lei de Diretrizes e 

Bases para a Educação Nacional (LDBEN), em 1996, que a educação profissional é incluída 

como uma das modalidades da educação brasileira.  Dessa forma, a educação 

profissionalizante passou a ser responsável em inserir e/ou reinserir o indivíduo ao mercado 

de trabalho. Mas também, começa a ser vista criticamente como elemento essencial para 

“adaptação” do trabalhador às exigências impostas pelo novo sistema produtivo (Gomes e 

Oliveira, 2006). Apesar das críticas tecidas por Frigotto (1999), Frigotto (2001) e  Manfredi 

(2002) no que diz respeito à educação profissional no Brasil, as mudanças ocorridas nas leis 

foram muito importantes para o desenvolvimento da educação profissional no país, já que o 

ensino técnico profissionalizante historicamente era visto como uma opção restrita para 

aquelas pessoas menos favorecidas socialmente, que não tinham acesso ao ensino superior.  

A regulamentação da LDBEN foi feita através do decreto n. 2.208, em abril de 1997. 

Segundo o mesmo, a educação profissional tem por objetivos:  

promover a transição entre a escola e mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos 

com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades 

produtivas; proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem atividades 

específicas no trabalho, com escolaridades correspondentes ao nível médio, superior e 
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de pós-graduação; especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus 

conhecimentos tecnológicos; qualificar, profissionalizar e atualizar jovens e adultos 

trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e melhor 

desempenho no exercício do trabalho (Decreto n. 2.208, art. 1o).  

Essa legislação previu três níveis de educação profissional no país: a educação básica, 

direcionado à qualificação e requalificação de trabalhadores, independente da escolaridade 

prévia; o técnico, que tem como objetivo habilitar profissionalmente alunos matriculados ou 

egressos do ensino médio; e o tecnólogo, correspondente a cursos de nível superior, destinado 

aos egressos do ensino médio e do ensino técnico. Na época do Decreto n. 2.208/97, já se 

tinha severas críticas a esse projeto para educação profissional. Essas críticas pautavam-se na 

premissa de que educação média e ensino profissionalizante deveriam estar integrados, essa 

separação proposta pelo referido decreto visava atender a “ideologia do capital ou do 

mercado”, estabelecendo uma separação entre educação e trabalho. Segundo Frigotto, 

Ciavatta e Ramos (2005a, p. 25) o Decreto n. 2.208/97 vinha “não somente proibir a 

pretendida formação integrada, mas regulamentar formas fragmentadas e aligeiradas de 

educação profissional em função das alegadas necessidades do mercado”. 

Ainda segundo o Decreto n. 2.208/97, a educação profissional passou a ser desenvolvida 

em consonância com o ensino regular ou em modalidades que se adequassem as estratégias de 

educação continuada, podendo ser desenvolvidas em escolas de ensino regular, escolas 

especializadas ou em ambientes de trabalho. No caso das instituições federais e as instituições 

privadas sem fins lucrativos, que recebem ajuda financeira do poder público, que oferecem 

educação profissional, são obrigadas a oferecer cursos profissionais de nível básico em suas 

ofertas. Esses cursos são abertos a alunos da rede pública e privada, bem como a 

trabalhadores, independente do seu nível de escolaridade.  
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Os cursos de nível técnico são ofertados simultaneamente ao ensino médio regular ou 

sequencial a este. Sua organização curricular tem caráter próprio e independente do ensino 

médio, sendo que as disciplinas profissionalizantes têm até 25% da carga-horária total do 

ensino médio, caso sejam oferecidas concomitantemente. Segundo autores como Frigotto et 

al. (2005a), essa separação entre ensino médio e técnico representava um regressão, 

estabelecendo o dualismo entre educação e trabalho, indo de encontro diretamente aos 

princípios da politecnia.  

Em relação aos cursos superiores, ou seja, os cursos superiores de tecnologia, têm como 

obrigatoriedade atender as demandas dos diversos setores da economia, abrangendo áreas 

específicas de necessidade. No entanto, o parecer CNE/CP no 29/02 tem a preocupação de 

deixar claro que a educação tecnológica não é tão diferente das outras formas de educação 

superior, a fim de não tornar-se algo a parte desta, enfatizando que a educação tecnológica 

integra-se a educação superior e regula-se pela legislação do nível de ensino superior. Mesmo 

assim, Ciavatta (2013) discute até que ponto esse cursos não estão servindo estritamente à 

uma lógica capitalista, em função do seu caráter inicial de criação que é de atender às 

demandas de mercado. 

Somente em 2004, com o Decreto 5.154 foi possível a integração do ensino técnico de 

nível médio ao ensino médio. E em 2005, com a Lei 11.195, começa a expansão da primeira 

fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Segundo 

MEC (2009), com o Decreto 5.773/2006 se estabelece sobre o “exercício das funções de 

regulamentação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino” (p. 5). Também neste 

mesmo ano, foi instituído o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) com o ensino fundamental, médio e educação 
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indígenas. Além de ser lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, a 

fim de padronizar as denominações destes cursos, ofertados nas instituições públicas e 

privadas. Pois, em função de possuírem a obrigatoriedade de atender a demanda de mercado, 

os cursos superiores de tecnologia são cursos que apresentam uma flexibilidade muito grande 

em relação a sua criação e extinção. Assim, é necessário que se tenha o mínimo de 

padronização de suas denominações, a fim de haver um melhor acompanhamento sobre o 

funcionamento dos mesmos. Em função dessas características, autores como Brandão (2009) 

e Ciavatta (2013) alertam que se deve ter cautela na implantação e desenvolvimento desta 

modalidade de curso. Visto que os mesmos nasceram com a intenção de atender à demandas 

de mercado, é importante que não se tornem fonte de fornecimento de mão-de-obra ao capital, 

deixando um princípio primordial que deve nortear os cursos, que é de formar cidadãos 

críticos e reflexivos. A fim de explicitarmos melhor sobre os cursos de tecnologia, exporemos 

mais detalhadamente na seção seguinte. 

 

2.4.1. Cursos Superiores de Tecnologia: 

Com as demandas advindas do novo padrão de organização do trabalho e da produção, o 

mercado de trabalho “passou a valorizar mais os trabalhadores que, além do domínio técnico 

de suas atividades, fossem capazes de assumir uma atitude mais propositiva e colaborativa, 

trabalhando em equipe, demonstrando iniciativa e prontidão para o aprendizado contínuo” 

(Almeida, 2003, p.1-2). Essas novas demandas exigiu, por um lado, um trabalhador com um 

entendimento integral dos fenômenos do trabalho. Por outra lado, trouxe uma visão individual 

e capitalista do trabalhador, pois recai para ele a responsabilidade na aquisição e 

desenvolvimento dessas novas competências e habilidades. Ou seja, se ele não consegue 

desenvolver essas competências mais voltadas para os aspectos comportamentais, a “culpa é 
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do próprio trabalhador” que, possivelmente estará à margem do mercado de trabalho em 

pouco tempo (Antunes, 2009; Antunes, 2015).  

Além disso, o Brasil foi fortemente induzido a mudanças consideradas 

“modernizadoras” em seu rol de atividades profissionais nas décadas de 60 e 70, em função 

da intensificação de seu processo de industrialização. Enquanto que nos países desenvolvidos 

da época esse movimento já havia ocorrido por volta das décadas de 30 e 40. Segundo 

Brandão (2009), o país precisava acelerar seu crescimento, a fim de diminuir a distância 

existente entre aqueles que ditavam o modelo de desenvolvimento vigente, dessa forma, o 

investimento deveria ser voltado para a ciência, a tecnologia e a educação, e não somente para 

infra-estrutura econômica. 

Emergem, nesse contexto histórico os Cursos Superiores de Tecnologia (CST´s), criados 

para atenderem as demandas trazidas pela reestruturação produtiva. E apesar, do discurso do 

governo na época ser voltado não somente para investimento em tecnologia, mas também em 

ciência e educação, os CST’s acabaram tendo uma característica bastante técnica e 

instrumental. Uma das críticas que Ciavatta (2013) faz a esse tipo de modalidade de curso é 

que eles “representam um ensino superior alternativo à universidade de ensino, pesquisa e 

extensão e são, por isso, um ensino não universitário” (p.276). Esta última firmação é uma 

crítica bem severa que coloca em questão até qualidade desses cursos, no entanto, percebe-se 

realmente que os CST’s inicialmente, serviram muito para atender as demandas das indústrias 

que se desenvolviam no país entre as décadas de 60 e 70.  

Além da necessidade de crescimento econômico, outra justificativa para a implantação 

para esse tipo modalidade de curso são as recomendações dos organismos internacionais 

como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID, 2000) e o Banco Mundial, sobre a 

reforma da educação na América Latina e Caribe na década de 90. Essas políticas neoliberais, 
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iniciadas nos governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso e implementadas no 

governo de Luiz Inácio da Silva e Dilma Roussseff, incluíam o desenvolvimento de cursos 

que tivessem curta duração e custos menores que os já existentes nas universidades, com foco 

no ensino aplicado, dissociados da pesquisa e extensão e que, simultaneamente atendessem às 

demandas de mercado. Esta é a crítica que Frigotto (2001) faz em relação aos projetos de 

educação financiados por esses órgãos, visto que, geralmente, eles estimulam a um modelo de 

desenvolvimento excludente e concentrador de renda, onde a educação profissional 

subordina-se as idéias do mercado e do capital. Em contrapartida, Frigotto (2001), defende a 

criação e desenvolvimentos de projetos educacionais mais autônomos, que se busca construir, 

em diferentes espaços da sociedade, perspectivas de emancipação da classe trabalhadora” 

(p.80). 

Os Cursos Superiores de Tecnologia começam a se desenvolver no Brasil, com o 

objetivo principal de preencher uma lacuna do mercado de trabalho, tendo como principal 

papel o desenvolvimento tecnológico local e regional. Dessa forma, os CST´s destinam-se a 

alunos egressos do ensino médio e técnico, são considerados cursos superiores, possibilitando 

o egresso dar continuidade ao seu desenvolvimento acadêmico através de cursos de pós-

graduação (lato senso e stricto senso). Geralmente são cursos que duram de 2 a 4 anos e tem 

como característica principal adaptação e flexibilização a fim de estarem em conformidade 

com as necessidades de mercado. Para conclusão dos cursos, os alunos deverão apresentar 

como forma de trabalho de final de curso, uma monografia, projeto de atuação, análise de 

casos, performance, produção artística, desenvolvimento de instrumentos, equipamentos, 

protótipos, entre outros.  

Segundo Campello et al (2009), enquanto os cursos técnicos são de nível médio e tem 

por objetivo capacitar o aluno para as diferentes atividades do setor produtivo, através da 
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aquisição de conhecimento teóricos e práticos, a modalidade de cursos superiores de 

tecnologia são vistos como “a que forma os profissionais com base nas ciências para 

compreender, conhecer, refletir sobre um campo de saber (ou vários) para explicar e enfrentar 

os problemas da realidade daquela área” (p. 183). Além disso, ainda prevê a “capacidade de 

desenvolver pesquisas, planejar, administrar e desenvolver a gestão dos processos de 

produção e serviço” (p.184). 

Para Ramos (2013), a educação profissional e tecnológica precisa contribuir para 

formação humana integral, sendo assim, um espaço social político e científico estratégico. No 

entanto, a autora não nega a relação tensa e histórica existente entre a necessidade do 

trabalhador de produzir sua existência por meio do trabalho e o trabalho como produtor de 

valor de uso e de valor de troca. Na verdade, há uma dialética nesse sentido, pois, se por um 

lado temos o trabalho como criação humana, por outro, temos o trabalho como alienação. 

Dessa forma, Ramos (2013), propõe que a educação profissional possa ser problematizada sob 

a perspectiva tanto do modo de produção capitalista, mas também não pode deixar de ser 

discutida como formação social concreta brasileira. 

No Brasil, os CST´s foram regulados pela Lei n. 4024/61 que previa a instalação e 

funcionamento de cursos profissionais de curta duração em nível superior.  Essa lei federal, 

em seu artigo 104, informava sobre a “organização de cursos ou escolas experimentais, com 

currículos, métodos e períodos escolares próprios”. No entanto, essa lei não especificava se 

esses cursos deveriam ser oferecidos somente por centros especializados para esse fim, como 

o caso dos antigos CEFET´s (Centros Federais de Educação Tecnológica), atualmente 

chamados, no Rio Grande do Norte, de IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte). Relatava somente a possibilidade de implantação de 

instituições de ensino superior e cursos de tecnologia que oferecessem cursos profissionais 
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que atendessem a demanda de mercado. Em função dessa lei não detalhar a forma de 

implantação e funcionamento desses tipos de cursos, observava-se que faltava, principalmente 

às universidades públicas, atividades de extensão. Em relação as instituições privadas, 

percebia-se que o foco era na possibilidade de expansão das suas atividades acadêmicas. 

Somente a partir da Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968, através da implantação da 

Reforma Universitária, é que percebemos uma maior definição dessa nova modalidade de 

curso. O artigo 23, parágrafo 1o desta mesma lei informa sobre “os cursos profissionais de 

curta duração, destinados a proporcionar habilitações intermediárias de grau superior”, isto é, 

cursos superiores de curta duração de uma maneira geral, em diferentes áreas, para “fazer face 

a peculiaridades do mercado de trabalho regional” (artigo 18).  

Dentro desse mesmo contexto, percebe-se amplas discussões em relação ao ensino 

universitário, havendo críticas em relação a vinculação deste às necessidades do país na 

época. Inclusive, nesta mesma época, diante das discussões e necessidades de reformulação 

do ensino superior temos os pareceres do Conselho Federal de Educação (CFE), em 1962, 

dando respaldo a Diretoria de Ensino Superior (DES), do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), para encaminhamento ao CFE de uma proposta de criação de uma modalidade 

diferente de engenheiros. Essa nova modalidade de formação obteve a nomenclatura de 

“Engenharia de Operação”. Este curso, segundo Ciavatta (2013), foi criado com o objetivo 

maior de conter a grande demanda ao curso de engenharia. Também corroborando com essa 

discussão, Brandão (2013), acrescenta ainda que o curso de Engenharia de Operação foi 

criado para ser um profissional voltado para prática, com habilidades para gerenciar e 

supervisionar as rotinas das indústrias, portanto, com um nível de conhecimento abaixo do 

engenheiro graduado.  
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A partir dessa perspectiva, desenvolveram-se no Brasil os primeiros cursos superiores de 

tecnologia, com duração de 3 anos.  Aqui, esses cursos começaram a ser oferecidos com o 

objetivo de qualificar pessoas que pudessem operar máquinas importadas para a indústria 

nacional. Os cursos eram ofertados tanto pelo sistema federal e estadual de ensino, quanto no 

âmbito do setor privado, em São Paulo, nas décadas de 60 a 70. Os primeiros cursos não 

tiverem muito êxito, pois segundo Ciavatta (2013), os alunos tomaram consciência que o 

diploma não davam equivalência no mercado de trabalho, em relação aos cursos de 

engenharia plena. Assim, a maioria dos egressos buscava mais 2 anos para ter a graduação em 

engenharia. Além disso, os egressos não eram reconhecidos no mercado de trabalho e, 

consequentemente não conseguiam empregos. Por essas razões, o curso de Engenharia de 

Operação foi extinto em 1977.  

Apesar dessas dificuldades, a expansão dessa modalidade de curso continuou no Brasil. 

Em 06 de outubro de 1969 é criado o Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo 

(CEEET-SP), que mais tarde passará a se chamar Paula Souza (CEET-PS). Em 1970, o 

Conselho Federal de Educação aprova os planos de cursos propostos pelo CEET-PS. Dentre 

eles estão os cursos de (segundo nomenclatura utilizada na época): Técnico de Nível Superior 

em Construções Civis (modalidade Edifícios), Técnico de Nível Superior em Construções 

Civis (modalidade Movimento de Terra), Técnico de Nível Superior em Construções Civis 

(modalidade Obras Hidráulicas), Técnico de Nível Superior em Mecânica (modalidade 

Desenhista-Projetista) e Técnico de Nível Superior em Mecânica (modalidade Oficinas) 

(Parecer CNE 278/70).  

Através do Decreto-lei 547, de 18 de abril de 1969, as Escolas Técnicas federais foram 

“autorizadas a organizar e manter cursos de curta duração, destinados a proporcionar 

formação básica de nível superior e correspondentes às necessidades e características dos 
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mercados de trabalho regional e nacional”. Em 1977 foi regulamentada a extinção dos cursos 

de engenharia de operação e, em 1978 foram criados 3 Centros Federais de Educação 

Tecnológica. Apesar disso, na década de 80 muitos cursos foram extintos do setor público, 

passando assim, a serem grandemente ofertados pelas instituições privadas. Em 1988, 53% 

das instituições do país ofereciam essa modalidade de curso, sendo que 60% no setor privado. 

Já em 1995, o Brasil contava com a oferta de 250 cursos superiores de tecnologia, mantendo o 

setor privado como principal ofertante.  

Apesar do aumento do número dos cursos de tecnologia no setor privado, de 2002 a 

2003, percebe-se um aumento considerado no número de Centros de Educação Tecnológica. 

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2009, 

esses centros passaram de 34 mil para 57 mil matrículas, fruto da expansão da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Entre 2005 a 2010 foram criadas 214 

novas escolas da Rede Federal.  

Atualmente a Rede conta com mais de 562 unidades em todo país, sendo compostas 

pelas seguintes instituições: Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros 

Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais e 

Universidades Tecnológica Federal. (http://redefederal.mec.gov.br/). Mesmo com o aumento 

da Rede Federal, cerca de 80% dos cursos de tecnologia ainda são ofertados por instituições 

particulares, de acordo com o Censo de Educação Superior 2014 (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP], 2014. Outra característica em 

relação a oferta dessa modalidade de curso é que, enquanto nas instituições públicas as vagas 

oferecidas são ocupadas, no setor privado, observa-se uma grande oferta de vagas em 

detrimento do preenchimento das mesmas, ou seja, ocorre uma grande ociosidade do número 

de vagas. (Campello et al, 2009). 
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A crítica que se faz a expansão dos cursos superiores de tecnologia (Ciavatta, 2013; 

Ramos, 2013) é que, não se mudou a política da educação a medida que crescia a quantidade 

de cursos superiores de curta duração. Isso nos faz pensar que, o crescimento nessa 

modalidade de curso continuava servindo, de um lado, para “diminuir as pressões populares 

por vagas nas universidades” e, por outro lado, “fornecer mão-de-bra adequada ao 

capital”(Brandão, 2009, p. 9). Essa política trazia como resultado uma melhor preparação dos 

trabalhadores para operar e manter o equipamento e o projeto industrial importado e não para 

criar um projeto de desenvolvimento específico para o Brasil. Além disso, com o crescimento 

acelerado e descontrolado destes cursos no país, gerou-se uma discriminação em relação a tal 

tipo de modalidade de ensino que, até hoje, percebe-se uma desvalorização pelo setor 

produtivo. Segundo Christophe (2005), isso se reflete em relação a uma dificuldade de 

aceitação social dos cursos e dos profissionais formados por eles, falta de regulamentação e 

identidade profissional, restrições em relação a atuação e baixos salários. Levando os egressos 

a procurarem outros cursos de graduação plena como forma de aumentar suas possibilidades 

de emprego e de acesso a níveis salariais mais elevados. 

Mais tarde, as discussões que resultaram numa Nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da 

educação brasileira, através da Lei no 9.394/96, regulamentada pelo Decreto no. 2.208, de 17 

de abril de 1997 definiram de forma mais clara a educação profissional. Assim, em 2001, as 

primeiras instituições de nível superior de caráter privado foram credenciadas para oferecer os 

Cursos Superiores de Tecnologia (Associação Nacional de Educação Tecnológica [ANET], 

2003), regulamentados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica- SETEC, do 

Ministério da Educação-MEC, apesar de existirem cursos em funcionamento antes desta data.  

Em  1994, através do Projeto de Lei n. 4.731/94 propõe-se a regulamentação da 

profissão de tecnólogo. No entanto, somente a partir do Parecer CNE/CES 436/2001 e do 
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Parecer CNE/CP 29/2002, os quais estabeleceram as diretrizes curriculares nacionais para os 

Cursos Superiores Tecnologia, é que essa modalidade de curso foi definido como curso de 

graduação. Dessa forma,  permitiam ao aluno o prosseguimento de sua formação em nível de 

pós-graduação. Outra característica dessas novas orientações eram que esses cursos fossem 

flexíveis também em relação a sua criação e/ou extinção, a fim de atenderem as necessidades 

regionais de qualificação.  

Atualmente os cursos superiores de tecnologia podem ser ministrados por 

Universidades, Centros universitários, Centros/Institutos de Educação Tecnológica, 

Faculdades Integradas e Isoladas e Institutos Superiores. Ao implantarem esses cursos, essas 

instituições passarão, obrigatoriamente, pelos processos de autorização e reconhecimento, 

realizados através do MEC. Sendo que as Universidades, Centros Universitários e os 

Centros/Institutos Federais de Educação Tecnológica, pela autonomia que detém por lei, 

poderão criá-lo livremente.  

Apesar dos avanços, segundo Brandão (2013), a educação profissional no Brasil, ainda 

traz a marca da divisão de classes existente no país, tendo de um lado, os interesses da 

burguesia e, de outro, classe trabalhadora. Os CST’s, por sua vez, refletem muito bem isso:  

“têm como objetivo oferecer um tipo específico de curso superior para aqueles membros da 

classe trabalhadora que lograrem para obter uma educação superior. Este curso, “menos 

denso”, isto é, com baixa base teórica e grande foco na prática, de curta duração, voltado 

pragmaticamente para um posto de trabalho, é uma das facetas da sociedade de classes – uma 

educação “menor” para uma classe social “mais baixa” (Brandão, 2013, p.308). 

Atualmente os CST´s chegam a mais de 3.500 opções em todo país, correspondendo 

cerca de, segundo INEP (2014), 9,5% das graduações presenciais no Brasil, sendo que 17,4% 
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são realizados em instituições públicas e 82,6% em instituições privadas. Ainda de acordo 

com o INEP (2014), essa modalidade de curso cresceu entre os anos de 2009 e 2012, 27,2% 

no período. De 2009 a 2012, o número de matrículas cresceu de 680 mil para 944 mil alunos. 

Nos Estados Unidos e alguns países da Europa chegam a metade dos alunos do ensino 

superior. Os cursos que constam no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia 

do Ministério da Educação (MEC, 2016) têm entre 1.600 e 2.400 horas. Esse catálogo foi 

criado pelo MEC com o objetivo de melhorar e fortalecer os CST´s, em função do 

cumprimento ao Decreto no 5.773/06. O catálogo, além de colaborar para regulamentação 

nessa área, veio contribuir para combater a estigmatização dos egressos, visando uma política 

educacional que estimula a expansão desse tipo de curso. O documento tem como base as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico, sendo 

resultado de uma contribuição coletiva de especialista, pesquisadores, instituições de ensino 

superior, entidades de representação corporativa, dentre outros.   

Atualmente o guia possui 134 cursos cadastrados, divididos em 13 eixos tecnológicos. 

Esses eixos tecnológicos são distribuídos nas seguintes áreas: Ambiente e saúde, 

Desenvolvimento educacional e social, Controle e processos industriais, Gestão e negócios, 

Turismo, hospitalidade e lazer, Informação e comunicação, Infraestrutura, Militar, Produção 

alimentícia, Produção cultural e design, Produção industrial, Recursos Naturais e Segurança. 

Esses cursos têm como característica principal uma formação voltada para a prática 

profissional, sendo o aluno direcionado ao mercado de trabalho ao final do curso, de acordo 

com a carreira pretendida. Os profissionais formados nessa modalidade de curso deverão estar 

aptos a utilizar, desenvolver ou adaptar tecnologias com a compreensão crítica das 

implicações decorrentes de determinado eixo tecnológico e das suas relações com o processo 

produtivo, o ser humano, o ambiente e a sociedade (MEC, 2016). Devem ser profissionais 

preparados para pensar globalmente e agir localmente. (Vitoriette, 2001; Almeida, 2003). 
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Segundo o Parecer CNE/CES 436/2001, o profissional advindo de um curso superior de 

tecnologia , deve estar preparado para desenvolver-se em determinada área profissional e deve 

ter formação específica para: “aplicação, desenvolvimento, pesquisa aplicada e inovação 

tecnológica e a difusão de tecnologias; gestão de processos de produção de bens e serviços e; 

o desenvolvimento da capacidade empreendedora” (p.9). Segundo o Parecer CNE no 29 

(Brasil, 2002), embora o tecnólogo esteja localizado entre a atuação do bacharel e do técnico, 

o mesmo deverá ter uma identidade própria e específica em cada área de atuação. 

Paralelamente, esse tipo de formação deverá desenvolver suas competências em sintonia com 

as exigências do mundo do trabalho, além de ser especializada em uma determinada área 

profissional. No entanto, a especialização não deverá restringir a possibilidade de atuação 

interdisciplinar, rompendo com a segmentação. Segundo pesquisa desenvolvida por Peterossi 

(1999), os alunos advindos dos cursos superiores de tecnologia estão preparados para atuação 

em nível superior, no entanto, muitos ocupam cargos com denominação diferente à sua 

formação dentro das empresas. Também destaca que, a maioria entrou no mercado de trabalho 

durante a realização do curso, através da realização de estágios. 

Apesar dos avanços, ainda há inúmeras dificuldades em relação aos cursos de 

Tecnologia. Uma delas, é em relação à formação da identidade dos cursos tecnólogos, aliados 

a necessidade de se diferenciar dos cursos de bacharelado e das licenciaturas. Estas podem ser 

as causas principais dos problemas em relação ao seu reconhecimento, por parte dos órgãos de 

classes, empresas e instituições públicas. Além disso, ainda existem outras dificuldades em 

relação ao exercício pleno da profissão. Uma delas diz respeito à falta de regulamentação da 

profissão junto ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); outro problema é a falta de representação para 

decisões junto a estes Conselhos (CONFEA e CREA) e também a ausência detalhada da 

profissão no Classificação Brasileira de Ocupações (CBO, www.mtecbo.gov.br/). 
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Também é importante destacar, segundo pesquisa realizada por Almeida Junior e Pilatti 

(2007), que ainda há um desconhecimento por parte da empresa em entenderem o papel deste 

tipo de profissional, além do desconhecimento em relação a este tipo de curso. Outras 

dificuldades também são relatadas por esses pesquisadores, que interferem no desempenho 

pleno das atividades do profissional superior de tecnologia, são elas: dificuldade na gestão de 

pessoas e de relacionamento fora da empresa falta um pouco de visão prática dos processos de 

produção, aliada a falta de experiência. No entanto, eles colocam também alguns pontos 

positivos observados na pesquisa: profissionais atualizados e que apresentam (no geral) boa 

criatividade, conseguem atender às necessidades das empresas, não há dificuldade de 

relacionamento entre técnicos, tecnólogos e engenheiros. Vale salientar que essas 

considerações dizem respeito a realidade das médias e grandes empresas da região norte do 

Paraná, embora, percebe-se que não é diferente da realidade local. 

 É importante também levar em conta que, embora muitos jovens considerem o curso 

tecnólogo como o ideal, em função da rapidez na formação, Ciavatta (2011) destaca que “as 

necessidades urgentes do sistema produtivo não podem justificar o aligeiramento da formação 

humana a que todos os jovens têm direito na sua forma mais plena”. E, apesar de percebermos 

a necessidade da expansão dessa modalidade de curso no Brasil e em todo mundo, é 

importante salientar que essa expansão significa também uma valorização da venda da força 

de trabalho ao mercado produtivo. Segundo Brandão (2011), “ao mesmo tempo em que há 

uma demanda dos empresários por profissionais capacitados, existe uma pressão dos 

trabalhadores por acesso a níveis mais elevados de escolaridade.” Isso nos faz pensar que, 

ainda no Brasil, apesar de se ter uma política de maior acesso à educação pelas classes menos 

privilegiadas, por outro lado, ainda servimos para manter o capital, atendendo aos interesses 

da economia capitalista.  
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Segundo Almeida Junior e Pilatti (2007), um dos desafios em termos de 

desenvolvimento destes cursos é exatamente conseguir “aproximar as competências 

desejáveis para o desenvolvimento do indivíduo daquelas necessárias à sua inserção no 

processo produtivo”. Para estes autores, “os educadores devem buscar desenvolver as 

competências básicas tanto para o exercício da cidadania como para o desempenho de 

atividades profissionais” (p.434). Além disso, eles defendem que a aproximação entre o saber 

e a prática deverá ser um dos objetivos das instituições que trabalham com educação 

profissional. Segundo eles, não há como estabelecer uma relação com o trabalho somente 

utilizando os ambientes escolares, como por exemplo, os laboratórios e as salas de aulas. 

 

2.5. O setor de construção civil no Brasil:  

A construção civil no Brasil representa uma importante área de desenvolvimento e 

geração de mão-de-obra. Segundo a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE 

2.0 – IBGE), a área é composta por três seguimentos: construção de edifícios (obras de 

edificações ou residenciais e por obras de incorporação de empreendimentos imobiliários), 

construção pesada ou obras de infraestrutura e de serviços especializados, sendo que o 

predomínio é de empresas de pequeno porte. Esses três seguimentos representam um 

faturamento anual de 180 bilhões de reais (Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Sócio-Econômicos [Dieese], 2013).   

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados em Desempregados (CAGED), em 

2013 a evolução do emprego por setor de atividade econômica foi de 3,44% na área de 

construção civil, sendo registrado o maior crescimento em relação as demais área (Ministério 

do Trabalho e do Emprego [MTE], 2013). Além disso, segundo A. R. Santos  (2006) é uma 

área também que alavanca uma grande cadeia produtiva, envolvendo os setores de cimento, 

metais, cerâmica, madeiras, entre outros. Segundo Pesquisa Anual da Indústria de Construção, 
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desenvolvida pelo IBGE em 2004, o setor da construção civil contribuiu com 5,1% da 

produção da riqueza nacional. Contudo, segundo A. R. Santos (2006), este percentual sobe 

para 13% quando leva-se em consideração a cadeia da construção civil como um todo. O 

seguimento da construção pesada tem crescido nos últimos anos em função dos investimentos 

públicos e privados em obras de infraestrutura.  

Em 2012, o setor de construção civil representou 5,7% do Produto Interno Bruto (PIB). 

Em 2011, possuía aproximadamente 7,8 milhões de ocupados, o que representa 8,4% de toda 

a população ocupada do Brasil (Dieese, 2013, p. 7).  E o melhor desempenho do setor 

alcançou um crescimento de 11,6% em 2010. Isso decorreu em função da diminuição das 

taxas de juros, aumento do crédito, programas de investimentos públicos em infraestrutura, 

redução de impostos, aumento de renda dos ocupados e da massa de salários. Apesar de ter 

tido uma desaceleração em 2011, segundo pesquisa do DIEESE (2013), a expansão do setor 

foi superior àquela do PIB brasileiro, registrado em 2,7%. E, apesar do arrefecimento que vem 

ocorrendo desde 2015, em função da atual conjuntura do Brasil, a área ainda é considerada 

como indicador de crescimento econômico-financeiro do país. 

No estado do Rio Grande do Norte, o setor de construção civil é um dos que mais 

cresce. No ano de 2011, área criou mais 1.827 posto de trabalho, mantendo o crescimento do 

PIB (Produto Interno Bruto) acima da média nacional, segundo CREA-RN (2012). No 

entanto, o crescimento do setor no estado do Rio Grande do Norte (RN) e em todo país não 

vem sendo acompanhado pelo aumento da capacidade de atrair mão-de-obra (Mello & 

Amorim, 2009; Sousa, 1983; Sousa, 2007). Esse problema dar-se-á, entre outros, pelo 

preconceito em relação a “trabalhar com as mãos”, ou seja, em todas as sociedades o trabalho 

manual tem menos status do que o trabalho intelectual. No Brasil, especificamente, temos 

duas influências negativas em relação a isso, um delas é a herança da Península Ibérica em 

relação ao desprestigio por trabalhos manuais e a outra é a escravidão, que delegava as 
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ocupações manuais aos escravos, pois eram consideradas atividades que “sujavam as mãos” 

(P. H. F. Santos, 2010).  

Outro fator que influencia na falta de mão-de-obra na área são as péssimas condições de 

trabalho. Entenda-se por condições de trabalho, “um conjunto de situações nas quais se 

desenvolve a atividade laboral e que influenciam significativamente tanto a experiência do 

trabalho como a dinâmica das relações laborais” (Blanch, 2003, p. 43). Mais especificamente, 

podemos citar a ausência de vínculo empregatício, consequentemente, os trabalhadores não 

têm direito a aposentadoria, INSS, FGTS, plano de saúde (Barros e Mendes, 2003).  No 

entanto, é importante destacar a falta de vínculo empregatício corre mais frequentemente com 

os trabalhadores operacionais (pedreiro, mestre de obra, auxiliar de pedreiro). As deficiências 

das condições de trabalho, infelizmente, não afeta somente o setor da construção civil no 

Brasil, pois essas são, atualmente, estratégias comuns de descentralização da produção, uma 

tendência mundial em todos os setores. Isso acarreta, segundo Dias (2012), uma segmentação 

dos trabalhadores em categorias distintas: trabalhadores centrais (com vínculo empregatício) e 

os periféricos (terceirizados e/ou sem vínculo empregatício), gerando, consequentemente, 

uma precarização cada vez maior do emprego. 

Além da dificuldade de mão-de-obra ainda é uma área bastante sensível as mudanças da 

economia local e governamentais. Segundo o DIEESE (2013), somente 31,5% de 

trabalhadores da área têm carteira assinada e, se somados com os trabalhadores que trabalham 

por conta própria, esse valor chega a ser superior a 60% do total de ocupados. A 

informalidade ainda é muito predominante no setor, embora de 2009 a 2011 houve um 

crescimento no número de trabalhadores de carteira assinada em 24, 7%. Segundo Dieese 

(2013), “na análise por gênero, merece destaque o fato de mais de 60% das mulheres 

ocupadas no setor da construção serem empregadas com carteira assinada, enquanto apenas 

0,3% são empregadas sem carteira. Para os homens, a realidade é bem diferente: apenas 30% 
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têm carteira de trabalho assinada; 22,3% não têm carteira e 42,4% exercem atividade no setor 

na condição de conta própria” (p.13). 

Além disso, a força de trabalho é predominantemente de jovens, do sexo masculino, 

com baixa escolaridade e reduzida qualificação profissional. Sendo estes dois últimos, os 

fatores de maior dificuldade nesse ramo de atividade. Em relação ao gênero, percebe-se que 

apesar do setor ainda ser predominantemente masculino, a participação feminina tem sido 

destacada nos últimos anos. Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2011 

(apenas os vínculos formais são considerados) informam que existem, no total,  240.905 

vínculos femininos na área de construção civil, dos quais 45,4% estão na Construção de 

Edifícios, 33,0% na Construção de Obras de Infraestrutura e 21,5% nos Serviços 

Especializados para a Construção (DIEESE, 2013).  

No que se refere a faixa etária, os trabalhadores de até 24 anos são os mais suscetíveis à 

movimentação no setor, ou seja, vem se observando que o número de desligamentos vêm 

aumentando nos últimos anos nessa faixa etária. Considerando a escolaridade, percebe-se que 

o maior índice de contratação, segundo DIEESE (2013), concentra-se entre aqueles que têm 

ensino médio completo, no entanto, é a faixa que também tem maior número de 

desligamentos, observados entre os anos de 2011 e 2012.  Isso nos leva a questionar a real 

necessidade do setor quanto à exigência desse nível de instrução formal.  

Em relação a qualificação dos trabalhadores, segundo Mello e Amorim (2009), o 

problema da qualificação e desatualização da mão-de-obra explica a baixa produtividade do 

setor. No Brasil, as atividades na área da construção civil apresentam uma característica 

artesanal e manufatureira, onde os trabalhadores aprendem na prática e dividem as tarefas 

entre si, sendo cada uma delas bem limitadas (Sousa, 1983). Resultando em aumento do 

tempo das obras de edificações e retrabalho, consequentemente aumento dos custos e baixa 

produtividade.  
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Em contrapartida, a organização exige que o trabalhador produza com qualidade, a fim 

de evitar custos não planejados e também que os erros do trabalho não resultem em risco a sua 

vida e de outras pessoas. Como resultado, podemos verificar um índice considerável de casos 

de doenças ocupacionais (como a depressão, estresse, burnout, DORT), representando assim, 

segundo Barros e Mendes (2003), a expressão do sofrimento psíquico vivenciado pelo 

trabalhador nesse contexto. Esse sofrimento, segundo Clot (2010a), é resultado de uma 

divergência entre a tarefa prescrita e a atividade real. Ou seja, há um desencontro entre as 

atividades previstas pela organização e àquelas que o trabalhador realmente desenvolve. 

Já o problema da qualificação da mão-de-obra, ou seja, o rótulo de “trabalho 

desqualificado”, segundo Borges e Peixoto (2011), “é incorporado pelos operários, 

fortalecendo a resignação e reproduzindo as discriminações nas próprias relações entre eles”, 

podendo resultar numa fonte de sofrimento para o trabalhador. Além disso, reflete a 

“desvalorização social da experiência operária como a contrapartida social da valorização do 

saber acadêmico e formal de seus dirigentes” (p.23). Isso é o que Piaget (1978) defende como 

hierarquia de saberes, sendo o saber formal (acadêmico) superior ao saber informal 

(pragmático). Para Ramos (2013), numa sociedade onde há divisão de classes, sempre haverá 

uma divisão entre os que produzem o conhecimento e os que utilizam desse conhecimento, 

entre o conhecimento científico-formal e o conhecimento técnico-operacional. 

Diante desse contexto, a área da construção civil no Brasil atualmente vive um paradoxo 

social, pois se por um lado, o país necessita de pessoas qualificadas, por ter muitos postos de 

trabalho disponíveis, por outro, observa-se uma categoria que sofre com a precarização do 

emprego e com o déficit de capacitação de mão-de-obra. 

 

2.5.1. O perfil profissional na área de construção civil: Técnico em Edificações, Engenheiro 

Civil e Tecnólogo em Construção de Edifícios. 
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Apesar do foco da pesquisa se constituir no estudo sobre as competências formais e as 

competências práticas do Tecnólogo em Construção de Edifícios, sentimos a necessidade de 

descrever também sobre o perfil profissional do Técnico em Edificações e do Engenheiro 

Civil. Essa necessidade se deu em função de percebermos que existe muita semelhança na 

descrição das competências e habilidades entre estes profissionais, de acordo com a literatura 

pesquisada. (Decreto n. 23.569/93; IFRN, 2006; MEC, 2016). 

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) (MTE, 2010), o Técnico 

em Edificações, profissional de nível médio, é responsável por realizar levantamentos 

topográficos e planialmétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob 

supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos 

e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle 

tecnológico de materiais de solo. 

Em relação ao Engenheiro Civil, profissional de nível superior, as competências 

essenciais descritas pelo CBO (MTE, 2010) e pelo Decreto n. 23.569/93 são as seguintes: 

responsáveis pelo estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as 

suas obras complementares, de estradas de rodagem e ferro, obras de captação e 

abastecimento de água; obras de drenagem e irrigação, obras destinadas ao aproveitamento de 

energia e dos trabalhos relativos à máquinas e fábricas, obras relativas a portos, rios e canais e 

dos concernentes aos aeroportos, obras peculiares ao saneamento urbano e rural; responsável 

pelo projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo; engenharia legal, perícia e 

arbitramentos de todos os tipos de obras descritas acima; além de poderem prestar consultoria, 

assistência e assessoria e elaboração de pesquisas tecnológicas. 

Já o Tecnólogo em Construção de Edifícios, profissional de nível superior, segundo o 

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia (MEC, 2016) atua no gerenciamento, 

planejamento e execução de obras de edifícios. Também orienta, fiscaliza e acompanha o 
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desenvolvimento de todas as etapas deste processo, incluindo desde o planejamento, 

acompanhamento de cronogramas físico-financeiros, até o gerenciamento de resíduos das 

obras, objetivando, em todas estas etapas, segurança, otimização de recursos e respeito ao 

meio ambiente. Além de atuar ainda na restauração e manutenção de edificações, 

comercialização e logística de materiais de construção. 

Em relação ao tempo de formação, as três profissões se diferenciam claramente uma da 

outra. O técnico de edificações tem suas competências formais (escolar) desenvolvidas, em 

média, em 2 anos (considerando que o aluno já tenha concluído ensino médio), enquanto que 

o curso Superior de Engenharia Civil é de 5 anos. Ressalta-se que o técnico poderá ser 

desenvolvido em maior tempo, dependendo da forma que é oferecido. Segundo define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(CNE/CEB n. 06/2012), o ensino médio técnico poderá ser oferecido de 02 formas: articulada 

e subsequente.  

A forma articulada divide-se em integrada, concomitante e concomitante na forma. A 

forma “integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental, com 

matrícula única na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante à habilitação 

profissional técnica de nível médio ao mesmo tempo em que conclui a última etapa da 

Educação Básica” (duração média de 04 anos); a “concomitante, ofertada a quem ingressa no 

Ensino Médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, 

aproveitando oportunidades educacionais disponíveis, seja em unidades de ensino da mesma 

instituição ou em distintas instituições de ensino (duração média de 3 anos); a “concomitante 

na forma é desenvolvida simultaneamente em distintas instituições educacionais, mas 

integrada no conteúdo, mediante a ação de convênio ou acordo de intercomplementaridade, 

para a execução de projeto pedagógico unificado”; e, por fim, a forma subsequente, 
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“desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já tenha concluído o Ensino 

Médio” (duração média de 02 anos). ( CNE/CEB n. 06/2012, p. 03).  

Já o curso Tecnólogo em Construção de Edifícios tem um tempo um médio de 3 anos. 

No que diz respeito a questões de hierarquia, geralmente o técnico ocupa os cargos 

operacionais,  o engenheiro, os cargos gerenciais e o tecnólogo atua em cargos de supervisão 

e operacional. Em relação a salário, o técnico recebe os menores salários, o tecnólogo, os 

salários medianos e os salários mais altos ficam com os engenheiros. Isso é evidenciando num 

estudo realizado em pequenas e médias empresas da região norte do Paraná, com vários 

profissionais nessas três categorias. Neste estudo, constatou-se que os engenheiros recebem 

uma média salarial acima de 8 salários mínimos, os técnicos permanecem com um e meio a 

cinco salários mínimos, e os tecnólogos (apesar de não haver uma faixa salarial definida), 

recebem, entre três a seis salários mínimos (Almeida Junior e Pilatti, 2007). 

Apesar dos cursos tecnólogos na área de construção civil existirem no Brasil há mais de 

30 anos (Parecer CNE/CNB n. 278/70), ainda há um desconhecimento muito grande por parte 

da comunidade em geral, e até das empresas na área de construção civil das atividades desse 

profissional. Muitas vezes, ele é confundido com o técnico de edificações (nível médio). Ou, 

algumas atividades, confundem-se com as dos engenheiro civis. Em outras situações, segundo 

Almeida Junior e Pilatti (2007), a empresa tem o conhecimento da diferença de papéis entre o 

técnico e o tecnólogo, no entanto, pela necessidade de profissionais de nível técnico no 

mercado, acabam por contratar os tecnológicos para exercer as atividades de técnicos. 

Algumas diferenças precisam ficar claras entre esse três profissionais, a fim de termos o 

delineamento das suas atividades. Uma delas é que, não compete ao tecnólogo assinar e 

assumir a responsabilidade técnica por projetos, estas são de responsabilidade do engenheiro 

civil. Outra diferença é que o engenheiro civil atua não somente em obras de edificações 

(construção civil), mas também em obras relacionadas a irrigação, abastecimento de água, 
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aproveitamento de energia, saneamento urbano e rural, entre outros. Já o tecnólogo foca-se 

em obras de edificações (prédios residenciais e comerciais, casas, reformas). Também 

podemos perceber, a partir da prescrição das atividades é que o engenheiro civil pode atuar 

em assessoria e consultoria na área. No entanto, esta atividade não está prevista para o 

tecnólogo (IFRN, 2006; IFRN, 2012; MEC, 2016; MTE, 2010). 

Em relação as diferenças entre o técnico e o tecnólogo, percebemos que o técnico possui 

menos autonomia em relação ao tecnólogo, no que diz respeito ao planejamento e execução 

de suas atividades. O técnico, por exemplo, precisa estar sempre sob a supervisão de um 

engenheiro e/ou de um tecnólogo ao desenvolver determinadas atividades, como execução de 

obras, orçamento. As competências do técnico concentram-se mais na execução do que foi 

planejado pelo engenheiro e/ou tecnólogo (IFRN, 2006; IFRN, 2012; MEC, 2016; MTE, 

2010).   

A fim de exemplificarmos melhor algumas diferenças entre as três profissões, 

resumiremos na tabela 01 abaixo: 

Tabela 01 

Diferenças entre as profissões de Técnico de Edificações, Tecnólogo em Construção de 

Edifícios e o Engenheiro Civil 

Curso Nível de 

Escolaridade 

Tempo médio 

de formação 

Hierarquia 

(cargos) 

Média salarial 

(SM) 

Técnico em 

Edificações 

Médio 2 anos Operacional 1,5 a 5 

Tecnólogo em 

Construção de 

Edifícios 

Superior 3 anos Tático 3 a 6 

Engenheiro Civil Superior 5 anos Estratégico Acima de 8 

SM = salário mínimo 

Fonte: (IFRN, 2006; IFRN, 2012; MEC, 2016; MTE, 2010).   
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3. Objetivos e método 

Neste capítulo, faremos primeiramente a exposição dos objetivos que foram almejados 

durante a pesquisa e, logo em seguida, a trajetória metodológica escolhida para alcançá-los. 

Sobre o método, descreveremos sobre o contexto de pesquisa, o grupo de participantes, os 

instrumentos e procedimento de coleta de dados e, por fim, o procedimento utilizado na 

pesquisa para análise dos dados. 

3.1. Objetivos 

Conforme esboçado anteriormente, a presente tese teve por objetivo geral verificar em 

que medida as competências desenvolvidas na formação acadêmica do tecnólogo em 

construção de edifícios são compatíveis com as competências efetivamente demandadas  e 

eventualmente mobilizadas no exercício profissional. 

A partir do objetivo geral, foram descritos os seguintes objetivos específicos: 

[1] Investigar quais são as competências efetivamente mobilizadas na prática 

profissional em estudo;  

[2] Compreender quais são as competências listadas e desenvolvidas na graduação 

tecnológica e quais estratégias pedagógicas utilizadas para o desenvolvimento dessas 

competências;  

[3] Verificar em que medida demandas reais do contexto de trabalho têm contrapartida 

em competências efetivamente desenvolvidas em contexto de formação escolar.  

Como decorrência desejável do atingimento dos objetivos específicos acima, foi 

detalhado as seguintes iniciativas: 
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[4] Recomendar ações que visem à melhoria do desenvolvimento das competências e 

atualização curricular; 

[5] Colaborar para melhoria da capacitação dos profissionais dessa área, através da 

aproximação entre o “saber teórico” e o “saber prático”; 

[6] Contribuir para a produção, divulgação e aplicação do conhecimento na Psicologia, 

através da reflexão teórico-acadêmica sobre o construto competências.  

Na seção seguinte serão fornecidos os caminhos operacionais para a consecução dos 

objetivos específicos acima. 

 

3.2. Método 

A pesquisa caracterizou-se pela concatenação de métodos descritivos (baseados no uso 

de questionário aplicado a amostra da população de referência) e clínico-qualitativos, 

complementados por pesquisa documental. A primeira etapa de trabalho referiu-se portanto à 

aplicação de um questionário socioprofissional (ver Apêndice A), cujos dados foram 

compilados e tratados através de ferramentas de análise estatística descritiva e inferencial. A 

segunda etapa, de natureza clínico-qualitativa, foi caracterizada pelo apelo a  entrevistas semi-

dirigidas, baseados na técnica da Instrução ao Sósia (descrita mais adiante p. 92). A análise 

documental de material de referência para a proposta de formação escolar complementou o 

conjunto de dados que alimentaram a presente pesquisa. 

 

3.2.1. Contexto de Pesquisa 

A presente pesquisa foi realizada com gestores, professores e alunos egressos do curso 

de Tecnologia em Construção de Edifícios do IFRN 
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(http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalcentral). A escolha do IFRN deveu-se basicamente ao 

fato desta instituição de ensino técnico ser a única Instituição de Ensino Superior (IES) no Rio 

Grande do Norte a ter alunos formados no referido curso. Tal instituição existe desde 1909, 

atualmente oferece cursos básicos, técnicos, superior e pós-graduação nas áreas de gestão, 

ciências e tecnologia. Hoje conta com 19 (dezenove) cursos superiores de tecnologia 

(Agroecologia, Alimentos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, 

Comércio Exterior, Construção de Edifícios, Fabricação Mecânica, Energias Renováveis, 

Gestão Ambiental, Gestão Ambiental (EAD), Gestão Desportiva e de Lazer, Gestão Pública, 

Gestão do Turismo, Marketing, Produção Cultural, Redes de Computadores, Sistemas para 

Internet, Logística e Processos Químicos). Em função da instituição dispor de um rol amplo 

de cursos dessa natureza, optamos por trabalhar com o curso de Construção de Edifícios. A 

escolha do referido curso se deu em função de alguns fatores: a área da construção civil 

representa um importante setor da economia brasileira, gerando uma grande procura por mão-

de-obra qualificada, inclusive no Rio Grande do Norte; o desenvolvimento tecnológico nessa 

área, exige atualmente profissionais com diversas especialidades, além daquelas já 

tradicionalmente conhecidas (engenheiro, técnico em edificações, mestre de obras) a fim de 

atender as necessidades decorrentes das novas tecnologias; é um dos cursos tecnológicos mais 

antigos da instituição, tendo (consequentemente) um maior número de egressos. 

Segundo estabelecido nas diretrizes de formação oferecidas pelo IFRN, o Tecnólogo em 

Construção de Edifícios deverá atuar na execução, restauração e manutenção das obras de 

edificações (IFRN, 2006). No início do curso, em 2003, a nomenclatura utilizada era 

Produção da Construção Civil, sendo alterado pelo Conselho Diretor do IFRN em 2006 para 

Construção de Edifícios, a fim de adequar-se ao Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 

Tecnologia. De 2007 a 2011, o IFRN iniciou 10 turmas do curso Tecnólogo em Construção 

de Edifícios, num total de 169 alunos matriculados. Destes, atualmente, contam-se 120 alunos 
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que concluíram, o que corresponde a 71% do total de alunos matriculados nesses 05 anos, 

conforme tabela 02 a seguir: 

Tabela 02 

Quantitativo de alunos do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios entre os anos de 

2007 a 2011 
Turmas 2007.1 2007.2 2008.1 2008.2 2009.1 2009.2 2010.1 2010.2 2011.1 2011.2 Total 

Total de alunos/turma 19 4 2 17 30 20 21 22 17 17 169 

Evasão 1     1 9 1 2     2 16 

Concludentes* 1 1 1 1 1 2 2 2 6 2 19 

Matriculados**         1 1   1 2 1 6 

Jubilados       1 2   1   1 2 7 

Trancados           1         1 

Concluídos 17 3 1 14 17 15 16 19 8 10 120 

Dados fornecidos pela Secretaria Acadêmica de Construção Civil do IFRN em Setembro/2012. 
*Concludente: aluno que cumpriu todas as disciplinas, faltando somente a prática profissional. 
** Matriculado: aluno que ainda está cursando disciplinas. 
 

 

3.2.2. Grupo de participantes 

Em decorrência dos objetivos da pesquisa e do problema apresentado, a aplicação do 

questionário socioprofissional foi realizada com 120 egressos (embora o retorno dos 

questionários preenchidos foi de 41 participantes) do curso de Construção de Edifícios dos 

últimos 05 anos da penúltima reformulação curricular do curso do IFRN (Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – http://portal.ifrn.edu.br).  

O curso passou por outra atualização curricular em 2012, no entanto, optamos em 

trabalhar com egressos oriundos do antigo currículo, em função destes já estarem no mercado 

de trabalho quando iniciamos a pesquisa. Ao contrário, poderíamos correr o risco de não ter 

tempo, em função do período de conclusão do doutorado, de pesquisarmos os alunos recém-

formados no novo currículo. Aliado a isso a instituição passou por períodos de greve, o que 

levou ao adiamento do término das turmas mais recentes. Além disso, são alunos com pouco 
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tempo de prática profissional. Dessa forma, decidimos por estabelecer um paralelo entre o 

currículo anterior, a prática profissional e o novo currículo.  

É importante ressaltar que, por dificuldades de encontrar egressos de 2007 a 2011, 

exercendo a profissão de tecnólogo atualmente, realizamos as entrevistas de Instrução ao 

Sósia (IaS) somente com 01 egresso do ano de 2007 e as outras 02 entrevistas foram 

realizadas com egressos do ano de 2014. Contamos ainda com a participação dos 03 gestores 

(Diretor Acadêmico, Coordenador do Curso e Pedagoga) e 05 professores do curso de 

Tecnologia em Construção de Edifícios do IFRN para realização das entrevistas. 

 

3.2.3. Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

A fim de atingir os objetivos operacionais previstos na pesquisa, a coleta de dados foi 

realizada em quatro etapas distintas: aplicação do questionário socioprofissional, pesquisa 

documental, entrevistas com gestores e professores da instituição e análise da atividade 

através da Instrução ao Sósia. 

Antes de iniciarmos as etapas formais de coleta de dados, foram realizados contatos com 

a instituição de ensino a ser pesquisada (IFRN) e com os prováveis participantes das pesquisa, 

a fim de esclarecer sobre os objetivos da pesquisa e convidá-los a contribuir com a mesma. Os 

sujeitos que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), conforme exigência do Comitê de Ética, conforme prevê a Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS), que regulamenta as diretrizes e normas 

referentes à pesquisa envolvendo seres humanos.  O TCLE foi lido e explicado, sendo 

esclarecidas quaisquer dúvidas que surgiram. Foi destacado o caráter voluntário da 

participação, resguardando ao sujeito o direito de recusar participação na pesquisa ou mesmo 

responder alguma questão que julgue constrangedora. Também foi garantida a preservação do 
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seu anonimato nos dados e divulgação da pesquisa. Após todos esses esclarecimentos, foi 

solicitado que o sujeito assinasse o TCLE, sendo entregue à ele uma das vias do termo. 

a) Aplicação do questionário socioprofissional 

A primeira fase da coleta de dados foi aplicação do Questionário Socioprofissional. Este 

questionário foi composto de  27 (vinte e sete) questões fechadas e utilizado com o objetivo 

de mapear questões sócio-demográficas e profissionais (idade, gênero, estado civil, renda 

familiar, carga-horária de trabalho, salário) da classe profissional, a fim de caracterizar o 

perfil do tecnólogo em Construção de Edifícios no RN. O questionário foi construído a partir 

da consideração de aspectos sócio-demográficos e aspectos relacionados à atividade 

profissional. Os questionários foram enviados por e-mail aos 120 alunos que concluíram o 

curso entre 2007 e 2011. Além disso, foram feitos contatos telefônicos a fim de reforçar a 

importância da colaboração no preenchimento do questionário.  

Inicialmente, os respondentes tiveram acesso ao Termo de consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), para conhecimento e registro de anuência digital, seguindo-se: a) bloco 

de seis questões referentes a aspectos sócio-demográficos como sexo, idade, estado civil, 

número de filhos, faixa de renda e escolaridade; b) bloco de vinte e uma questões relacionadas 

ao perfil profissional do tecnólogo em construção de edifícios, abarcando tópicos como 

motivo da escolha do curso, experiência de trabalho na área anteriormente ao curso, avaliação 

do respondente quanto à preparação para atender as demandas de mercado, exercício 

profissional na área de formação por ocasião do preenchimento do questionário (Apêndice A). 

O mapeamento socioprofissional dos Tecnólogos em Construção de Edifícios formados 

pelo IFRN, nos últimos 05 anos, foi possível ser realizado com 41 participantes, ou seja, dos 

120 concluintes, 41 responderam ao questionário. Isto corresponde a 34,1% do efetivo total 

dos tecnólogos formados no referido período.  
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Para conseguirmos o preenchimento desses questionários, os quais foram apresentados e 

preenchidos em suporte digital, através da rede de computadores (web), virtual, obteve-se 

inicialmente da instituição formadora (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

RN - IFRN), uma lista de informações de contato dos seus egressos. A instituição forneceu 

nomes, contatos telefônicos e endereços eletrônicos de todos os ex-alunos dos anos de 2007 a 

2011. A partir dessa lista de contatos fornecidos pelo IFRN, enviamos aos participantes-

convidados mensagem eletrônica (e-mail) contendo um link para acesso ao referido 

questionário, para preenchimento. Apesar do retorno ter sido bastante rápido, constatamos que 

a maioria dos ex-alunos que retornaram eram oriundos do período de formação de 2009 a 

2011. Muitos e-mails dos egressos das turmas mais antigas retornaram em função de 

endereços inválidos. A segunda tentativa de contato foi operacionalizada através de contatos 

telefônicos para todos os participantes potenciais, tendo ainda restado alguns contatos não-

efetivados em função de incorreção de informações cadastrais.  

Praticamente um mês depois dos primeiros contatos, decidimos fazer mais uma 

tentativa por email e telefone. Reenviamos o link para toda lista de egressos e mais uma vez 

fizemos contatos por telefone. Dessa vez, o retorno de ambas estratégias foram bem menores, 

principalmente no que se refere aos ex-alunos das turmas de 2007 e 2008. Mesmo assim, 

ainda obtivemos alguns retornos. Essa fase de coleta de dados do questionário durou cerca de 

2 meses. 

No terceiro mês, enviamos um ofício ao CREA/RN com intuito de conseguir mais 

participantes para pesquisa e obtenção de mais dados socioprofissionais. O CREA nos enviou 

uma listagem em dezembro de 2013 contendo o nome de 72 profissionais cadastrados no 

órgão, mas nem todos formados pelo IFRN. Alguns tem formação em outros estados. Fizemos 

contato com esses profissionais somente através de email, pois foi o único contato fornecido 
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pelo CREA. Investimos mais um mês na tentativa desses contatos e conseguimos mais 11 

participantes, no entanto, destes 03 eram de turmas que não nos interessavam para pesquisa. 

b) Pesquisa documental 

Concomitante a etapa de aplicação dos questionários, foi realizada a pesquisa 

documental.  Estabeleceu-se a análise do Projeto Pedagógico do Curso - 2006  e Projeto 

Pedagógico do Curso - 2012 no que diz respeito a perfil e atividades do tecnólogo, carga-

horária, disciplinas e estratégias pedagógicas utilizadas durante a formação profissional. Essa 

fase teve por objetivo dar suporte ao mapeamento das competências propostas desenvolvidas 

durante o curso e ter conhecimento do perfil esperado para os egressos. 

Através do site do IFRN, tivemos acesso aos referidos Projetos Pedagógicos do Curso. 

A penúltima reformulação curricular ocorreu em 2006 e a última em 2012. Como explicado 

anteriormente, optamos em trabalhar com os egressos da penúltima reformulação (na etapa de 

aplicação dos questionários), no entanto, tivemos o cuidado de avaliar os dois projetos a fim 

de termos uma comparação entre eles. Essa necessidade de avaliar os dois projetos deu-se 

também, com o desenvolvimento da pesquisa, em função da etapa de Instrução ao Sósia ter 

sido realizada com participantes egressos de turmas posteriores a 2011, como será detalhado 

na seção seguinte. Adicionado a análise dos PPC’s, tivemos acesso (através da Secretaria 

Acadêmica do Curso) a relatórios, rendimentos dos alunos, histórico do curso e listagem de 

professores por disciplina.  

c) Entrevistas com equipe gestora e corpo docente 

A terceira etapa constituiu-se da realização de entrevistas com gestores (Diretor 

Acadêmico, Coordenador do Curso e Pedagogo) e professores do curso. Essas entrevistas 

foram semi-dirigidas e teve por objetivo principal obter dados qualitativos sobre o perfil 

profissional e competências desenvolvidas na formação dos alunos e sobre a relação teoria e 
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prática, ou seja, elucidar quais as competências e habilidades são propostas para formação 

profissional e como são desenvolvidas no contexto formal de ensino. Além disso, como 

complementação dos dados, questionou-se também sobre dificuldades durante o curso e 

necessidades de melhorias. 

As entrevistas foram realizadas com 3 (três) profissionais que compõem o corpo gestor 

e 5 (cinco) professores do curso. Em relação a escolha dos docentes a serem entrevistados, 

optamos pelos professores que ministravam as disciplinas com maior carga-horária no curso 

em cada uma das unidades curriculares, por entender que essas seriam as disciplinas 

principais do curso, ou seja, as disciplinas que mais instrumentariam o aluno enquanto 

tecnólogo. Ao começar realizar as entrevistas com os gestores, nos foi indicado alguns 

professores que seriam “pessoas-chave” a serem entrevistados, pelo conhecimento que têm do 

curso e do currículo, e também pelo tempo que os mesmos estão atuando no curso de 

Tecnologia em Construção de Edifícios. Por entendermos que estes professores trariam 

informações importantes à pesquisa, acrescentamo-los também no rol de entrevistados. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, de acordo com a disponibilidade de 

tempo dos docentes. Realizamos entrevistas com 05 professores, diretor acadêmico da área, 

coordenador do curso e pedagoga. A Tabela 03 abaixo resume e qualifica o corpo de gestores 

e docentes entrevistados, com respectivas disciplinas pelas quais se responsabilizam no curso 

de formação de tecnólogos. 
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Tabela 03 

Súmula do grupo de entrevistados, com respectivas disciplinas 

Professor 
/ Gestor 

Disciplina sob sua 
responsabilidade (com 

respectiva carga-
horária) 

Descrição da disciplina (resumo da ementa) 

 
1P 

 

Desenho arquitetônico 
– 100h 

Leitura e interpretação do Desenho técnico 
arquitetônico 

Construção civil e 
meio ambiente – 60h 

Compreensão sobre Controle, avaliação de impacto e 
gestão ambiental 

2P Instalações elétricas e 
telefônicas – 100h 

Leitura e interpretação de projetos e orientação da 
execução de instalações prediais elétricas de baixa 
tensão e instalações de tubulações telefônicas 

3P* Gestão de Recursos 
Humanos – 60h 

Conhecimento das ferramentas básicas de gestão de 
pessoas: planejamento, movimentação de pessoal, 
treinamento, avaliação de desempenho 

Relações Humanas no 
Trabalho – 60h 

Conhecimento a respeito dos indivíduos e das relações 
em grupo, características, diferenças e semelhanças nas 
relações de trabalho 

4P* Topografia – 80h Representação e interpretação tridimensional de 
terrenos, bem como construções nele existentes ou a 
serem executadas 

5P Instalações 
hidrossanitárias e de 
Gás – 120h 

Leitura e análise de projetos, com vistas ao 
gerenciamento de execução das instalações prediais 
hidrossanitárias, de drenagem de águas pluviais, de 
prevenção e combate a incêndio e de gás combustível 

6G Planejamento e 
controle de obras – 80h 

Planejamento e controle de produção, gerenciamento 
de custos, do tempo e da qualidade na construção e 
aquisições de materiais e serviços 

7G Materiais de 
construção – 80h 

Compreensão e análise dos processos de obtenção e 
fabricação dos materiais utilizados na construção 

Argamassas e 
concretos – 80h 

Definições, generalidades, terminologia, normas 
técnicas, controle de qualidade e aspectos técnicos da 
fabricação e aplicação de argamassas e concretos 

Estabilidade das 
construções – 80h 

Conceito sobre estática, definição de elementos 
estruturais e seus vínculos de apoio e tensões em vigas 

8G Não ministra disciplina - 

P = Professor; G = Gestor; (*) Os professores especialmente indicados como “pessoas-chave” 
estão indicados por asterisco. 
(Fonte: IFRN, 2006; IFRN; 2012) 
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d) Análise da atividade 

A análise da atividade, principal etapa da pesquisa, foi realizada com profissionais da 

área que estavam no mercado de trabalho formal, egressos da formação específica oferecida 

pelo IFRN. A escolha desses profissionais deu-se posteriormente à etapa de aplicação do 

questionário. O critério básico de participação foi a anuência e adesão voluntária por parte do 

trabalhador contatado à entrevista. A técnica utilizada para abordagem clínica da atividade foi 

a Instrução ao Sósia (IaS), em função de ser uma das técnicas que permitem o acesso ao real 

da atividade de trabalho. Esta etapa durou cerca de 2 meses. Utilizou-se como base a técnica 

original, utilizada por Yves Clot, no entanto, com objetivos modificados, visando o 

atingimento dos principais objetivos da pesquisa: a identificação das competências 

desenvolvidas por esses trabalhadores na prática profissional. 

A técnica aqui utilizada, a Instrução ao Sósia (IaS), foi inicialmente desenvolvida pelo 

médico e psicólogo italiano Ivar Oddone, na década de 70, com a finalidade de recuperar e 

discutir a experiência concreta dos operários. Oddone utilizava a IaS nos seminários de 

formação operária com os trabalhadores da FIAT, em Turim. No princípio, os trabalhadores 

eram apenas informantes e o problema estava  na forma de coletar suas experiências. Em 

seguida, segundo Muniz, Brito, Souza Athayde e Lacomblez (2013), eles se tornaram 

elemento central nas pesquisas de Oddone, pois a medida que falavam sobre sua atividades, 

eles estavam construindo e reconstruindo sua experiência. Oddone (1980), trouxe para o 

centro da pesquisa e da produção de conhecimento sobre o trabalho, a própria experiência dos 

trabalhadores, articulando os saberes formais (acadêmicos) e os saberes informais 

(experiência dos trabalhadores). Dessa forma, Oddone, Re e Briante (1981, p. 57), afirmavam 

que: “é evidente que com esse método não é o comportamento real e total do indivíduo que 

recolhemos, mas a sua imagem, o seu duplicado, isto é, a representação que ele faz do seu 
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próprio comportamento”. Dentro desta perspectiva de trabalho, posteriormente, Yves Clot 

readequou o método de Odonne dentro da teoria, dos objetivos e metodologia da clínica da 

atividade. Através da IaS é possível compreender o mundo do trabalho real, não somente o 

que os trabalhadores sabem do seu trabalho, mas como sabem. Dessa forma, podemos 

estabelecer um diálogo entre os conhecimentos formais-conceituais e os conhecimentos 

informais-práticos. 

Partindo do pressuposto de Vygotski (1925/1994, p. 41),  “o homem está a cada 

minuto pleno de possibilidades não realizadas”, a Instrução ao Sósia, sendo um método 

utilizado pela clínica da atividade, busca acessar o real da atividade através da coanálise da 

atividade de trabalho (Batista e Rabelo, 2013). Por real da atividade, Clot (2010a) define 

como: “....o que não se faz. O que se tenta fazer sem ser bem sucedido [...] o que se desejaria 

ou poderia ter feito e o que se pensa ser capaz de fazer noutro lugar [...] o que se faz para 

evitar fazer o que deve ser feito; o que deve ser refeito, assim como o que se tinha feito a 

contragosto” (p.104). Como para Clot (2010a), o real da atividade não é observável nem 

acessível diretamente, é através de métodos indiretos, como a IaS, que o pesquisador 

consegue ter conhecimento de tal. Segundo Muniz et al (2013), a IaS “vai então servir para 

esse objetivo de produzir uma confrontação do trabalhador com seus próprios planos, 

possibilitando uma crítica a tais planos e sua transformação, aperfeiçoando as estratégias de 

intervenção sobre as situações de trabalho” (p.287). Pois a medida que o trabalhador, através 

da IaS, se defronta com o real da sua atividade, ele é capaz de refletir e reconstruí-la, caso 

necessário. 

A regra central da IaS consiste no pesquisador colocar-se no papel de sósia do 

trabalhador. Dessa forma, é solicitado que o trabalhador se coloque na posição de instrutor e 

oriente o sósia em como proceder no ambiente de trabalho, a fim de que o sósia o substitua no 
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seu trabalho sem que ninguém perceba. Assim, o pesquisador orienta o trabalhador a seguir a 

orientação: “Suponha que eu seja seu sósia e que amanhã eu deva substituir você em seu local 

de trabalho. Que instruções você deveria me transmitir para que ninguém perceba a 

substituição? (Clot, 2006a, p.144). 

A partir dessa pergunta de partida, o trabalhador vai descrevendo suas atividades de 

trabalho, a fim de que o sósia possa “realizá-las” com a maior perfeição possível. Nessa 

instrução o sósia-pesquisador deve levar em consideração todas essas dimensões, segundo o 

conceito de atividade de Clot (2006a; 2010a): O que se faz, o que não se faz, o que não 

deveria fazer, o que gostaria de fazer, mas não faz.  O papel do sósia, segundo Batista e 

Rabelo (2013), deve ir além de receptor de informações, mas deverá ser aquele que questiona 

constantemente. Para isso, ele poderá interromper o instrutor sempre que considerar que 

houve uma lacuna na descrição das atividades. Durante a entrevista, o sósia também deverá 

levar em consideração as quatro dimensões propostas por Oddone, Re e Briante (1981): 

Relação do trabalhador com suas tarefas, com os colegas, com a hierarquia e com a 

organização informal. A IaS, bem como outros métodos utilizados na clínica da atividade, 

buscam sempre levar o trabalhador a refletir e ser capaz de transformar seu ofício, ampliando 

assim, seu poder de agir. Dessa forma, a IaS entende que os trabalhadores são os efetivos 

transformadores do seu trabalho (Batista e Rabelo, 2013).  

É também através da IaS que, segundo Vasconcelos e Lacomblez (2005), é possível 

acessar alguns conhecimentos adquiridos pelo expert. Esses conhecimentos, segundo os 

autores, são exatamente àqueles que os tornam um diferencial entre seus pares. No entanto, 

por ser um conhecimento adquirido em contexto específico, não é generalizável a outros 

contextos, nem fácil de ser acessado. É a relação com o sósia na entrevista que vai possibilitar 

que o expert consiga acessá-lo e transmiti-lo. Somente quando se consegue acessar um 
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contexto concreto, através da IaS (por exemplo), que somos capazes de ter acesso as 

competências de um indivíduo. 

Inicialmente, na fase de aplicação dos questionários, esclarecemos que haveria uma 

segunda etapa da pesquisa, realizada através de entrevistas, já com o objetivo de averiguar 

quais participantes iriam se disponibilizar para esta etapa. Deixou-se claro aos participantes 

que a adesão seria voluntária e que uma etapa não estaria vinculada a outra.  Ressaltamos que 

houve uma dificuldade em encontrarmos egressos para participação nas entrevistas das turmas 

de 2007 a 2011, visto que muitos já estavam trabalhando como engenheiros civis, outros não 

moravam mais em Natal ou tinham mudado de área de atuação. Dessa forma, tivemos que 

contatar com alunos das turmas posteriores a 2011 que já estivessem no mercado de trabalho 

atuando como tecnólogo. Apesar de termos que fazer essa readequação do decorrer da 

pesquisa, não houve prejuízo na análise dos dados, visto que os currículos do curso não se 

confrontam, pelo contrário, percebemos uma atualização e complementação das informações, 

no que se refere aos objetivos e desenvolvimento das competências. 

Para esta etapa (IaS), tivemos a colaboração de 03 trabalhadores. Contávamos com, 

aproximadamente 8 pessoas ( que se disponibilizaram na etapa dos questionários), no entanto, 

somente 03 se dispuseram e estavam dentro dos requisitos que esperávamos para o 

atingimento dos objetivos da pesquisa (alunos que já tivessem colado grau e atuando na área 

na época da entrevista). A dificuldade maior desta etapa deu-se pelo fato de que a maioria dos 

profissionais dessa área se formam e encaminham-se, principalmente, para o curso de 

engenharia civil. Assim, passam pouco tempo atuando como tecnólogo, dificultando o nosso 

acesso aos mesmos. Esse é um dos dados que se chamou atenção e se fez relevante na 

pesquisa. Dessa forma, essa questão será problematizada e discutida na seção de resultados. 
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Inicialmente os participantes foram contatados por e-mail e os que se disponibilizaram 

foram contatados por telefone. No momento do contato por telefone, explicamos como seria 

realizada a IaS e posteriormente, marcados data e local. As 03 entrevistas foram realizadas no 

local de trabalho dos mesmos. O engajamento dos participantes nesta etapa deu-se de forma 

voluntária e pelo desejo de que a profissão seja melhor divulgada e reconhecida no mercado 

de trabalho. As entrevistas desenvolveram-se de maneira espontânea, seguindo o princípio de 

saturação para o término das mesmas. 

 

3.2.4. Procedimentos de análise dos dados 

Conforme explicitado anteriormente, a pesquisa utilizou-se de métodos quantitativos e 

qualitativos para coleta e análise dos dados. Na análise quantitativa, conseguimos obter 

informações sobre o perfil sócio-profissional do Tecnólogo em Construção de Edifícios no 

RN. Na análise qualitativa obtivemos o aprofundamento das informações em relação as 

competências e habilidades na formação e prática profissional desses egressos. 

 

a) Análise quantitativa 

Os dados resultantes dos questionários, a medida que iam sendo respondidos, eram 

depositados num banco de dados disponibilizado na web (http://www. 

http://questionform.com/), posteriormente transportados para banco de dados informatizado 

(SPSS – Statistical Package for Social Sciences, versão 20), e analisados com ferramentas 

estatísticas descritivas  e inferenciais do tipo não paramétrico, a fim de caracterizar o perfil 

socioprofissional do Tecnólogo em Construção de Edifícios no RN, como dado complementar 

à análise central da pesquisa.  
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b) Análise qualitativa 

Os dados da pesquisa documental e entrevistas foram avaliados de forma clínico-

interpretativa e serviram de subsídio adicional para a análise das competências e habilidades 

desenvolvidas na formação profissional, em sua relação com as competências mobilizadas no 

ambiente de trabalho (que foram analisadas a partir da metodologia da clínica da atividade). 

Os documentos (PPC - Projetos Pedagógicos do Curso) foram descritos a partir dos itens que 

se relacionavam com as questões de pesquisa, e analisados comparativamente, a fim de se 

detectar eventuais mudanças ocorridas entre o PPC de 2006 e o PPC de 2012 e, quais os 

objetivos de tais mudanças em termos de atendimento de demandas da prática profissional.  

As entrevistas semi-dirigidas, realizadas com professores e gestores do curso, tiveram 

como objetivo central explorar aspectos relacionados ao perfil do aluno e características do 

curso, buscando-se estabelecer vínculos entre esses dados e aqueles oriundos  do questionário 

socioprofissional. Buscou-se igualmente estabelecer relações, quando possível, entre o rol de 

competências esperadas pela formação profissional e aqueles constantes dos documentos 

embasadores das propostas curriculares de formação (PPC).  

No que se refere as entrevistas com os egressos, etapa principal da pesquisa, buscou-se, 

a partir da análise dos relatos, estabelecer dados adicionais (em relação à análise descritivo-

quantitativa) acerca do perfil do egresso, bem como acerca das competências detectadas no 

contexto da análise da atividade profissional destes egressos. Para isto, como já exposto, 

utilizamos a técnica de Instrução ao Sósia. Conforme aludido por Yves Clot, a Instrução ao 

Sósia permite ao trabalhador refletir sobre seu fazer profissional, com eventuais 

consequências em termos de “ampliação do poder de agir” (Clot, 2010a). A análise da 

atividade, portanto, serve como uma possibilidade de intervenção clínica, segundo Osório 
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(2010), tendo por objetivo o restabelecimento do dinamismo do gênero profissional5; este 

aspecto clínico do método foi considerado e registrado para análise.  

A análise da atividade constituiu-se em ponto de especial relevo da presente pesquisa, 

servindo ainda para subsidiar a compreensão das competências críticas necessárias e 

efetivamente mobilizadas em contexto real (e não somente prescrito) no desempenho 

profissional, visto que, segundo Le Boterf (2006) as competências são, por si só, invisíveis. 

Elas não são acessíveis diretamente, mas dependem dos conceitos, da metodologia utilizada, 

dos atores implicados e dos pontos de vista que adotam. Dessa forma, os dados resultantes da 

análise da atividade foram avaliados a partir da visualização e escuta dos registros 

videografados. A partir da análise da atividade realizada no contexto real de trabalho, buscou-

se os subsídios para o atingimento dos objetivos propostos para a presente pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

5 Parte-se aqui do pressuposto teórico segundo o qual o gênero precisa ser renovado por uma permanente 
estilização. para que se mantenha em boas condições. Para que o pólo genérico da atividade se forme e se 
mantenha vivo é preciso haver uma história comum e uma permanente reorganização do trabalho coletivo por 
um coletivo de trabalho (Osório, 2007) 
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4. Resultados e discussão 

Nesta seção, apresentaremos e discutiremos os resultados dos procedimentos adotados 

na coleta e análise dos dados quantitativos e qualitativos. No primeiro momento, 

apresentaremos o mapeamento socioprofissional dos Tecnólogos em Construção de Edifícios 

do RN, adicionado das análises estatísticas descritivas e inferenciais. Em seguida, 

discutiremos os resultados da análise documental e das entrevistas, que tiveram por objetivo 

dar base para discussão das competências formais eleitas para desenvolvimento pelo curso. 

Posteriormente, faremos a exposição da análise da atividade realizada com os profissionais 

tecnólogos, de acordo com a perspectiva teórico-metodológica da Clínica da Atividade e, por 

fim, traremos uma discussão sobre a relação entre as competências formais e informais. 

 

4.1. Mapeamento socioprofissional dos Tecnólogos em Construção de Edifícios do RN  

Os dados dos questionários foram registrados em planilha de ferramenta informatizada 

de análise de dados6 . A Análise preliminar de natureza descritiva multidimensional (análise 

de clusters) não evidenciou a ocorrência de cisões nos dados, indicativas da ocorrência de 

sub-grupos, o que permite concluir acerca da homogeneidade no grupo de participantes.  

Dos 41 participantes que responderam o questionário, 24 são mulheres, 16 homens e 01 

participante não identificou o sexo ao preencher o questionário. Esse dado chama a atenção 

porque não confirma o predomínio masculino que geralmente se encontra nesta área de 

formação e prática profissional.  Segundo DIEESE (2013), a participação feminina tem sido 

destacada na área da Construção. No Brasil existem 240.905 vínculos formais femininos na 

                                                
6 Statistical Package for Social Sciences – SPSS – versão 20. 
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área de construção civil, dos quais 45,4% estão na Construção de Edifícios; 33,0% na Construção 

de Obras de Infraestrutura e 21,5% nos Serviços Especializados para a Construção. 

A distribuição das idades variou entre 22 e 38 anos, com idade média de 26 anos e seis 

meses e desvio-padrão de 3,76. A Tabela 04 abaixo informa acerca de faixas de distribuição 

da idade dos participantes. Os dados referentes à distribuição de faixas etárias confirma que a 

maioria dos que fazem o curso são pessoas jovens (22 a 27 anos).  

Tabela 04 

Distribuição dos participantes por faixa etária 

Idades Frequência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual Cumulativo 

de 22 a 24 anos 14 34,1 34,1 34,1 
de 25 a 27 anos 13 31,7 31,7 65,9 
de 28 a 38 anos 14 34,1 34,1 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
 

Em relação ao estado civil (Tabela 05), a maioria dos respondentes (58,6%) é solteira e 

somente 19,5% tem filhos, o que se coaduna com as características dos participantes em 

relação a faixa etária. As predominâncias de estado civil (solteiro) e presença ou não de filhos 

(não ter filhos) mostraram-se estatisticamente significativas (Teste de aderência – Qui-

quadrado de amostra única = 34,805, 3 g.l., p < 0,001, e Teste de aderência – Qui-quadrado de 

amostra única = 8,0, 1 g.l.,  p  < 0,001, respectivamente). 

Tabela 05 

Distribuição dos participantes por estado civil 

Estado Civil Frequência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual Cumulativo 

Solteiro 24 58,5 58,5 58,5 
Casado ou união estável 14 34,1 34,1 92,7 
Divorciado 2 4,9 4,9 97,6 
Outros 1 2,4 2,4 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
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Quando se busca explorar os motivos de escolha do curso de tecnólogo, verifica-se que 

a justificativa mais frequente é o estabelecimento de “atalho” ou  “ponte” para a formação no 

âmbito da Engenharia Civil, conforme  Tabela 06 abaixo [tal preponderância é 

estatisticamente significativa (Teste de aderência – Qui-quadrado de amostra única = 8,00 , 3 

g.l., p = 0,046)]. Tal preponderância é verificada tanto dentre os egressos que fizeram outros 

cursos na área de construção civil antes de cursarem o tecnólogo (55,5%) quanto dentre os 

que não fizeram tais cursos (42,1%). 

Tabela 06 

Motivo de escolha pelo curso Tecnólogo Construção de Edifícios 

Motivos de escolha Frequência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Cumulativo 

 

Já trabalha na área 5 12,2 12,2 12,2 
Oportunidade de 
emprego/trabalho 7 17,1 17,1 29,3 

Influência da família 3 7,3 7,3 36,6 
Fazer ponte com 
curso de Engenharia 
Civil 

13 31,7 31,7 68,3 

Outros 13 31,7 31,7 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 
Quando realizamos a análise cruzada entre o motivo da escolha do curso e se já 

trabalhava na área (Tabela 07), os resultados confirmam o que foi exposto acima. Ou seja, há 

uma diferença significativa (Qui-quadrado = 16,978; 4 g.l.; p= 0,002)7, havendo uma 

tendência para aqueles que não trabalhavam na área de construção civil terem escolhido o 

curso de Tecnólogo para fazer ponte para o curso de Engenharia Civil (33 respondentes 

informaram que não trabalhavam na área anteriormente). 

                                                
7 Registre-se aqui que os dados referentes a tratamento através do Qui-Quadrado em tabela cruzada ficam 
tecnicamente comprometidos devido ao fato de que mais de um terço das células apresentaram valor absoluto de 
ocorrências menor que 05 (cinco) casos. Isso ocorre em função do quantitativo da amostra ser pequeno.  Mesmo 
assim, pode-se ressaltar tendência que dá apoio à interpretação  dos dados referida no texto.  
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Tabela 07 

Motivo de escolha pelo curso Tecnólogo Construção de Edifícios x Trabalha na área de 
construção civil antes do curso Tecnólogo em Construção de Edifícios 

 Trabalha na área de 
construção civil antes do 

curso Tecnólogo em 
Construção de Edifícios 

Total 

Sim Não 

Motivo de escolha pelo 
curso Tecnólogo 

Construção de Edifícios 

Já trabalha na área 4 1 5 
Oportunidade de 
emprego/trabalho 

1 6 7 

Influência da família 0 3 3 
Fazer ponte com curso 
de Engenharia Civil 

2 10 12 

Outros 0 13 13 
                                         Total 7 33 40 

* 1 resposta ausente 

 
Dos 12 sujeitos que informaram que escolheram o curso Tecnólogo em Construção de 

Edifícios com objetivo de cursar Engenharia Civil, 61% já cursam ou pretendem cursar tal 

curso, aparecendo como dado estatisticamente significativo (p = 0,000). Também 

encontramos a confirmação desse dado quando os resultados do questionário informam que  

97,6% não avançaram em termos de escolaridade, ou seja, mesmo após a conclusão do curso 

de Tecnólogo, permaneceram somente com curso superior. Conclui-se então, que não deram 

continuidade a escolaridade com pós-graduação, mestrado e/ou doutorado porque foram 

cursar Engenharia Civil ou outro curso superior após terem concluído o curso de Tecnólogo. 

Esse é um ponto de reflexão, visto que com esse dado percebemos que o curso não está 

formando profissionais, na maioria dos casos, que irão atuar como tecnólogo por um longo 

período, mas sim com a pretensão de ser engenheiros civis. Com isso, um dos objetivos do 

curso que é suprir a demanda de mercado nessa área técnica acaba não sendo alcançada, como 

se espera no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Essa migração do profissionais tecnólogos 
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para engenharia também reflete o que a literatura nos traz em relação as atividades mais 

técnicas (mais práticas). Estas ainda são muito desvalorizadas e sofrem preconceito dos 

próprios trabalhadores (Mello & Amorim, 2009; Sousa, 1983; Sousa, 2007).  

Outro dado que merece atenção refere-se aos que trabalham como tecnólogos: os 

resultados apontam que 56,1% dos respondentes atuam na área, havendo, dentre estes, 

prevalência (48,8%) de vínculo ao setor privado (qui-quadrado = 9,372; 3 g.l.; p = 0,025)8.  

Entre os que estão trabalhando, a proporção em relação ao ano de formação é a seguinte 

(Tabela 08): 

Tabela 08 

Ano de conclusão do curso e percentual dos egressos que estão trabalhando na área 

Ano de conclusão Percentual (%) 
                        2007 20 
                        2008 0 

2009 83,3 
2010 63 
 2011 71 

 

O fato de ocorrer uma concentração de egressos trabalhando na área entre os anos de 

2009 a 2011 pode ser explicado por haver uma expansão da área construção civil nos últimos 

anos (DIEESE, 2013). Essa expansão foi motivada pelos crescentes investimentos públicos 

em obras de infraestrutura e em unidades habitacionais, que ocorreram a partir do lançamento 

de dois programas de governo: o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC I e II), em 

2007 e 2011, respectivamente, e o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), em 2009. 

Apesar de ter ocorrido um arrefecimento em 2015, em função de questões políticas-

econômicas conjunturais no Brasil. 

                                                
8 Registre-se aqui que os dados referentes a tratamento através do Qui-Quadrado em tabela cruzada ficam 
tecnicamente comprometidos devido ao fato de que mais de um terço das células apresentaram valor absoluto de 
ocorrências menor que 05 (cinco) casos. Isso ocorre em função do quantitativo da amostra ser pequeno.  Mesmo 
assim, pode-se ressaltar tendência que dá apoio à interpretação  dos dados referida no texto.  
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Outro dado que nos chama atenção diz respeito  ao fato de que, apesar da maioria dos 

egressos migrar para o curso de engenharia civil, eles consideram que tiveram uma boa 

preparação na formação acadêmica para atender as demandas do mercado de trabalho. A 

tabela 09 evidencia esse dado: 46,3% da amostra considera-se “bem e muito bem preparado” 

e 17,1% declara ter tido uma “preparação na média”, ou seja, podemos inferir que as causas 

do não prosseguimento na profissão de tecnólogo não adviriam de deficiências na formação; 

tais causas estariam provavelmente relacionadas  à baixa valorização que os cursos tecnólogos 

têm para o mercado de trabalho e para sociedade em geral (Almeida Junior e Pilatti, 2007), o 

que merece contudo exploração adicional. 

Tabela 09 

Preparação para as demandas de trabalho 

 Frequência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual  
Cumulativo 

Mal preparado 2 4,9 7,1 7,1 
Preparação na média 7 17,1 25,0 32,1 
Bem e muito preparado 19 46,3 67,9 100,0 
Total 28 68,3 100,0  
 

Em relação à carga-horária, percebemos que não há uma sobrecarga de horas/trabalho 

entre os profissionais pesquisados, pois somente 9,8% informaram que extrapolam as 44 

horas semanais, o que é o limite determinado por lei.  

A análise das respostas aos questionários também evidencia diferença estatisticamente 

significativa entre as frequências dos tipos de respostas dadas (sim ou não) para a questão 

“trabalhavam na área de construção civil antes de cursar o tecnólogo” (Qui-quadrado = 

33,000 ; 4 g.l.; p = 0,000): somente 07 sujeitos do total da amostra responderam que “sim”, 

apontando técnico de edificações e técnico em desenho de projetos como os cargos que 

exerciam antes do curso de tecnólogo. Por outro lado, quando se analisa o motivo do 

respondente ter escolhido o curso de tecnólogo, verifica-se que tal escolha está relacionada ao 

fato de se ter feito o curso técnico de edificações ou algum outro curso na área (Qui-Quadrado 
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= 11,125; 4 g.l.; p = 0,025)9 havendo uma tendência de vínculo, entre os egressos que não 

fizeram curso na área anteriormente, de escolha do curso de Tecnólogo para com isso 

ascender à formação em engenharia civil, juntamente com a busca de oportunidade de 

emprego/trabalho. Mesmo excluindo os respondentes “Outros”, os dados permanecem 

estatisticamente significativo (cf. Tabela 10 abaixo). 

 

Tabela 10 
Relação entre o motivo de escolha pelo curso Tecnólogo Construção de Edifícios e formação 
prévia em curso na área de construção civil.  

 Fez outro curso na área de 
construção civil 

Total 

Sim Não 

Motivo de escolha pelo 
curso Tecnólogo 

Construção de Edifícios 

Já trabalha na área 4 1 5 
Oportunidade de 
emprego/trabalho 

0 7 7 

Influência da família 0 3 3 
Fazer ponte com curso 
de Engenharia Civil 

5 8 13 

Outros 3 10 13 
Total 12 29 41 

 
Outro dado importante de ser destacado, com valor significativo (Qui-Quadrado= 

17,429; 3g.l; p= 0,001) diz respeito ao vínculo entre a realização de outros cursos e a 

obtenção de ajuda para realização do trabalho como tecnólogo. Os cursos de engenharia civil, 

arquitetura e cursos de curta duração na área, perfazem 56,1% da amostra. Quando excluímos 

os respondentes “Não se aplica” esse percentual chega a quase totalidade da amostra (95,8%) 

(Tabela 11). Dos egressos que fizeram outro curso, há uma tendência estatisticamente 

                                                
9 Registre-se aqui que os dados referentes a tratamento através do Qui-Quadrado em tabela cruzada ficam 
tecnicamente comprometidos devido ao fato de que mais de um terço das células apresentaram valor absoluto de 
ocorrências menor que 05 (cinco) casos. Isso ocorre em função do quantitativo da amostra ser pequeno.  Mesmo 
assim, pode-se ressaltar tendência que dá apoio à interpretação  dos dados referida no texto.  
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significativa para avaliarem essa ajuda como muito boa ( Qui-Quadrado = 40,000; 4 g.l.; p = 

0,000)10. 

Tabela 11 

Realização de outros cursos além do curso Tecnólogo em Construção de Edifícios 

Cursos Frequência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Cumulativo 

 

Engenharia civil e 
arquitetura 

11 45,8 45,8 45,8 

Administração de 
empresas 

1 4,2 4,2 50,0 

Cursos de curta 
duração na área 

12 50,0 50,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
 

Como explicitado anteriormente, os dados quantitativos oriundos da análise frequencial-

descritiva das respostas dadas ao questionário possibilitaram o estabelecimento das principais 

características sociodemográficas e profissionais dos Tecnólogos em Construção de Edifícios 

do RN, além de oferecer subsídios para a caracterização do gênero profissional que estaria 

referenciando  tal atividade. Além disso, tal etapa foi importante para articulação com as 

demais etapas realizadas na pesquisa: análise documental, entrevistas semi-dirigidas e 

entrevistas de Instrução ao Sósia.  

 

4.2. Análise documental  

Os dados da pesquisa documental foram descritos e analisados de forma a permitir 

análise de eventuais mudanças entre os projetos pedagógicos de 2006 e de 2012. De acordo 

com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 2006 (IFRN, 2006), a nomenclatura do curso, 

                                                
10 Registre-se aqui que os dados referentes a tratamento através do Qui-Quadrado em tabela cruzada ficam 
tecnicamente comprometidos devido ao fato de que mais de um terço das células apresentaram valor absoluto de 
ocorrências menor que 05 (cinco) casos. Isso ocorre em função do quantitativo da amostra ser pequeno.  Mesmo 
assim, pode-se ressaltar tendência que dá apoio à interpretação  dos dados referida no texto.  
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que era então Curso Superior em Tecnologia em Produção da Construção Civil foi alterado 

para Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios, a fim de adequar-se ao 

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. Esta nomenclatura permanece até o 

presente momento. Os documentos de referência supracitado forneceram os seguintes itens de 

informação para pesquisa: perfil e atividades do tecnólogo em construção de edifícios 

previstos na formação profissional; carga-horária, disciplinas ministradas no curso e 

estratégias pedagógicas utilizadas no curso para aproximação teoria e prática profissional. 

 

4.2.1. Perfil e atividades do tecnólogo em construção de edifícios previstos na formação 

profissional: 

Segundo o PPC de 2006, o Tecnólogo em Construção de Edifícios deve possuir uma 

formação que englobe tanto os aspectos de construção, específicos da formação de engenheiro 

civil, quanto as atividades de planejamento e gerenciamento da produção. As atividades 

descritas para este profissional são (IFRN, 2006, p. 6): 

“- Projeto e manutenção do canteiro de obras; 

- Controle de estoque e de qualidade de insumos; 

- Planejamento e controle da produção de materiais e de serviços no canteiro; 

- Dimensionamento e coordenação das equipes de trabalho; 

- Treinamento de equipes de trabalho.” 

No PPC 2006, também é descrito que, além das atividades expostas acima, o 

profissional tecnólogo poderá auxiliar no planejamento e projetos de novos empreendimentos, 

especificando orçamentos e elaborando cronogramas físicos e financeiros. A partir da 

expectativa de desenvolvimento dessas atividades, esse profissional visa suprir a carência de 
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profissionais especializados no gerenciamento de obras que, muitas vezes, pelo custo que as 

empresas tem em manter profissionais permanentemente para tais atividades, elas acabam 

sendo absorvidas pelo mestre de obras e/ou pelos engenheiros civis que visitam o canteiro de 

obra esporadicamente, isso se reflete bastante em cidades do interior. O papel de gestor de 

obra é relatado como característica principal da profissão, tanto pelos profissionais da 

formação profissional (gestores e professores do curso), quanto pelos egressos, como veremos 

nos dados das entrevistas mais adiante. 

Segundo o PPC 2006, o perfil profissional de conclusão do curso visa formar 

tecnólogos capazes de atuar em atividades específicas como (IFRN, 2006, p. 8-9): 

- Planejamento e avaliação de empreendimentos; 

- Gerenciamento, controle e fiscalização de obras de edificações; 

- Produção e aplicação dos conhecimentos do campo da produção da construção civil, 

levando em consideração as questões de segurança do trabalho, da saúde individual e coletiva 

e do meio ambiente; 

- “Administração de equipes de trabalho; 

- Elaboração e execução de desenhos técnicos; 

- Execução de ensaios de controle tecnológicos; 

- Organização sistemática de canteiro de obras; 

- Execução de obra e serviço técnico; 

- Fiscalização de obra e serviço técnico; 

- Produção técnica especializada nos processos construtivos; 

- Seleção e contratação de funcionários, fornecedores e empreiteiros; 

- Interpretação de projetos executivos; 

- Seleção e implementação de métodos e processos construtivos; 
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- Elaboração de orçamentos de obras; 

- Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

- Condução de trabalho técnico; 

- Condução de equipe de instalação, montagem, operação ou manutenção e execução de 

instalação, montagem e reparo; 

- Operação e manutenção de equipamentos e instalação; 

- Avaliação pós-ocupação.” 

A partir da descrição das atividades no PPC 2006, percebe-se que a expectativa 

institucional de formação do tecnólogo em construção de edifícios vai ao encontro de perfil de 

um profissional que exerça suas atividades como gestor de obra, mas que também execute 

atividades operacionais. Essa versatilidade e abrangência de atividades entre a gestão e o 

operacional guarda relação com a dificuldade de se diferenciar, no contexto de trabalho, o rol 

de atribuições do tecnólogo e do técnico de edificações, e mesmo em relação às atribuições do 

mestre de obra, segundo relatado pelos egressos entrevistados.  

É ainda necessário salientar que em 2012 o curso de tecnólogo em construção de 

edifícios passou por outra reformulação curricular, a fim de adequar-se as necessidades de 

atualizações constantes inerentes a todo currículo acadêmico. Esta proposta, segundo o PPC 

2012, anuncia seu embasamento nos fundamentos da prática educativa histórico-crítica de 

Paulo Freire, bem como nos princípios norteadores da modalidade da educação profissional e 

tecnológica brasileira, conforme LDB  no 9.394/96 e atualizada pela Lei no 11.741/08.  

O curso de tecnólogo em construção de edifícios prevê, através do PPC 2012, a 

capacitação do profissional egresso em termos de senso crítico nas atividades que realiza, 

além dos conhecimentos científicos e tecnológicos específicos ao domínio de formação. Tal 

perfil, espera-se, habilitaria ainda este egresso a contribuir para o desenvolvimento econômico 
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da região. Verifica-se adicionalmente a preocupação institucional em integrar o conhecimento 

técnico à cidadania: há ênfase mais acentuada dessa preocupação no segundo PPC (IFRN, 

2012), em relação ao primeiro. Assim, no PPC 2012, os conhecimentos e habilidades 

previstas para serem desenvolvidas por esse profissional incluem as previstas no PPC 2006 e 

acrescentam outras mais relacionadas a aspectos humanos, cidadania e meio ambiente, além 

da preocupação com a relação teoria-prática e senso crítico. A descrição exaustiva dos 

conhecimentos, competências e habilidades acima referidas estão listadas no Apêndice F do 

presente documento de tese.  

Se compararmos o PPC 2006 com o PPC 2012 em relação as atividades esperadas dos 

egressos, percebemos um incremento do detalhamento de conhecimentos e habilidades 

programadas para ensino, não somente ligadas a questões técnicas da área, mas a questões 

transversais à atividade, como por exemplo,  a ética no trabalho e convívio social, 

sustentabilidade ambiental, necessidade de iniciativa e criatividade. Tal incremento conviveu 

com demanda crescente do mercado em termos de profissionais capazes de conviver e lidar 

com instabilidades e mudanças constantes, decorrentes do  novo padrão de organização da 

produção (Almeida, 2003; Zarifian, 2003). Apesar de não se dispor de dados que permitam 

inferência de causa e efeito entre tais domínios de incremento, fica contudo registrada a 

concomitância dos fenômenos para futuras análises. A seção seguinte traz subsídios 

adicionais de detalhamento das mudança ocorridas. 

 

4.2.2. Carga-horária, disciplinas ministradas no curso e estratégias pedagógicas utilizadas 

para aproximação entre teoria e prática profissional: 

A primeira reformulação curricular realizada em 2006, justifica-se pelo fato do currículo 

ser dinâmico, considerando-o como um processo constante de construção e reconstrução de 
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conhecimento. A organização curricular do Tecnólogo em Construção de Edifícios está 

fundamentada nas determinações legais presentes na LDB, Lei no 9.394/96, no Decreto no 

5.154/04, nos Pareceres CNE/CES 436/2001 e CNE/CP no 29/2002 e Resolução CNE/CP no 

03/2002. A concepção e organização do curso estão, segundo o PPC 2006, fundamentadas nos 

princípios filosóficos, legais e pedagógicos do CEFET/RN (atual IFRN). Dentre eles, 

podemos citar a preocupação teórico-prática, que desenvolve-se através de pesquisas, 

projetos, estudos de casos, seminários, visitas técnicas, aulas de campo e práticas 

laboratoriais.  

O  curso tinha carga-horária de 2.935 horas, segundo PPC 2006 (IFRN, 2006), 

organizado de forma semestral em 06 períodos distintos, composto por disciplinas e projetos 

integradores que são desenvolvidos no 2o, 3o, 4o e 5o períodos. Esses projetos integradores 

tem por objetivo estabelecer um diálogo entre as disciplinas, visando uma aprendizagem 

significativa no que se refere, principalmente, à preocupação teoria-prática (Figura 01): 
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Figura 01 - Matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios do 

IFRN (2006). 

Fonte: IFRN (2006)  

Além dos projetos integradores como forma de aproximação teoria-prática, o curso 

prevê a realização da prática profissional com duração mínima de 400 horas. Essa prática 
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constitui-se como atividade obrigatória para conclusão do curso. Ela pode iniciar-se no 4o 

período e deve ser concluída até o final do último período. Essa prática poderá ocorrer em 

forma de estágio supervisionado, realizado em empresas na área de construção civil, como 

também através de projetos de iniciação científica e tecnológica no CEFET/RN (atual IFRN) 

ou instituições/organizações parceiras. 

De acordo com o PPC 2006, o curso prevê ainda o processo de verticalização, uma 

alternativa para o aluno egresso do curso médio técnico na área de construção civil pelo 

CEFET/RN (atual IFRN), que tenha concluído nos últimos cinco anos e que tenha sido 

aprovado para o Tecnólogo em Construção de Edifícios. Esse processo permite ao aluno 

ingressar no segundo período do curso de tecnólogo, mediante solicitação de certificação de 

conhecimentos que será registrada no seu histórico escolar, o que corresponde a carga-horária 

de 540 horas. Além desse processo de verticalização, o PPC prevê o aproveitamento de 

estudos e a certificação de conhecimentos.  

O aproveitamento de estudos diz respeito a disciplinas cursadas em outra instituição de 

educação superior que tenham equivalência com as disciplinas do curso tecnólogo do IFRN. 

O processo de certificação de conhecimentos, por sua vez, permite ao aluno validar 

conhecimentos adquiridos através de experiências anteriormente vivenciadas, inclusive fora 

do ambiente escolar. Para isto, este aluno deve se submeter a uma avaliação teórica ou 

teórico-prática. Percebemos aqui, uma consonância com os resultados das pesquisas de Da 

Rocha Falcão (2008a), nas quais o autor chama a atenção para o fato de que as competências 

não são adquiridas somente no ambiente formal de ensino, mas podem emergir de ambientes 

extra-escolar (informal), através da prática diária de trabalho do aluno. 

Ainda em relação a estrutura curricular, cabe ressaltar que os cursos de tecnólogos são 

fundamentados na concepção de eixos tecnológicos constantes no Catálogo Nacional de 
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Cursos Superiores de Tecnologia, instituído pela Portaria do MEC no 10/2006. Essa portaria 

estabelece o desenvolvimento de práticas pedagógicas que buscam articular os conceitos de 

trabalho, ciência, tecnologia e cultura, “ (...) à medida que os eixos tecnológicos se constituem 

de agrupamentos dos fundamentos comuns, de intervenções na natureza, de processos 

produtivos e culturais, além de aplicações científicas às atividades humanas” (IFRN, 2012, 

p.13-14). A proposta pedagógica atual também prevê, de forma mais evidente, a articulação 

entre os conhecimentos formais e as experiências e saberes advindos do mundo do trabalho 

(prático), procurando assim, o desenvolvimento do pensamento tecnológico crítico e a 

capacidade de intervenção em situações concretas. Para isso, prevê a prática de atividades 

interdisciplinares como forma de aproximar o conhecimento teórico (formal) do 

conhecimento prático (informal).  

Dessa forma, a matriz curricular no PPC 2012 é organizada em dois núcleos, o núcleo 

fundamental e o núcleo científico e tecnológico. Embora a mobilização desses dois núcleos já 

se fizesse presente desde o PPC 2006, o PPC 2012 busca essa articulação de forma mais 

didática e clara. O núcleo fundamental compreende os conhecimentos científicos 

indispensáveis ao desempenho acadêmico dos alunos iniciantes. Já o núcleo científico e 

tecnológico prevê disciplinas ligadas ao desenvolvimento da identidade profissional, tanto o 

que se refere a unidade básica (conhecimentos de formação científica para o ensino superior e 

de formação tecnológica básica) quanto a unidade tecnológica (conhecimentos que envolvem 

a formação tecnológica específica). A Figura  02 abaixo ilustra esquematicamente a proposta 

de organização curricular em discussão : 
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Figura 02 - Organização curricular dos cursos superiores de tecnologia 
Fonte: IFRN (2012) 

A fim de contemplar esta organização curricular, o curso passa a se organizar em 2.490 

horas destinadas aos núcleos politécnicos, 124 horas aos seminários curriculares e 475 horas 

destinadas à prática profissional, totalizando 3.089 horas. São 154 horas a mais que a 

organização curricular de 2006. Os seminários curriculares aqui citados correspondem a 

estratégias didático-pedagógicas que pretendem articular teoria e prática, além da 

preocupação de complementar os saberes e habilidades necessários a formação do profissional 

em formação. Esses seminários são: seminário de integração acadêmica (acolhimento e 

integração dos alunos), seminário de orientação de projeto integrador (antigos projetos 

integradores no PPC 2006), seminário de iniciação à pesquisa e à extensão e seminário de 

orientação para prática profissional (acompanhamento de estágio curricular supervisionado 

e/ou desenvolvimento de pesquisas acadêmico-científicas). Dessa forma, a matriz curricular 

prevista no PPC 2012, apresenta-se da seguinte forma (Figura 03): 
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Disciplinas optativas do curso 

Figura 03 – Matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios do 
IFRN (2012). 

Fonte: IFRN (2012) 
 

O Curso atualmente prevê o desenvolvimento de Seminários Curriculares (Figura 04), 

como forma de articulação entre teoria e prática. Esses Seminários têm o objetivo tanto de 
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promover o acolhimento e integração dos alunos como também de abrir espaço para discussão 

acadêmica e de orientação.  

 
Figura 04 – Seminários curriculares 

Fonte: IFRN (2012) 

O PPC 2012 descreve também sobre os projetos integradores. Estes projetos previstos 

no PPC 2012 são semelhantes aos do PPC 2006, visto que preveem a integração entre os 

conhecimentos teóricos e práticos, a contextualização dos saberes e a interdisciplinaridade. 

Esses projetos serão desenvolvidos no 4o e 5o períodos do curso e deverão ser iniciados e 

concluídos dentro de um mesmo período letivo, diferentemente do PPC anterior que previa o 

desenvolvimento a partir do 2o período. No PPC 2012 eles fazem parte das atividades 

elencadas como prática profissional. A Figura 05 apresenta os projetos integradores previstos 

no curso, juntamente com as temáticas e disciplinas vinculadas aos mesmos. 

 
Figura 05 – Projetos integradores previstos no curso 
Fonte: IFRN (2012) 
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A prática profissional prevista no PPC 2012 contempla 75 horas a mais que no PPC 

2006. O último PPC prevê 475 horas para tal atividade. Essa prática, que deverá sempre ser 

supervisionada por um docente, contempla o estágio supervisionado, o desenvolvimento de 

projetos (projetos integradores) e atividades acadêmico-científicas e culturais (atividades de 

pesquisa, extensão e participação em eventos científicos e culturais). 

Esse PPC atual inclui também dois núcleos que anteriormente não existiam, a fim de 

abrir um espaço de discussão e viabilização de ações que atendam ao processo de inclusão e 

diversidade que atualmente estão na pauta de discussão das instituições de ensino em todo 

país.  Esses núcleos visam atender a regulamentação das Políticas de Inclusão, segundo 

Decreto no 5.296/2004 e da legislação sobre questões étnico-raciais (Leis 10.639/03 e 

11.645/08; e Resolução CNE/CP no 01/04). São eles: Núcleo de Atendimento as Pessoas com 

Necessidades Específicas (NAPNE) e Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas 

(NEABI). 

O PPC 2012 inclui finalmente um tópico sobre os critérios de avaliação do PPC, o qual 

ressalta a importância da avaliação sistêmica dos PPCs, tendo como referência a 

“autoavaliação institucional, as avaliações das condições de ensino, a avaliação sistêmica e a 

avaliação in loco a serem realizadas por componentes do Núcleo Central Estruturante (NCE) 

vinculados ao curso, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso em 

cada campus” (IFRN, 2012, p.32). Essa avaliação serve de feedback para o curso a fim de 

implantação de melhoria constante nos mesmos. Em relação ao aproveitamento de estudos e 

certificação dos conhecimentos, os critérios são os mesmo descritos no PPC de 2006, não 

havendo alterações. Sobre a verticalização, não encontramos um tópico específico para este 

fim no PPC 2012. 
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4.3. Entrevistas com Gestores e Docentes do curso Tecnólogo em Construção de 
Edifícios 

De acordo com o relatado anteriormente, na seção referente a Instrumentos e 

Procedimentos de Coleta de Dados (p. 86-96) , foram realizadas 08 entrevistas, sendo 05 com 

professores e 03 com profissionais do corpo gestor. Tais entrevistas foram de caráter semi-

dirigido, utilizando como guia o documento reproduzido nos Apêndices D e E.  Os dados que 

emergiram das entrevistas semi-dirigidas estão relatados e analisados a seguir. Para fins de 

identificação, e ao mesmo tempo para preservar o anonimato dos entrevistados, faremos um 

quadro com os códigos das entrevistas, de acordo com a ordem de realização das mesmas. 

Ressaltamos que não será possível uma maior identificação dos entrevistados a fim de não 

comprometer a confidencialidade das entrevistas, em função alguns serem únicos no cargo 

que ocupam (Tabela 12): 

Tabela 12  

Códigos e respectivos significados utilizados para registro das entrevistas com gestores e 
docentes 

Códigos Significado 

EG1 Entrevista Gestor 1 

EG2 Entrevista Gestor 2 

EG3 Entrevista Gestor 3 

EP1 Entrevista Professor 1 

EP2 Entrevista Professor 2 

EP3 Entrevista Professor 3 

EP4 Entrevista Professor 4 

EP5 Entrevista Professor 5 

... Pausa na fala do entrevistado 

[...] Recorte do enunciado discursivo da 
entrevista 

! Ênfase na fala 
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4.3.1. Perfil do aluno e acompanhamento de egressos: 

Através das entrevistas com os gestores e professores do curso, podemos perceber que 

uma característica marcante do curso, já destacada nos resultados dos questionários, diz 

respeito ao perfil do aluno. Os alunos que ingressam no curso são geralmente pessoas que não 

têm como prioridade o curso de Tecnologia como profissão a longo prazo. Isto pode ser 

comprovado pelas respostas ao questionário quando se pergunta sobre  “o motivo de escolha 

do curso”, onde 31,7% da amostra indica que escolheu o tecnólogo para fazer “atalho” ou 

“ponte” para o curso de Engenharia Civil (cf. Tabela 6). O entrevistado EG1 informa que: 

 EG1: “o curso chega a chamar a lista completa dos aprovados, pra preencher as 40 

vagas do semestre por turno” [...] “eles (alunos) buscam uma formação, se conseguem 

ir pra engenharia, eles vão...então a gente percebe que é um curso de segundo plano” 

Uma hipótese plausível, mas a verificar posteriormente, diz respeito a estabelecer que 

somente os alunos que não conseguiram ser chamados para curso de engenharia civil em 

outras instituições de ensino ingressariam no curso de tecnólogo como segunda ou terceira 

opção de prioridade de curso superior. A informação da baixa procura pelas vagas deste curso 

permite igualmente  questionar a razão da oferta do quantitativo de vagas por semestre. Cabe 

aqui mais uma vez mencionar a existência de dados segundo os quais  os cursos tecnológicos 

no país seriam associados a baixo status social e sofreriam certa discriminação devido a tal 

associação, o que ajudaria a explicar a razão de muitos candidatos potenciais não se 

interessarem por tal modalidade de cursos, ou encará-los como forma alternativa de acesso 

para outros cursos culturalmente mais valorizados e tradicionais, como é o caso do curso de 

engenharia civil (Almeida Junior e Pilatti, 2007; Christophe, 2005). 

Em relação ao acompanhamento de egressos, apesar do curso não ter uma forma 

sistemática de realizar tal procedimento, os entrevistados (professores e gestores) relataram 

que buscam obter informação acerca da vida profissional dos alunos, mesmo que de forma 
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assistemática. Todos os entrevistados referiram que  a maioria dos egressos que estão 

trabalhando na área como tecnólogos, buscam a formação em engenharia civil – mesma 

informação obtida a partir dos questionários. Além disso, os entrevistados EP1, EG1, EP4 

relataram haver uma universidade privada em Natal-RN que aproveita mais de 50% das 

disciplinas do curso de Tecnologia para o curso de Engenharia Civil (ver transcrições abaixo). 

Ou seja, o aluno conclui o curso no IFRN e vai cursar engenharia civil nesta universidade, 

conseguindo concluir o curso de engenharia em menor tempo (cerca de 50% do tempo total). 

Dessa forma, muitos alunos se formam como tecnólogos, mas já com a intenção de cursar 

engenharia em menor tempo. E, muitas vezes, utilizam o trabalho/emprego como tecnólogo 

como forma de custear seus estudos na universidade privada. Para exemplificar melhor essa 

questão, descrevemos alguns relatos dos entrevistados: 

EP1: “olhe, eu não faço parte de nenhum grupo sistemático de acompanhamento de 

egresso, mas o que posso comentar é de encontros esporádicos com alguns deles [...] 

muitos estão vivenciando o mundo do trabalho, atuando como tecnólogo [...] quando 

concluem aqui eles têm cerca de 50% ou mais da matriz curricular cursada na 

universidade X (universidade privada existente em Natal), então vão pra lá fazer 

engenharia” 

EG1: “assim, eu sou mais novo na casa, tenho 4 anos aqui, nesse período alguns 

alunos eu sei...quando eles vão para o estágio, a gente sabe onde eles vão e muitos, 

depois são contratados [...]é assim, muitos alunos vem para fazer os três anos de 

tecnólogo aqui e depois vão fazer engenharia na universidade X ou em outra 

universidade privada[...]o curso de tecnólogo tem vantagem? Tem..eles trabalham para 

ganhar dinheiro e pagar o curso de engenharia [...] eles viabilizam o curso de 

engenharia na universidade privada, viabilizam o pagamento da mensalidade em 

engenharia trabalhando como tecnólogo” 

EP4: “o que acontece muito aqui é que os alunos vão trabalhar como tecnólogos e, 

paralelamente, vão fazer engenharia civil [...] eles usam o que ganham como tecnólogo 

para pagar a faculdade de engenharia. Além disso, tem uma universidade privada aqui 



 

  

123 

em Natal que aproveita cerca de 70% dos créditos das disciplinas, então eles correm 

pra lá e terminam o curso de engenharia em menos tempo, terminam em bem menos de 

5 anos..às vezes, em  2 anos e meio a 3 anos, eles conseguem terminar” 

 

4.3.2. Avaliação dos gestores e docentes em relação ao curso e às disciplinas ministradas: 

Percebe-se homogeneidade, nas entrevistas realizadas, no discurso tanto dos gestores 

quanto dos professores em relação à visão que têm do curso. Todos os entrevistados 

consideram que se trata de um bom curso e acreditam que o mesmo prepara bem para o 

mercado de trabalho. Essa informação se coaduna com os dados dos questionários, em que se 

evidencia que  46,3% dos egressos consideram-se “bem e muito bem preparados” e 17,1% 

responderam que tiveram uma “preparação na média para atender as demandas de mercado”, 

totalizando 63,4% dos respondentes. Convém aqui mencionar o esforço dos PPC’s na busca 

de atualização curricular (ocorreram duas atualizações curriculares entre 2006 e 2012), o que 

poderia ter relação com a qualidade de formação referida pelos egressos. Nas entrevistas com 

o corpo gestor e docente do curso, essa informação fica bem evidente nas falas de EP1 e EG2 

quando questionados sobre a qualidade do curso:  

EP1: “eu acho que sim, creio que há necessidade de revisão perene, de feedback do 

mercado perene [...]mas já ouvi de alguns egressos que fazem engenharia em outro 

lugar que o que eles aprenderam foi aqui!”  

EG2:  “o nosso curso é muito bem avaliado pelas avaliações do MEC, sendo muito bem 

avaliado, com nota 4, se não me engano...mas foi muito bem avaliado, se destacando 

entre vários cursos no Brasil...e assim, eu acredito pro PPC do curso que ele prepara 

bem esse profissional...prepara bem!”. 

Os entrevistados também fizeram referência unânime ao fato do currículo trazer 

disciplinas bem atualizadas, de acordo com as necessidades de mercado, como é o caso das 

disciplinas na área de gestão, das disciplinas na área de projetos, topografia e orçamento. Para 
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maior exemplificação, descrevemos os principais trechos dos relatos dos entrevistados ao 

serem questionados sobre as disciplinas centrais do curso e se as mesmas preparam bem o 

aluno para inserção no mundo do trabalho como tecnólogo. Seguem os recortes das falas dos 

entrevistados EG3, EP3, EP4 e EP5, sucessivamente: 

EG3: “as disciplinas preparam bem o aluno, elas são atuais [...]e maioria são 

disciplinas de gestão [...] as disciplinas estão ligadas a leituras e interpretação de 

projetos, planejamento e controle de obras, gerenciamento de obras...acho que essas 

são foco do curso” 

EP3:“nosso diferencial aqui no curso são as disciplinas de Gestão...essas disciplinas 

não existem nas nossas parceiras (outras instituições de ensino que oferecem cursos na 

área de construção civil)...a disciplina dá um diferencial de qualidade para o nosso 

curso...seguida das disciplinas de projetos (instalações elétricas, hidráulicas...) e da 

disciplina de topografia, que sempre foi um diferencial de qualidade para o curso”  

EP4: “as disciplinas são diferenciadas, nós temos uma proposta curricular bem atual 

[...] a gente destaca as disciplinas de planejamento de obras, gestão de suprimentos e 

orçamento. 

EP5: “muitas disciplinas de gestão, que esse é o foco do curso [...] os alunos sim, são 

bem preparados...as disciplinas são bem atualizadas com a realidade de mercado”. 

Ressaltamos ainda, segundo relatos já descritos anteriormente, que a principal 

competência mencionada por todos os entrevistados a ser desenvolvida pelos alunos foi a de 

Gestão, sendo o diferencial do curso, seguida do conhecimento em Projetos e Orçamento. 

Essa ênfase na Gestão é ressaltada na fala do entrevistado EP4, em que ele informa que “a 

proposta atual curricular é diferenciada justamente por conter as disciplinas na área de 

Gestão”. No entanto, há uma deficiência na preparação do corpo docente para ministrar essas 

disciplinas. Segundo EP4, “a maioria dos professores são engenheiros e não tiveram essa 

preparação na sua formação”. 
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Essa preocupação do curso em relação as disciplinas de Gestão, Projetos e Orçamento 

apontada pelos entrevistados (professores e gestores) é também expressa claramente nos 

PPC’s (IFRN, 2006; IFRN, 2012) visto que essas disciplinas são as que apresentam maior 

carga horária na grade curricular do curso. Tal fato é confirmado quando se analisam estas 

disciplinas isoladamente,, como as disciplinas de Projetos (Projeto e implantação do canteiro 

de obra – 80h; Instalações elétricas e telefônicas – 100h; Instalações hidrossanitárias e de gás 

– 120h); ou quando se analisam tais disciplinas em blocos, como as de Gestão (Gestão de RH-

60h + Gestão de empresas da construção civil-60h + Planejamento e controle de obras-80h, 

totalizando 200h) e de Orçamento (Especificações e orçamento-60h + Gerência de 

suprimentos-60h, totalizando 120h) (IFRN, 2012).  

Essa característica da ênfase na carga-horária nas disciplinas ligadas as áreas de Gestão, 

Projetos e Orçamento estão presentes tanto no PPC 2006 (IFRN, 2006, p. 11), quanto no PPC 

2012 (IFRN, 2012, p. 17-18), inclusive a disciplina de Gestão em Recursos Humanos foi 

implantada na grade curricular do PPC 2012, aumentando ainda mais o foco nas disciplinas 

de Gestão. Ressalte-se ainda que todas essas disciplinas citadas são específicas do curso 

Tecnólogo em Construção de Edifícios, o que reflete mais uma vez a preocupação do curso 

com o desenvolvimento dessas competências e habilidades neste profissional. 

 

4.3.3. Dificuldades e falta de identidade profissional: 

Os entrevistados mencionam a falta uma política institucional junto às entidades de 

classe (CONFEA e CREA) e às organizações públicas e privadas, a fim de esclarecer o papel 

do tecnólogo em construção de edifícios. EG3 destaca essas questões muito claramente:  
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EG3: “a regulamentação junto aos CREAS é fraca...essa regulamentação é fraca...eles 

confundem um pouco o tecnólogo com o técnico [...] outra coisa é o conhecimento do 

mercado quanto ao tecnólogo...o mercado não entende bem o que é o tecnólogo”.  

A maioria dos entrevistados (seis) também relataram que os alunos se queixam de falta 

de identidade do papel do tecnólogo, o que dificulta a inserção dos mesmos no mercado de 

trabalho. Consequentemente, os profissionais não são reconhecidos como profissionais de 

nível superior, muitas vezes sendo confundidos com os profissionais de nível técnico. Outra 

queixa que os professores ouvem dos alunos é em relação aos baixos salários, consequência 

desses fatores descritos acima. Segundo Christophe (2005), esses problemas são frequentes 

em relação aos cursos de tecnologia no país, não estando restrito ao curso de tecnologia em 

construção de edifícios. Já as dificuldades mais apontadas pelos entrevistados em relação a 

trajetória dos alunos durante o curso, é em relação a falta de um bom domínio das disciplinas 

de base: matemática, física, português, como destaca EG1:  

EG1: “Eu acho que não é dificuldade do aluno, mas é uma deficiência dos alunos...os 

alunos que chegam aqui, chegam sem saber matemática básica, por exemplo...chegam muito 

fracos...o processo seletivo não seleciona.”  

Esse problema também não é restrito aos alunos do tecnólogo em construção de 

edifícios, mas trata-se de uma deficiência na educação de base do país, segundo informa os 

professores entrevistados (EP3 e EP4). Pois essa deficiência aparece não somente com os 

alunos que cursam nível superior, mas também àqueles que ingressam para o ensino médio na 

instituição. 

 

4.3.4. Relação teoria e prática desenvolvida durante o curso: 

Quando questionados em relação às atividades práticas desenvolvidas durante o curso, 

os entrevistados também foram praticamente unânimes em afirmar que o curso realiza muitas 
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atividades práticas, através de atividades de laboratório, atividades de campo, visitas técnicas, 

pesquisas e estágios durante o curso. Somente um professor (EP2) relatou que vê a 

necessidade de mais atividades práticas. No entanto, quando questionado se ele realiza 

atividades práticas, o mesmo informa que sim: 

EP2: “tem 70% de prática...vou para o laboratório e lá tem um sistema elétrico de uma 

casa...eles (alunos) fazem a instalação [...]os professores aprofundam muito na teoria, 

enquanto deveria ter mais prática” 

 As fotos abaixo mostram algumas estratégias pedagógicas que os professores utilizam 

para realizar as atividades práticas. Esclarecemos que as fotos foram cedidas por um egresso e 

autorizadas11 pelo mesmo a serem utilizadas na presente tese. As fotos fazem parte de um 

arquivo pessoal do ex-aluno e, por considerarmos não existir nenhum tipo de risco para os 

alunos expostos, visto que as mesmas só serão utilizadas para fins acadêmicos, optamos por 

mostrá-las a fim de deixar mais claro os diversos tipos de atividades práticas que são 

realizadas durante o curso: 

 

Figura 06: Alunos em atividades de laboratório 

                                                
11 A autorização foi concedida por escrito e encontra-se arquivada juntamente com os documentos da pesquisa. 
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Figura 07: Alunos em atividades de laboratório 

 

 

Figura 08: Alunos em aula de campo 
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Figura 09: Alunos em aula de campo 

 

 

Figura 10: Alunos em visita técnica a um canteiro de obra 

 

Ao se referirem à articulação entre teoria e prática, cinco entrevistados informaram que 

tal articulação está prevista no PPC em termos do projeto integrador (conforme visto nos 

PPC’s 2006 e 2012) como procedimento didático para integrar esses dois pólos, no entanto, 

ainda não funciona a contento, segundo relato do entrevistado EG2:  
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EG2: “nós temos previstos os projetos integradores, mas não vou te dizer que funciona 

como deveria, porque não funciona, ainda precisamos melhorar muito” 

Mesmo havendo uma deficiência na execução dos projetos integradores, os professores 

trabalham com desenvolvimento de projetos, onde conseguem articular várias disciplinas, 

segundo relato de EP2:  

EP2: “a medida que o aluno, por exemplo, estuda a teoria sobre instalações elétricas, 

depois faz um projeto de instalação de uma casa, onde ele coloca em prática no 

laboratório. Já na outra disciplina, faz o projeto hidráulico desta mesma casa e assim, 

sucessivamente, articulando várias disciplinas”  

 

4.3.5. Necessidade de melhorias para o curso 

Quando questionados sobre qual sugestão para melhoria do curso, os respondentes 

enfatizaram a necessidade de se ter uma política institucional para divulgação do curso para o 

mercado de trabalho e para os órgãos que regulamentam a profissão (CREA, CONFEA). Mas 

também foi destacada a falta de discussão periódica com os professores e gestores sobre o 

desenvolvimento do curso, cargas-horárias de disciplinas, acompanhamento dos egressos. 

Além disso, foi posta a necessidade de se criarem objetivos claros na formação deste 

profissional, segundo destaca EP2:  

EP2:“a gente tem que criar objetivos mais diretos do curso para atender diretamente a 

necessidade do mercado [...] poder ser especialista...especialista em concreto, 

elétrica...por que que o nosso aluno não pode ser especialista? Só o engenheiro pode? 

[...]é dado uma bagagem muito grande e o aluno não é especialista em nada.” 

 O entrevistado EP5 também destaca a necessidade de aumentar a vinculação dos alunos 

com pesquisa e extensão:  

EP5: “deveria haver um maior envolvimento dos alunos com esses grupos de pesquisa e 

extensão” 
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Os dados da entrevistas deixam claro que o perfil do aluno de tecnologia em construção 

de edifícios é daquele que pretende, temporariamente, atuar como tecnólogo. No entanto, o 

objetivo maior é ser engenheiro. Isso reflete claramente as constatações de Ciavatta (2013), 

onde a autora declara que desde o início dos cursos superiores no país, os alunos procuravam 

complementar sua graduação com outro curso de nível superior.  

Também encontra-se claramente nas falas dos entrevistados, a preocupação da 

instituição, bem como do corpo gestor e docente do curso, em articular os conhecimentos 

teóricos aos conhecimentos práticos, fazendo com que aluno “aprenda a fazer” aquilo que é 

proposto nas ementas das disciplinas que constam no PPC, a fim de sair do curso, entre ouras 

coisas, bem preparado para as demandas do mercado de trabalho. Isto é bastante positivo para 

o desenvolvimento das competências, visto que Zarifian (2001; Zarifian, 2003), defende que 

as competências são desenvolvidas não somente no contexto formal e teórico, mas elas 

também emergem do e no contexto prático, fazendo com que esse desenvolvimento e 

empoderamento torne-se uma via de duas mãos. Além disso, Sennet (2010), vê de forma 

bastante positiva a relação entre teoria e prática, pois, segundo ele, a mão e a cabeça precisam 

estar juntas, a fim de evitar deterioração mental.   

Essas constatações feitas pelos gestores e professores do curso de que o aluno do curso 

tecnólogo em construção de edifícios é bem preparado para ingressar no mercado de trabalho 

corroboram exatamente com os dados encontrados nos questionários socioprofissional (63,4% 

dos respondentes informaram que consideram-se “na média” e “bem e muito preparado” para 

as demandas de mercado).  Além disso, é evidente a necessidade de uma maior 

regulamentação da profissão e divulgação do papel do tecnólogo ao mercado de trabalho. Este 

último dado fica muito claro nas entrevistas de instrução ao sósia, as quais serão discutidas na 

seção a seguir. 
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4.4. Análise da atividade de trabalho e das competências dos Tecnólogos em Construção 

de Edifícios do RN 

Como explicitado anteriormente, a análise da atividade foi realizada através do método 

de Instrução ao Sósia (Clot, 2010a). A IaS nos permitiu acessar o real da atividade do 

tecnólogo em construção de edifícios, segundo propõe Yves Clot. Para Clot (2010a), os 

exercícios da Instrução ao Sósia objetivam uma transformação indireta do trabalho dos 

sujeitos, através de um deslocamento de suas atividades em um novo contexto. Através do 

relato das suas próprias atividades dirigidas ao outro, as atividades se reorganizam e se 

modificam. Os dados obtidos através desta etapa da pesquisa serviram para articulação com 

os dados quantitativos, bem como com os outros dados qualitativos, a fim de atingir o 

objetivo principal da pesquisa que foi o de relacionar as competências na formação e prática 

profissional. Para um maior entendimento, foi elaborada uma tabela com os códigos utilizados 

na transcrição das entrevistas de Instrução ao Sósia. (Tabela 13).  

Tabela 13 

Códigos utilizados na transcrição de Instrução ao Sósia 

Códigos Significado 

S Sósia = fala da pesquisadora 

I Instrutor = fala do entrevistado 

IaS 1, IaS 2 e IaS 3 Entrevista de Instrução ao Sósia enumerada 

I1, I2 e I3 Identificação dos entrevistados, de acordo com a entrevista 
de Instrução ao Sósia 

... Pausa na fala do entrevistado 

[...] Recorte do enunciado discursivo da entrevista de IaS 

(   ) Introdução pela pesquisadora de algum enunciado na fala do 
entrevistado, a fim de explicitar melhor o que foi dito. 

! Ênfase na fala 

Numeração no texto Numeração que localiza a fala na íntegra dentro do texto 
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Os três participantes da pesquisa foram identificados como I1, I2 e I3, conforme 

descrito na tabela 13. O I1 trata-se de um egresso do sexo masculino, 29 anos, solteiro. 

Concluiu curso de tecnólogo em 2007.2 e exerce a profissão de tecnólogo desde que se 

formou. Atualmente trabalha prestando serviço para prefeituras do interior nas áreas de 

orçamento, licitações, fiscalização de obras e projetos gerais. É recém-formado formado em 

Engenharia Civil e tem seu próprio escritório. O I2 é do sexo feminino, 22 anos e solteira. 

Concluiu o curso de tecnologia em 2014.1.  Trabalha em uma construtora de pequeno porte no 

setor privado, prestando serviço à instituições públicas na execução de obras. Iniciou suas 

atividades nesta empresa como estagiária e foi efetivada como tecnóloga após a conclusão do 

curso. O terceiro participante, I3, é também do sexo feminino, 23 anos, solteira, também 

concluiu o curso de tecnólogo em 2014.1. Foi aprovada no final de 2014 para o curso de 

Engenharia Civil numa universidade privada em Natal-RN, o qual deu início no primeiro 

semestre de 2015. Trabalha numa construtora de médio porte no setor privado. Também 

começou suas atividades nesta construtora como estagiária e após conclusão do curso foi 

efetivada como tecnóloga.  A empresa para qual trabalha, constrói casas populares para 

pessoas físicas no interior do RN.  

Esse perfil dos participantes do IaS corroboram para o perfil encontrado nos dados dos 

questionários sóciodemográfico e profissional: a maioria dos profissionais da área são pessoas 

do sexo feminino, solteiros, idade média entre 22 e 38 anos e que pretendem fazer Engenharia 

Civil. Importante ressaltar que a escolha para etapa de IaS foi do tipo acidental, a partir da 

disponibilidade e adesão dos egressos. 

Através da IaS, além de nos permitir ter uma visão clara do perfil do profissionais desta 

área, nos possibilitou realizar uma análise do trabalho e das competências envolvidas nessa 

prática profissional. Segundo Clot (2010a), “entre o prescrito e o real, há um terceiro termo 
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decisivo que designamos como o gênero social do ofício, o gênero profissional, isto é, as 

obrigações compartilhadas pelos que trabalham para conseguir trabalhar, frequentemente, 

apesar de todos os obstáculos e, às vezes, apesar da organização prescrita do trabalho” 

(p.119). Somente através da ação dos próprios coletivos de trabalho que as transformações de 

trabalho conseguirão se manter de forma duradoura. São essas atividades coletivas que estão, 

segundo Clot (2010a) entranhadas na carne dos profissionais, pré-organizando suas operações 

e balizando suas condutas.   

Para uma melhor organização dos dados, seguiremos as quatro dimensões propostas por 

Oddone, Re e Briante (1981): Relação do trabalhador com sua tarefa propriamente dita, com 

os pares coletivos, com a linha hierárquica e com as organizações formais ou  informais do 

mundo do trabalho; e também as dimensões propostas por Clot (2006a; 2010a): O que se faz, 

o que não se faz, o que não dever-se-ia fazer, o que gostar-se-ia de fazer, mas não se faz.  

O Tecnólogo em Construção de Edifícios, segundo os participantes das entrevistas de 

IaS e também segundo o corpo gestor e docente do curso, é um profissional cuja principal 

caraterística deverá ser a de Gestor, ou seja, ele terá que saber gerenciar uma obra em todos os 

aspectos (materiais, pessoal, logística). Além da competência de  Gestão, é ressaltada também 

a importância do conhecimento em Projetos e Orçamento. Estas competências são ressaltadas 

não somente pelos entrevistados que trabalham com a formação profissional desses egressos, 

mas também por eles próprios, através das entrevistas de IaS. Dessa forma, podemos ressaltar 

que Gestão, Projeto e Orçamento são três competências imprescindíveis e diferenciais na 

formação do tecnólogo em construção  de edifícios.  

Além disso, o que foi percebido com as entrevistas de IaS é que esse profissional tem 

ocupado um espaço que anteriormente destinava-se ao Engenheiro Civil, que era àquele 

profissional que gerenciava e acompanhava a obra diariamente. Atualmente o engenheiro 

supervisiona várias obras, não precisando mais estar no canteiro diariamente, pois essa tarefa 
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agora é feita pelo tecnólogo, ou até mesmo pelo técnico em edificações. Isto dar-se-á em 

função das mudanças histórico-culturais influenciarem nas atividades de trabalho (Ramos, 

2002; Vygotski, 2014, Zarifian, 2003). O engenheiro atual dedica-se ainda mais aos projetos e 

questões burocráticas da área. Essa descrição de tarefas fica evidenciada nas falas do I1 e I3: 

I1 -110: ...assim, o engenheiro vai passar lá uma...duas vezes por semana...quando é 

uma obra muito grande tem um técnico ou um tecnólogo...certo?!  

I3 – 112: O engenheiro daqui é XXX...que ele vem aqui de vez em quando...não tem 

tanto contato com a gente... 

Em relação às suas tarefas, os tecnólogos relataram uma certa rotina diária das suas 

atividades que, no geral, são precedidas por planejamento, e seguido de acompanhamento da 

obra, averiguação entre planejado e realizado, replanejamento. Essa rotina tem similaridades,  

apesar de algumas pequenas diferenças entre as atividades de cada participante, conforme 

observamos nos relatos dos três entrevistados: 

I1 – 46: ....ao longo do dia você vai sair em todas as obras do município...você vai fazer 

a fiscalização...essa fiscalização consiste em ver a execução, se está conforme o 

projetado, se o emprego de material é o exigido pela licitação...no projeto 

basico...certo?!...o andamento das obras...se está satisfatório, se está lento..é....medição 

das obras...medição das obras...é....geralmente se faz uma vez por mês cada obra...o 

construtor pede a medição...ai você vai medir realmente o que foi executado, pra poder 

providenciar o pagamento... 

I2 – 01: Diariamente você vai ter que fazer um planejamento do dia, verificar quais 

serviços vão ser executados no dia na obra, quais são os materiais que você vai 

precisar pra esse serviço, se já tem algum material disponível na obra ou se você vai 

ter que comprar. 

238: Quando terminar o dia, a gente tem que ver se o que foi planejado foi feito, né? Se 

ficou algum serviço que ficou pro outro dia, que já vai atrasar o outro dia, que já vai tá 

no planejamento do outro dia...né?...que além de planejamento diário, a gente também 

faz semanal...porque tem serviço que a gente sabe que não vai terminar num dia... a 

gente planeja pra semana...então, às vezes, a gente fala: “Não, a gente quer fazer a 

concretagem dos pilares nessa semana”...quantos pilares eu vou ter que completar por 
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dia? 2.....3?...então, às vezes, do dia era 2, mas no dia a gente concretou só 1...então no 

outro dia vai ter que ser 3 pra compensar o dia que ficou atrasado...então a gente 

precisa ver se realmente o planejamento diário foi feito...o que vai ficar pro outro 

dia...olhar se os materiais estão sendo guardados corretamente...ver se não tem nada 

espalhado na obra....fazer uma limpeza da obra...assim básica....pra não deixar as 

coisas realmente jogadas...então a gente faz esse levantamento, ver se  esta tudo 

Ok...pra poder no outro dia, iniciar nossa jornada novamente... 

I3 – 01: Bom, você vai chegar aqui de manhã e vai entrar em contato com o mestre de 

obra [...] então você vai entrar em contato com o mestre...ver se ele está precisando de 

alguma coisa [...] 

27: Depois você vai para obra, lá você vai checar os serviços que estão sendo feitos, se 

tem alguma coisa errada, se está precisando de algum material...em que estado está a 

obra: amanhã, vai começar colocar o que? Tá terminando alvenaria, reboco...vai 

precisar de que pra essa semana?..cimento?..quanto tá o estoque de cimento? Se vai 

começar botar caixa de porta, então vou  providenciar o material....que é caixa de 

porta, prego...essas coisas... [...] 

49: Aí você volta, almoça...aí 13:30h é meu horário de vir pra cá de novo, aí na parte 

da tarde eu vou fazer compras, dos materiais que eu anotei lá na obra[...] 

A partir desses relatos, podemos também identificar como uma competência essencial 

para a atividade do tecnólogo, o que propomos chamar de capacidade de planejamento, pois 

é a partir de um planejamento mínimo que eles seguem para a execução das atividades diárias. 

Similarmente ao que foi relatado pelos entrevistados, (cf, por exemplo, IaS I1, I2 e I3, p. 135-

136), Maximiano (2004, p. 138) define planejamento como sendo a “capacidade de 

administrar as relações com o futuro. É uma aplicação específica do processo de tomar 

decisões”.  

A necessidade de  planejamento relatado nas entrevistas de IaS está diretamente ligada a 

três outras competências aludidas em relatos dos participantes (cf. transcrito abaixo), que 

denominaremos de flexibilidade, gestão do tempo e organização. A primeira delas é a 

flexibilidade. Entende-se portanto por flexibilidade a capacidade de adaptação a situações 



 

  

137 

inesperadas (imprevistos) e a facilidade de encontrar soluções para resolver problema, 

conforme discute Rabaglio (2004). Essa competência  é mencionada por I2: 

I2 – 116: Às vezes, tem alguns materiais que a gente precisa urgentemente...então a 

gente mesmo vai e compra, certo?....tipo assim...Ah! tava cavando lá, quebrei um 

tubo...vazou água e tá lá!...a gente vai lá, desliga...[...]aconteceu ali e não estava 

planejado... 

I2 – 186: ....As vezes, a gente faz um planejamento, direciona o pessoal pra fazer 

aqueles serviços, mas as vezes falta realmente material, o material não chega... 

Tendo em vista que nem todas as atividades ocorrem conforme planejado, haveria 

sempre uma lacuna entre o prescrito e o real da atividade (Clot, 2006a). Esses imprevistos, 

denominados por Zarifian (1995) como “acontecimentos”,  ocorrem de forma assistemática e 

imprevisível, fazendo com que o profissional mobilize competências que nem sempre estão 

previstas no rol de suas atividades. Essa imprevisibilidade,  segundo Ramos (2002), estaria 

cada vez mais presente no mundo moderno, onde as atividades precisam acompanhar as 

mudanças que ocorrem no mercado de trabalho, decorrente da globalização e das 

necessidades do capital. Dessa forma, exige-se do profissional flexibilidade, a fim de adequar-

se à nova realidade. 

Além da flexibilidade, outra competência mencionada pelos entrevistados é organização 

do tempo, que denominaremos de gestão do tempo. Em função dos impedimentos existentes 

nas atividades (Clot, 2006a), torna-se necessário que o tecnólogo saiba gerenciar bem seu 

tempo, a fim de conseguir realizar o que foi planejado, diminuindo assim, a distância entre o 

prescrito e o real.   

Na literatura, encontramos o conceito de  gestão do tempo  definido por Rabaglio 

(2004) em consonância ao que foi relatado pelos entrevistado. A autora define como  a 

“capacidade de organizar-se no desempenho das atribuições, priorizando tarefas e atribuindo a 
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cada tarefa o tempo correspondente a sua necessidade” (Rabaglio 2004, p. 87). Para 

exemplificação dessa competência, segue relato de I1: 

I1 – 237: [...]organização! Você deveria organizar melhor seu tempo, porque nosso 

tempo é escasso...você vai ter um dia ou dois, no máximo dois, estourando...para ver 

tudo isso que a gente conversou até agora...porque no outro dia você vai ter que ir em 

outra cidade...é outra demanda, outro prefeito! 

A organização não somente do tempo, mas das atividades em geral também tornam-se 

imprescindíveis na atividade do tecnólogo, visto que, como discutido anteriormente, nem 

sempre o que foi planejado é possível de ser realizado a tempo. Assim, o tecnólogo precisa 

organizar de forma adequada suas atividades, a fim de não haver atraso na obra. A idéia de 

organização apresentada aqui, decorrente dos relatos das entrevistas de IaS, também estão de 

acordo com o conceito de organização exposto por Rabaglio (2004). A referida autora discute 

que organização é a capacidade de estabelecer ordem de prioridade às tarefas, mesmo diante 

de situações adversas. Essas situações adversas são recorrentes na atividade do tecnólogo. 

Dessa forma, eles terão que desenvolver a capacidade de organização, a fim de obter bons 

resultados na execução das suas atividades. A necessidade da competência organização fica 

bem clara na fala de I2: 

I2 - 208: A gente precisa ser muito organizado, ter organização, ter competência, é 

claro![...] 

Em função de lidar com atividades que nem sempre são executadas conforme planejado, 

o tecnólogo precisa desenvolver a capacidade para solução de problemas.  Por solução de 

problemas entendemos, utilizando-se do conceito definido também por Rabaglio (2004), 

como a “capacidade de tomar providências rápidas diante dos problemas, obstáculos, 

conflitos, adversidades; tomando decisões assertivas em busca de soluções eficazes, 

procurando tirar o máximo de proveito da situação”(p. 81). O profissional desta área 

constantemente vai se deparar com situações inesperadas que ele terá que ser capaz de 
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resolver o mais rápido possível, a fim de não atrasar a obra, não causar acidente, evitar 

desperdício ou retrabalho. Sobre essas situações inesperadas, Zarifian (2003), as denomina de 

“acontecimentos”. Esses imprevistos e, consequentemente o que chamamos de solução de 

problemas é relatado de forma bem clara por I2: 

I2 – 116: Às vezes, tem alguns materiais que a gente precisa urgentemente...então a 

gente mesmo vai e compra, certo?...tipo assim...Ah! tava cavando lá, quebrei um 

tubo...vazou água e tá lá!...a gente vai lá, desliga...daqui que eu ligue pro 

escritório...que é uma coisa imprevisível...aconteceu ali e não estava planejado. 

Esses “acontecimentos” fazem com que o profissional desenvolva competências que, 

muitas vezes, não estavam previstas na formação profissional, como já explicitado 

anteriormente. É exatamente o contato com o meio social e com a própria prática profissional 

que potencializa ou, em outras situações, extenua seu desenvolvimento (Zarifian, 2001; 

Zarifian, 2003). Além disso, nem sempre a solução dos problemas está nas competências que 

o indivíduo já possui ou que desenvolve a partir do seu contato com o meio social, mas na 

rede de atores que ele consegue mobilizar para a realização das mesmas. Segundo Zarifian 

(2001, p. 68), “o êxito das ações deve remeter a uma dialética de interdependência forte entre 

competências e conhecimentos, mobilizada por fontes e atores diferentes”. 

Um outro aspecto que exige bastante o desenvolvimento das competências gestão do 

tempo e organização é a necessidade de cumprimento dos prazos. Esse é um aspecto crucial 

na profissão, visto que o atraso na obra, pode significar a perda de um contrato, atraso no 

pagamento ou mesmo perda de uma licitação (no caso de obra pública). Como enfatiza, I1, 

quando se perde um prazo, a empresa em que o tecnólogo trabalha pode até perder o contrato 

de trabalho, ou seja, a consequência não é somente para o profissional, mas principalmente 

para empresa: 

I1 – 258: Olhe, como te falei...os recursos, a maioria deles hoje são dos governos 

federais, ministérios, repasses dos deputados e senadores...que vem via 
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ministério...todos têm prazos ...tem prazos para elaboração do projeto, pra execução e 

conclusão da obra...então o que você nunca vai poder fazer é perder esses 

prazos...porque quando você perde esses prazos, o município perde recursos e perde 

aquele beneficio...no nosso caso, como é a construção, vai perder alguma coisa...uma 

unidade de saúde, uma escola, uma creche, vai perder uma pavimentação. 

S: Então é bem sério se, de repente, eu estiver lá e perder um prazo? 

I1: É capaz de você perder o contrato! 

Há também a necessidade de aquisição de algumas competências técnicas básicas e 

inprescindíveis, segundo relatado pelo entrevistados, como o conhecimento em ferramentas 

de informática, principalmente as ferramentas Office e Autocad: 

I1 – 207: No autocad....orçamento no excel, e memorial descritivo e especificações no 

Word...você vai sentar lá e vai dizer o que a obra precisa, tipo de material, quem pode 

fazer...essas coisas! Você vai especificar... 

Também relatam a necessidade de conhecimento básico em projetos (principalmente 

leitura de projetos), conhecimento em instalações elétricas, hidráulicas, hidrosanitárias e 

telefônicas (IFRN, 2012) e  conhecimento em orçamento (segundo relatos da IaS, trata-se da 

capacidade de planejar e interpretar de forma precisa os custos da obra a fim de evitar 

desperdício). Seguem os relatos referentes as referidas competências: 

I1 – 195: Exatamente! Projetar e orçar...fazer um projeto básico...o que é um projeto 

básico? São os projetos em si arquitetônico, os complementares: elétrico, estrutural e 

hidráulico, o orçamento analítico, valor mesmo, descritivo e as especificações técnicas 

I2 – 214: Ter conhecimento da leitura dos projetos, porque não é que a gente vai 

calcular qual ferro...porque tudo aquilo já está calculado..já está definido.. 

I3 – 64: Projeto arquitetônico que a gente faz no autocad, que é o programa que se 

aprende no curso...então esses projetos...aqui a gente já tem...como é uma empresa não 

muito pequena...ela só trabalha com casas populares...a gente tem 4 modelos de 

casas...então dependendo da cidade, a gente vê quais serão os projetos que vão ser 

aplicados lá...então meu superior dizendo que só vai ter um projeto, CBC3, por 

exemplo, que é o que vai ser lá...são...uma casa de 55m2, que tem 2 quartos de 9m2 

cada um, a sala e uma cozinha americana e o banheiro...na frente uma 
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varandinha...essa casa é a menor que tem, que nós construímos...então eu vou pegar 

esse projeto que já tem, vou ver o terreno onde se enquadra, qual é o melhor local para 

enquadrar a casa... 

I3-126: Dependendo da compra...se for compra grande de madeira, no dia que você 

vier, precisar comprar madeira pra todas as casas...você vai enviar uma solicitação de 

orçamento por email, já para as que a gente já é mais acostumada... 

Sobre o conhecimento em meio ambiente, somente uma entrevistada citou diretamente 

sua utilização  para prática profissional. Entendemos por conhecimento em meio ambiente, a 

capacidade de conhecer e avaliar os impactos e consequências da construção/obra para o meio 

ambiente (IFRN, 2012). Segue relato da entrevistada I3 sobre a utilização desse 

conhecimento: 

I3 – 52: ...então as minhas tardes são distribuídas...no caso, sua tarde, vai ser 

distribuída para fazer memorial descritivo, toda parte de solicitação de requerimento e 

lá é considerada uma área de proteção ambiental...então tem que tirar uma licença 

ambiental...então tem todo aquele processo...tem uma pasta no computador, que você 

vai abrir: obras...Goianinha e tem Licenciamentos...então lá é dividido em 3 

quadras...A, B e C...então cada quadra vai ter que ter que ser separado a parte de 

licenciamento, vai ter que ter memorial descritivo, um RIV, que é um relatório de 

impacto de vizinhança...e preencher todos os formulários, além de fazer os projetos do 

loteamento, quanto das casas que vão ser construídas... 

Essas competências técnicas inerente à profissão, Zarifian (2003), denomina de 

competências da profissão. Apesar de existirem vários outros conhecimentos que o tecnólogo 

precisa desenvolver para sua prática profissional, os entrevistados relatam estes descritos 

anteriormente como básicos e essenciais para profissão.  

Sobre relacionamento com colegas, os entrevistados ressaltam muito a necessidade de 

ter , conforme nomeamos, um bom relacionamento interpessoal e boa comunicação (oral e 

escrita) com todos os profissionais que trabalham na obra, a fim de conseguirem executar bem 

seu trabalho. Estas competências são denominadas de competências relacionais orientadas 

para aos clientes (Zarifian, 2003). Há uma proximidade muito grande entre o tecnólogo e o 
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mestre de obras. Dessa forma, a necessidade de ter um bom relacionamento com este 

profissional é essencial para o bom andamento das atividades. Em termos de hierarquia, o 

mestre de obras está subordinado ao tecnólogo, no entanto, como é ele que está diariamente 

todo o expediente na obra e também é a pessoa responsável em encaminhar as atividades aos 

demais funcionários (pedreiros, auxiliar de pedreiro, carpintaria, etc), acaba tendo um poder 

informal muito grande que, segundo entrevistado I3, se o tecnólogo não souber se impor, 

acaba sendo “secretária do mestre” ou “só faz o que o mestre manda”: 

S: 173: E o que nesse meu trabalho, eu jamais deveria fazer? Que seria uma falta 

grave? Um erro? 

I3: Acho que você ficar submetida ao mestre de obra...até essa semana estava 

conversando com amigo meu, ele disse que tem muito tecnólogo que não é tecnólogo 

não...ele é secretário do mestre! 

Interessante ressaltar que muito do conhecimento adquirido pelo mestre de obras vem 

da sua prática e não de um conhecimento formal. Assim, como colocado pelos entrevistados 

I1 e I3, o tecnólogo precisa estar embasado tecnicamente e ter conhecimento prático, a fim de 

que suas orientações sejam aceitas e respeitadas pelo mestre de obras e pelos demais 

funcionários operacionais. Dessa forma, faz-se necessário que o tecnólogo tenha um bom 

relacionamento e saiba se comunicar de maneira clara com todos os profissionais, mas 

principalmente com o mestre de obras, pois é com ele que suas relações acontecem com mais 

frequência. Seguem os relatos dos entrevistados em relação a essas questões: 

I1 – 01: a gente vai a prefeitura, atende o pessoal, as 

secretarias...com...é...levantamentos, orçamentos, projetos...atende o público, questão 

de emissão de alvará de construção, habite-se, certidão...os documentos que a 

população necessita da prefeitura... 

I1 – 119: [...] eu, particularmente, eu tenho um bom relacionamento com todos os 

mestres...até porque como o engenheiro da empresa...ele não tá lá sempre...então a 

maioria das vezes eu chego ele está só...então eu chego, a gente troca informações e 

tal... 
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I3 - 40: Geralmente eu falo só com ele (mestre de obras), ele que delega as atividades 

para os outros, que é da equipe dele...então se eu falar com ele, ele vai falar com as 

outras pessoas, se tiver alguma coisa que alguém da equipe dele estiver fazendo 

errado...como ele é o encarregado principal...aí eu não me dirijo muito a outros, até 

porque eu não fico muito tempo lá, geralmente uma manhã...sempre a gente tá lá, 

dando aquela força, mas como não é uma obra também muito complexa, aí eu não fico 

lá direto...eu fico dividida entre escritório e a obra... 

236: [...] porque você aprende a delegar mesmo as atividades...você tem 

que se impor dentro da obra...se você colocar uma menina daquela que é acostumada a 

ficar na bolsa recebendo ordens....é essa que ela vai ter que pensar pra não ser a 

secretária do mestre...porque ela não vai ter essa experiência (prática)... 

Sobre essas duas competências mencionadas acima e que denominamos 

respectivamente de bom relacionamento interpessoal e boa comunicação, encontramos na 

literatura dois conceitos que se assemelham bastante às idéias relatadas pelos entrevistados 

das IaS. Por bom relacionamento interpessoal, novamente o conceito de Rabaglio (2004, p. 

82), representa bem a fala dos entrevistados. A autora afirma que é a “capacidade de se 

relacionar de forma construtiva com as pessoas envolvidas direta e indiretamente no trabalho, 

demonstrando consideração e respeito pelos outros, promovendo a integração de todos, 

sentindo-se parte da equipe e compartilhando problemas e soluções”. Em relação a boa 

comunicação encontramos semelhança com o conceito de Schermerhorn (1999) que inclui 

tanto a comunicação oral, como a escrita, fazendo com que os interlocutores entendam de 

forma clara o significado da mensagem. 

De acordo com os relatos nota-se claramente que a  comunicação e o bom 

relacionamento também tornam-se imprescindível nas atividades, visto que o tecnólogo não 

vai se relacionar apenas com pessoas da área técnica de construção no seu cotidiano de 

trabalho, mas também com pessoas leigas (público em geral) que necessita dos seus serviços, 

como exposto no relato acima de I1.  
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No caso do I1 que presta serviço para prefeituras fiscalizando as obras executadas por 

empresas privadas que ganharam licitação, não se tem a autonomia de chegar na obra de pedir 

que o mestre de obras mude o que foi feito de errado ou pedir que faça algo que não foi 

realizado, pois esse contato deverá ser com o engenheiro responsável por esta obra. No 

entanto, o I1 enfatiza que se tiver um bom relacionamento com o engenheiro responsável e 

com o mestre, informalmente você pode pedir diretamente ao mestre para mudar, no entanto, 

formalmente precisa enviar uma notificação para a empresa responsável: 

I1 – 135: I: Formalmente é isso....mas, como o relacionamento que eu tenho e que você 

terá, logicamente, com as empresas e até com o pessoal de obra...muitos deles deixam 

bem a vontade...se chegou, viu errado, pode mandar refazer.... 

 Aqui percebemos que o processo de estilização (a forma do I1 conduzir suas relações 

de trabalho), faz com que interfira na maneira de tomar decisão, facilitando a execução do seu 

trabalho. Segundo Clot (2006a), quando um trabalhador está em situação que não é prevista e 

precisa encontrar uma solução, essa solução corresponde ao estilo que se torna “por sua vez a 

transformação dos gêneros, por um sujeito, em recursos para agir em suas atividades reais” 

(p.50). Percebe-se nessa situação, a ação criativa do trabalhador diante de uma situação que 

exige uma solução. Dessa forma, o trabalhador extrapola a prescrição da atividade e 

estabelece o processo de estilização, a fim de resolver seu problema, visto que, formalmente o 

tecnólogo, nesse papel de fiscal de obras públicas, não tem autonomia para solicitar qualquer 

mudanças diretamente no canteiro de obra. No entanto, através do bom relacionamento 

interpessoal, informalmente ele poderá fazer isso. Segundo, Barros, Passos e Eirado (2014), 

os processos de estilização ocorrem através de histórias pessoais que cruzam diversos 

gêneros. Mas há também antecedentes sociais da atividade em curso que interferem nesse 

processo de estilização: “a maneira de comportar-se, de exprimir-se, de começar uma 

atividade e terminá-la, de definir as atividades independentemente dos indivíduos que as 
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realizam num momento específico, de conduzi-la eficazmente a seu objetivo contando com os 

outros”(p.151). 

Além de um bom relacionamento interpessoal, também exige-se que o tecnólogo saiba 

atender bem ao público. Esta competência, vai além dos conceitos propostos por Almeida 

(2001) e Rocha (2004), que se concentra na presteza e cordialidade com os clientes. A 

competência, que chamaremos de, atender bem ao público conforme relatado nas entrevistas 

de IaS, além da cordialidade, inclui as orientações dadas dentro e fora da obra, como por 

exemplo, a elaboração de documentos necessários para legalização do imóvel. Pois, além de 

ter contato com pessoal da área de construção civil, muitas vezes, o tecnólogo também precisa 

ter contato direto com o cliente. No caso do entrevistado I1, como ele presta serviço à 

prefeituras do interior, a primeira atividade que ele faz ao chegar na cidade, antes de visitar as 

obras, é exatamente esse contato com o público. Dessa forma, o bom atendimento ao público, 

torna-se importante para execução das suas atividades: 

I1 – 01: No meu dia-a-dia normal, a gente vai a prefeitura, atende o pessoal, as 

secretarias...com...é...levantamentos, orçamentos, projetos...atende o público, questão 

de emissão de alvará de construção, habite-se, certidão...os documentos que a 

população necessita da prefeitura... 

Os entrevistados também relatam sobre a necessidade do conhecimento formal/teórico 

vinculado ao conhecimento informal/prático e sobre a importância do conhecimento prático 

para o desenvolvimento das competências que foram, incialmente ensinadas na formação 

profissional, havendo assim um sentido de complementaridade entre eles. (Da Rocha Falcão, 

2008b; Vygotski, 2001). No entanto, não se percebe hierarquização do conhecimento teórico e 

prático, nem tampouco se faz com que o conhecimento teórico seja desnecessário para o 

desempenho profissional na área. As falas de I1 e I3 evidenciam a necessidade de 

interdependência entre o conhecimento teórico (formal) e o conhecimento prático (informal):  



 

  

146 

I1 – 309: [...] E tem que ter esse conhecimento básico de tudo...pra que no dia a dia ele 

vá desenvolvendo...porque tanto o técnico, quanto o tecnólogo, quanto o engenheiro, 

ele não sai profissional....se ele for bastante estudioso, se ele souber usufruir bem do 

seu estágio, ele vai sair um excelente auxiliar....então ele tem que ter essa base pra que 

dalí, com o conhecimento profissional dele, ele saiba desenvolver as coisas e não ficar 

restrito.[...] 

I3 – 217: [...] acho que a experiência na obra lhe faz um ótimo tecnólogo...se você 

passa mais tempo fazendo...um bom tecnólogo só vai ser formado com um 

tempo...porque quando...ele vai aprendendo várias coisas...não tem como chegar hoje e 

dizer: “eu comecei hoje, mas já sou ótima!”...isso não vai ser!...então, esses 

conhecimentos, são os conhecimentos diretos de mão-de-obra, de coisas técnicas, de 

termos técnicos que você vai usar, que até eu que não sou...assim, não tenho 

tantos...mas que busco aprender...acho que é essencial....a vivência...o que forma o 

tecnólogo é a vivência, experiência, dentro do que ele faz... 

Essa necessidade de contato direto e sistemático com a prática, alude ao debate 

trazido por Van der Veer e Valsiner (2001, p. 425), baseado na perspectiva teórica sócio-

histórica, que “as novas ideias são transformações ou substituições de ideias antigas, baseadas 

na textura de significados que está atualmente circundando o indivíduo e na qual fundamenta-

se a construção pessoal internalizada de sua compreensão de mundo”. É exatamente o contato 

com o mundo real que permite que novas competências surjam ou mesmo se desenvolvam. E 

a medida que o egresso tem contato com esse meio social, ele não somente o absorve, mas 

também o constrói. Ou seja, se por um lado, o egresso desenvolve e/ou adquire novas 

competências em contato com a atividade real, ele também a modifica, pois o processo de 

desenvolvimento é uma “via de mão dupla”. Isto  fica evidente nos relatos acima explícitados, 

visto que “pra ser um bom tecnólogo em construção de edifícios” é necessário ir além dos 

conhecimentos formais. 
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Aliado à essa necessidade de conhecimento prático, evidencia-se também, como 

exposto, a competência denominada de gestão, sendo descrita como uma competência que se 

amplia na prática profissional.  Inclusive essa é a principal competência relatada não somente 

pelos egressos, mas também pelos profissionais que são responsáveis pela formação 

profissional desses tecnólogos. O termo Gestão não é fácil de ser definido, no entanto, é 

bastante utilizado na Administração e de forma bastante abrangente, como podemos perceber 

no conceito de Robbins (2005, p. 258), onde o autor estabelece como a “capacidade de 

influenciar um grupo para alcançar metas”. Nas entrevistas de IaS, os entrevistados não 

relacionaram Gestão a capacidade de influenciar outros, mas com o conhecimento de todas as 

etapas da obra,  a questão da liderança e  do “saber se impor”:  

I2 – 60: Pelo que a gente sabe, quando a gente finalizou o curso, até quando a gente 

entra no curso, a gente vai ver a ementa do curso...ver que quando a gente se forma, a 

gente se forma pra ser um gestor de obra...então é o que? A gente vai gerenciar a obra, 

independente de tudo...então vai fazer de tudo um pouco....gerente, né?!...é o que faz 

realmente ver tudo na obra! 

I3 - 236: ...porque você aprende a delegar mesmo as atividades...você tem que se impor 

dentro da obra [...] 

S - 240: sim...então, por exemplo, capacidade de liderança, seria uma coisa importante 

pra profissão? 

I3 - 242: É!...Isso você vai aprender no estágio, no dia-a-dia...eu não digo que uma 

pessoa não possa fazer isso, mas ela não vai ter...não vai ter as mesmas habilidades 

que uma pessoa que fez estágio, que ficou dentro da obra, que viu o que é uma obra, 

que viu o dia a dia da obra...então o conhecimento dela vai ser diferente e...assim, 

como posso dizer...a experiência também...se as duas fossem pra uma seleção de 

emprego...assim...uma, com certeza, teria mais facilidade de liderança... 

Os entrevistados relatam também a necessidade de persistência/determinação para 

desempenho das atividades, conforme exemplificado pela  entrevistada I3. Ferreira (2010) 

define a palavra persistência como sendo a capacidade de conserva-se firme e constante em 

busca dos seus objetivos; de permanecer sem variar do seu objetivo. A competência que 
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denominamos de persistência/determinação é necessária para este tipo de profissional em 

função de ser uma atividade que precisa lidar com impedimentos e imprevistos 

sistematicamente.  A entrevistada I3 verbaliza a referida competência ao ser questionada pela 

pesquisadora sobre as principais características para ser uma boa tecnóloga em construção de 

edifícios: 

I3 – 248: S: Além de liderança, que outras características eu deveria ter? 

               I: Acho que muita...como posso dizer...persistência [...] 

 

Há também outra competência necessária ao tecnólogo que chamamos de  capacidade 

de decisão e autonomia. A competência que denominamos de capacidade de decisão descrita 

pelos egressos diz respeito a necessidade de tomar atitudes certas, a fim de resolver situações 

diárias na obra, enquanto a autonomia, ligada diretamente a capacidade de decisão, relaciona-

se ao poder de deliberação que o tecnólogo precisa ter no seu ambiente de trabalho. Na 

literatura, encontramos o conceitos da competência capacidade de decisão semelhante ao que 

foi descrito pelos egressos. Schermerhorn (1999, p. 254) descreve como o “processo de 

escolher um curso de ação para lidar com um problema ou oportunidade”. Adicionado a isto, 

descreve algumas etapas a serem seguidas, desde o momento do reconhecimento e definição 

do problema, identificação e análise das opções de ação, escolha do curso da ação, 

implementação e, por último, avaliação dos resultados e correção das falhas. Apesar dos 

participantes das IaS não terem descrito com detalhes essas etapas, percebe-se que as 

estratégias para tomada de decisão são as mesmas. Sobre o conceito de autonomia, Ferreira 

(2010) descreve o significado deste termo de forma bem genérica: capacidade de governar por 

si mesmo. Enquanto que os tecnólogos são mais pontuais na definição, relacionando mais ao 

poder que se tem para tomada de decisão. Como o dia a dia numa obra consiste, muitas vezes, 

em planejamento, execução e replanejamento, o tecnólogo precisa saber exatamente quando e 

como agir, a fim de decidir pelo andamento da obra corretamente, a fim de não haver atrasos, 
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nem tampouco comprometer a qualidade dos serviços executados. Dessa forma, também 

necessita ter poder de autonomia, a fim de poder decidir para tomar decisões assertivas. O 

relato de I2 expressa exatamente essas competências: 

I2 - 116: Às vezes, tem alguns materiais que a gente precisa urgentemente...então a 

gente mesmo vai e compra, certo?...tipo assim...Ah! tava cavando lá, quebrei um 

tubo...vazou água e tá lá!...a gente vai lá, desliga...daqui que eu ligue pro 

escritório..que é uma coisa imprevisível...aconteceu ali e não estava planejado... 

S: Isso... 

I2: Então a gente vai...pra não que mandar solicitação pro escritório, pro setor de 

compras...isso tudo faz com que atrase a obra...então, já que é uma coisa simples, a 

gente vai lá, corre no material de construção, compra!...compra lá a cola e resolve isso 

rapidamente... 

Em virtude das competências capacidade de tomar decisão e autonomia, decorrem 

mais duas competências. O tecnólogo necessita desenvolver a capacidade de negociação e 

persuasão, conforme nomearemos estas competências. Muitas vezes, o tecnólogo precisa 

saber conciliar várias demandas como, por exemplo, as situações que I1 e I3 vivenciam 

constantemente:  

I1 – 29: [...] vai chegar o secretário de educação e vai dizer: “Olha, eu preciso 

reformar uma escola”...aí eu vou lá, faço o levantamento, faço o projeto...vejo a 

necessidade do secretário e faço o orçamento...esse orçamento vai pra o prefeito 

aprovar: “não Etienne, eu não quero gastar isso, eu quero que você baixe”...então num 

comum acordo entre você, o secretário e o prefeito...eu só tenho X pra gastar...então 

adequo o projeto [...] 

I3 – 181: [...] ele tava comprando da porta mais barata....porta em timborana, aí 

vamos comprar as portas das novas casas...aí, eu disse: XXXX(proprietário da 

empresa), nós não vamos comprar em timborana...por que, I3? XXXX, não tem futuro, 

você trocou as portas umas 3 vezes...olhe bem! É 130,00 uma porta, mas você trocou 3 

vezes...dá quanto? 390,00...vamos comprar uma em jatobá que é 210,00, mais cara que 

a outra, mas você não vai ter esse trabalho[...] 
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188: Ai ele disse: “ta certo, pode cotar!”...vá ver se você consegue um desconto...aí eu 

cotei, consegui um desconto...240,00, consegui pra 210,00...pra entregar lá...comprei, 

foi entregue, já esta instalada... 

Fazendo um paralelo, alguns conceitos encontrados na literatura são bem próximos ao 

que foi relatado pelos participantes da IaS, negociação diz respeito a “tomar decisões 

conjuntas quanto as partes envolvidas têm preferências diferentes”(Schermerhorn, 199, p. 

274) e persuasão é a “capacidade de se comunicar claramente, com flexibilidade e empatia, 

desenvolvendo a argumentação envolvente com foco no interesse do outro (Rabaglio, 2004, p. 

88).  

Também é comentado pelos participantes das entrevistas de IaS a capacidade de 

aprendizagem constante, a fim do profissional acompanhar o desenvolvimento da área, além 

de solidificar o conhecimento aprendido na formação. Essa competência fica muito clara nas 

falas de I2  e I3 quando são questionadas pela pesquisadora (sósia) sobre quais as 

competências essenciais a um bom tecnólogo: 

I2 – 208: [...] Ter os conhecimentos, saber que a gente precisa realmente ter os 

conhecimentos...querer!...querer ter esses conhecimentos , ir atrás e saber o que a 

gente pode fazer ou não....se a gente tem realmente capacidade pra fazer aquilo [...] 

I3- 220: [...] esses conhecimentos, são os conhecimentos diretos de mão-de-obra, de 

coisas técnicas, de termos técnicos que você vai usar, que até eu que não sou...assim, 

não tenho tantos...mas que busco aprender... 

Há também outra competência relatada pelos entrevistados como sendo necessária, mas 

não central no desempenho do papel do tecnólogo, que denominamos de  gestão de pessoal. 

A descrição dessa competência assemelha-se ao conceito discutido por Rabaglio (2004) como 

sendo o conhecimento em rotina de pessoal, tais como: folha de pagamento, normas 

trabalhistas, segurança e saúde do trabalhador. Já o conceito de Chiavenato (2008) sobre 

gestão de pessoas é bem mais abrangente do que as característica relatadas pelos entrevistados 

das IaS, o autor inclui não somente atividades técnicas-operacionais, mas atividades 
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estratégicas. A entrevistada I2 ressalta que embora não seja papel central do tecnólogo, mas 

ele precisa realizar essas atribuições no seu dia a dia, como por exemplo, controle de vale 

transporte e folha de pagamento. Inclusive essa atividade é expressa como algo que o 

tecnólogo “não deveria fazer, mas faz”. Como, Clot (2006a) considera como atividade de 

trabalho não somente aquilo que foi realizado pelo trabalhador, mas também o que não foi 

realizado (mas poderia tê-lo sido), o que foi realizado a contragosto, e o que o trabalhador 

gostaria de/deveria/ter feito, consideramos essa atribuição como mais uma competência do 

tecnólogo. Segue relato de I2 ao que denominamos de gestão de pessoas: 

I2 – 22: [...] a gente precisa ver a questão dos funcionários...quem faltou, pra passar 

pro setor de pessoal, do escritório...precisa ver a questão de vale...toda segunda-feira, 

você precisa fazer o levantamento de vale-transporte para aquela semana...pra fazer a 

distribuição de valor pra os funcionários...precisa ver, todo inicio de mês, precisa ver a 

questão de cestas básicas, né?! De 15 em 15 dias... 

S: No caso, eu que faria isso? Como tecnóloga, eu que faria isso? 

I: Porque assim, por mais que não seja nossa função, a gente precisa solicitar ao 

pessoal do escritório, ao pessoal do departamento pessoal [...] então a gente precisa 

estar indiretamente ligada a isso, certo? 

Algumas limitações/impedimentos da profissão também são relatados pelos 

entrevistados, como por exemplo, falta de uma identidade profissional, em função da não 

divulgação da profissão no mercado de trabalho pelos órgãos oficias (instituições de 

formação, CONFEA e CREA). Ressalta-se que essas limitações/impedimentos também são 

relatadas por todos os entrevistados da formação profissional (gestores e professores do 

curso). Outro impedimento diz respeito a restrição em relação à responsabilidade técnica legal 

das atividades que realizam. Segundo os entrevistados, o CONFEA e CREA ainda não definiu 

claramente as atribuições dos tecnólogos. Dessa forma, duas consequências imediatas são 

sentidas na prática profissional. A primeira dela, diz respeito a delimitação do campo de 

atuação com os engenheiros e com os técnicos de edificações; a segunda, diz respeito a não 
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habilitação para assinar tecnicamente como responsável pelas atividades que realizam. 

Segundo os entrevistados, o tecnólogo tem habilitação para fazer qualquer atividade da área, 

no entanto, só pode assinar orçamento. Isso fica bem claro na fala de I1: 

I1 - 364: [...] a gente só pode assinar orçamento...pode orçar o que for...um aeroporto, 

uma ponte...mas projetar, executar, ser responsável pela execução você não pode...hoje, 

perante o CREA, você não pode... 

368: Você não pode projetar um quiosque...a minha briga foi porque eu projetei um 

quiosque, e o CREA me negou a certificação de ART...projetei, acho que 1m e meio 

quadrado...aqueles quiosques de shopping...e não pude assinar...porque...assim...você 

tem habilitação pra tudo, na parte de edificações, o curso, você vê tudo...projetos, 

orçamento, você sabe especificar um projeto, um memorial e sabe gerenciar uma obra, 

mas você não tem atribuição legal pra isso...atribuição legal você não tem... 

375: O CREA até tinha uma proposta de pra cada curso, ele ia estudar cada curso e 

jogar as atribuições dentro das habilidades de cada curso...mas até hoje não saiu do 

papel...estou com 7 anos de formado...comecei o curso em 2004 e já escutava essa 

história...então faz 10 anos que tá pra sair uma lei e não sai....por isso que o curso de 

tecnólogo perde a credibilidade...na época começava 30 (alunos) e terminava 12, 10, 

5(alunos)... 

Esses impedimentos em relação a falta de identidade profissional e delimitação do 

campo de trabalho também ficam bem claros na fala de I2 e I3, respectivamente: 

I2 – 43: [...] o pedreiro, o servente da obra...nunca acha que a gente é um tecnólogo, 

acha que a gente é um engenheiro...então é normal eles confundirem...até quando a 

gente fala que é tecnólogo, aí, a gente...tipo...aí acha que a gente não é mais nada! 

(risos)...porque quando pensa que a gente é engenheiro, trata como engenheiro e 

quando a gente vai e diz que é tecnólogo, aí tipo assim: então não é 

nada!(risos)...parece que a gente não tem experiência suficiente, não tem conhecimento 

suficiente pra ser...é....levado a sério!...vamos dizer assim!....geralmente é isso que 

acontece! 

51: [...] Porque quando a gente fala tecnólogo, já acha que é técnico...principalmente 

já acha que é um técnico em edificações...porque todo mundo acha que o tecnólogo em 

construção de edifícios e o técnico em edificações é a mesma coisa...eles não sabem 
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diferenciar...então pra eles....pra qualquer pessoa que não tenha o conhecimento do 

curso, acha que é a mesma coisa...às vezes nem adianta a gente dizer...porque é curso 

superior, porque é 3 anos, não é 2 anos....independente disto todo mundo acha que é a 

mesma coisa....(risos)....a gente sofre bastante com isso também... 

I3 - 83: Eu tenho duvida do tecnólogo só em relação à assinatura, como a gente possui 

um CREA após a formação, mas eu não procurei saber direito ainda, se a gente pode 

assinar como o engenheiro civil assina..eu sei que a gente não pode  assinar projetos de 

2 pavimentos...isso não pode!...a gente não pode assinar, mas pode fazer o 

projeto...desenhista pode ser a gente, só não pode ser responsável  por ele... 

 

A falta de identidade profissional é muito comum para os tecnólogos, muitas vezes 

confundidos com o engenheiro ou com o técnico de edificações. Esta característica da 

profissão é compartilhada entre os coletivos de trabalho (Clot, 2010a), como sendo algo que 

ocorre costumeiramente. Para Clot (2010a), isto pode fazer com que enfraqueça o gênero 

profissional. Para eles, ser confundidos com estes profissionais “faz parte da prática 

profissional”. Inclusive, I1 relata que se for confundido com o engenheiro, a leitura que se faz 

é que fez um bom trabalho, já se for confundido com o técnico de edificações é devido não ter 

feito o trabalho que deveria. Ou seja, o status da profissão de engenheiro é bastante presente 

na atuação do tecnólogo e ainda é vista positivamente pelos profissionais, pois os mesmos não 

relatam incômodo ao serem confundidos com engenheiros, pelo contrário, sentem-se que seu 

trabalho foi além do que estava prescrito. No entanto, ainda relatam que, muitas vezes o 

tecnólogo é confundido com o técnico de edificações. Isto ocorre quando ele se restringe a 

executar poucas atividades que lhe é conferido à função de tecnólogo: 

I1 – 314: [...] porque tem muita gente que fica restrito a um determinado campo. Eu, 

particularmente, eu vejo que não é bom...a maioria dos tecnólogos, quando saem do 

curso aqui na nossa cidade, eles vão trabalhar  com a execução de edifícios...é bom, é 

uma área boa?! É! Você tá trabalhando, ganhando seu dinheiro, mas fica muito restrito 

à execução da obra...a parte de projeto deixa de lado, a parte de planejamento de obra, 
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deixa de lado...fica, é...é...um técnico...por isso que muita gente compara o técnico com 

o tecnólogo, porque o cara chega e fica restrito a execução de obra... 

 

Em consequência dessa falta de identidade do curso, I1 enfatiza também como  uma das 

competências essenciais do tecnólogo em construção de edifícios, a capacidade de 

iniciativa/proatividade, segundo relato a seguir: 

I1 - 299: [...] porque como o curso não é reconhecido, você tem que se impor no 

mercado de trabalho...tem que se impor! Tem que ter iniciativa, buscar sempre estar se 

aprimorando (aperfeiçoamento) [...] 

Por capacidade de iniciativa/proatividade, a partir do que foi descrito nas entrevistas, 

concordamos com o conceito de Rabaglio (2004), onde a autora destaca a capacidade de se 

antecipar aos fatos, tendo ações preventivas no sentido de conduzir a equipe a atingir os 

melhores resultados. No entanto, enquanto que Rabaglio (2004), refere-se a questão do 

trabalho em equipe, os entrevistados (cf relato de I1 acima), direcionam-se a sua própria 

atuação. Embora, em ambos casos, trata-se de uma ação preventiva.  

A fim de romper com o problema da falta de identidade profissional, I1 ainda sugere 

uma ampliação de atuação no campo profissional do tecnólogo, a fim deste profissional ter 

uma melhor visibilidade no mercado. Esta competência chamaremos de capacidade de 

empreender, considerando como sendo a  capacidade de ir além das atividades tradicionais do 

tecnólogo, podendo até ter seu próprio negócio. Na descrição de Ferreira (2010), o conceito 

restringe-se apenas a “propor-se a criar, abrir e gerir um negócio”. A entrevista de I1, 

exemplifica a competência capacidade de empreender: 

I1 – 333: [...] e o tecnólogo é o que faria o engenheiro de antigamente...aquele cara 

que tá na obra, tá dimensionando equipes, que tá vendo os métodos de construção, que 

organiza canteiro, que organiza folha...então, a meu ver, muitos colegas meus, 

tecnólogos, que saíram do curso, ficaram concentrados nisso...eu não, já tive outra 

visão! Certo?!...eu trabalhei com isso? Sim!...mas trabalhei com projetos, com 
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orçamento, com licitação...por isso que hoje me senti a vontade de abrir uma 

empresa....porque eu já trabalhei nas área que a minha empresa atua....então acho que 

o tecnólogo tem que ter essa visão ampla... 

A necessidade de ampliação do campo de atuação nos remete ao que Clot (2010a) 

chama de poder de agir, pois a medida que o tecnólogo tem condições de ampliar suas 

atividades, ele age de maneira mais consciente, criando e recriando sua atividade. Com isto, 

observa-se uma questão dialética que se instala na sua atuação, pois, se por um lado, há um 

impedimento em função da falta de identidade profissional, por outro lado,  percebe-se que o 

tecnólogo possui uma capacidade de atuar proativamente sobre essa situação, aumentando seu 

poder de agir. Além disso, podemos observar que a profissão dá a capacidade do profissional 

estilizar seu trabalho, como forma de melhorar sua qualidade de atuação, consequentemente 

levando uma melhoria na sua identidade no mercado de trabalho.  

A capacidade de empreender, segundo relatado por I1 também dá oportunidade do 

tecnólogo ser um diferencial entre seus pares e, consequentemente no seu campo de atuação. 

Isto nos remete ao que Vasconcelos e Lacomblez (2005), discute que, em algumas situações, 

os profissionais desenvolvem determinados tipos de conhecimentos fazendo com que os 

mesmos se destaquem dos seus pares. Os referidos autores falam que é um conhecimento 

advindo do contexto, que não está generalizado e nem é generalizável. Por isso que, nesta 

situação, não se pode ter acesso a esse conhecimento através de um contexto externo, mas 

através do expert, com métodos que possibilitem chegar a uma parte mais invisível, mais 

humanizada e mais contextualizada da competência. 

Outro tipo de impedimento que pode existir na profissão é quando o tecnólogo já 

domina suas atividades e começa realizá-las mecanicamente, não refletindo mais sobre o que 

realiza. Isso ocorre, por exemplo, quando ele utiliza programas de informática que dão 

rapidamente os dados que ele necessita. Segundo Clot (2010a), o não pensar sobre as 

atividades que realiza, diminui o poder de agir. Apesar de existir essa dificuldade na 
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profissão, analisamos como exceções no exercício profissional, pois como sistematicamente, 

as atividades diárias de um tecnólogo exigem planejamento, execução e replanejamento, 

consequentemente, ele precisa parar diariamente e pensar em como realizar seu trabalho com 

mais eficiência. Ademais, como relatado por I1, muitas atividades são feitas artesanalmente, 

visto que os programas informatizados são muito caros e, geralmente, as empresas não 

disponibilizam. Isso evita que o profissional mecanize sua prática profissional: 

I1 – 301: [...] como você viu...a gente faz tudo aqui quase artesanalmente, na munheca, 

e até uma coisa que eu acho bom porque você não perde o raciocínio...programa é 

bom? É!...mas você deixa de raciocinar..você joga e o programa faz tudo... 

Apesar de todas essas dificuldades, os entrevistados relatam que há campo de trabalho 

para profissão, no entanto, o curso precisa ser melhor divulgado no mercado de trabalho. 

Outro ponto a ser considerado é que o tecnólogo passa pouco tempo trabalhando como tal, 

visto que a maioria migra para o curso de engenharia civil. Dessa forma, começam a trabalhar 

como engenheiros em pouco tempo de profissão como tecnólogos. Consequentemente a 

profissão de tecnólogo se estabelece apenas como temporária. Isso foi sentido durante a 

pesquisa, quando tentamos contato com os profissionais para preenchimento dos 

questionários e participação na IaS. A maioria que estava atuando na área era profissional 

com pouco tempo de formados. Essas informações que esclarecem as limitações e as 

dificuldades da profissão vêm exatamente confirmar os dados encontrados nos questionários e 

nas entrevistas com o corpo gestor e docentes do curso, descritos anteriormente. 

Dados de levantamento bibliográfico sobre as diversas propostas conceituais para 

competências estão resumidos na Tabela 14, que busca estabelecer relações entre tais 

propostas e as formulações dos participantes acerca das competências oriundas das entrevistas 

de IaS:   
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Tabela 14  
Conceito das competências utilizadas  

Competências Conceito 

Capacidade de planejamento Capacidade para administrar as relações com o 
futuro. É uma aplicação específica do processo de 
tomar decisões (Maximiano, 2004, p. 138). 

Flexibilidade Capacidade de adaptação rápida a situações 
inesperadas e facilidade de encontrar novas soluções 
para resolver problemas de adversidades (Rabaglio, 
2004, p. 80). 

Gestão do tempo Capacidade de organizar-se no desempenho das 
atribuições, priorizando tarefas e atribuindo a cada 
tarefa o tempo correspondente a sua necessidade 
(Rabaglio 2004, p. 87). 

Solução de problemas Capacidade de tomar providências rápidas diante 
dos problemas, obstáculos, conflitos, adversidades; 
tomando decisões assertivas em busca de soluções 
eficazes, procurando tirar o máximo de proveito da 
situação (Rabaglio, 2004, p. 81). 

Organização Capacidade de organizar e estabelecer ordem de 
prioridade às tarefas, mesmo diante de situações 
adversas, e otimizar procedimentos em favor da 
eficácia dos resultados (Rabaglio, 2004, p. 86). 

Conhecimento em 
ferramentas de informática 

Refere-se ao Office e Autocad (cf. relatos de 
entrevistas de IaS) 

Conhecimento básico em 
projetos (leitura de projetos) 

Refere-se a capacidade de interpretar de maneira 
correta os projetos (cf. relatos de entrevistas de IaS) 

Conhecimento em instalações Refere-se as instalações comuns a uma edificação: 
elétricas e telefônicas, hidrosanitárias e de gás (cf 
relatos dos professores entrevistados) 

Conhecimento em orçamento Capacidade de planejar e interpretar de forma 
precisa os custos da obra, evitando desperdício 
(IFRN, 2012). 

Conhecimento em meio 
ambiente 

Capacidade de conhecer e avaliar os impactos e 
consequências da construção/obra para o meio 
ambiente (IFRN, 2012). 

Bom relacionamento 
interpessoal 

Capacidade de se relacionar de forma construtiva 
com as pessoas envolvidas direta e indiretamente no 
trabalho, demonstrando consideração e respeito 
pelos outros, promovendo a integração de todos, 
sentindo-se parte da equipe e compartilhando 
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problemas e soluções (Rabaglio, 2004, p. 82). 
Boa comunicação Inclui tanto a comunicação oral, como a escrita, 

fazendo com que os interlocutores entendam de 
forma clara o significado da mensagem  
(Schermerhorn, Jr, 1999). 

Atender bem o público Ser cordial e prestativo com os clientes, tendo uma 
comunicação clara e adequada à realidade dos 
mesmos, entendendo suas necessidades e 
motivações  (Almeida, 2001) (Rocha, 2004). 

Conhecimento formal/teórico 
vinculado ao conhecimento 
prático 

O Conhecimento formal pode ser relacionado com o 
conhecimento prático,  numa relação de 
complementaridade contribuindo para a 
amplificação de competências em ambas as direções 
e contextos (Vygotski, 2001), e assim podendo 
oferecer contribuições para os indivíduos em 
contextos de trabalho (Gondim, 2002). 

Gestão/Liderança Capacidade de influenciar um grupo para alcançar 
metas (Robbins, 2005, p.258) 

Persistência/determinação Capacidade de conserva-se firme e constante em 
busca dos seus objetivos; permanecer sem variar do 
seu objetivo (Ferreira, 2010). 

Capacidade de decisão Processo de escolher um curso de ação para lidar 
com um problema ou oportunidade. Inclui as 
seguintes etapas: 1) Reconhecer e definir um 
problema ou oportunidade; 2) Identificar e analisar 
cursos alternativos de ação; 3) Escolher um curso de 
ação; 4) Implementar um curso de ação preferido; 5) 
Avaliar os resultados e tomar as ações corretivas 
conforme necessário (Schermerhorn, Jr, 1999, p. 
254). 

Autonomia Capacidade de se governar por si mesmo (Ferreira, 
2010). 

Negociação Capacidade de tomar decisões conjuntas quando as 
partes envolvidas têm preferencias diferentes” 
(Schermerhorn, Jr, 1999, p. 274).  

Persuasão Capacidade de se comunicar claramente, com 
flexibilidade e empatia, desenvolvendo a 
argumentação envolvente com foco no interesse do 
outro (Rabaglio, 2004, p. 88). 

Capacidade de aprendizagem Facilidade de absorver novas informações e coloca-
las na prática em suas novas atribuições (Rabaglio, 
2004, p. 95).  

Gestão de Pessoal  Conhecimento em rotina de pessoal, tais como: 
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folha de pagamento, normas trabalhistas, segurança 
e saúde do trabalhador (Rabaglio, 2004).  

Iniciativa/Proatividade Capacidade de se antecipar aos fatos, tendo ações 
preventivas no sentido de conduzir a equipe a atingir 
os melhores resultados (Rabaglio, 2004, p.86). 

Capacidade de empreender Propor-se a criar, abrir e gerir um negócio, gerando 
resultados positivos (Ferreira, 2010). 

 

 

4.5. Relação entre as competências teóricos/formais e práticos/informais 

Após a análise dos dados quantitativos e qualitativos, realizados através do questionário 

socioprofissional, dos documentos oficiais da instituição, das entrevistas com o corpo gestor e 

docentes do curso e das entrevistas de IaS, propomos aqui demonstrar  a relação entre  

competências formais/conceituais e informais/práticas, no contexto da formação e exercício 

profissional do tecnólogo em construção de edifícios.  

Considera-se que não é uma tarefa fácil fazer uma relação direta entre esses dois pólos 

de competências, considerando-se que as mesmas se complementam e se interfertilizam (Da 

Rocha Falcão, 2008b; Vygotski, 2001). Para discussão e estabelecimento da relação entre as 

competências prescritas na formação profissional e as competências mobilizadas na prática 

profissional, consideramos os seguintes aspectos: por um lado,  levamos em conta as 

competências e habilidades relatadas através das entrevistas com os gestores e os docentes 

que compõem o curso e as competências descritas nos PPC’s (IFRN, 2006; IFRN, 2012) 

como  base de conhecimentos científicos e tecnológicos para capacitação do profissional; por 

outro lado, as competências mobilizadas na prática profissional, averiguadas através das 

entrevistas de Instrução ao Sósia.  

A primeira competência descrita no PPC (IFRN, 2012, p.12), articular e inter-

relacionar teoria e prática” tem uma relação muito diretamente vinculada à competência 

mobilizada na prática profissional onde os egressos relatam a importância do conhecimento 
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formal/teórico vinculado ao conhecimento prático e da capacidade de aprendizagem. ( cf, 

por exemplo, IaS I1 e I3, p.146). Eles expõem sobre a importância do tecnólogo aprimorar 

seus conhecimentos adquiridos durante o curso através da prática profissional, além da 

necessidade de estarem sempre aprendendo coisas novas. Esses conhecimentos teóricos, 

segundo dados dos questionários, são considerados como de boa qualidade pelos egressos, 

visto que os mesmos relatam que 46,3% (Tabela 09) se consideram “bem e muito bem” 

preparados para demandas de trabalho.  

Nas entrevistas com professores e gestores, percebe-se também a importância para 

articulação entre conhecimento formal e prático, onde os mesmos relatam que a instituição 

desenvolve uma série de atividades como forma de aliar esses dois pólos, tais como: 

desenvolvimento de projetos entre as disciplinas, visitas técnicas, aulas de laboratórios. Sobre 

a segunda competência descrita no PPC (IFRN, 2012, p.12), utilizar adequadamente a 

linguagem oral e escrita como instrumento de comunicação e interação social necessária 

ao desempenho de sua profissão, podemos relacionar a necessidade de boa comunicação 

com clientes internos e externos, relatada pelos tecnólogos( cf, por exemplo, IaS I1 e I3, p. 

142). 

Em relação a realizar a investigação científica e a pesquisa aplicada como forma de 

contribuição para o processo de produção do conhecimento descrita no PPC (IFRN, 2012, p. 

12) e apontado por alguns professores e gestores do curso (por exemplo, EP5, p. 130) , não 

encontramos relação direta ou indireta com as atividades realizadas pelos tecnólogos, nem 

tampouco foi apontado nos questionários. Outra competência exposta como expectativa de 

formação diz respeito a resolver situações-problema que exijam raciocínio abstrato, 

percepção espacial, memória auditiva, memória visual, atenção concentrada, operações 

numéricas e criatividade (IFRN, 2012, p. 12). Na prática profissional, através dos relatos das 

entrevistas de IaS, conseguimos encontrar uma relação com a competência que denominamos 
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de solução de problemas. (cf, por exemplo, IaS I2, p. 139)  No entanto, os entrevistados não 

relataram claramente quais recursos cognitivos (descritos no PPC) utilizam como forma de 

resolver uma situação problema. 

No que se refere a dominar conhecimentos científicos e tecnológicos na área 

específica de sua formação (IFRN, 212, p. 12) pode-se encontrar algumas competências 

mobilizadas na prática profissional relacionada a esta competência formal, quando os 

entrevistados relataram a importância de conhecimento técnico em leitura de projetos, 

conhecimentos em instalações e orçamento (cf, por exemplo, IaS I1, I2 e I3, p. 140 ). Essa 

informação é também confirmada nas entrevistas com a equipe de formação profissional, 

onde os mesmos descreveram tais disciplinas como uma das principais desenvolvidas durante 

o curso, segundo informação dos entrevistados EG3, EP3 e EP4. (p. 124).  

Outra competência exposta no PPC como expectativa de desenvolvimento durante a 

formação diz respeito a planejar e avaliar empreendimentos (IFRN, 2012, p. 12). Nas 

entrevistas com os egressos percebemos que a capacidade de planejamento é diariamente 

requerida dos profissionais no desenvolvimento das suas atividades ( cf, por exemplo, IaS I1, 

I2 e I3, p. 135-136). Também encontra-se como competência essencial e imprescindível para 

o tecnólogo, talvez a mais importante, é a capacidade de Gestão. Todos os egressos 

entrevistados foram enfáticos em dizer que essa competência é primordial para atuação o 

tecnólogo, sendo a essência do seu papel profissional ( cf, por exemplo, IaS I2 e I3, p. 147 ). 

Analisando pelo ângulo da formação profissional, ela também aparece no PPC como, por 

exemplo, gerenciar, controlar e fiscalizar obras de edificações (IFRN, 2012, p.12) e também 

nas falas dos educadores, exemplicados por  EG3, EP3, EP4 e EP5 (p. 124), como já descrito 

anteriormente. 

A competência prevista no PPC, produzir e aplicar os conhecimentos do campo da 

produção da construção civil, levando em consideração as questões de segurança no 
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trabalho, da saúde individual e coletiva e do meio ambiente (IFRN, 2012, p. 12) apresenta 

uma vinculação com as competências conhecimento em leitura de projetos, instalações e 

orçamento. Estas últimas apresentadas no exercício profissional dos tecnólogos ( cf, por 

exemplo, IaS I1, I2 e I3, p. 140). No entanto, somente o egresso I3 (p. 141) fez menção direta 

a utilização dos conhecimentos em relação ao meio ambiente. Dessa forma, avaliamos que 

essa competência formal/teórica é pouco mobilizada na prática profissional.  

Já a competência administrar equipes de trabalho; selecionar e contratar 

funcionários, fornecedores e empreiteiros (IFRN, 2012, p. 12 ) pode ser relacionada a várias 

competências mobilizadas na prática profissional e descritas pelos egressos, tais como 

capacidade de gestão, gestão de pessoal, capacidade de decisão e autonomia. ( cf, por 

exemplo, IaS I2 e I3, p. 147; IaS I2, p. 151; IaS I2, p. 148, respectivamente). E como já 

explicitado anteriormente, fica complicado estabelecer um limite para saber onde começa uma 

e onde termina outra, visto que as competências se interfertilizam (Da Rocha Falcão, 2008b). 

O que podemos perceber que, neste caso, uma competência formal, pode ser capaz de 

mobilizar várias competências na prática profissional e vice-versa.   

A mesma situação ocorre com a competência de caráter técnico elaborar e executar 

desenhos técnicos; executar ensaios de controles tecnológicos  (IFRN, 2012, p. 12) que 

poderá mobilizar mais de uma competência, tais como, conhecimento em projetos e 

conhecimento em instalações ( cf, por exemplo, IaS I1, I2 e I3, p. 140). Semelhantemente, 

acontece com a competência organizar sistematicamente canteiros de obras; executar e 

fiscalizar obras e serviços técnicos (IFRN, 2012, p. 12 ). Esta relaciona-se a três 

competências requeridas na prática, são elas: planejamento, gestão e organização ( cf, por 

exemplo, IaS I1, I2 e I3, p. 135-136 ; IaS I2 e I3, p. 147; IaS I2, p. 138, respectivamente). 

Algumas competências propostas na formação profissional, percebidas através da 

análise do PPC e das entrevistas com os professores e gestores, têm correlação direta com 
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competências relatadas pelos tecnólogos. Como podemos citar o caso das competências 

interpretar projetos executivos, elaborar orçamento de obras e conduzir trabalho técnico 

(IFRN, 2012, p. 12-13), que tem ligação clara com conhecimento em projetos e 

conhecimento em orçamento e conhecimento em projetos e instalações, respectivamente ( 

cf, por exemplo, IaS I1, I2 e I3, p. 140). Já a competência expressa no PPC como conduzir 

equipe de instalação, montagem, operação ou manutenção e execução de instalação, 

montagem e reparo (IFRN, 2012, p. 13) poderá se alinhar a duas competências mobilizadas 

na prática, uma de caráter mais gerencial, àquela que nos referimos como gestão ( cf, por 

exemplo, IaS I2 e I3, p. 147) e a outra, de caráter mais técnico, que denominamos de 

conhecimento em instalações ( cf, por exemplo, IaS I1, I2 e I3, p. 140). 

No PPC está expresso a competência desenvolver avaliação pós-ocupação (IFRN, 

2012, p. 13). No entanto, esta competência, nem algo correlato a ela, foi citado pelos egressos 

nem tampouco pelos professores e gestores entrevistados. Também não encontramos relação 

indireta com alguma outra competência mobilizada na atividade prática dos tecnólogos. Por 

outro lado, a aplicação de normas técnicas nas atividades específicas da sua área de 

formação profissional (IFRN, 2012, p. 13) foi citada pelos tecnólogos entrevistados como 

capacidade de aprendizagem ( cf, por exemplo, IaS I2 e I3, p. 150). Outra competência que 

aparece na prática, identificada através das falas do egressos é a que denominamos de gestão 

de pessoal ( cf, por exemplo, IaS I2, p. 151). Esta competência tem contrapartida com 

familiarizar-se com as práticas e procedimentos comuns em ambientes organizacionais, 

conforme descrição do PPC (IFRN, 2012, p. 13). 

Com relação a empreender negócios em sua área de formação (IFRN, 2012, p. 13),  o 

participante I1, relata-a categoricamente como uma possibilidade de ampliação da atividade 

do tecnólogo, citando-o como próprio exemplo dessa prática. Esta competência foi 

denominada como capacidade de empreender (cf, por exemplo, IaS I1, p. 154). Outra 



 

  

164 

competência que encontramos na prática somente na fala de um dos entrevistados da IaS foi 

conhecimento em meio ambiente ( cf, por exemplo, IaS I3, p. 141), no entanto, foi 

encontrada no PPC sobre a descrição de conhecer e aplicar normas de sustentabilidade 

ambiental, respeitando o meio ambiente e entendendo a sociedade como uma construção 

humana dotada de tempo, espaço e história (IFRN, 2012, p.13). O conhecimento em meio 

ambiente também foi citado pelo professor EP1 como um dos conhecimentos importantes 

para o tecnólogo. Mas também foi algo bem pontual, não sendo perceptível na fala dos outros 

entrevistados ou em outros momentos da sua entrevista. 

No PPC ainda encontramos a competência ter atitude ética no trabalho e no convívio 

social, compreender os processos de socialização humana em âmbito coletivo e perceber-se 

como agente social que intervém na realidade (IFRN, 2012, p. 13). Esses comportamentos 

não foram relatados claramente pelos entrevistados durante a realização das entrevistas de 

IaS, mas na sua prática profissional expuseram sobre a necessidade de ter um bom 

relacionamento interpessoal e um bom atendimento ao público ( cf, por exemplo, IaS I1, p. 

141 e IaS I1, p. 145). Dessa forma, avaliamos que estas competências descritas como formais 

e as práticas se relacionam, mesmo que parcialmente.  

Encontramos também no PPC a competência ter iniciativa, criatividade, autonomia, 

responsabilidade, saber trabalhar em equipe, exercer liderança e ter capacidade 

empreendedora (IFRN, 2012, p. 13). Essa competência, pela abrangência da sua definição, 

relaciona e correlaciona várias competências relatadas na atuação profissional dos egressos, 

são elas: iniciativa/proatividade, autonomia, gestão, persistência/determinação, capacidade 

de empreender (cf, por exemplo, IaS I1, p. 154; IaS I2 e I3, p. 147; IaS I3, p. 147; IaS I1, p. 

154, respectivamente). E se percebermos, todas estão ligadas a competências gerenciais. 

Outra competência teórica relaciona-se com a competência prática capacidade de 

aprendizagem ( cf, por exemplo, IaS I2 e I3, p. 150). Esta encontra-se descrita no PPC com a 
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descrição de posicionar-se critica e eticamente frente às inovações tecnológicas, avaliando 

seu impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade (IFRN, 2012, p. 13). 

Avaliamos que a mesma tem relação com a capacidade de aprendizagem por considerar que o 

profissional que está adquirindo novos conhecimentos constantemente tem capacidade de agir 

ética e criticamente em relação às inovações da sua área. 

Apesar de termos encontrado, através da análise dos documentos e entrevistas a relação 

entre várias competências teóricas/formais e as competências práticas/informais. Algumas 

delas são mobilizadas na prática profissional, conforme relatado pelos egressos, no entanto, 

não encontramos indícios de  sua existência na formação profissional, pelo menos de forma 

explícita. Essa competências, além das relatadas anteriormente, são elas: flexibilidade para 

lidar com os imprevistos (cf, por exemplo, IaS I2, p. 137), gestão do tempo (cf, por exemplo, 

IaS I1, p. 137), conhecimento em ferramentas de informática (especificamente Office e 

Autocad) ( cf, por exemplo, IaS I1, p. 140), capacidade de negociação (cf, por exemplo, IaS 

I1 e I3, p. 149) e capacidade de persuasão( cf, por exemplo, IaS I1 e I3, p. 149). Por outro 

lado, se analisarmos de maneira mais ampla, algumas delas (por exemplo: flexibilidade, 

negociação e persuasão) estarão presentes na competência gestão.  

Apesar de termos feito muitas associações entre as competências teóricas/formais e 

práticas/informais, não temos a intenção de exaurir essas relações, visto que analisar 

competências é algo extremamente dinâmico e, segundo perspectiva adotada nesta tese elas se 

potencializam a partir do momento em que são requeridas e podem se modificar a partir da 

situação e do contexto (Zarifian, 2001; Zarifian, 2003). No entanto, como forma de 

sistematizar e resumir todas as competências formais/teóricas e as competências 

práticas/informais discutidas nesse capítulo, apresentaremos um quadro de referência, sem 

contudo, relacionar as colunas diretamente: 

 



 

  

166 

Tabela 15: 

Descrição das competências na formação e na prática profissional 

Competências previstas na formação 
acadêmica (PPC) 

Competências mobilizadas na prática 
profissional (IaS) 

Articular e inter-relacionar teoria e prática 

Utilizar adequadamente a linguagem oral e 
escrita como instrumento de comunicação 
e interação social necessária ao 
desempenho de sua profissão 
 
Realizar a investigação científica e a 
pesquisa aplicada como forma de 
contribuição para o processo de produção 
do conhecimento 
 
Resolver situações-problema que exijam 
raciocínio abstrato, percepção espacial, 
memória auditiva, memória visual, 
atenção concentrada, operações numéricas 
e criatividade 
 
Dominar conhecimentos científicos e 
tecnológicos na área específica de sua 
formação 
 
Planejar e avaliar empreendimentos 
 
Gerenciar, controlar e fiscalizar obras de 
edificações 
Produzir e aplicar os conhecimentos do 
campo da produção da construção civil, 
levando em consideração as questões de 
segurança no trabalho, da saúde individual 
e coletiva e do meio ambiente 
 
Administrar equipes de trabalho. 
Selecionar e contratar funcionários, 
fornecedores e empreiteiros 
 
Elaborar e executar desenhos técnicos. 
Executar ensaios de controles tecnológicos 
 
Organizar sistematicamente canteiros de 
obras. Executar e fiscalizar obras e 
serviços técnicos 
 
Interpretar projetos executivos 

Capacidade de planejamento 

Flexibilidade 

Gestão do tempo 

Solução de problemas 

Organização 

Conhecimento em informática 

Conhecimento básico em projetos 

Conhecimento em instalações 

Conhecimento em orçamento 

Conhecimento em meio ambiente 

Bom relacionamento interpessoal 

Boa comunicação 

Atender bem o público 

Conhecimento formal/teórico vinculado ao 
conhecimento prático /informal 
 
Gestão/liderança 
 
Persistência/determinação 
 
Capacidade de decisão 

Autonomia 

Negociação 

Persuasão 

Capacidade de aprendizagem 
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Elaborar orçamentos de obras 
 
Conduzir trabalho técnico 
 
Conduzir equipe de instalação, montagem, 
operação ou manutenção e execução de 
instalação, montagem e reparo. Operação e 
manutenção de equipamentos e instalação 
 
Desenvolver avaliação pós-ocupação 
 
Aplicar normas técnicas nas atividades 
específicas da sua área de formação 
profissional 
 
Familiarizar-se com as práticas e 
procedimentos comuns em ambientes 
organizacionais 
 
Empreender negócios em sua área de 
formação 
 
Conhecer e aplicar normas de 
sustentabilidade ambiental, respeitando o 
meio ambiente e entendendo a sociedade 
como uma construção humana dotada de 
tempo, espaço e história 
 
Ter atitude ética no trabalho e no convívio 
social, compreender os processos de 
socialização humana em âmbito coletivo e 
perceber-se como agente social que 
intervém na realidade 
 
Ter iniciativa, criatividade, autonomia, 
responsabilidade, saber trabalhar em 
equipe, exercer liderança e ter capacidade 
empreendedora 
 
Posicionar-se critica e eticamente frente às 
inovações tecnológicas, avaliando seu 
impacto no desenvolvimento e na 
construção da sociedade 
 

Gestão de pessoal 

Iniciativa/proatividade 

Capacidade de empreender 
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De acordo com o que foi discutido nessa seção, observa-se que quase a totalidade das 

competências propostas na formação acadêmica são, em tese, as competências mobilizadas na 

prática profissional, havendo uma relação bastante próxima entre ambas. É importante 

destacar que uma competência formal/conceitual poderá levar a mobilização de várias 

competências práticas/informais e também observamos que o contrário também ocorre. Isto 

dar-se-á, provavelmente, pelo fato da instituição ter uma preocupação muito grande em aliar 

teoria e prática no desenvolvimento do curso, o que favorece uma diminuição da distância 

entre as competências previstas na formação e as mobilizadas na prática profissional. Isto faz 

com que também se atenue os riscos psicossociais na profissão, visto que, segundo Le 

Guillant quando  se tem uma distância muito grande ou contradição entre o que é projetado 

(ou o ideal) e o real (ou o efetivamente realizado), aumenta o risco de aparecimento de 

distúrbios mentais (Antunes Lima, 2006).  

Observa-se ainda que algumas competências (flexibilidade, gestão do tempo, 

conhecimento em ferramentas de informática, capacidade de negociação e persuasão) não são 

propostas diretamente no PPC, no entanto, foram competências que apareceram como 

importantes para prática profissional dos entrevistados, ou seja, competências que os 

profissionais mobilizaram no exercício de sua atividade de trabalho, a fim de conseguirem 

resolver acontecimentos (Zarifian, 1995) que o mundo real demandou. Esse dado corrobora a 

perspectiva teórica e conceitual de competência defendido na tese, segundo a qual a 

competência é também desenvolvida no meio social, através da rede de atores que se 

consegue mobilizar para a resolução de imprevistos que ocorram no ambiente de trabalho e 

fora dele (Zarifian, 2001; Zarifian, 2003). Além disso, destacamos a necessidade de 

considerar que a capacidade de gestão inclui as competências de flexibilidade, negociação e 

persuasão, dentre outras, competências estas que abrem caminho para a diminuição do hiato 

entre o prescrito e o real na atividade de trabalho. Nesse sentido, a capacidade de Gestão é 
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citada, dentre as principais competências destacadas pelos professores, gestores e egressos, 

como essencial para o desenvolvimento da profissão de tecnólogo em construção de edifícios. 

Os entrevistados enfatizam que o tecnólogo nessa área precisará mobilizar competências que 

abrangerão desde a capacidade de liderar e saber lidar bem com a equipe até a capacidade de 

planejamento, organização e logística, abarcando ainda habilidades e competências no 

domínio da elaboração de projetos e orçamento. 

As competências propostas no PPC são desenvolvidas no curso, segundo os 

entrevistados (gestores e docentes do curso), através das aulas teóricas, as quais fazem relação 

com as atividades práticas. Segundo os entrevistados, a ligação teoria-prática dar-se-á através 

do desenvolvimento de projetos entre as disciplinas, aulas de campo, visita técnica, atividades 

nos laboratórios, projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos entre alunos e professores. 

Foi relatado também a realização de estágios obrigatórios e não obrigatórios durante o curso.  

Percebe-se assim, no PPC, na equipe gestora do curso e no corpo docente, uma 

preocupação em aliar teoria e prática, a fim de que os alunos tenham um melhor 

aproveitamento do curso. Isso é constatado quando entrevistamos os egressos que estão no 

mercado de trabalho atuando como tecnólogo. Os mesmos atestam a realização dessas 

atividades e consideram que foram essenciais para uma boa qualidade do curso e atuação 

profissional. Talvez por isso, que 46,3% (Tabela 09) consideram-se com “bem e muito bem 

preparado” para as demandas profissionais, segundo dados do questionário. No entanto, ainda 

há o que desenvolver em relação a vinculação entre conhecimento formal e prático, pois 

segundo o PPC, o curso prevê o desenvolvimento de projetos integradores, no entanto, 

segundo os gestores e professores entrevistados, esses projetos ainda não ocorrem segundo 

planejado. 
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4.6. O tecnólogo em construção de edifícios: especificidades da formação e prática 

profissional 

Um dado que nos chamou bastante atenção sobre a formação do tecnólogo diz respeito 

ao fato de que, apesar de tanto os profissionais da instituição de educação, quanto os egressos, 

considerarem o curso de boa qualidade, com uma boa preparação teórico-prática para o 

mercado de trabalho, encontramos contudo poucos egressos atuando efetivamente como 

tecnólogos. Esse dado está relacionado a uma característica marcante no perfil do aluno que 

procura este curso: a maioria não trabalhava na área de construção civil e fez o curso de 

tecnólogo com objetivo maior de migrar para o curso de engenharia civil – cf evidenciado 

pelas Tabelas 06 e 07.  

Esse dado reflete claramente como o contexto histórico cultural onde o indivíduo está 

inserido influencia no seu desenvolvimento (Vygotski, 2001; Vygotski, 2014). Embora tenha 

sido constatado que o curso é de boa qualidade e que tem demanda de trabalho para os 

egressos, os mesmos têm como meta o curso de engenharia civil, visto que este último tem 

uma representação social muito maior do que o tecnólogo. Segundo informação dos gestores e 

professores do curso, a maioria dos alunos aprovados neste curso são àqueles que não 

conseguiram passar em engenharia civil como primeira opção de escolha, sendo o tecnólogo 

sua segunda ou terceira opção. Esse dado também é comprovado pelos questionários, onde 

praticamente 32% da amostra escolheu o curso de tecnólogo para fazer ponte para o curso de 

engenharia civil. Dessa forma, a profissão de tecnólogo acaba tendo um caráter transitório na 

carreira profissional desses egressos, ou seja,  muitos deles trabalham como tecnólogo até 

conseguirem a graduação em engenharia civil. Mais uma vez esse curso vêm retratar a história 

dos cursos de tecnologia no Brasil.  
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Ciavatta (2013), destaca que desde o início dos  cursos de tecnologia no país, muitos 

dos egressos procuravam complementação para graduação após concluírem o tecnólogo. 

Inclusive essa informação pode ser constatada também através dos dados quantitativos 

fornecidos pela secretaria do curso, onde mostra que o índice de concluintes é pequeno, 

principalmente nos primeiros anos das turmas analisadas na pesquisa (uma média de 13 

alunos por turma). Este dado nos faz refletir se uma das causas de desistência dos alunos se 

dava ao fato do curso ser pouco conhecido no mercado de trabalho.  

Um dos aspectos que podemos destacar a fim de haver uma mudança nesse perfil é uma 

melhor divulgação do curso junto as instituições reguladoras da profissão (CREA e 

CONFEA), bem como para o mercado de trabalho. Essa necessidade é trazida tanto pelos 

profissionais da instituição formadora, quanto pelos próprios egressos. Outro ponto destacado 

pelos entrevistados é a necessidade de uma melhor regulamentação da profissional e das suas 

atribuições junto ao CREA e CONFEA, a fim de uma melhor definição da identidade 

profissional e delimitação do campo de atuação. Essa deficiência não é somente percebida nas 

instituições que regulamentam a profissão, a própria Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO) não especifica as atribuições do tecnólogo. Estas são genéricas e se assemelham com 

as do engenheiro civil. Por não haver legalmente uma definição clara e detalhada das 

atribuições do tecnólogo em construção de edifícios, ele é muito confundido com o técnico de 

edificações (nível médio) e com o engenheiro civil (nível superior).  

De acordo com o que foi pesquisado nos documentos oficiais e através das entrevistas 

realizadas, percebe-se que a expectativa para formação do engenheiro é  que ele tenha uma 

atuação mais ampla, podendo executar desde projetos e realização de  construção de edifícios, 

até projetos e construção de barragens, rodovias, obras de irrigação, aeroportos, etc. Todavia, 

o tecnólogo e o técnico se limitam a construção predial (casas e edifícios). O tecnólogo, por 

sua vez, precisa ter como foco o gerenciamento da obra, como o planejamento das atividades, 
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controle financeiro, compras, administração de pessoal, além do conhecimento dos materiais e 

métodos empregados na construção. Já em relação as atribuições do técnico em edificações, 

limita-se a atividades mais operacionais, realizando o controle e execução da obra, de acordo 

com o que foi planejado, também é responsável pelo controle de consumo de materiais, 

conferência das atividades executadas, condução de pequenas equipes. No entanto, o que 

percebemos na prática que o tecnólogo, além de assumir suas atribuições, ainda acaba 

absorvendo as atribuições do técnico em edificações, principalmente no que se refere ao 

controle e execução da obra. (IFRN, 2006; IFRN, 2010; MTE, 2010, dados das entrevista com 

EP4, dados das entrevistas IaS). 

A atividade do tecnólogo em construção de edifícios é também muito marcada pela 

necessidade de exercer a capacidade de gestão e planejamento das atividades. O tecnólogo 

desta área precisa constantemente pensar e repensar sobre suas atividades diariamente , a fim 

de não haver desperdício de tempo e material, para atingir de forma eficaz e segura o que foi 

projetado. Assim, percebemos que este profissional poderá ampliar seu poder de agir (Clot, 

2006a, Clot, 2010a), visto que o exercício da profissão faz com que o profissional diariamente 

reflita sobre suas atividades e atitudes durante a execução do seu trabalho. Pois as atividades 

executadas têm impacto direto no resultado do seu trabalho e na execução da construção/obra. 

Com isso, os profissionais tem a autonomia para estilizar seu trabalho (Clot, 2006a, Clot, 

2010a), dentro das condições de segurança que a profissão permite.  

A atividade profissional do tecnólogo é referenciada por gênero profissional (cf. 

proposta de Clot, 2010a para este conceito teórico). Mesmo considerando tratar-se de 

ocupação profissional recente, ela se insere num rol de práticas e recomendações, como por 

exemplo, a rotina diária (planejamento, execução e replanejamento), muitas vezes oriundas de 

outros referenciamentos com os quais esta ocupação se aproxima (engenheiros civis e mestres 

de obra, por exemplo). Tal referenciamento enfrenta sem dúvida obstáculos devidos à questão 
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da delimitação do campo de atividades ainda incipiente, com rebatimentos sobre a identidade 

profissional revelada tanto pelos que estão na formação, tanto pelo que estão na prática 

profissional. Mas é preciso considerar que sempre haverá obstáculos à constituição e 

dinamismo de todo e qualquer gênero profissional (cf. Clot, 2006a; 2010a).  
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5. Considerações finais 

A presente pesquisa foi realizada com o objetivo principal de “verificar em que 

medida as competências desenvolvidas na formação acadêmica do tecnólogo em 

construção de edifícios são compatíveis com as competências efetivamente demandadas  

e eventualmente mobilizadas no exercício profissional”. Após a realização dos 

procedimentos metodológicos de coleta e múltiplos caminhos de análise dos dados, 

percebemos esforço explícito, por parte dos agentes formadores, no estabelecimento de 

aproximação entre as competências na formação e as competências da prática profissional dos 

Tecnólogos em Construção de Edifícios. Isso teve relação com o fato da instituição de ensino 

ter cultura e histórico de preocupação constante em aliar proposta formativa e atividade 

prática demandada dos egressos.  

Constatou-se que a instituição, através de estratégias pedagógicas mencionadas pelos 

professores e egressos, esforça-se efetivamente em concatenar conhecimento teórico/formal e 

prático/informal entre as disciplinas a partir do desenvolvimento de projetos entre as mesmas, 

realização de aulas de campo, visitas técnicas, estágios, pesquisa e extensão. O curso também 

têm a pretensão na proposta curricular, o desenvolvimento dos projetos integradores como 

uma das formas de diminuir o hiato entre os conhecimentos teóricos e os práticos e fazer a 

interrelação entre as disciplinas, apesar de, segundo os professores e gestores entrevistados, 

esse ser um projeto que ainda está em fase de desenvolvimento. Em que medida o ideal 

pretendido, acima referido, é alcançado? 

A relação entre conhecimento teórico e prático é discutida, dentre outros autores, por 

Vygotski (2001), quando ele defende que ambos desempenham um papel de 

complementaridade, contribuindo para a amplificação de competências em ambas as direções 

e contextos (Gondim, 2002). Mas convém aqui enfatizar, na linha do pensamento analítico 
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proposto por Vygotski, que a formação profissional requerida pela ocupação analisada aqui 

(tecnólogo em construções) jamais poderá ser esgotada em contexto escolar formal – por 

melhor que tenha sido desenhado o currículo da formação a ser oferecida. Além das 

competências desenvolvidas na formação escolar estrito senso, deve-se levar em consideração 

a importância do meio social e da atividade prática em si para o desenvolvimento de 

competências essenciais para o desenvolvimento da profissão (Ramos, 2002; Van der Veer e 

Valsiner, 2001; Vygotski, 2014; Zarifian, 2003).  

É exatamente através dessa relação de complementaridade que desenvolvem-se as 

competências necessárias ao bom desenvolvimento das atividades, o que Clot (2001b; 2006a; 

2010a) chama de “trabalho bem feito” – aspecto crucial da atividade de trabalho propiciadora 

de saúde e desenvolvimento do indivíduo, do coletivo e do próprio gênero profissional. Dessa 

forma, as competências não estão somente no indivíduo, nem somente na formação 

profissional, nem tampouco somente na prática, mas disseminam-se por um continuum que 

abarca, em regime de cogênese, o indivíduo trabalhador (em sua subjetividade), outros 

indivíduos, o coletivo, a profissão (como construto abstrato intangível) e os regramentos 

institucionais impessoais que regem toda essa dinâmica (leis, portarias, códigos de conduta, 

etc).  

Além das estratégias pedagógicas já mencionadas, a instituição realiza periodicamente 

análise e reformulação curricular, a fim de manter a proposta de formação profissional 

atualizada. Constatamos que, entre 2006 e 2012, a instituição fez duas atualizações 

curriculares, conforme vimos através dos PPC’s 2006 e 2012 (IFRN, 2006; IFRN, 2012). Essa 

preocupação de atualização constante favorece a entrada dos alunos no mercado de trabalho, 

bem como sua boa atuação, visto que os mesmos estarão sempre atualizados e bem 

preparados para atender às diversas e novas demandas do trabalho. No entanto, convive-se 

aqui com crítica recorrente no sentido de que tais iniciativas contemplariam adaptação (no 
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sentido de submissão) da proposta formativa  a determinado conjunto de condições 

socioculturais vigentes. Isso leva alguns autores como Frigotto (2006), Brandão (2013) e 

Ciavatta (2013) a tecerem críticas em relação a esta modalidade de curso. Para eles, muitas 

vezes, os cursos de tecnologia servem mais claramente ao sistema social, histórico e 

econômico fundado na hegemonia do capital do que à formação profissional do aluno. Este é 

um debate de que o presente trabalho não se ocupou em primeiro plano, mas que não pode ser 

ignorado.  

Um ponto central a retomar aqui diz respeito à interrelação existente entre 

conhecimento formal e conhecimentos (habilidades, competências) de agir em contexto real 

de demandas do mundo do trabalho. Esta interrelação entre teoria e prática (“cabeça e mão”) é 

discutida por Sennet (2009), como importante no desenvolvimento as atividades de trabalho, 

não somente porque o autor percebe como complementares, mas a fim de evitar a deterioração 

mental. Apesar de haver uma aproximação muito grande entre ambas, algumas competências 

mobilizadas na prática profissional (flexibilidade, gestão do tempo, conhecimento em 

ferramentas de informática, capacidade de negociação e persuasão) ainda não estão 

claramente descritas nos últimos PPC’s (IFRN, 2006; IFRN, 2012). Percebe-se assim, que as 

competências não se desenvolvem somente no ambiente formal/teórico, mas que o ambiente 

informal/prático também tem a capacidade de empoderá-las ou de desenvolver novas 

competências contribuindo assim para a amplificação de competências em ambas as direções 

e contextos (Da Rocha Falcão & Clot, 2011; Frade & Da Rocha Falcão, 2008; Zarifian, 

2003).  

Diante disso, como um dos objetivos específicos da pesquisa foi também de contribuir 

para melhoria dos cursos de formação e, consequentemente para empregabilidade desses 

profissionais, sugere-se que essas competências sejam avaliadas na próxima análise 

curricular, a fim de serem passíveis de serem inseridas na próxima alteração curricular. 
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Também recomenda-se o estabelecimento de uma política de conscientização e divulgação da 

profissão, junto ao mercado de trabalho e aos órgãos regulamentadores. Vê-se também a 

necessidade de definir melhor suas atribuições junto ao CONFEA e CREA, a fim de haver 

uma melhor definição da identidade profissional.  

Além da contribuição em relação a questões de atualização curricular, a cooperação à 

instituição deu-se também em relação ao Projeto OVEP e ao Programa Certific. Ao 

mapearmos o perfil socioprofissional dos tecnólogos em construção de edifícios, pudemos 

contribuir para o OVEP, visto que esse projeto institucional tem por objetivo principal 

acompanhar sistematicamente o egresso. A outra colaboração dada pela presente pesquisa foi 

em relação ao Programa Certific. Como este programa visa certificar os saberes práticos 

oriundos ao longo da vida, o mapeamento de competências formais e práticas realizado pela 

pesquisa contribuiu para que a instituição possa ter uma visão mais clara dessas competências 

e assim, realizar as avaliações para certificação nessa área de forma mais próxima às 

demandas do mercado de trabalho. 

A presente pesquisa contribuiu para  que os profissionais entrevistados refletissem sobre 

sua prática profissional, abrindo espaço para uma clínica da atividade de trabalho. Segundo 

Clot (2010a), a medida que os profissionais têm a possibilidade de falar sobre seu trabalho, 

eles refletem sobre sua prática, abrindo espaço de elaboração de difícil estabelecimento 

quando inserido no dinamismo da atividade real, e assim habilitando-se a ampliar seu poder 

de agir. Tal processo tem relação clara com a discussão do trabalho no contexto da saúde, 

adoecimento, risco psicossocial do trabalho. Se retomarmos aqui a questão anteriormente 

colocada - em que medida o ideal pretendido de integração entre conhecimento formal e 

habilitação pela prática e para a prática, concluímos que tal ideal faz parte constante do real 

da atividade, no sentido de que o que se deseja é plenamente legítimo,  porém não de todo 

atingível no contexto da atividade real – aquela que diz respeito ao desdobramento vivo do 
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que se planeja e se almeja. Os egressos entrevistados referenciam a formação de tecnólogo 

obtida em suas respostas aos questionários, e trazem nuances a esse ponto no contexto dos 

dados clínico-qualitativos. Tais nuances revelam importante aspecto: a formação, mesmo 

referenciada como de qualidade, apontam na direção de um esforço na direção de se atingir 

outro contexto profissional: os tecnólogos se formam como tais e exercem esta ocupação 

buscando simultaneamente o empoderamento necessário para aceder à categoria profissional 

dos engenheiros civis. Esse é um dado que vai ao encontro da noção de centralidade 

psicossocial do trabalho para os indivíduos que o exercem: trabalha-se também para se 

construir lugar social desejado.  

Os objetivo geral e específicos foram atingidos a contento, e abrem perspectivas de 

continuidade do trabalho de pesquisa iniciado: a retomada das observações com efetivos mais 

recentes (posto que os dados aqui referem-se a turmas de concluintes em 2011) é um deles, de 

forma a se verificar estabilidade dos dados obtidos ou mudança importante do perfil psico-

socio-demografico do tecnólogo nos últimos anos. Tal retomada deveria abarcar igualmente o 

campo de trabalho profissional, mesmo que haja dificuldades em localizar tais profissionais 

em campo, eventualmente devido ao fato destes tecnólogos migrarem para outros cursos de 

graduação, com especial destaque para o curso de engenharia civil. Finalmente, seria de 

interesse ampliar o escopo de atividade formativo-profissional aqui visado a outras categorias 

profissionais.  

Como exposto anteriormente, a observação da atividade real desses tecnólogos, bem 

como seus depoimentos, sinaliza que a formação teórico-prática oferecida tem suprido as 

demandas principais de trabalho. Não obstante, o processo de adaptação dos tópicos de 

formação à atividade real de trabalho continua a demandar aprofundamento de análise, no que 

diz respeito a processos de formação ad hoc, no contexto da própria atividade de trabalho. 
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Isso demandaria estudos de natureza sobretudo etnográfica, com alunos recém-egressos da 

formação e inseridos em primeira atividade real de trabalho. 

 A concatenação entre conhecimento formal (de origem predominantemente escolar) e 

conhecimento prático (de origem extra-escolar e fortemente ancorado na atividade de 

trabalho) é referida na literatura como não somente necessária, mas inescapável (Antunes 

Lima, 2006; Da Rocha Falcão & Clot, 2011; Frade & Da Rocha Falcão, 2008; Oliveira e 

Ponte, 2012; Sennet, 2010). A racionalidade e amplitude conceitual do conhecimento formal 

complementa e é em retorno empoderada pela contextualidade e eficácia do conhecimento 

prático. Não obstante, a oferta de situações de formação que propiciem a experiência direta 

com este amálgama de competências persiste como de difícil exequibilidade. Na maior parte 

das vezes, o conhecimento prático apenas é desenvolvido após ou em paralelo à oferta da base 

conceitual-formal (escolar), conforme mostraram os dados de descrição de atividade de 

trabalho aqui referidos. As ocupações profissionais com destinação prévia para atividades 

práticas, como é o caso dos tecnólogos da construção de edifícios, oferecem campo de estudo 

de interesse na medida em que buscam traduzir em conteúdo escolar competências e 

habilidades de origem eminentemente prática, invertendo o ciclo habitual de formação do 

formal para a aplicação concreta, do mundo extra-escolar. Os dados aqui obtidos sugerem que 

tal formação é avaliada como suficiente e eficaz, apesar do ainda baixo status social da 

ocupação profissional de tecnólogo, bem como da necessidade de se aprofundar a pesquisa na 

descrição do que é aprendido na escola, o que é aprendido na prática, e em que medida essas 

duas vertentes efetivamente se integram no domínio de competências cognitivas formal-

pragmáticas. 
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Apêndice A:  

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte  
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes  

Departamento de Psicologia  
Programa de Pós-Graduação em Psicologia  

Doutorado em Psicologia 
Prezado(a) participante, 

 Antecipadamente, agradecemos a sua atenção e colaboração voluntária em nossa 
pesquisa. OBRIGADA! 

O questionário ao qual você terá acesso nas próximas páginas integra um estudo 
exploratório de doutorado em Psicologia (UFRN) que visa, sobretudo, compreender a 
formação e a prática profissional do Tecnólogo em Construção de Edifícios. 

Para preencher o questionário, você utilizará, em média, 10 minutos. Os dados 
coletados serão usados apenas para fins de pesquisa. Desta forma, suas respostas estarão 
protegidas pela confidencialidade, e garantimos que todos os princípios éticos serão 
respeitados no trato com as informações prestadas por você, sem previsão de riscos ou 
prejuízos para os participantes. 

Convém ressaltar que esse estudo está sendo conduzido por mim, doutoranda Etienne 
Andrade de Medeiros Dantas, sob a coordenação do Prof. Dr. Jorge Tarcísio da Rocha Falcão, 
ambos pertencentes ao Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (GEPET-CCHLA) da 
UFRN. 

A seguir, você será solicitado a ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
que fornecerá informações mais detalhadas sobre a pesquisa e, caso esteja de acordo, terá 
acesso ao questionário. 

Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos adicionais, gentileza contatar-
nos por um dos meios (telefone ou e-mail) abaixo informados. 

 
Agradecemos novamente a sua colaboração e atenção! 

 
Etienne Andrade de Medeiros Dantas (doutoranda) 
Aluna de doutorado em Psicologia - UFRN 
Telefone: (84) 3215-3590 
e‐mail: etienne.medeiros@gmail.com 
 
Prof. Dr. Jorge Tarcísio da Rocha Falcão (orientador) 
Pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (GEPET-CCHLA-UFRN)  
Programa de Pós-graduação em Psicologia/UFRN 
Telefone: (84) 9193-6079 (institucional) 
e-mail: falcao.jorge@gmail.com 
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Questionário Sócio-Profissional 
 

As questões apresentadas referem-se a aspectos sócio-demográficose profissionais, os quais 
serão utilizados para caracterizar o perfil do Tecnólogo em Construção de Edifícios. Não é 
preciso que você se identifique. Os dados serão mantidos em regime de confidencialidade. 

Obrigada por sua colaboração. 
 

 
1)  Sexo:   (   )  Masculino    (   ) Feminino  

 

2) Idade: ________anos 

 

3) Estado civil:  

(  ) Solteiro   

(  ) Casado ou União estável   

(  ) Divorciado  

(  ) Viúvo   

(  ) Outros___________________________  

 

4)  Número de filhos: ________________  

 

5) Renda mensal (em salário mínimo):  

(   ) Até 1   

(   ) De 1 a 2    

(   ) De 2 a 3    

(   ) De 3 a 4   

(   ) Mais de 4  

 

6) Escolaridade (último curso completo): 

(   ) Superior   

(   ) Especialização  

(   ) Mestrado   

(   ) Doutorado 
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7) Qual foi o principal motivo de ter escolhido o curso Tecnólogo em 

Construção de Edifícios? 

(   ) Já trabalhava na área 

(   ) Oportunidade de emprego/trabalho 

(   ) Bons salários 

(   )Influência da família 

(   ) Fazer ponte com o curso de Engenharia Civil 

(   ) Outros:_____________________________________________________ 

 

8) Você fez o curso Técnico de Edificações ou algum outro curso na área de 

construção civil? 

(    ) Sim   (    ) Não    

 

9) Caso tenha feito outro (s) cursos, quais?  

 

10) Em que ano se formou? 

 

11) Fez algum outro curso com o objetivo de conseguir ajuda para a realização do 

seu trabalho?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

12) Caso sua resposta tenha sido SIM, quais cursos? 

 

13) Caso tenha respondido a questão anterior, como você avalia a ajuda que 

conseguiu por ter feito esse(s) curso(s): 

(   ) 1. Nenhuma ajuda, o curso somente atrapalhou em minha prática profissional 

(   )  2. Pouca ajuda 

(   ) 3. O curso nem ajudou, e nem atrapalhou 

(   )  4. O curso foi de boa ajuda 

(   ) 5. O curso ajudou muito 
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14) Você Está trabalhando como tecnólogo em construção de edifícios?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

15) Caso sua resposta tenha sido SIM, há quanto tempo? (em meses) 

 

16) Se trabalha como tecnólogo, como você avalia sua preparação para as 

demandas do trabalho)? 

(   ) 1. Muito mal preparado 

(   ) 2. Mal preparado 

(   ) 3. Preparação na média geral das demais pessoas 

(   ) 4. Bem preparado 

(   ) 5. Muito bem preparado 

 

17) Se você marcou as alternativas 1 ou 2 acima, por favor indique abaixo o que 

você acha que faltou na sua formação:  

 

18)  Você já trabalhava na área de Construção Civil antes de cursar o Tecnólogo 

em Construção de Edifícios? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

19) Caso sua resposta tenha sido SIM, qual cargo/função? 

 

20) Atualmente você está fazendo algum outro curso/capacitação?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

21) Caso sua resposta tenha sido SIM, quais cursos?  

 

22) Qual seu local de trabalho?  
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23)  Horário de trabalho:  

(   ) Manhã  (   ) Tarde  (   ) Noite  

24) Qual a sua carga/horária de trabalho semanal? (horas semanais) 

 

25) Você tem outra atividade além do trabalho como tecnólogo em construção de 

edifícios? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

26) Caso sua resposta tenha sido SIM, qual (is) atividades?  

 

 

27) Você está cursando ou pretende cursar Engenharia Civil?  

(   ) Sim 

      (   ) Não 
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Apêndice B 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Essa pesquisa pretende estabelecer a relação existente entre a formação e a prática 
profissional dos tecnólogos em construção de edifícios. Para tanto, você será solicitado a 
responder um questionário pelo qual são pedidas informações sobre sexo, idade, estado civil, 
nível de escolaridade, local de trabalho, tempo de trabalho, cursos realizados. 

 O tempo estimado para responder a este instrumento é de aproximadamente 10 
minutos. Você não será identificado nominalmente em momento algum na presente pesquisa, 
e tão pouco qualquer dado individual será revelado. Além disso, a participação na pesquisa é 
voluntária, e você pode deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem prejuízo 
algum. Posteriormente você poderá ser contactado para participar de outra etapa da pesquisa, 
envolvendo entrevista específica videogravada, da qual você participará se quiser.  

 Informo que os dados coletados serão guardados em um banco de dados geral, sem 
identificação dos participantes. Os dados serão guardado por 5 (cinco) anos em banco de 
dados no computador do pesquisador responsável, localizado no Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre o Trabalho (GEPET – CCHLA – UFRN). Após este prazo, tais dados serão 
deletados. 

 Considerando-se o tipo de pesquisa (exploratória) e os instrumentos utilizados na 
pesquisa (questionário eletrônico, entrevistas e vídeo-gravação), os riscos na participação 
dessa pesquisa são mínimos e, em geral, relacionados ao dispêndio de tempo em horário de 
trabalho para a realização dessa e de outras atividades da pesquisa (leitura e resposta do 
questionário, vídeo-gravação da prática da atividade profissional junto a uma amostra 
voluntária em etapa posterior). Tal risco será evitado com o preenchimento do questionário 
aqui proposto de acordo com sua disponibilidade de tempo.  Ressalte-se, igualmente, que a 
videogravação acima aludida somente ocorrerá com a anuência da empresa ou instituição à 
qual você está vinculado. 

 Convém ressaltar que os dados que você fornecerá serão utilizados exclusivamente 
para o presente estudo e os resultados desta pesquisa serão tornados públicos apenas através 
de artigos publicados em periódicos científicos e apresentações em eventos científicos. 

Caso você tenha algum dúvida a respeito dessa pesquisa, envie-a diretamente para o 
pesquisador responsável, Etienne Andrade de Medeiros Dantas, ou contate-o seja pelo 
telefone (84) 3215-3590 ou pelo e-mail etienne.medeiros@gmail.com. Além disso, dúvidas 
adicionais a respeito de questões éticas dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da UFRN situado na Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa 
Postal 1666, CEP 59072-970 – Natal/RN –, telefone/fax (84) 3215-3135. 

 Após declarar seu consentimento, você terá acesso ao instrumento (questionário). 

Muito Obrigada! 
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 Etienne Andrade de Medeiros Dantas (doutoranda) 

Aluna de doutorado em Psicologia – UFRN 
Telefone: (84) 3215-3590 
e‐mail: etienne.medeiros@gmail.com 

 
Prof. Dr. Jorge Tarcísio da Rocha Falcão (orientador) 
Coordenador da linha de pesquisa gTDS do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Trabalho (GEPET-CCHLA-UFRN)  
Programa de Pós-graduação em Psicologia – UFRN 

Telefone: (84) 9193.6079. 
e-mail: falcao.jorge@gmail.com 

 

 

Para formato virtual, o participante poderá clicar nas seguintes opções de consentimento presentes no 

endereço eletrônico que hospedará o questionário: 

 

(  ) Eu declaro que li e compreendi as informações acima e que as minhas dúvidas foram esclarecidas. Consinto 

em participar da pesquisa. 

 

(   ) Prefiro não participar da pesquisa. 
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Apêndice C 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE IMAGEM E VOZ 

 

Eu,_____________________________________________________________, 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Perfil do Tecnólogo em 

Construção de Edifícios: um estudo sobre a concatenação entre as competências na formação 

e no exercício profissional” poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão 

usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da videogravação de 

minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Etienne Andrade de 

Medeiros Dantas e prof. Jorge Tarcisio da Rocha Falcão a realizar a videogravação de minha 

entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha videogravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Etienne Andrade de Medeiros Dantas, e após esse 

período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da videogravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, ___ de _____________ de 2014. 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
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Apêndice D 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-DIRIGIDA  

GESTORES DO CURSO: DIRETOR, COORDENADOR CURSO, COORD. 

PEDAGÓGICO 

 

1- Você tem conhecimento dos egressos nos últimos 5 anos? (onde estão, o que fazem?) 

2- Você conhece as dificuldades dos alunos durante o curso? 

3- Você conhece as dificuldades dos alunos se inserirem no mercado de trabalho? 

4- Como é realizada a certificação de saberes prevista no PPC? 

5- Quais as (5) disciplinas centrais para o curso? 

6- Quais são os procedimentos para articular as disciplinas teorias e práticas? Quais 

atividades propostas? 

7- Qual sua avaliação em relação ao quanto o curso efetivamente contribui para 

instrumentalização profissional do aluno? 

8- Há algo que você identifica no curso que precisa melhorar/mudar/acrescentar, a fim de 

instrumentalizar melhor o aluno para o mercado de trabalho? 
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Apêndice E 
 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA 

 PROFESSORES DO CURSO: 

 

 

1- Você tem conhecimento dos egressos nos últimos 5 anos? (onde estão, o que fazem?) 

2- Você conhece as dificuldades dos alunos durante o curso? 

3- Você conhece as dificuldades dos alunos se inserirem no mercado de trabalho? 

4- Quais as (5) disciplinas centrais para o curso? 

5- Quais são os procedimentos para articular as disciplinas teorias e práticas? Quais 

atividades propostas? 

6- Como você ensina sua disciplina na prática? 

7- Como se ensina as atividades “práticas”? 

8- Qual sua avaliação  em relação ao quanto o curso efetivamente contribui para 

instrumentalização profissional do aluno? 

9- Você acredita que prepara bem para o mercado de trabalho? 

10- Há algo que você identifica no curso que precisa melhorar/mudar/acrescentar, a fim de 

instrumentalizar melhor o aluno para o mercado de trabalho? 
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Apêndice F 
 
 
CONHECIMENTOS, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES REQUERIDAS PARA A 
FORMAÇÃO DO TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS – PPC 2012  

(cf. IFRN, 2012, p.12-13):  
 

1. Articular e inter-relacionar teoria e prática; 

2. Utilizar adequadamente a linguagem oral e escrita como instrumento de comunicação 
e interação social necessária ao desempenho de sua profissão; 

3. Realizar a investigação científica e a pesquisa aplicada como forma de contribuição 
para o processo de produção do conhecimento; 

4. Resolver situações-problema que exijam raciocínio abstrato, percepção espacial, 
memória auditiva, memória visual, atenção concentrada, operações numéricas e 
criatividade; 

5. Dominar conhecimentos científicos e tecnológicos na área específica de sua formação; 

6. Planejar e avaliar empreendimentos; 

7. Gerenciar, controlar e fiscalizar obras de edificações; 

8. Produzir e aplicar os conhecimentos do campo da produção da construção civil, 
levando em consideração as questões de segurança no trabalho, da saúde individual e 
coletiva e do meio ambiente; 

9. Administrar equipes de trabalho. Selecionar e contratar funcionários, fornecedores e 
empreiteiros; 

10. Elaborar e executar desenhos técnicos. Executar ensaios de controles tecnológicos; 

11. Organizar sistematicamente canteiros de obras. Executar e fiscalizar obras e serviços 
técnicos; 

12. Interpretar projetos executivos; 

13. Elaborar orçamentos de obras; 

14. Conduzir trabalho técnico; 

15. Conduzir equipe de instalação, montagem, operação ou manutenção e execução de 
instalação, montagem e reparo. Operação e manutenção de equipamentos e instalação; 

16. Desenvolver avaliação pós-ocupação; 

17. Aplicar normas técnicas nas atividades específicas da sua área de formação 
profissional; 

18. Familiarizar-se com as práticas e procedimentos comuns em ambientes 
organizacionais; 
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19. Empreender negócios em sua área de formação; 

20. Posicionar-se criticamente frente às inovações tecnológicas; 

21. Conhecer e aplicar normas de sustentabilidade ambiental, respeitando o meio ambiente 
e entendendo a sociedade como uma construção humana dotada de tempo, espaço e 
história; 

22. Ter atitude ética no trabalho e no convívio social, compreender os processos de 
socialização humana em âmbito coletivo e perceber-se como agente social que 
intervèm na realidade; 

23. Ter iniciativa, criatividade, autonomia, responsabilidade, saber trabalhar em equipe, 
exercer liderança e ter capacidade empreendedora; e 

24. Posicionar-se critica e eticamente frente às inovações tecnológicas, avaliando seu 
impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade 

 
 
 
 
 
 
 


