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RESUMO 

Esta Dissertação, vinculada à linha de pesquisa Processos e Métodos Pedagógico-Didáticos 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional de Blumenau 
(FURB), apresenta uma pesquisa realizada com o objetivo geral de analisar as ações 
pedagógicas de sensibilização desenvolvidas na disciplina Tópicos Contemporâneos de 
Recursos Humanos como possibilidade para a prática docente no Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Teve como sustentação teórica Leis e 
Documentos que regem o Ensino Superior de Tecnologia, as Leis de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e dos estudos, sobretudo, de Tardif (2002), Freire (1996), Cunha (1998, 
2007), Grinspun (2002), Pimenta e Anastasiou (2005), Masetto (1998 e 2003) e Machado 
(2000). A pesquisa, de natureza qualitativa, teve como sujeitos 30 discentes da 5ª Fase do 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, do Centro Universitário de 
Jaraguá do Sul, situado em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e utilizou, como instrumento de 
coleta de dados, duas entrevistas projetivas.  A 1ª entrevista projetiva foi individual e teve a 
intenção de avaliar, por meio dos dizeres dos sujeitos da pesquisa, as ações pedagógicas de 
sensibilização desenvolvidas na disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos. A 
2ª entrevista projetiva foi realizada em grupo e objetivou identificar, após as vivências das 
ações pedagógicas de sensibilização, a concepção sobre Recursos Humanos dos discentes e 
das discentes participantes deste estudo. Os discentes e as discentes apontaram, em relação às 
ações pedagógicas de sensibilização, para aspectos relacionados, sobretudo, à solidariedade, à 
vivência, ao relacionamento com o outro, ao trabalho em grupo, à criatividade e ao respeito 
pelas diferenças. Quanto à concepção que os discentes e as discentes possuem de Recursos 
Humanos, os dizeres dos(as) mesmos(as) apontaram no sentido de valorizar as pessoas, de 
considerar o ser humano como uma parte importante na organização. Constatamos que tanto 
os dizeres dos discentes e das discentes sobre as ações pedagógicas de sensibilização quanto 
às concepções dos(as) mesmos(as) vão em direção à percepção e à valorização do outro, não 
como objeto nem máquina, mas como  ser humano, como pessoa, como sujeito do processo.  
 
Palavras-chave: Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Disciplina 
Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos. Ações pedagógicas de sensibilização. 
Prática docente. Dizeres discentes. 
 



ABSTRACT 

Present dissertation, linked to the Pedagogic and Didactic Processes and Methods research 
line of the Post-Graduation Program at FURB (Universidade Regional de Blumenau), features 
a research carried out to primarily analyze sensitizing pedagogic actions developed in the 
discipline called Contemporary Topics of Human Resources, as a possibility for the teaching 
practice in the Higher Education Course of Technology,  in the area of   Human Resource 
Management.   It was based theoretically on the Laws and Documents that rule the Higher 
Education of Technology, as well as the National Education Laws of Guidelines and Bases  
and the studies  of Tardiff (2002), Freire (1996),  Cunha (1998,2007), Grinspun (2002), 
Pimenta and Anastasiou (2005), Masetto (1998 and 2003) and Machado (2000).   Mentioned 
research, of qualitative nature, had as subjects 30 students of the 5th phase  of the Higher 
Education Course in Human Resource Management, at the University Center of Jaraguá do 
Sul, located in Jaraguá do Sul, and used, as an instrument of data collecting, two projective 
interviews.   The first projective interview was individual and its intention was to assess, 
through the speech of the research subjects, the sensitizing pedagogic actions developed in the 
discipline of Contemporary Topics of Human Resources.   The second projective interview 
was a group one and aimed at identifying, after the practical sensitizing pedagogic actions, the 
concept on Human Resources of the man and women participating in the study.   Said 
participants pointed out, regarding the aforementioned, aspects related moreover to solidarity, 
the way they related with each other, group work, creativity and respect to the differences.   
As to the concept the students have on Human Resources, their speeches pointed at the human 
being, that is  at the Human Resources, in the sense of  attributing value to the people and 
considering the human being as an important part in an organization.   Thus we realized that 
both male and female students  speeches on pedagogic sensitizing actions and their concepts 
on same point at the perception of attributing value to the other, not as a “thing”, but as a 
human being, as a person, as the subject of the process. 
 
Key words: Higher Education Course of Technology in Human Resource Management.   
Discipline of Contemporary Topics of Human Resources.   Pedagogic sensitizing actions.   
Teaching practice.   Students’ speeches.   
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1 INTRODUÇÃO: VIVÊNCIAS, EXPERIÊNCIAS E ESTUDOS QUE  ALICERÇAM  

ESTA PESQUISA 

Inicio1 esta dissertação apresentando vivências e experiências profissionais que, de 

uma forma ou de outra, contribuíram para a construção da minha vida profissional atual. 

Especificamente me detenho em minha trajetória na área pedagógica, iniciada em 1980, até o 

ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Regional de 

Blumenau (PPGE-FURB), em 2006. Em seguida, direciono este capítulo para os caminhos 

que percorri para delimitar o tema de pesquisa, a questão-problema e os objetivos do estudo 

aqui apresentado. 

O  primeiro contato que tive com a área da Pedagogia aconteceu na década de 1980, 

estendendo-se até a década de 1990, período da minha adolescência, quando, de maneira 

informal, participava regularmente dos encontros do grupo de jovens que aconteciam aos 

sábados à tarde, na cidade de Joinville, Santa Catarina. Nesse período, essas atividades não 

faziam parte das minhas atribuições profissionais, visto que, durante a semana, atuava no 

segmento administrativo de uma empresa, também na cidade de Joinville, sendo a 

participação no grupo de jovens voluntária, sem vínculo empregatício. Como participante, 

muitas vezes tinha a oportunidade de preparar meditações e atividades lúdicas. 

Tais atividades – preparação de meditações e de atividades lúdicas – foram se 

tornando mais freqüentes e rotineiras em minha participação no grupo de jovens. Embora,  de 

um lado, observasse que a minha motivação, o meu interesse e envolvimento por desenvolver 

tais atividades aumentavam, por outro, percebia que faltava algo para complementar essa 

relação. No caso, faltavam o conhecimento pedagógico (didática) e o teológico (bíblico), para 

poder melhor interagir com os adolescentes e jovens, propiciando, assim,  o equilíbrio entre a 

teoria e a prática, entre o pedagógico e o teológico. 

O distanciamento entre a teoria e a prática, nesse contexto de educação, diminuiu, 

quando deixei o espontaneísmo para lidar de maneira mais profissional com esses 

adolescentes e jovens. Isso ocorreu quando participei do Curso  de Formação para docentes 

catequistas, oferecido pelo Instituto de Educação Cristã (IEC), e, em meados de 1993, 

vinculado à sua mantenedora, a Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, no Rio 

Grande do Sul.  Esse curso tinha como objetivo formar docentes catequistas com 
                                                 
1 Esclarecemos que, nesta parte inicial da dissertação, em virtude do caráter pessoal das vivências e experiências 
narradas, usaremos o foco narrativo na primeira pessoa do singular. A partir da definição do tema, neste mesmo 
capítulo, utilizaremos o foco narrativo na primeira pessoa do plural. 
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fundamentação pedagógica e teológica para o exercício da educação cristã em escolas e 

comunidades. Após formados, os profissionais poderiam atuar como docentes em escolas 

confessionais (Luteranas) da Rede Sinodal de Educação, nas disciplinas de Ensino Religioso, 

Filosofia ou Sociologia. Em outras palavras, por meio dessa formação, os participantes do 

curso poderiam atuar como obreiros catequistas em comunidades, pois estariam habilitados 

para o exercício de atividades, tanto na área da educação quanto na área teológica, 

dependendo das necessidades das comunidades.  

O Curso  de Formação para docentes catequistas possuía, em sua grade curricular, 

disciplinas pedagógicas e teológicas, juntamente com atividades extra-curriculares de estágio 

de obsevação e prática, num total de 1.200 horas, e conferia, ao final, o título de graduação 

em Educação Cristã. De modalidade intensiva, era oferecido em regime de férias, nos meses 

de janeiro e julho de cada ano, nas cidades de  São Leopoldo e  Teutônia, no estado do Rio 

Grande do Sul, e em  Rodeio 12, no estado de Santa Catarina. Essa formação (catequista) foi 

o início de muitas outras formações de que participei ao longo da minha trajetória acadêmica, 

na  área da Pedagogia, na Educação e/ou Ensino. 

As atividades desenvolvidas pelo referido curso possililitaram, ao mesmo tempo, um 

crescimento pessoal e profissional, importante nesse período de minha vida, adquirido por 

meio dos  conhecimentos teóricos e atividades extracurriculares de observação e prática 

desenvolvidas nos grupos de trabalho. Além disso,  provocaram e aumentaram em mim o 

interesse pela educação, pelo fazer educação, pelo preparo das aulas, pela interação com os 

discentes, pela dinâmica que é a  prática pedagógica, seja no contexto escolar ou eclesiástico.  

No sentido apontado, destaco que, no período de maio a julho de 1994, aconteceram 

os  meus primeiros ensaios na área da educação, os primeiros contatos com uma turma em 

sala de aula. Estou me referindo às aulas de ensino confirmatório, popularmente chamado 

catequese ou doutrina, que ministrei no contexto comunitário, num bairro de periferia da 

cidade de Joinville. Os discentes eram pré-adolescentes, na faixa etária de 12 a 15 anos de 

idade, e os encontros ocorriam semanalmente, aos sábados pela manhã, e tinham a duração de 

duas horas/aula. As características desta etapa eram diferentes daquela em que havia atuado 

no grupo de jovens.  

A atuação prática com os pré-adolescentes, nesse momento com maior conhecimento 

pedagógico e teológico, foi um marco em minha construção como educador e pedagogo, 

porque fez com que se estabelecesse, nesse processo de formação, uma interação maior entre 

teoria e prática, docente e discente, conhecimento docente e conhecimento discente. Enfim, 

fez com que, por um lado, cada vez mais eu me apaixonasse pela profissão docente, estando 
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certo de que descobrira minha vocação, ao mesmo tempo em que me questionava sobre a 

importância e a responsabilidade do docente no processo de formação dos seus discentes.   

Daí para a frente, outras oportunidades surgiram na área da educação. Uma delas foi 

em 1999, quando, como docente catequista formado, fui convidado para trabalhar na 

Associação Educacional Luterana Bom Jesus/Ielusc, então chamada Colégio Bom Jesus, 

filiada à Rede Sinodal de Educação, como docente na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental, nas disciplinas de Ensino Religioso e Filosofia. Essa experiência profissional 

trouxe subsídios relevantes para minha prática pedagógica, pois, pela primeira vez, estava 

trabalhando numa escola da rede particular de ensino de Joinville, com uma dinâmica 

pedagógica diferente, com trabalhos por meio de projetos de curso, interdisciplinaridade e 

uma preocupação constante com a interação entre teoria e prática, docente e discente, escola e 

família. Para sustentar essa prática pedagógica, a instituição anualmente realizava oficinas de 

formação, com o objetivo de  capacitar os docentes para o exercício de uma docência mais 

próxima da realidade.  

Esta caminhada teve continuidade em outra cidade e instituição: em 2001, recebi 

proposta para atuar  como docente no  Colégio Evangélico Jaraguá (CEJ), também filiado à 

Rede Sinodal de Educação. Atuei, inicialmente, nas disciplinas de Filosofia, Sociologia e 

Ensino Religioso e, posteriormente, com estruturação pessoal, reduzi a carga horária, 

assumindo apenas disciplinas de Orientação Vocacional e Ensino Religioso. O vínculo 

empregatício com o CEJ, que permanece até hoje, tanto construiu alicerces para minha prática 

pedagógica, quanto possibilitou a interação com os discentes do Ensino Médio. Essa 

experiência, em sua gênese, trouxe desafios para a prática educativa, uma vez que possibilitou 

interagir com públicos diversificados, com interesses, expectativas e maturidade heterogêneos  

que tornaram a profissão docente, para minha caminhada pessoal e profissional,  um desafio 

sem precedentes, exigindo cada vez mais conhecimento, sensibilidade, percepção, criatividade 

e dinamicidade.  

Para poder atuar, nos contextos mencionados, além de gostar do que fazia, foi 

necessário acompanhar a evolução e buscar conhecimentos para poder trabalhar com os 

adolescentes do Ensino Médio. 

Em  2002, a partir de uma pesquisa prévia nas mídias virtuais, me inscrevi no  Curso 

de Pós-Graduação e Especialização em Juventude, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS), em São Leopoldo, no  Rio Grande do Sul.  Esse curso, que concluí em 2004, 

trouxe subsídios  importantes para entender de maneira mais completa o fenômeno juvenil, 

suas características, reações, personalidade, jeito de ser.  Esse curso também possibilitou que 
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a minha prática pedagógica em sala de aula e/ou em outros contextos se modificasse no 

sentido de desenvolver atividades de ensino e de aprendizagem de acordo com o público, 

nesse caso, jovem, deixando nítidas a necessidade e a importância de, cada vez mais, buscar 

formação e capacitação para enfrentar a realidade que se apresenta. Nessa busca, ainda em 

2004, iniciei o curso de Pós-Graduação e Especialização em Administração, com Área de 

Concentração em Gestão Estratégica de Pessoas, na Universidade Regional de Joinville, em 

parceria com a Fae Business School Centro Universitário de Pós-Graduação, que concluí em 

2006.  

Enquanto cursava a especialização em Administração, em 2005, outras oportunidades 

e caminhos se abriram para mim: recebi um convite para atuar como docente na Faculdade de 

Tecnologia de Jaraguá do Sul, no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, na unidade curricular de Gestão de Empresas,  posteriormente assumindo mais 

quatro unidades curriculares no referido curso. Esta inserção profissional no Educação 

Superior possibilitou um novo direcionamento para minha caminhada profissional e 

educacional. Representou assumir novas tarefas e desafios em busca de novas metas a serem 

seguidas que, no momento, estavam sendo vislumbradas por meio da possibilidade de  

inserção no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional de 

Blumenau, a qual se concretizou em 2006, quando ingressei no referido programa.  

O Mestrado, no PPGE-FURB, como os demais cursos que fiz, apresenta-se como uma 

das etapas mais importantes na construção dos meus caminhos profissionais como docente.  

Isto porque possibilitou a aprendizagem sobre questões relacionadas à educação (teoria e 

prática) e sobre a elaboração de pesquisas exploratórias que, socializadas por meio de 

congressos, simpósios e seminários, propiciaram discussões e reflexões sobre os temas 

abordados, contribuindo, assim, para uma visão crítica sobre o objeto que pretendia pesquisar. 

Por fim, pela primeira vez, possibilitou que eu construísse um trabalho de pesquisa científica 

de maneira mais extensa e sistemática. Ainda no Mestrado, tento estabelecer um elo entre a 

teoria e a prática, uma aliança entre ser simultaneamente docente e discente, que está 

ensinando, mas, ao mesmo tempo, está aprendendo. Sem me acomodar diante das 

dificuldades e adversidades, busco, por meio da pesquisa científica, uma proximidade entre 

teoria e prática, entre ensino e aprendizagem, bem como contribuir para uma melhora da 

qualidade da minha prática docente e, em conseqüência, com a formação dos discentes com 

os quais atuo. 

Com relação a minha caminhada em busca de formação, pude observar que o 

Mestrado não encerra a minha história pessoal e profissional anterior nem se sobrepõe a ela, 
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mas representa um novo início e um novo  ponto de chegada, com novos desafios e metas, ao 

longo  dos meses em que construímos2, “desconstruímos” e reconstruímos conhecimentos que 

levaram à definição de nossa pesquisa de Mestrado.  

Ao ingressarmos no Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade 

Regional de Blumenau, pelo fato de já possuirmos experiência na Educação Superior, 

tínhamos a intenção de buscar não somente uma capacitação para atuar com um contexto 

institucional ou área específica de pessoas, mas também uma formação que pudesse pesquisar 

a importância do docente da Educação Superior no processo de ensino e de aprendizagem.  

Assim, num primeiro momento, a partir da inserção no PPGE-FURB, nos inserimos no eixo 

temático Educação, Filosofia e Conhecimento, na linha de pesquisa Filosofia e Educação, na 

qual buscávamos, por meio de  pressupostos filosóficos, compreender o ser humano, sua 

formação e constituição enquanto sujeito. 

Entretanto, após um período de leituras preliminares e algumas análises sobre nossos 

objetivos, entendemos que nosso foco de pesquisa não era a compreensão humana do docente, 

fundamentada em pressupostos filosóficos, mas pesquisar a prática pedagógica desse docente.  

A partir dessa compreensão, optamos pela troca de linha de pesquisa, sendo que nos inserimos 

na linha de pesquisa Processos e Métodos Pedagógico-Didáticos,  com a intenção de 

pesquisar a prática pedagógica do docente de Educação  Superior.  

Essa circunstância provocou uma série de mudanças: passamos por uma verdadeira 

desconstrução de idéias já internalizadas que levaram a reflexões e nos instigaram a discutir o 

trabalho docente. Neste caminhar, entendemos, por meio das palavras de Goldenberg (1998), 

que é preciso estranhar para compreender. E foi em um ambiente de estranhamento, de idas e 

vindas e incompletudes, que buscamos compreender e construir o objeto de estudo dessa 

pesquisa.  Neste processo de busca do tema de pesquisa a ser proposto, as leituras, as 

discussões em sala, a orientação e os questionamentos no grupo de pesquisa muito 

contribuíram.  

Além da contribuição advinda do Mestrado, por meio dos colegas, docentes e grupo de 

pesquisa, para definir o tema de pesquisa que pretendíamos adotar – a prática pedagógica do 

docente de Educação Superior –, fizemos um estudo sobre o contexto social, político e 

econômico da universidade brasileira e sobre os cursos superiores de tecnologia. Isto porque 

estamos inseridos em um curso superior de tecnologia – no caso o Curso Superior de 

                                                 
2 Cabe esclarecer que optamos pelo uso da primeira pessoa do plural porque a pesquisa é construção contínua e 
não solitária, em que as escolhas que fazemos também sofrem influência emanada de diversos agentes e 
circunstâncias. Desta forma, na pessoa gramatical “nós”, estão incluídas todas as influências exercidas e, 
sobretudo, as do mestrando, autor desta dissertação. 
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Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, da UNERJ –, e foi nossa vivência profissional 

neste curso que suscitou a realização da pesquisa de Mestrado. 

Este estudo sobre o contexto dos cursos superiores nos mostrou que estamos 

vivenciando numa sociedade globalizada na qual está sendo apresentada uma ordem 

econômica mundial que diminui as fronteiras entre os países e facilita, de certa maneira, o 

contato e as transações entre pessoas, países e nações.  

A respeito da globalização3, Santos (2002) traz uma definição que, ao mesmo tempo, 

mostra a evolução e o desenvolvimento em rápida escala e como isto influencia os aspectos 

sociais, políticos e educacionais de nossa época.  Embora, por um lado, facilite o acesso das 

pessoas de modo instantâneo às informações, por outro possibilita questionar sobre as suas 

implicações e desintegrações na cultura pessoal, nacional e mundial.  

As influências globalizantes tanto se desenvolveram ao longo dos tempos na 

sociedade quanto trouxeram consigo a evolução do conceito de sociedade liberal. Quando 

falamos em liberalismo econômico, pensamos que esta ideologia busca apresentar idéias a 

respeito da liberdade, seja de ações individuais ou coletivas. Tal ideologia apresenta que as 

pessoas são livres e têm o direito para o exercício dessa liberdade. Neste sentido, o Estado não 

deve intervir nem na economia nem na Educação. Atualmente, o liberalismo econômico está 

se desenvolvendo a ponto de se autodenominar neoliberalismo, que é uma evolução do 

conceito de liberdade proposto pelo liberalismo, somente com uma “roupagem nova”. O que 

muda nesse processo é que a intervenção do Estado é cada vez menor, e as leis de livre 

mercado é que regem os negócios e as transações, enfatizando, com isso, a livre concorrência 

entre as organizações, o que fortalece ainda mais a exploração e a desigualdade, pois 

considera as pessoas mercadorias de troca. Neste sentido, a educação passa a ser reconhecida 

por algumas instituições como mercadoria, moeda de troca.  

                                                 
3 “Globalização econômica e o neoliberalismo: a globalização possui traços do consenso econômico liberal que priveligia: 
restrições drásticas à regulação estatal da economia; novos direitos de propriedade internacional para investidores 
estrangeiros, inventores e criadores de inovações susceptíveis de serem objeto de propriedade intelectual; subordinação dos 
Estados nacionais às agências multilaterais, como Banco Mundial, FMI e a Organização Mundial do Comércio, promovendo 
assim o enfraquecimento dos poderes do Estado, promovido pelas agências multilaterais”. (SANTOS, 2002, p. 29-30). 
“Globalização e o tempo: As telecomunicações são cada vez mais a infraestrutura física de um tempo-espaço emergente: o 
tempo-espaço eletrônico, o ciber-espaço ou o tempo-espaço instantâneo. Por meio das redes metropolitanas e dos 
cibernódulos, esta forma de poder é exercida global e instantaneamente, afastando, ainda mais, a velha geografia do poder 
centrada em torno do Estado e dos seu tempo-espaço”.(SANTOS,  2002,  p. 41). 
“Intensidade da globalização: conjunto de relações sociais que se traduzem na intensificação das interacções transnacionais, 
sejam elas práticas interestatais, práticas capitalistas globais ou práticas sociais e culturais transnacionais.. A desigualdade de 
poder no interior dessas relações (as trocas desiguais) afirma-se pelo modo como as entidades ou fenômenos dominantes se 
desvinculam dos seus âmbitos ou espaços e ritmos de origem. Correspondentemente, pelo modo como as entidades ou 
fenômenos dominados, depois de desintegrados e desestruturados, são revinculados aos seus âmbitos, espaços e ritmos locais 
de origem. Neste duplo processo, quer as entidades ou fenômenos dominantes (globalizados), quer os dominados 
(localizados) sofrem transformações internas.(SANTOS, 2002,  p. 85).  
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Assim, a convicção de que mercados livres são sempre universalmente benéficos e que 

qualquer interferência nos processos de livre-mercado diminuem o bem-estar social foi 

defendida por alguns economistas  (NEOLIBERALISMO, 2008, site).  A ideologia neoliberal 

– conjunto de idéias políticas e econômicas capitalistas que defende a não-participação do 

Estado na economia – surgiu no início da década de 1970, diante da crise do petróleo, tendo 

como principal idealizador o economista Milton Friedmann. De acordo com esta doutrina, 

deve haver total liberdade de comércio (livre mercado), pois este princípio garante o 

crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país (NEOLIBERALISMO, 2008, 

site).  

Nesta direção, Veiga e Castanho (2000) apontam que, na educação, são presenciados 

sinais de valores neoliberais, porque esta se orienta não mais para as necessidades da nação, 

mas para as exigências do mercado; porque se vê como um empreendimento como tantos 

outros, sendo preferível que sua iniciativa seja privada, não pública; porque sua administração 

deve atender, antes, aos requisitos da eficiência gerencial do que aos reclamos da participação 

política. Uma outra característica deste paradigma neoliberal diz respeito à mínima 

participação estatal nos rumos da economia de um país, pouca intervenção do Estado no 

mercado de trabalho, política de privatização das empresas estatais e livre circulação de 

capitais internacionais, com ênfase na globalização e na abertura da economia para capital 

multinacional, defendendo com isso princípios econômicos do capitalismo. Esta doutrina 

capitalista, neoliberal, apesar da sua característica laissez-faire, se analisada somente do ponto 

de vista econômico, deixa a economia mais competitiva, proporciona o desenvolvimento 

tecnológico e, por meio da livre concorrência, faz os preços e a inflação caírem.  

As políticas neoliberais apareceram num momento de crise. Segundo Chauí (apud 

TRINDADE, 1999), no Estado de Bem-Estar, fundamentado no modelo fordista de produção, 

grandes indústrias gerenciavam toda a distribuição no mercado dos bens e de consumo, 

controlavam matérias-primas, estoques e preços, sendo que existia inclusão crescente de 

indivíduos no mercado de trabalho, onde oligopólios tinham o Estado como referencial e 

regulador. Esse Estado que garantia a “acumulação e a reprodução do capital e da força de 

trabalho endividou-se e entrou num processo de dívida pública conhecido como déficit fiscal 

ou crise fiscal do Estado” (CHAUÍ apud TRINDADE, 1999, p. 214). Neste contexto, ainda 

segundo a mesma autora, citada por Trindade (1999), as políticas neoliberais surgiram como 

uma alternativa do ponto de vista político, para salvar o fundo público e cortar gastos com o 

financiamento de serviços públicos, maximizando o uso da riqueza nos investimentos cujos 

lucros não fossem suficientes.   
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Ao longo dos últimos trinta anos, essas estratégias salvacionistas do neoliberalismo se 

tornaram, em nossa sociedade, paradigmas que vêm influenciando a atuação do Estado e todas 

as relações sociais entre pessoas e organizações, inclusive no que se refere às instituições de 

ensino como um todo.  Para Castanho e Veiga (2000), este contexto é neoliberal, globalista e 

plurimodal. Neoliberal porque se orienta mais para as necessidades do mercado do que para as 

necessidades da nação; globalista, porque é o mundo que importa, e não mais a nação, ou seja, 

porque o que importa é a cultura global, não mais as particularidades diferenciais. Plurimodal, 

porque a universidade não é de uma instituição pluridisciplinar, onde são cultivados o saber 

pela pesquisa, a formação pelo ensino e o serviço pela extensão, ou seja, a universidade 

assume mil formas, tantas quantas as necessidades do mercado e da integração dos mercados 

exigirem. Estas três características – neoliberal, globalista e plurimodal – podem causar 

impacto nas instituições de Educação Superior no sentido de que estas podem deixar de 

pensar numa formação humana, política e social, voltada para o ser humano enquanto sujeito 

da sociedade e, em contraposição, se direcionarem para uma formação mercadológica para a 

qual o que importam são os requisitos desejados pelo mercado de trabalho. 

É neste cenário capitalista e neoliberal, baseado na liberdade de expressão, no livre 

comércio, na competitividade e na minimização da participação do Estado na economia, que 

está inserido o Curso Superior Tecnológico. A partir deste cenário, nota-se que todos os 

cursos estão sujeitos às influências deste cenário na elaboração do Projeto Pedagógico do 

Curso, na execução do currículo, na prática docente e/ou na formação do discente como um 

todo. Desta forma, o neoliberalismo tem influenciado e influencia, ainda hoje, de maneira 

indireta ou direta, as ações educacionais do Estado, no sentido de incrementar novas políticas 

e reformas no cenário educacional e universitário.  

Em virtude das influências externas exercidas sobre a universidade, consideramos 

necessário conhecer as ideologias que têm perpassado a constituição das universidades ao 

longo das décadas, pois esse conhecimento pode nos mostrar algumas articulações e relações.  

Por volta da década de 1970, sob a ideologia de prestígio e ascensão social por meio 

do diploma universitário, foram, de maneira extensa, abertos cursos superiores, num 

entrelaçamento de interesses e parcerias entre universidades federais, oligarquias regionais e o 

Ministério da Educação e Cultura (CHAUÍ apud TRINDADE, 1999). Nesse período, a 

universidade possuía uma função estritamente funcionalista, ou seja, tinha como objetivo a 

formação de discentes com alta mão-de-obra requisitada e qualificada para o mercado de 

trabalho. Assim, essa formação tinha vínculo direto com as exigências do mercado de 

trabalho, sendo que os currículos e as atividades das universidades, cuja denominação era 



 

 

21 

universidade funcional, estavam voltados para a inserção dos discentes no mercado de 

trabalho.  

Algumas articulações foram sendo feitas ao longo das décadas e, por volta da década 

de 1980, a formação universitária estava direcionada à relação empresa e trabalho. Assim 

sendo, a sua principal preocupação residia numa formação que atendesse aos interesses das 

organizações. De acordo com Chauí (apud TRINDADE, 1999), nessa década, a universidade 

apresentou algumas novidades em relação à década anterior, como a expansão para a 

Educação Superior das escolas privadas, encarregadas de alimentar a ideologia e o sonho 

social da classe média de que, a partir do diploma de Educação Superior, seria possível 

conseguir ascensão social.  

Neste período – década de 1980 – foi estabelecida uma parceria entre as universidades 

públicas e as empresas privadas. Nessa parceria, o compromisso das empresas consistia em 

assegurar emprego e/ou estágios para os estudantes, o que caracterizava a função da 

universidade de gerar resultado a partir da formação oferecida, o que lhe atribuiu o conceito 

de universidade de resultado (CHAUÍ apud TRINDADE, p. 220). A função da universidade e 

suas relações com o mundo do trabalho aos poucos se articularam trazendo novas 

características.  

Na década de 1990, diferente das décadas anteriores, a universidade apresentava-se 

como uma organização voltada para si mesma. Regida por contratos de gestão, avaliada por 

índices de produtividade e calculada para ser flexível, a universidade estava estruturada por 

estratégias e programas de eficácia organizacional, ou seja, se encontrava definida e 

estruturada por normas e padrões inteiramente adversos ao conhecimento e à formação 

intelectual dos discentes. 

Essas evoluções e características da universidade, ao longo das décadas de 1970, de 

1980 e de 1990, não pretenderam demarcar de maneira definitiva a mudança e o papel da 

universidade, mas serviram como um referencial de mudança que ocorreu ao longo destas 

décadas, juntamente com a ideologia liberalista pós-moderna, apontando para uma nova 

configuração da universidade na contemporaneidade. 

Chauí (apud TRINDADE, 1999, p. 221) aponta que “à fragmentação econômica, 

social e política, imposta pela nova forma de capitalismo, corresponde uma ideologia 

autonomeada pós-moderna. Para essa ideologia, a razão, a verdade e a história são mitos 

totalitários”. Nesta direção, a partir desta nova ideologia, são desconsideradas questões 

relacionadas ao espaço e tempo, à subjetividade e objetividade, fazendo com que 

abandonemos paradigmas previamente construídos sem que o conhecimento toque a própria 
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realidade, com um mascaramento da realidade e do status quo. Chauí (apud TRINDADE, 

1999, p. 222) explica que essa universidade “não forma e não cria pensamento, despoja a 

linguagem de sentido, destrói a curiosidade e a admiração que levam à descoberta do novo”. 

A esse modelo de universidade é dado o nome de universidade operacional, que apenas está 

preocupada com questões operacionais, e não com a ação, o envolvimento e a construção de 

discentes como protagonistas de sua própria história. 

As mudanças na contemporaneidade mencionadas – a redução do Estado de Bem-

Estar e a ascensão dos princípios neoliberais na sociedade – vêm influenciando a gestão e a 

formação desenvolvida pelas universidades, tornando-as reféns das exigências do mercado.  

O cenário exposto nos permite apresentar alguns questionamentos: A partir do 

paradigma ideológico neoliberal, qual o conceito que as pessoas têm de educação? As 

universidades estão preocupadas em atender somente os interesses capitalistas? A prática 

docente pode romper com o paradigma capitalista, liberalista e operacional das universidades? 

Como? Como é entendida a educação a partir dos pressupostos neoliberais? 

No cenário exposto, Rodrigues (2007) aponta que a educação superior nas 

universidades deixou seu lugar de excelência para ceder o posto às novas exigências do 

mercado, que delimitam o ensino e restringem o conhecimento aos interesses do capital. O 

autor também menciona, a partir dos conceitos de mercadoria-educação e educação-

mercadoria, que a educação a serviço do capital está sendo mercantilizada (RODRIGUES, 

2007). 

A mercadoria-educação, conforme Rodrigues (2007, p. 6), acontece quando a 

educação e o conhecimento são encarados como insumos para a produção de outras 

mercadorias, sendo seu principal objetivo a formação rápida de profissionais graduados, 

muitas vezes sem as devidas qualificações requeridas pelo processo produtivo, o que forma 

um exército de profissionais maior que a demanda das vagas existentes para esse profissional.  

A educação-mercadoria, ainda de acordo com Rodrigues (2007), possui fins 

estritamente comerciais, ou seja, seu fim ou objetivo final é vender a sua mercadoria, no caso 

a “educação”. Um exemplo típico, para Rodrigues (2007), é a venda de vagas em curso de 

graduação em que o limite é dado pela relação entre oferta e demanda, sendo que  estão 

inseridos neste contexto os chamados “empresários do ensino”, defendendo os seus próprios 

interesses ao defenderem a livre iniciativa na educação, isto é, a educação-mercadoria. 

Independente da classificação a que a Educação Superior esteja submetida – educação-

mercadoria ou mercadoria-educacão, apresentada por Rodrigues (2007) – ambas  vêem no 

capital e na mercadoria uma oportunidade e forma de expansão e reprodução do capital, seja 
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por meio da comercialização e/ou pela industrialização de seus produtos. Neste sentido, os 

cursos superiores de tecnologia foram criados no contexto da mercadoria-educação, citada por 

Rodrigues (2007), com uma educação voltada para o mercado de trabalho, corroborando, 

assim, os valores capitalistas e neoliberais vivenciados na sociedade contemporânea. 

Conforme Bravermann (1987, p. 245), na escola, a criança e o adolescente praticam 

aquilo para o que mais tarde serão chamados a fazer como adultos. Assim, na sociedade 

capitalista, a educação acaba sendo uma ferramenta para o preparo da mão-de-obra para os 

mais variados níveis, segundo os diversos interesses. Diante do exposto neste parágrafo, 

surgiram diversas questões e reflexões:  

- Quais são os desafios da educação superior no Brasil e/ou dos cursos superiores de 

tecnologia diante deste cenário globalizante, neoliberal e capitalista?  

- Os cursos superiores de tecnologia apresentam um novo paradigma de formação 

superior para seus discentes?  

- As políticas destinadas à Educação Superior Tecnológica privilegiam uma formação 

superior inovadora e/ou mantêm um modelo de formação baseado em princípios que 

privilegiam a expansão e/ou reprodução do capital, buscando interesses 

exclusivamente mercadológicos e econômicos? 

- A formação superior tecnológica, a partir dos cursos superiores de tecnologia, 

apresenta quais características? Estas características estão fundamentalmente 

relacionadas a que  interesses? 

A formação, a educação e as políticas voltadas para a Educação Superior, por mais 

que possuam particularidades e especificidades de cada nação, não deixam de estar vinculadas 

a interesses e estratégias norteadoras do capitalismo e neoliberalismo, tendo como pano de 

fundo a globalização do ensino e da educação.  

Schwartzmann (2005, p. 10) nos traz a idéia de que o capitalismo 

[...] preconiza o aumento e fortalecimento da educação técnica e profissional 
orientada mais diretamente ao mercado de trabalho, no lugar da educação de tipo 
geral, sem conteúdo profissional específico. A hipótese implícita é que uma 
formação mais técnica seria mais útil para a sociedade, teria maior demanda e 
aumentaria a produtividade da economia como um todo.  

A afirmação de Schwartzmann (2005) ratifica o crescente interesse da sociedade atual 

na educação técnica em detrimento da educação geral.  
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Este estudo sobre o contexto em que se insere a universidade brasileira nos levou à 

busca de subsídios que nos auxiliassem na definição do tema de nossa pesquisa, pois, como 

pretendíamos realizar um estudo sobre a prática docente na Educação Superior, precisaríamos 

não só conhecer aspectos referentes à docência – necessidade suprida, principalmente, pela 

nossa experiência enquanto docente nesse nível de ensino – mas também outros referentes aos 

discentes e ao próprio mundo do trabalho.  

No sentido apontado, realizamos algumas pesquisas exploratórias na Faculdade de 

Tecnologia de Jaraguá do Sul – onde atuamos como docente –, situada em Santa Catarina, 

tendo, como sujeitos, discentes e docentes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos, bem como profissionais que atuam no recrutamento e seleção de pessoas 

para atuação na área de Recursos Humanos. Realizamos, para aprofundar as discussões sobre 

as questões relacionadas ao que considerávamos ser o nosso objeto de pesquisa – a prática 

pedagógica do docente da Educação Superior –, vários estudos, os quais sistematizamos em 

artigos, com os quais participamos, nos anos de 2007 e 2008, de cinco congressos: XXIII 

Simpósio Brasileiro, V Congresso Luso Brasileiro e I Colóquio Ibero-Americano de Política e 

Administração da Educação; XIV Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino; VII 

Anped Sul; VII Seminário da Rede de Estudos sobre Trabalho docente: novas regulações na 

América Latina; e IV Colóquio Luso-Brasileiro. 

Cabe ressaltar que os referidos estudos se revestiram de significativa importância para 

a exploração e a definição do tema de nossa pesquisa. Isto porque a pesquisa exploratória, 

segundo Gil (1999), possui, entre outras, a finalidade básica de fornecer ao pesquisador mais 

conhecimentos a respeito do tema para que consiga formular problemas mais precisos ou criar 

hipóteses para abordagens posteriores. Neste sentido, as pesquisas exploratórias nos fizeram 

compreender que uma das dificuldades apontadas pelos discentes que freqüentam o Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da faculdade onde atuamos como 

docente diz respeito à relação entre a formação promovida pela instituição e o que é requerido 

pelo mundo do trabalho. Em outras palavras, as pesquisas exploratórias realizadas mostraram 

que: a) há necessidade de um maior equilíbrio entre a formação curricular tecnológica e a 

formação curricular humana do curso enfocado; b) o curso enfocado possibilita formação de 

curta duração na área de interesse dos discentes, embora a formação seja descontextualizada, 

e o ensino, superficial e generalista, não habilitando para as exigências do mercado de 

trabalho dos egressos; c) a formação técnica é importante, porém a formação comportamental 

e a experiência profissional são indicadores indispensáveis para os gestores do trabalho; e d) 

há problemas com relação ao currículo do curso e à prática pedagógica desenvolvidos pelos 
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docentes da instituição. 

Cabe ressaltar que, paralelamente à realização dessas pesquisas exploratórias, 

realizamos um estudo das leis que regem a Educação Superior no Brasil, dirigindo especial 

atenção aos decretos e leis referentes à Educação Superior Tecnológica. Como resultado desse 

estudo, destacamos as Leis de Diretrizes e Bases da Educação nº 4.024/61, nº 5.540/68 e nº 

9.394/96 e demais legislações complementares relacionadas à regulamentação e ao 

funcionamento dos Cursos Superiores de Tecnologia, as quais abordamos no decorrer desta 

dissertação. 

Diante dos resultados, compreendemos que queríamos ir além da prática pedagógica 

do docente da Educação Superior, ou seja, pesquisar a prática do docente no Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, mas vinculando-a aos discentes, no sentido 

de refletir, com base em ações pedagógicas desenvolvidas em sala de aula e a partir dos 

dizeres dos discentes e das discentes, sobre tais práticas. Assim, tomando por base a disciplina 

que lecionamos no primeiro semestre de 2008 – Tópicos Contemporâneos de Recursos 

Humanos – definimos, então, que o tema de nossa pesquisa seria o Curso Superior de 

Tecnologia em Recursos Humanos: da intenção à ação.  

Para esta definição, associamos o seguinte: a) o contexto social, político e econômico 

que vivemos no século XXI é marcado pelo desenvolvimento da tecnologia, da competição e, 

cada vez mais, vem sofrendo influências de organismos externos na elaboração de políticas 

sociais, culturais e, por assim dizer, na educação; b) baseadas em princípios do paradigma 

neoliberal, da minimização do estado, da redução da participação do estado na economia e na 

educação, essas influências têm seus reflexos nas políticas educacionais da Educação 

Superior; e na tentativa de acompanhar o desenvolvimento e mudanças atuais,  há  uma busca, 

por meio da LDB/96, para flexibilizar e democratizar cada vez mais a educação superior  

brasileira, de que decorre o grande crescimento da oferta e da procura pelos cursos superiores 

nas últimas décadas. 

Assim, os indicadores apresentados, juntamente com as pesquisas exploratórias que 

realizamos, o estudo das Leis de Diretrizes e Bases da Educação e das legislações específicas 

da Educação Superior Tecnológica, bem como a experiência vivenciada como docente ao 

longo dos anos, possibilitaram delimitar, inicialmente, a problemática de pesquisa – a prática 

docente no curso superior de tecnologia–, vindo, na seqüência, a definição do tema – Curso 

Superior de Tecnologia em Recursos Humanos: da intenção à ação – e a elaboração final da 

questão-problema. 

Após definir o tema de nossa pesquisa, o passo seguinte foi realizar uma busca de 
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produções acadêmicas que, de alguma forma, tratassem sobre o tema de nosso estudo. Para 

tanto, recorremos a endereços eletrônicos e elegemos os seguintes sites: <www.cnpq.br>, do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); www.bdtd.ibict.br, 

da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD); <www.capes.gov.br>, dos periódicos 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); 

<www.scielo.br>, do Scientific Eletronic Library Online; e <www.furb.br>, da Universidade 

Regional de Blumenau, à qual o Mestrado que estamos cursando está vinculado. 

Para a realização da busca, definimos dois critérios: um em relação ao ano de 

publicação dos trabalhos e outro quanto ao uso de palavras-chave. Dessa forma, procuramos 

trabalhos divulgados entre os anos de 2000 e 2008, utilizando, para isso, as seguintes 

palavras-chave: prática pedagógica, formação superior tecnológica, processos e métodos 

pedagógico-didáticos e dizeres discentes; curso superior de tecnologia: da intenção à ação;  

curso superior de tecnologia nos dizeres discentes;  prática docente nos dizeres discentes;  

prática docente nas vozes discentes;  prática pedagógica nos cursos superiores de tecnologia   

Entre as produções encontradas, a partir das palavras-chave “Curso Superior de 

Tecnologia: da intenção à ação”, encontramos duas dissertações: a de Rocha (2003) e a de 

Queiroz (2002).   

A dissertação de Rocha (2003), intitulada “Faculdade de medicina da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro: da Praia Vermelha à Ilha do Fundão – o(s) sentido(s) da mudança”, 

foi apresentada no PPGE-PUCRJ, sendo que fez uma discussão dos modos pelos quais estão 

organizadas as práticas pedagógicas desenvolvidas no ensino médico de graduação da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo como contexto as 

políticas de ensino superior e de saúde da década de 1970 ao momento atual. Embora esta 

dissertação tenha proximidade com o tema de nossa pesquisa no que se refere à questão das 

práticas pedagógicas, dela se diferencia, porque não avalia a prática docente a partir dos 

dizeres dos discentes do curso. 

Queiroz (2002), em sua dissertação intitulada “Em cada sala um rosário, em cada 

quintal uma oficina – o tradicional e o novo da história da Educação Tecnológica no Cariri 

Cearense”, teve por objetivo identificar as políticas educacionais para a educação tecnológica, 

propostas para a década de 1990, nos Planos de Governo do Estado do Ceará, tendo com 

lócus de pesquisa, as diversas instituições criadas na região do Cariri Cearense – Fundação 

Universidade Regional do Cariri (URCA), Unidade Descentralizada do Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Ceará (UNED/CEFET) e o Centro de Ensino Tecnológico do 

Juazeiro do Norte (CENTEC/Cariri) – e verificar o potencial sociopolítico e econômico da 
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região e a importância das suas antigas e novas instituições educacionais, como promotoras 

do seu desenvolvimento. A proximidade existente entre a dissertação de Queiroz (2002) e o 

tema de nossa pesquisa está apenas no fato de que ambas discutem a educação tecnológica. O 

diferencial, por sua vez, reside no fato de que a abordagem da educação tecnológica de 

Queiroz (2002) fundamenta-se nas políticas educacionais deste segmento, aspecto que nossa 

pesquisa não contempla. 

Na busca por mais produções, também utilizamos as palavras-chave “Curso superior 

de tecnologia nos dizeres discentes”. Encontramos a dissertação de Galdino (2002). Galdino 

(2002) teve os objetivos de avaliar a aplicação da informática e da rede pública eletrônica 

(internet), bem como conhecer de que maneira estes dois elementos vêm sendo utilizados 

pelos docentes e discentes.  

A aproximação que a dissertação de Galdino (2002) tem com o tema de nosso estudo é 

a modalidade de ensino, no caso, Educação Superior. Entretanto, se diferencia, porque aponta 

a informática como elemento de utilização pelos docentes e discentes, neste caso não 

refletidos em nosso objeto de pesquisa. 

Na continuidade, pesquisamos com as palavras-chave “Prática docente nos dizeres 

discentes” e encontramos os trabalhos de Paderes (2007); Almeida (2007); Pinto (2003); e da 

Silva (2005).  

Paderes (2007), com a dissertação intitulada “Avaliação enquanto prática pedagógica 

em instituição de ensino superior”, apresentada ao programa da Pontifícia Universidade 

Católica (PUC) de Campinas, desenvolveu pesquisa relacionada à formação de professores e à 

análise da avaliação e das diferentes metodologias utilizadas no momento de sua prática, 

apontando para a relação professor-aluno nessa etapa do processo ensino e de aprendizagem. 

Teve como objetivo identificar as dificuldades presentes na prática da avaliação e verificar se 

a formação do docente interfere nas escolhas de suas práticas avaliativas.  

O estudo de Paderes (2007) e o tema de nossa pesquisa ouvem os discentes no 

processo de ensino e de aprendizagem. Porém, se diferenciam, porque a nossa pesquisa não 

aborda a questão das metodologias utilizadas no processo de ensino e de aprendizagem e/ou 

na prática docente. 

Almeida (2007) apresentou a dissertação “O Ensino Médio e as práticas docentes 

adotadas para a expressão e desenvolvimento da criatividade” ao Programa de Pós-Graduação 

e Especialização da Universidade Católica de Brasília. Investigou a avaliação quanto à 

criatividade que esses alunos fazem de si mesmos, de seus professores e colegas. 
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A aproximação da dissertação de Almeida (2007) com o nosso tema de pesquisa 

ocorre em função de aquela ouvir, por meio da avaliação, os discentes, os professores e os 

colegas. No entanto, diferencia-se desta pesquisa, porque, em nosso trabalho, não estamos de 

maneira direta discutindo a questão da criatividade. 

Pinto (2003), em sua tese intitulada “A formação do enfermeiro anos 2000: 

contradições e desafios à prática pedagógica”, apresentada ao programa da Universidade 

Federal da Bahia, aborda a temática do currículo, da prática pedagógica e da formação do 

enfermeiro que, na atualidade, tem tomado espaço relevante no debate acadêmico.  

A proximidade da pesquisa de Pinto (2003) com o tema de nossa pesquisa diz respeito 

à discussão sobre os processos de formação. Entretanto, o eixo discutido por este trabalho 

(currículo) é um elemento que não se encontra implicitamente em nosso trabalho, 

diferenciando-se por esse motivo. 

Silva (2005) apresentou a dissertação intitulada “A Prática de ensino na formação 

docente: conversando com os/as discentes-professores/as” ao PPGE da Universidade Federal 

de Pernambuco. Buscou compreender a receptividade dos/as discentes-professores/as à atual 

configuração da Prática de Ensino na formação docente.  

O estudo de Silva (2005) aproxima-se do tema de nossa pesquisa, pois busca 

compreender, por meio dos discentes e docentes, a prática de ensino. No entanto, a diferença 

reside no fato de que a pesquisa de Silva (2005), a partir da compreensão da prática de ensino 

analisada pelos discentes e docentes, evoluiu na direção de discutir tais questões apontando 

para a importância da formação, e não para possibilidades de práticas docentes. 

Demos continuidade à busca, utilizando como palavras-chave “Prática docente nas 

vozes discentes”. Localizamos a dissertação de Raimann (2003), intitulada “O agir 

comunicativo em Habermas e o discurso docente nas vozes discentes do ensino superior” e 

apresentada ao PPGE da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Raimann (2003) 

buscou compreender, a partir das vozes discentes, como se dá a práxis docente e em que 

medida esta prática interfere na vida do alunado. Buscou verificar se a ação docente no 

Ensino Superior noturno tem promovido avanço paradigmático ou fortalecido ao status quo 

da educação.  

A dissertação de Raimann (2003) se aproxima do tema de nosso estudo quando 

discute a práxis docente. Contudo, diferencia-se quando aborda questões de ordem da 

comunicação docente, aspecto que não foi considerado no desenvolvimento da nossa 

pesquisa.  
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Por fim, buscamos pesquisas com as palavras-chave “Prática pedagógica nos cursos 

superiores de tecnologia”  e encontramos a produção de Moletta (2005).  

A dissertação Moletta (2005), intitulada “A prática pedagógica nos cursos superiores 

de tecnologia: um estudo de caso”, foi apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e fez uma investigação teórica e uma 

pesquisa empírica sobre a prática pedagógica nos Cursos Superiores de Tecnologia. Os 

resultados mostraram que, com as mudanças implantadas no currículo desses cursos – que é 

modular e por competências –, não é mais possível manter uma prática pedagógica 

conteudista e fragmentada, com o docente desempenhando um mero papel de repassador de 

informações e com as disciplinas sem se relacionarem, sendo necessário utilizar metodologias 

diferenciadas e práticas pedagógicas inovadoras.  

A semelhança entre a pesquisa de Moletta e o tema de nossa pesquisa está no fato de 

Moletta (2005) demonstrar preocupação com a prática pedagógica do docente que atua em 

Curso Superior Tecnológico e por ter ouvido discentes. Porém, se diferencia de nossa 

pesquisa, pois também ouviu coordenadores e docentes, além de que investigou a avaliação e 

identificou as metodologias mais utilizadas pelos docentes participantes da pesquisa.  

Também encontramos a dissertação de Biazus (2000), intitulada “Condições de 

trabalho dos docentes após a implantação de cursos superiores de tecnologia: estudo de caso 

em uma instituição pública federal de educação tecnológica, a partir da abordagem 

ergonômica”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da 

Universidade Federal de Santa Catarina, teve o objetivo de investigar como a implantação de 

Cursos Superiores de Tecnologia está repercutindo nas condições de trabalho dos docentes de 

uma instituição pública federal de educação tecnológica. Biazus (2000) procurou aprofundar 

temas como: trabalho, condições de trabalho, ergonomia, trabalho e condições de trabalho do 

docente, caracterização do setor educação, concepções sobre educação e educação 

tecnológica, enfatizando sua importância para a inserção em uma sociedade em constantes 

transformações.  

Ao terminar sua pesquisa, Biazus (2000) chegou ao entendimento de que, após a 

implantação dos Cursos Superiores de Tecnologia, se fazem necessários estudos para 

modernizar os laboratórios e introduzir algumas adaptações para minimizar conseqüências 

físicas e exigências cognitivas aos docentes. Quanto a aspectos organizacionais, concluiu 

haver, entre outras, necessidades de melhorias no processo comunicacional e incentivo à 

realização de pesquisas e intercâmbios teórico-práticos com outros docentes. Quanto a 

aspectos cognitivos, há exigências, entre outras, de estudos e atualizações constantes, pelos 
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docentes, bem como necessidades de trocas de experiências, favorecendo a interligação de 

conhecimentos e disciplinas, uma vez que os Cursos Superiores de Tecnologia estão 

estruturados com disciplinas sem pré-requisitos. A atenção a tais aspectos, identificados com 

a Análise Ergonômica do Trabalho, poderá contribuir para a melhoria das condições de 

trabalho e saúde dos docentes da instituição. 

A pesquisa de Biazus (2000) procurou aprofundar temas como trabalho, condições de 

trabalho, ergonomia, trabalho e condições de trabalho do docente, caracterização do setor 

educação, concepções sobre educação e educação tecnológica, enfatizando sua importância 

para a inserção em uma sociedade em constantes transformações. Esta pesquisa se aproxima 

do tema do nosso estudo apenas pelo fato de ter enfocado uma instituição de educação 

tecnológica, e dela se distancia, pois enfoca as condições ergonômicas de trabalho do docente 

que atua nesse tipo de instituição. 

A busca nos sites mencionados de produções sobre o tema eleito para nossa pesquisa 

apontou que existem poucas produções, que os trabalhos pesquisados, embora tenham 

algumas proximidades com relação a alguns contextos de pesquisa (educação superior ou 

educação tecnológica) ou similaridades com relação a questões pedagógicas (dizeres 

discentes, prática pedagógica ou de ensino; currículo) não contribuíram para comparação com 

nossa pesquisa por algumas razões: o curso pesquisado é diferente dos citados e as análises 

desenvolvidas não enfocam ações pedagógicas como possibilidade de prática docente para o 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, ou seja, as pesquisas estão 

preocupadas em estudar o todo (Educação Superior) e não as partes (Curso Superior de 

Tecnologia, suas ações e práticas pedagógicas nele desenvolvidas).  

Diante dos resultados obtidos nas buscas em sites, podemos afirmar que existem 

alguns estudos com proximidades em relação ao objeto de pesquisa, mas que não existe 

nenhum trabalho que menciona ou que se assemelha com o tema e ou objeto de nossa 

pesquisa. Embora os trabalhos pesquisados embora tenham algumas proximidades com 

relação a alguns contextos de pesquisa (ensino superior ou ensino tecnológico) ou 

similaridades com relação a questões pedagógicas (dizeres discentes, prática pedagógica ou 

de ensino; currículo) não contribuíram para comparação com nossa pesquisa por algumas 

razões: o curso pesquisado é diferente dos citados e as análises desenvolvidas não enfocam 

ações pedagógicas como possibilidade de prática docente para o Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, ou seja, as pesquisas estão preocupadas em 

estudar o todo (Ensino Superior) e não as partes (curso superior de tecnologia, ações e 

práticas pedagógicas nele desenvolvidas).  
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Assim, consideramos que este estudo possa contribuir com o enriquecimento da 

literatura específica. Além disso, a importância desta pesquisa está no fato de existir, nas 

últimas décadas, em relação aos Cursos Superiores de Tecnologia, um grande crescimento na 

oferta e na procura, conforme dados fornecidos pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), o que torna relevante conhecer o tipo de prática docente desenvolvido nesta 

modalidade de curso, bem como propiciar conhecer a interação entre os sujeitos envolvidos 

neste processo de formação. 

Os conhecimentos gerados por este estudo poderão servir de base para análise e 

reflexão de coordenadores e docentes, trazendo subsídios importantes a respeito de outras 

possibilidades de práticas para o trabalho docente no Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos, o que possibilitará a proposição de melhorias na formação dos 

discentes envolvidos neste curso. 

Vale destacar que, a partir da definição do tema de pesquisa, o papel que assumimos 

foi o de professor, quando propusemos e apresentamos o Plano de Ensino e Aprendizagem, no 

espaço de tempo em que desenvolvemos as nossas atividades pedagógicas e/ou atividades 

práticas, e como pesquisador, quando avaliamos as ações pedagógicas de sensibilização 

desenvolvidas e apontamos para possibilidades de práticas docentes para o Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Neste processo pedagógico de professor e 

pesquisador, a função de professor foi a de estimular o envolvimento e a participação dos 

alunos nas atividades desenvolvidas. Nas leituras e discussões sobre os temas e/ou grupos, 

atuamos como incentivador e motivador deste processo, sendo um mediador no processo de 

ensino e de aprendizagem. Na função de pesquisador, a postura adotada foi a de ir além da 

prática e da mediação do processo de ensino e de aprendizagem, no sentido de, a partir dos 

dados obtidos, analisar diversas dimensões que as atividades de sensibilização puderam 

apresentar e, a partir destas questões, discutir, por meio da dissertação, que outras etapas e 

atividades podem ser desenvolvidas para ir além da sensibilização prática, ou seja, que outras 

atividades e procedimentos podem ser adotados para dar um passo adiante, além das 

atividades organizadas, planejadas e desenvolvidas pelos alunos. Não obstante, tanto na 

função de professor como na de pesquisador, a postura e a construção de idéias são carregadas 

de intenções e de influências internas e externas, não sendo possível, neste processo, ser 

neutro. Masetto (2003) nos auxilia quando afirma que seja como professor e/ou pesquisador, 

somos cidadãos, somos alguém que faz parte de uma nação, que se encontra em um processo 

histórico e dialético, que tem uma visão de homem, de mundo, de sociedade e de educação, 

que dirige suas opções e ações mais ou menos de maneira consciente, com intenções. 
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Uma vez definido o tema da pesquisa – Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos: da intenção à ação –, formulamos a pergunta da qual partimos para a 

realização deste estudo: “Quais as possibilidades de as ações pedagógicas de sensibilização 

desenvolvidas na disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos auxiliarem na 

prática docente no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos”?   

A formulação da questão-problema permitiu que também definíssemos os objetivos da 

pesquisa. Assim, definimos, como objetivo geral, analisar as ações pedagógicas de 

sensibilização desenvolvidas na disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos 

como possibilidade para a prática docente no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos. Como objetivos específicos, delimitamos: 

• Avaliar, por meio dos dizeres dos discentes e das discentes da 5ª Fase do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, as ações pedagógicas de 

sensibilização desenvolvidas na disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos 

Humanos. 

• Identificar, após as vivências das ações pedagógicas de sensibilização, a concepção 

sobre Recursos Humanos dos discentes e das discentes da 5ª Fase do Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. 

Definidos os objetivos, passamos para a composição da estrutura deste trabalho, a qual 

ficou assim constituída: Introdução: vivências, experiências e estudos que alicerçam esta 

pesquisa; na qual apresentamos vivências e experiências profissionais que, de uma forma ou 

de outra, contribuíram para a construção da nossa vida profissional atual, bem como a nossa 

trajetória na área pedagógica e na escolha do tema, da justificativa, da questão-problema e dos 

objetivos desta pesquisa; Capítulo II, Caminhos metodológicos, que traz as informações 

referentes à metodologia utilizada na realização da pesquisa; Capítulo III, Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos: políticas, legislação, contexto histórico, 

características e especificidades, que discorre sobre os Cursos Superiores Tecnológicos no 

Brasil e sobre o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da UNERJ, 

com enfoque na UNERJ, no Projeto Pedagógico, no Colegiado e na Estrutura Curricular do 

referido curso; Capítulo IV, Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos: da intenção 

à prática, no qual descrevemos as ações pedagógicas de sensibilização desenvolvidas na 

disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos e avaliamos, por meio dos dizeres 

dos sujeitos da pesquisa, essas ações. Do Capítulo IV também consta a descrição das 
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concepções dos discentes sobre Recursos Humanos, as quais procuramos relacionar às ações 

pedagógicas de sensibilização e à literatura específica da área. Na seqüência, temos as 

Considerações Finais, as Referências e os Apêndices.  

Uma vez apresentada a introdução, passamos ao capítulo seguinte – Caminhos 

Metodológicos –, no qual discorremos sobre os procedimentos metodológicos adotados para a 

realização desta pesquisa.  
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2 CAMINHOS METODOLÓGICOS  

Destinamos este capítulo à apresentação dos caminhos metodológicos para a 

concretização desta pesquisa, realizada com o intuito de analisar as ações pedagógicas de 

sensibilização desenvolvidas na disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos 

como possibilidade para a prática docente no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos.   

Esta pesquisa possui cunho qualitativo, que, segundo Bogdan e Biklen (1994), possui 

cinco características: a) tem como fonte direta de dados o ambiente natural; b) é descritiva; c) 

seus investigadores se interessam mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados 

ou produtos; d) seus investigadores tendem a analisar os dados de forma indutiva; e e) o seu 

significado é de importância vital. Para esses autores, nem todos os estudos considerados “[...] 

qualitativos patenteiam estas características com igual eloqüência. Alguns deles são [...] 

totalmente desprovidos de uma ou mais características” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 48).  

Frente às explicações de Bogdan e Biklen (1994, p. 48), entendemos que a nossa 

pesquisa apresenta, entre as características referidas pelos autores, as seguintes:  

- é descritiva, ou seja, em consonância com os autores, os dados que recolhemos se 

apresentam em forma de palavras, não em números, além de que incluem transcrições de 

entrevista (neste caso, entrevista projetiva, como ainda veremos neste capítulo); quanto a 

nossa postura como investigadores, tentamos “analisar os dados em toda a sua riqueza, 

respeitando, tanto quanto possível, a forma em que estes foram registrados [...]” (p. 48); 

- apresenta tendência à análise dos dados de forma indutiva, isto é, não recolhemos 

“dados ou provas com o objetivo de confirmar ou infirmar hipóteses construídas previamente 

[...]” (p. 50); ao invés disso, construímos as abstrações à medida que os dados particulares 

recolhidos foram se agrupando, como veremos no capítulo destinado à análise; 

- considera o significado de importância vital, o que significa que o nosso interesse 

estava voltado ao “[...] modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas” (p. 50); em 

outras palavras, preocupamo-nos em apreender as perspectivas dos sujeitos da pesquisa sobre 

as ações desenvolvidas na disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos.  

Para a realização desta pesquisa, optamos pela UNERJ4 e pelo Curso Superior de 

                                                 
4 A UNERJ atua no ramo do Ensino Superior desde 1973, com a oferta de cursos superiores de diversas 
modalidades, como Bacharelados, Licenciaturas e Tecnológicos, e cursos na área de gestão desde 1986. Em 
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Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos oferecido por essa instituição pelo fato de a 

UNERJ5 atuar no segmento da Educação Superior há mais de 30 anos, mostrando, com isso, 

que possui uma identidade e um vínculo cultural com a cidade onde desenvolvemos a 

pesquisa, e por nela atuarmos profissionalmente como docente em um de seus cursos desde 

2005.  

A escolha pelo Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos se 

deve, inicialmente, ao fato de o pesquisador estar vinculado profissionalmente a esta 

instituição, bem como ao curso mencionado e, por esta razão, saber que a mesma traz a 

formação superior tecnológica em seu contexto, caracterizado pela diversificação da oferta de 

cursos superiores e pela demanda discente destes cursos que, por sua vez, tem gerado 

questionamentos sobre os processos e a qualidade da formação por eles oferecida, abrindo 

novas possibilidades de reflexão sobre o assunto. Quanto à autorização da instituição para a 

realização da pesquisa, o modelo desta se encontra no Apêndice A.  

No que se refere ao vínculo da instituição com o problema de pesquisa, podemos 

afirmar que a instituição possui, além de uma história de formação que contempla formação 

acadêmica, uma caminhada no que quanto à inserção da universidade na comunidade, por 

meio dos projetos que envolvem várias atividades de extensão da universitária6. Destacamos, 

dentre essas atividades: ação comunitária que tem como objetivo promover evento anual de 

ação social voltada para a comunidade com serviços gratuitos e unerj mix7, destacando-se 

                                                                                                                                                         
2008, contava com um total de 3.500 discentes matriculados em seus 24 cursos de graduação superior, além dos 
quais a instituição oferece 11 cursos de pós-graduação. Cabe mencionar que a UNERJ foi a primeira instituição 
de Ensino Superior a oferecer cursos de graduação tecnológica para as pessoas da cidade onde está localizada. O 
crescimento na demanda pelos Cursos Superiores de Tecnologia continuou igualmente no Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, sendo que, no mesmo triênio, o número de discentes matriculados 
passou de 89, em 2006, para 224, com matrícula nas cinco fases do curso, o qual foi autorizado pela Resolução 
CONSUNI nº 012/2005, de 19/07/2005, e pelo Parecer CEDS nº 151/05 CEE/SC, de 7/11/2005, e reconhecido 
pelo Parecer nº 070/2008 CEE/SC, 25/03/2008, pela Resolução nº 030/2008 CEE/SC, de 25/03/2008, e pelo 
Decreto nº 1.424, de 9 de junho de 2008, D.O. nº 18.376, de 09/06/2008. O curso tem a duração de 2 anos e meio 
e oferece, semestralmente, 50 vagas no período noturno. 
5 A instituição pesquisada está localizada no nordeste catarinense, na cidade de Jaraguá do Sul, e possui caráter 
comunitário e regional, sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica, tendo sido criada pela Lei Municipal nº 
439/73, de 31 de agosto de 1973, e estando subordinada ao Sistema Estadual de Educação. A partir de 2000, a 
instituição foi credenciada como Centro Universitário, conforme Resolução nº 014/2000, do Conselho Estadual 
de Educação de Santa Catarina. Esse credenciamento foi renovado pelo Parecer nº 45, do Conselho Estadual de 
Educação (CEE) e Resolução nº 013/CEE, aprovado em 19/04/2005 pelo prazo de mais cinco anos.  
 
6 A instituição pesquisada possui como EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA projetos realizados com a finalidade 
de trazer a comunidade para o interior da Universidade e dos seus processos didático-pedagógicos. 
Os projetos de EXTENSÃO COMUNITÁRIA direcionam ações da Universidade para o contato in loco com a 
comunidade na qual está inserida. 
Os projetos de EXTENSÃO SOCIAL, realizados em parceria com as comunidades, direcionam conhecimento 
científico diretamente para a resolução de problemas emergentes na comunidade e na sua realidade.  
7 Unerj Mix é um evento realizado anualmente, com atividades simultâneas distribuídas por todo o campus da 
Unerj. É um dia diferente, com muita informação, lazer e entretenimento direcionados aos alunos que estão 
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neste evento o bazar comunitário para a comunidade (UNERJ, 2009, site). Os projetos de 

extensão da instituição pesquisada buscam promover a interação entre a realidade 

universitária e a social. Diante desta interação entre universidade e comunidade, percebeu-se a 

possibilidade de realizar a pesquisa neste contexto de formação, o que explica a relação entre 

a instituição pesquisada e o objeto de pesquisa. De certa forma, esta relação facilita o 

desenvolvimento da pesquisa, além de que a instituição tem uma caminhada não somente no 

ensino local, mas também possui, em sua estrutura organizacional enquanto universidade, 

uma caminhada mais efetiva nas atividades de extensão da universidade com a sociedade.  

Quanto aos sujeitos desta pesquisa, elegemos os 30 discentes da 5ª Fase do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos do 1º semestre de 2008, que 

freqüentaram a disciplina de Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos. 

A escolha desta fase deu-se em função de exercermos a docência nesta turma e de os 

discentes estarem em fase de conclusão, tendo, com isso, mais vivências no curso que os 

discentes das fases iniciais, o que poderia contribuir para que avaliassem as ações 

pedagógicas de sensibilização vivenciadas na disciplina Tópicos Contemporâneos de 

Recursos Humanos na fase em que se encontravam.  

No que se refere ao número de discentes que participaram desta pesquisa, 

esclarecemos que as ações pedagógicas foram desenvolvidas em quatros momentos: 

a) o primeiro momento consistiu em, na sala de aula, os discentes e as discentes, em 

conjunto com o docente da disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos, 

discutirem as propostas apresentadas pelo docente a respeito dos quatro temas a serem 

desenvolvidos durante o semestre  e das estratégias utilizadas para o desenvolvimento dos 

mesmos. Quanto aos temas, os discentes e as discentes aceitaram as sugestões do docente e, a 

partir daí, entraram num consenso de que seriam, em conjunto, planejados e executados 

quatro conjuntos de atividades – um conjunto para cada tema proposto. A cada conjunto de 

atividades, incluindo os momentos de planejamento e organização, demos o nome de ações 

pedagógicas de sensibilização. Assim, discentes e docente decidiram que as aulas da 

disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos seriam realizadas em dois 

ambientes: na sala de aula, onde seriam planejadas e organizadas as ações, e no Lar das 

Crianças, situado em Guaramirin, SC; no Auditório da UNERJ; no Programa de Proteção à 

Criança e o Adolescente (PROCAD), em Jaraguá do Sul; e no Lar das Flores, também em 

                                                                                                                                                         
concluindo o Ensino Médio. O evento conta com quatro atividades principais: Feira de Cursos, Minipalestras 
sobre os cursos, Palco Alternativo e Bazar Comunitário. 
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Jaraguá do Sul, onde seriam vivenciadas as ações. Cabe ressaltar que, como docente, levamos 

para a sala de aula apenas as sugestões dos temas, que já constavam em nosso Plano de 

Ensino e Aprendizagem, o qual havíamos elaborado em cumprimento às exigências da 

instituição. Após a discussão com os discentes e as discentes sobre os temas e as atividades, 

reformulamos o Plano de Ensino e Aprendizagem, conforme as deliberações feitas em sala de 

aula (Apêndice B); 

b) o segundo momento consistiu no planejamento e na organização das ações, por nós 

considerado os preparativos; 

c) o terceiro momento consistiu na execução das atividades, ou seja, nas vivências das 

ações, na execução das atividades programadas em sala de aula.  

Em decorrência de algumas atividades terem que ser desenvolvidas fora do horário 

regular das aulas e de os discentes e as discentes não disporem de tempo integral para tanto, 

pois são profissionais que atuam no mercado de trabalho, além de terem compromissos 

pessoais e outros, definimos, em conjunto, que cada discente participaria, no mínimo da 

execução de duas ações fora do contexto da sala de aula.  

Quanto aos sujeitos desta pesquisa, 93,3% são do sexo feminino e 6,7%, do sexo 

masculino. Profissionalmente,  33,4% atuam na indústria, seguidos de 20% que atuam no 

comércio; 30% são funcionários de empresas prestadoras de serviços; e 6,7% estão 

desempregados. 

Para preservar a identidade dos discentes e das discentes participantes desta pesquisa, 

os(as) denominamos, de Discente 1, Discente 2 e assim sucessivamente, no que se refere à 1ª 

entrevista projetiva; e Grupo 1, Grupo 2 e assim sucessivamente, no que tange à 2ª entrevista.  

Para a coleta de dados, optamos pela entrevista projetiva, sendo que realizamos duas: 

uma individual e uma grupal. A entrevista projetiva, de acordo com Honnigmann (apud 

MINAYO, 1998), é centrada em técnicas visuais, ou seja, que utiliza recursos visuais, sendo 

que o entrevistador tem a alternativa de mostrar cartões, fotos, filmes, etc. ao informante. 

Sobre tal técnica, Goldenberg (1998, p. 86) nos ensina, a exemplo de Honnigmann, citado por 

Minayo (1998), que a mesma “utiliza recursos visuais (quadros, pinturas) para estimular a 

resposta dos pesquisados”. Trabalhamos com imagens na entrevista projetiva para ampliar a 

conversa com os entrevistados e por termos o entendimento de que, por meio de imagens, os 

discentes poderiam se expressar de forma mais criativa. 

 Aplicamos a 1ª entrevista projetiva – individual – no final de julho de 2008, com o 

objetivo de avaliar, por meio dos dizeres dos discentes e das discentes da 5ª Fase do Curso 
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Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, as ações pedagógicas de 

sensibilização desenvolvidas na disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos. 

Dela participaram 22 discentes do curso enfocado que se encontravam na sala de aula, 

no horário da disciplina Tópicos Contemporâneos de Recurso Humanos. Solicitamos, então, 

aos discentes, que, utilizando o material que havíamos levado para a sala de aula (revistas e 

jornais), selecionassem uma imagem que representasse as referidas ações, que a colassem em 

uma folha de papel sulfite e justificassem por escrito, na mesma folha, a escolha. Esses 

discentes individualmente responderam ao seguinte item do tópico-guia: “Selecione uma 

imagem que represente as ações pedagógicas de sensibilização que você vivenciou na 

disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos, no 1º semestre de 2008 e 

justifique a sua escolha”.  

Após procederem à seleção e à colagem das imagens e redigirem a justificativa sobre 

as imagens escolhidas, os discentes e as discentes nos entregaram a folha sulfite contendo a 

imagem e a justificativa para posterior análise. Elucidamos que, deste material coletado, foi 

alvo de nossa análise a justificativa apresentada pelos discentes e pelas discentes, a qual 

optamos por nomear, nesta dissertação, de dizeres. Em outras palavras, utilizamos a palavra 

dizeres para nos referirmos à justificativa dada pelos discentes e pelas discentes em relação à 

imagem escolhida por eles e por elas para representar as ações pedagógicas de sensibilização 

desenvolvidas na disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos.  

Cabe esclarecer que utilizamos um tópico-guia sucinto, formado por um título de 

parágrafo, que funcionou como um lembrete para nós no momento da entrevista, seguindo as 

orientações de Bauer e Gaskel (2002).  Cabe elucidar, também, que, antes da realização da 1ª 

entrevista projetiva, explanamos sobre nossa intenção de pesquisa aos(às) discentes e a 

eles(as) fizemos o convite para que dela participassem. De forma unânime, os discentes  e as 

discentes concordaram em participar da pesquisa e assinaram o termo de consentimento, cujo 

modelo se encontra no Apêndice C. 

No que se refere à 2ª entrevista projetiva – grupal –, a realizamos no final do mês de 

junho de 2008, na última aula da disciplina, após o desenvolvimento das ações pedagógicas 

de sensibilização, com os discentes e as discentes que, nesse dia, se encontravam em sala – 

em número de 30 –, durante o horário de aula da disciplina Tópicos Contemporâneos de 

Recursos Humanos. A realização desta entrevista projetiva teve a intenção de identificar, após 

as vivências das ações pedagógicas de sensibilização, a concepção dos discentes e das 

discentes sobre Recursos Humanos. Com esta entrevista, tínhamos a intenção de comparar, a 

partir das vivências das ações pedagógicas de sensibilização, as concepções sobre RH e a 
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teoria específica a respeito do tema, analisando se as concepções dos discentes e das discentes 

sobre Recursos Humanos iam, de alguma forma, ao encontro da teoria pesquisada sobre 

Recursos Humanos.  

Para realizar a 2ª entrevista projetiva, solicitamos que os 30 discentes que se 

encontravam na sala de aula naquele momento, no horário da disciplina Tópicos 

Contemporâneos de Recursos Humanos, se subdividissem em 6 grupos, escolhidos pelos 

próprios discentes. Pelo fato de a entrevista projetiva ter sido realizada por grupos, a 

consideramos, também, entrevista grupal, denominada por Bauer e Gaskel (2002) de grupo 

focal. Segundo Bauer e Gaskell (2002, p. 77), o grupo focal é mais eficaz em relação à 

entrevista individual, pois o grupo fornece critérios sobre o consenso emergente, bem como 

sobre a maneira como as pessoas lidam com as divergências. Em uma sessão grupal, as 

pessoas podem ser criativas e o pesquisador/moderador pode explorar metáforas e imagens e 

empregar estímulos de tipo projetivo. Na situação grupal, a partilha e o contraste de vivências 

constroem um quadro de interesses e preocupações comuns que, em parte, vivenciados por 

todos, são raramente articulados por um único indivíduo (BAUER e GASKELL, 2002). 

Para a efetivação da 2ª entrevista projetiva, novamente seguindo as orientações de 

Bauer e Gaskel (2002), utilizamos um tópico-guia sucinto, formado por um título de 

parágrafo, que ficou assim constituído: “Você vivenciou ações pedagógicas de sensibilização 

na disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos durante este 1º semestre de 

2008, 5ª fase do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. A partir 

dessas vivências, escolha uma imagem que represente a sua concepção de Recursos Humanos 

e justifique”. Os 6 grupos, então, utilizando o material que havíamos levado para a sala de 

aula (revistas e jornais), escolheram uma imagem que, na concepção do grupo, representasse 

RH, e a colaram em uma folha sulfite, na qual também escreveram o que havíamos solicitado. 

Após todos os grupos concluírem, recolhemos o material por eles confeccionado. Da mesma 

forma como procedemos em relação aos dados coletados com a 1ª entrevista projetiva, 

utilizamos, para análise, a justificativa dada pelos discentes e pelas discentes à escolha da 

imagem e a denominamos de concepção. 

Quanto às duas entrevistas projetivas, temos o entendimento de que, ao procurarem, na 

entrevista projetiva individual, imagens que representassem as suas concepções sobre as ações 

pedagógicas, os discentes precisariam, primeiro, refletir sobre o assunto e sobre as imagens 

escolhidas, para, posteriormente, expressarem por escrito as suas respostas. Isto poderia evitar 

que dessem respostas pontuais, sem refletir sobre elas. Quanto à entrevista projetiva grupal, 

adicionamos a este nosso entendimento o fato de os discentes e as discentes, antes de 
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escreverem suas concepções sobre Recursos Humanos, precisarem interagir, discutir o 

assunto no grupo e chegar a um consenso para emitir uma resposta que representasse o 

pensamento de todos os componentes do grupo. 

Uma vez coletados todos os dados com as duas entrevistas projetivas, sobre as ações 

pedagógicas desenvolvidas na disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos e 

sobre as concepções discentes sobre RH, transcrevemos e analisamos os dados tendo como 

base, sobretudo Tardif (2002), que contribuiu com seus estudos sobre a prática e saberes 

docentes; Grinspun (2002), que assegurou conhecimento sobre a educação tecnológica; 

Pimenta e Anastasiou (2005) e Cunha (1989), que auxiliaram na fundamentação teórica a 

respeito da docência na Educação Superior; Masetto (1998), que auxiliou com seus estudos 

sobre a docência na universidade e a competência pedagógica do docente universitário; e a 

LDB, que contribuiu para o entendimento sobre a legislação e a regulamentação prevista para 

o Educação Superior.  

Em síntese, para a realização da pesquisa, seguimos os seguintes passos: 

1. Definição da instituição de ensino: o cenário de pesquisa; 

2. Escolha da turma-alvo e dos sujeitos; 

3. Planejamento, em parceria com os discentes e as discentes, e desenvolvimento das 

ações na turma-alvo da pesquisa, durante o 1º semestre de 2008; 

4. Realização da 1ª entrevista projetiva, com 22 discentes da 5ª fase do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, da UNERJ, que, no 

final do referido semestre, selecionaram uma imagem que representasse as ações 

pedagógicas de sensibilização que vivenciaram na disciplina Tópicos 

Contemporâneos de Recursos Humanos, no 1º semestre de 2008 e justificaram a 

sua escolha. Diante das respostas apresentadas, entendemos que alguns dos 

aspectos apontados pelos discentes e pelas discentes não mantinham relação com 

os objetivos propostos pela pesquisa. Neste sentido, desconsideramos, para fins de 

análise, por exemplo, os aspectos mencionados referentes a “crescimento”, 

“esperança”, “meio-ambiente” e igualdade social”, que não apresentavam  ligação 

com as ações pedagógicas de sensibilização.  

5. Realização da 2ª entrevista projetiva, feita com 30 discentes da 5ª Fase do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, da UNERJ, que, 

distribuídos em 6 grupos, expressaram suas concepções sobre Recursos Humanos; 

6. Análise dos dados coletados. 
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Uma vez expostos os passos dados, bem como os procedimentos metodológicos 

adotados nesta pesquisa, discorremos, no capítulo seguinte, sobre os Cursos Superiores de 

Tecnologia e o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, da UNERJ.  

Isto porque, para poder responder às questões apontadas no início desta dissertação e a outras 

pertinentes à Educação Superior, consideramos necessário situar em que tempo, espaço e 

local esta educação e este tipo de ensino estão inseridos. Diante disso, na seqüência, 

apresentamos questões relacionadas à origem, ao desenvolvimento e às políticas de Educação, 

Educação Superior Tecnológica e o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos da UNERJ. 
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3 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS: POLÍTICAS, LEGISLAÇÃO, CONTEXTO HISTÓRICO,  

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICIDADES 

Este capítulo traz informações relacionadas às políticas, à legislação e ao contexto 

histórico, bem como às características e especificidades dos cursos superiores de tecnologia.  

Complementarmente traz informações sobre: a UNERJ; o Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos dessa instituição; a concepção de Recursos Humanos na visão 

de especialistas da área e da instituição pesquisada; e o Projeto Pedagógico, o Colegiado e a 

Estrutura Curricular do referido curso. 

3.1 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA: POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO 

Ao mencionar questões relacionadas à Educação Superior Tecnológica, não podemos 

deixar de situar as políticas referentes à Educação Superior adotadas para este tipo de 

formação, bem como as influências que estas políticas exercem sobre a criação, a extinção e o 

ressurgimento de tais cursos.  

As primeiras experiências de Cursos Superiores de Tecnologia, no Brasil, ocorreram 

em São Paulo, no final dos anos de 1960 e início de 1970, na área de Engenharia Civil. 

Tinham três anos de duração e se encontravam distribuídos no sistema federal de ensino e nos 

setores privado e público. Cabe lembrar que, do ponto de vista histórico, os Cursos Superiores 

de Tecnologia tiveram o respaldo da Lei nº 4.024/61 que, em seu artigo 104, “contemplava a 

organização de cursos ou escolas experimentais, com currículos, métodos e períodos escolares 

próprios” (BRASIL, 2008, site). Isto ocorreu, segundo Duch (2008, site), “para atender parte 

do mercado, a partir da constatação de que as ocupações do mercado de trabalho estavam se 

ampliando e se diversificando, exigindo qualificação e novos profissionais”. No sentido apontado 

por Duch (2008), entendemos que esta modalidade de ensino e o papel da universidade 

estavam relacionados com a formação de mão-de-obra para o mercado do trabalho. 

Apesar da importância histórica da Lei nº 4.024/61 que, em seu artigo 104, 

possibilitava explicitamente a organização de cursos ou escolas experimentais, com 

currículos, métodos e períodos escolares próprios, com flexibilidade curricular e liberdade de 

métodos e de procedimentos de avaliação, foi a reforma universitária apresentada pela  Lei nº 
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5.540/68 que legitimou os Cursos Superiores de Tecnologia, por meio, sobretudo, dos seus 

artigos 18 e 23 (BRASIL, 2008d, site).  

O art. 18 da Lei nº 5.504/68 possibilitou abertura para a elaboração de cursos 

superiores tecnológicos neste período nos seguintes termos: 

 [...] Além dos cursos correspondentes a profissões reguladas em lei, as 
universidades e os estabelecimentos isolados poderão organizar outros para atender 
às exigências de sua programação específica e fazer face a peculiaridades do 
mercado de trabalho regional. (BRASIL, 2008a, site). 

Por sua vez, o art. 23 da mesma lei preceituou que “[...] Os cursos profissionais 

poderão, segundo a área abrangida, apresentar modalidades diferentes quanto ao número e à 

duração, a fim de corresponder às condições do mercado de trabalho”. O mesmo artigo, em 

seu § 1, determinou que “[...] Serão organizados cursos profissionais de curta duração, 

destinados a proporcionar habilitações intermediárias de grau superior” (BRASIL, 2008a, 

site). 

Os artigos mencionados apresentaram entendimento sobre a LDB nº 5.540/68, a sua 

funcionalidade e a criação de cursos em face do mercado de trabalho, possibilitando que esta 

modalidade de curso se efetivasse como alternativa de formação superior intermediária para 

os discentes e para  as instituições que disponibilizam este tipo de curso. 

Na década de 1970, alguns aspectos positivos  e negativos fizeram-se presentes com 

relação aos Cursos Superiores de Tecnologia. Um dos aspectos positivos diz respeito ao 

Projeto 19, do Plano Setorial de Educação e Cultura, para o período de 1972/1974, que 

“previa o incentivo especial para os cursos de nível superior de curta duração no contexto e no 

espírito da reforma universitária e do acordo MEC/USAID/BIRD” (BRASIL, 2009a, p. 346). 

Cabe esclarecer que o principal objetivo do acordo MEC/USAID/BIRD era 

possibilitar ao segmento juvenil  brasileiro o ajuste às novas exigências decorrentes do 

desenvolvimento tecnológico e científico da época, viabilizando, assim, duas frentes de 

profissionalização: uma com formação de profissionais de nível técnico médio e outra com 

formação de técnologo em Cursos Superiores de Tecnologia de menor duração e carga horária 

reduzida. Por meio do acordo MEC-USAID, ocorria a interferência externa, que se fazia 

presente na constituição e no desenvolvimento, seja das políticas educacionais, seja na 

instalação dos cursos superiores, numa demonstração de que, de maneira direta ou indireta, 

havia influência externa nos destinos das políticas educacionais e/ou dos cursos superiores de 

tecnologia.  
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Um outro aspecto positivo presente na década de 1970, conforme o MEC (BRASIL, 

2008b, site), se refere ao fato de o mercado de trabalho absorver profissionais com formação 

de longa duração para exercer funções que poderiam ser exercidas por profissionais com 

formação mais específica e de curta duração. Disto adveio a necessidade de incentivar a 

formação de cursos superiores de duração menor com uma especialização para a prática, em 

atendimento à demanda do mercado previsto para esta época. Assim , nessa década, os cursos 

superiores de tecnologia tiveram um crescimento que se prolongou até 1980, quando foram 

extintos.  

Na década de 1990, os cursos superiores de tecnologia retornaram com uma nova 

perspectiva, a partir da Lei de Diretrizes e Bases – LDB nº 9.394/96 – e do Decreto nº 

2.208/97, quando atraíram maior interesse e ganharam maior dimensão nas instituições 

particulares, dadas algumas mudanças e transformações no cenário mundial, como veremos a 

seguir. Neste período, do então governo Fernando Henrique Cardoso (FHC),  as mudanças e 

as políticas educacionais para a Educação Superior tiveram grande destaque e repercussão, 

além de ser a época na qual foram apresentados inúmeros programas de incentivo à Educação 

Básica, Infantil e Superior. Lembramos, também, que esse período de governo foi marcado 

por diversas privatizações de áreas e setores do governo. Conforme Michelotto (2003, p, 169), 

“apoiaram-se na contenção de gastos do poder público e no conseqüente incentivo à 

participação dos recursos privados”, mergulhando a universidade brasileira em uma situação 

definida como de sucateamento. A respeito, Ristoff (apud MICHELOTTO, 2003, p. 169) 

descreve:  

A educação superior brasileira na década 90 adquire a fineza de definição na 
vulgarização do sentido de Universidade: na privatização do sistema; no 
desinvestimento programado nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES); 
no crescimento da exclusão no acesso às IES públicas; no desrespeito à 
Constituição no que se refere à autonomia das Universidades e à democracia 
interna; no crescimento desenfreado dos cursos endogênicos de pós-graduação; na 
privatização do espaço público, através das funções de apoio; no desmantelamento 
dos processos de avaliação institucional; no aligeiramento da graduação através de 
cursos sequenciais, entre outros. 

Como conseqüência desta política educacional, ocorreu o desinvestimento de capital 

para a educação pública, o que promoveu a privatização da educação brasileira.  

A temática da educação recebeu destaque na campanha eleitoral de 1994. O tema 

educação, conforme aponta Hermida (2006, p. 32), tornou-se uma das cinco metas prioritárias 

do governo FHC. Na oportunidade, segundo Hermida (2006, p. 33), “era necessária a 

melhoria da escola e da qualidade do ensino para poder-se melhorar a formação de 
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trabalhadores, capazes de adaptarem-se às inovações técnicas e tecnológicas que ocorriam no 

mundo todo”.  

Hermida (2006) nos direciona para o entendimento de que deveria melhorar a 

qualidade da educação na escola e que esta melhoria resultaria num aumento do nível de 

formação  e, conseqüentemente, num aumento das riquezas e da produção. Neste sentido, o 

autor enfoca que a melhoria na qualidade da educação ao mesmo tempo em que possibilitaria 

uma melhor formação para os trabalhadores, acompanharia a evolução e a inovação 

tecnológica que estava acontecendo no cenário mundial e que era estimulada, no mercado 

interno, com a abertura de mercado e incentivo cada vez maior das empresas multinacionais 

no país. 

Além da influência do cenário internacional, são apontadas, por Catani e Oliveira 

(apud SGUISSARDI, 2000), como causas importantes para a implantação das mudanças nas 

políticas públicas para a Educação Superior brasileira: o tamanho do sistema educacional, 

considerado extremamente modesto para as dimensões e necessidades do país; a inadequação 

do processo de credenciamento de novas instituições, gerando um sistema de ensino sem 

competição e de baixa qualidade; a falta de um sistema de avaliação do ensino de graduação;  

e o desafio de modernizar o ensino de graduação frente à ineficiência no uso dos recursos 

públicos pela parte federal do sistema.  

Diante desse cenário interno, o governo FHC, no entender de Catani e Oliveira (apud 

SGUISSARDI, 2000, p. 63), deveria adotar um novo padrão de modernização e de 

gerenciamento para o campo universitário, incluindo a Educação Superior, inclusos no novo 

paradigma de produção capitalista e na reforma da administração ao paradigma 

desenvolvimentista atual neste contexto de produção capitalista e na reforma da administração 

pública do estado. O questionamento de Catani e Oliveira (apud SGUISSARDI, 2000) diz 

respeito ao papel da universidade diante deste cenário capitalista.  

Ao mesmo tempo em que a proposta de FHC inseria a Educação Superior no contexto 

mais amplo, global e mundial, dando um rumo à autonomia e à flexibilidade para as 

organizações de Educação Superior, por outro lado, as políticas de Educação Superior, no 

governo Luiz Inácio Lula da Silva, tinham, por meio do Ministério da Educação e Cultura, 

como proposta, controlar a qualidade da educação oferecida, os instrumentos de avaliação 

nacional de cursos, sistema de avaliação de cursos, avaliações externas e internas dos cursos e 

instituições, vinculados ao Sistema Nacional de Avaliação do Educação Superior (SINAES)8, 

                                                 
8Com o objetivo de intensificar os processos de melhoria da qualidade de educação no país, foram implantados, 
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do Ministério da Educação e Cultura. Esta estratégia de avaliação, ao mesmo tempo em que 

fornece indicadores, promove e legitima o mercado de instituicões de Educação Superior. 

As análises a respeito da Educação Superior  apresentadas por Hermida (2006) e 

Catani e Oliveira (apud SGUISSARDI, 2000) mostram que, de um lado, existia uma 

preocupação com a formação e a capacitação visando acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico e as mudanças presentes na década de 1990 e, por outro lado, no governo FHC, o 

desenvolvimento e a preocupação se voltavam para a adoção de políticas de Educação 

Superior com base na flexibilização, na competição, na autonomia e na avaliação da estrutura. 

As análises mostram, também, que ambas as situações  coadunavam com uma nova realidade 

da Educação Superior baseada no paradigma neoliberal e capitalista, liberdade e competição, 

vinculadas a valores e políticas externas do Fundo Mometário Internacional (FMI), do BIRD, 

entre outros. 

A partir das concepções dos teóricos Hermida (2006) e Catani e Ferreira (apud 

SGUISSARDI, 2000), no que se refere à Educação Superior brasileira, compreendemos que 

esta educação buscava se adequar a interesses mundiais, sob a forma de modernização e 

flexibilização das suas políticas, ou seja, buscava adequar-se à realidade global e neoliberal, 

utilizando, para isso, a ideologia da “modernização”e da “flexibilização” das políticas de 

educação, deixando claro que os fatores externos e os organismos internacionais procuram, 

cada vez  mais, a manutenção e a reprodução do capital  sob a forma de influência nas 

políticas educacionais dos governos.  

Despresbiteris (2008, p. 3) também aponta para as diretrizes pedagógicas das 

instituições de ensino profissional que, no que se refere ao ensino profissional, estão 

direcionando  o interesse para a lógica do mercado de trabalho: 

essa preocupação atual com uma formação mais ampla do trabalhador decorre 
muito mais de um desejo econômico do que humanista. A crise econômica 
capitalista, no desafio de acumulação de capital, buscou na educação novas formas 
de garantir os ganhos de produtividade e obter a flexibilidade da produção dando 
origem à necessidade do conhecimento, considerando o mesmo como um elemento 
mediador importante das relações entre capital e trabalho. 

                                                                                                                                                         
por meio do Decreto nº 5.773/06, artigo 44, procedimentos para regulação, supervisão e avaliação das 
instituições de Educação Superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais no Sistema Federal de Ensino. 
Foi criado, pela Lei Federal nº 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES) que, por meio de dez dimensões, avalia as instituições de Ensino Superior Tecnológico.  
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Com as afirmações de Hermida (2006), Catani e Ferreira (apud SGUISSARDI, 2000) 

e Despresbiteris (2000), podemos entender que educação, na esfera geral e/ou profissional, 

está cada vez mais sujeita às influências dos fatores de mercado e/ou econômicos. Neste 

sentido, a LDB nº 9.394/96 trouxe um novo olhar para a educação superior e 

profissionalizante brasileira na contemporaneidade.9   

No intuito de entender as influências que a LDB nº 9.394/96 trouxe para a educação, 

em especial à superior e à tecnológica, a seguir, apresentamos algumas considerações a 

respeito dos artigos 43, 44, 45, 46, 50 e 53 desta lei, selecionados por fazerem parte da 

reflexão e do estudo proposto por esta pesquisa. 

Na seção I,  em seu art. 43, a LDB nº 9.394/96 definiu, no seguinte teor, as finalidades 

da Educação Superior: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 
cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade; 
 VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição. (BRASIL, 2008b, site).   

O artigo citado mostra,  em seus incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, que o interesse 

reside em questões relacionadas ao ensino, quando busca, a partir dos parágrafos enumerados, 

a finalidade da Educação Superior. Estes fins são repetitivamente apresentados a partir dos 

verbos, dando a entender ações que competem à Educação Superior, o que dá, embora de 

                                                 
9 De acordo com Souza (2001), a LDB 9.394/96 apresenta estrutura com nove títulos e 92 artigos, semelhante à 
LDB nº 4.024/61, que contempla todos assuntos e graus de ensino, distribuídos em: Da Educação; Dos 
Princípios e Fins da Educação Nacional; Do Direito à Educação e do Dever de Educar; Da Organização da 
Educação Nacional; Dos Níveis e Modalidades de Ensino; Dos Profissionais da Educação; Dos Recursos 
Financeiros; e Das Disposições Transitórias. 
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maneira redundante e repetitiva, uma idéia de uma abertura circunstancial fundamentada em 

terminologias da ciência e da tecnologia (SOUZA, 2001). 

A Educação Superior, segundo o art. 44 da LDB nº 9.394/96, abrange os seguintes 
cursos e programas: 

I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, 
abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de 
ensino; 
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;  
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos 
de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em 
cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino; 
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em 

cada caso pelas instituições de ensino. (BRASIL, 2008b, site).   

O art. 44 nos dá a idéia da abrangência da Educação Superior, considerando como 

Educação Superior não somente cursos de graduação, mas também seqüenciais, de pós-

graduação, de especialização e de extensão.  

No art. 45, a  Lei nº 9.394/96 determinou a competência para o funcionamento da 

Educação Superior, ou seja, que “A educação superior será ministrada em instituições da 

Educação Superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou 

especialização” (BRASIL, 2008b, site).  

Já o art. 46 da Lei nº 9.394/96 se refere à autorização e ao reconhecimento de cursos, 

bem como ao credenciamento de instituições da Educação Superior, que terá prazos limitados, 

sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação: 

I - Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela 
avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, 
conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na 
instituição, suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou em 
descredenciamento. 
II - No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua 
manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, 
se necessários, para a operação das deficiências. (BRASIL, 2008b, site).  

Um aspecto que consideramos importante no art. 46 diz respeito ao controle externo a 

que estão submetidos os cursos superiores, inclusive as universidades, pelo Poder Público. Os 

procedimentos que fazem parte deste controle seguem a seqüência, a autorização e o 

reconhecimento de cursos e credenciamento de instituições. Ainda nesta direção, um outro 

aspecto relevante é a temporalidade da validade, da autorização e do reconhecimento, o que 

significa que as instituições, em determinados tempos, passam por um novo processo de 
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avaliação e credenciamento, necessários para a validação ou não do curso superior a ser 

ofertado pelas instituições.  

Segundo o art. 50, “[...] as instituições da educação superior, quando da ocorrência de 

vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos, a alunos não-regulares que 

demonstrem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio”. 

(BRASIL, 2008b, site). Este artigo da Lei nº 9.394/96 apresenta, de maneira bem específica, a 

possibilidade de o aluno freqüentar, caso ocorra a vaga, as disciplinas como aluno ouvinte, o 

que se constitui uma decisão ao mesmo tempo democrática e socialmente relevante no que se 

refere à oportunidade de acesso ao aluno. 

O art. 53 da Lei nº 9.394/96 traz que, no exercício de sua autonomia, às universidades 

são asseguradas, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 

I - Criar, organizar e extinguir, em sua sede cursos e programas da educação superior 
previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for  
o caso, do respectivo sistema de ensino; 
II - Fixar os currículos dos seus cursos  e programas, observadas as diretrizes gerais  
pertinentes; 
III - Estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção  
artística e atividades de extensão; 
IV - Fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as  
exigências do seu meio; 
V - Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as  
normas gerais atinentes; 
VI - Conferir graus, diplomas e outros títulos; 
VII - Firmar contratos, acordos e convênios; 
VIII - Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a 
obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme 
dispositivos institucionais; 
IX - Administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de  
constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; 
X - Receber subvenções,doações, heranças, legados e cooperação financeira  
resultante de convênios com entidades públicas e privadas; 
Parágrafo único: Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, 
caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos  
orçamentários disponíveis, sobre: 
I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 
II - ampliação e diminuição de vagas; 
III - elaboração da programação dos cursos; 
IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; 
V - contratação e dispensa de professores; 
VI - planos de carreira docente. (BRASIL, 2008b, site). 

O artigo 53, a exemplo dos artigos 44, 45, 46 e 50, tem sua relevância na apresentação 

dos tipos de autonomia, nos incisos I, II, III e IV. O artigo promove a autonomia didático-

científica, quando possibilita ações de liberdade para criar, organizar, extinguir cursos; dá 

poder de decisão para composição de currículos e programas das disciplinas; e possibilita a 

expansão de vagas de acordo com os recursos disponíveis. Nos incisos V, VI, VII, VIII, IX e 
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X, assegura autonomia a questões relacionadas à administração financeira e patrimonial, 

possibilitando ações de elaboração e aprovação de regimentos e estatutos, bem como 

expedição de diplomas, certificados, convênios e acordos.  

A partir das análises sobre a Lei nº 9.394/96, baseadas nos documentos oficiais do 

Ministério da Educação e Cultura, juntamente com algumas citações e comentários de Souza 

(2001), podemos estabelecer um paralelo entre a Lei nº 5.540/68 e a Lei nº 9.394/96.  

Houve um avanço com relação às formas textuais e à diminuição de textos presentes 

na lei atual, além da evolução e da modernização das leis para a Educação Superior. 

Entretanto, não podemos deixar de mencionar que as mudanças trazidas pela Lei nº 9.394/96, 

em relação à lei anterior – Lei nº 5.540/68 –, tinham somente como intenção a modernidade e 

a atualização no contexto educacional. É necessário conhecer o momento histórico em que 

essas leis foram promulgadas. 

No dia 28 de novembro de 1968, foi promulgada a Lei nº 5.540/68, denominada Lei 

da Reforma Universitária. Sua implantação se deu por meio do Decreto-Lei nº 464, de 11 de 

fevereiro de 1969. O projeto de reforma universitária procurou responder a duas demandas 

contraditórias: de um lado, a demanda dos jovens estudantes ou postulantes a estudantes 

universitários e dos professores que reivindicavam a abolição da cátedra, autonomia 

universitária, mais verbas e mais vagas para desenvolver pesquisas e ampliar o raio de ação da 

universidade; e de outro lado, a demanda dos grupos ligados ao regime instalado com o golpe 

militar de 1964 que buscavam vincular mais fortemente o ensino superior aos mecanismos de 

mercado e ao projeto político de modernização em consonância com os requerimentos do 

capitalismo internacional (SAVIANI, 1997, p. 24). 

De certa forma, a Lei nº 5.540/68i procurou atender à demanda de jovens e 

professores quando proclamou a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, aboliu a cátedra, 

instituiu o regime universitário como forma de organização do Ensino Superior, 

possibilitando a autonomia universitária cujas características e atribuições foram definidas e 

especificadas. Da mesma forma, esta lei procurou atender aos interesses dos grupos ligados à 

segunda demanda quando instituiu o regime de créditos, a matrícula por disciplina, os cursos 

de curta duração, a organização fundacional e a racionalização da estrutura e funcionamento 

(SAVIANI, 1997). 

Enfim, a Lei nº 5.540/68 resultou dos estudos desenvolvidos por um grupo de 

trabalho, por decreto do então presidente Marechal Arthur da Costa e Silva. O decreto 

estabelecia, ainda, que os referidos estudos tinham por objetivo garantir a “eficiência, 

modernização e flexibilidade administrativa” da universidade brasileira, tendo em vista a 
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“formação de recursos humanos de alto nível para o desenvolvimento do país” (SAVIANI, 

1996, p. 67).  

De qualquer forma, a Lei nº 5.540/68 foi a que regulamentou as disposições sobre a 

Educação Superior no Brasil, ocasionando um avanço em relação à Lei nº 4.024/61 quando 

não dispunha de regulamentação específica para a Educação Superior brasileira. 

Cabe destacar, ainda, que a aprovação da Lei nº 9.394/96 deu-se, de acordo com 

Hermida (2006), com o objetivo de adequar a educação a novos moldes e às exigências dos 

financiadores externos, ou seja, o Ministério da Educação e Cultura imprimiu novos rumos 

para a educação brasileira com base na lógica da revolução social do modo de produção 

capitalista que ocorria no mundo todo. Dito de outra forma, as autoridades brasileiras 

apoiavam-se na idéia de que o desenvolvimento da informática e a revolução tecnológica da 

época requereriam um novo tipo de trabalhador, mais versátil e capaz de acompanhar o 

desenvolvimento e a realidade que se apresentava. Isto nos mostra que os fatores externos, 

seja por meio dos slogans atualização, modernização ou flexibilização, estão direcionando 

cada vez mais as políticas de ensino aos interesses externos alicerçados em mudanças 

(DRUCKER, 1970). Paradigmas neoliberais (NEOLIBERALISMO, 2008, site) 

fundamentados a partir da liberdade, do livre comércio e da competitividade buscam, cada vez 

mais, a minimização do Estado com a conseqüente redução de gastos com as questões sociais, 

incluindo a educação, promovendo, a partir de regras mercadológicas, a competição e o 

individualismo, valores que coadunam, de certa forma, com as Leis de Diretrizes e Bases sob 

o aspecto da modernidade e da autonomia. 

Na seqüência, discorremos sobre especificidades e características dos cursos 

superiores de tecnologia. 

3.2 ESPECIFICIDADES  E CARACTERÍSTICAS DOS  CURSOS SUPERIORES DE 

TECNOLOGIA 

Os cursos superiores de tecnologia estão inseridos no contexto da educação superior, 

mais especificamente,  com relação próxima à educação profissional. 

O MEC (BRASIL, 2008d, site) concebe a educação profissional como importante 

estratégia para que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas 

da sociedade, não restringindo o ensino tecnológico à preparação para a execução de um 
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determinado conjunto de tarefas ou trabalho. Compreende como uma formação que vai além 

do domínio operacional de uma técnica específica de trabalho, mas também a compreensão 

global do processo produtivo, uma apreensão do saber tecnológico e do conhecimento que dá 

forma ao saber técnico e ao ato do fazer com a valorização da cultura do trabalho e com a 

mobilização de valores necessários à tomada de decisões profissionais e ao monitoramento 

dos seus próprios desempenhos profissionais. 

No sentido de ampliar e adequar a formação profissional de nível tecnológico às 

exigências do mercado, o MEC (BRASIL, 2008b, site) adicionou dispositivos à LDB sobre a 

educação profissional, regulamentando-os com o Decreto Federal nº 2.208/9710. Com esta 

ampliação da educação profissional, a formação, nesta modalidade de curso, pode ser 

ministrada por centros de educação tecnológica, universidades e centros universitários, 

faculdades integradas, faculdades e institutos ou escolas superiores. No que se refere à 

autorização, tanto as  instituições de educação profissional de nível tecnológico quanto as 

instituições isoladas de Educação Superior poderão ser credenciadas por meio da autorização 

emitida pelo Conselho Estadual e Educação e/ou MEC. 

Por meio da LDB/96, as universidades e os centros universitários possuem autonomia 

para criar cursos superiores de tecnologia livremente, aumentando ou diminuindo o número 

de vagas ou, caso necessário, para suspendê-los. Por sua vez, as faculdades, as faculdades 

integradas, os institutos ou as escolas superiores necessitam sempre de autorização prévia dos 

órgãos competentes dos respectivos sistemas de ensino para implatar esses cursos (BRASIL,  

2008b, site). 

A Resolução CNE/CP nº 3, de 18 de dezembro de 2002 (BRASIL, 2009, site), 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento 

dos cursos superiores de tecnologia, nos seguintes termos: 

Art.2º os curso superiores de tecnologia deverão: 

I - incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendora e da compreensão do 
processo tecnológico, em suas causas e efeitos; 

II - incentivar a produção e a inovação científica-tecnológica, e suas respectivas 
aplicações no mundo do trabalho. 
III - desenvolver competências profissionais tecnológicas gerais e específicas, para 
a gestão de processose a produção de bens e serviços; 

                                                 
10 Segundo o inciso III do art. 3º do Decreto Federal nº 2.208/97, é “correspondente a cursos de nível superior na 
área tecnológica, destinadas a egressos do ensino médio e técnico”. De acordo com o mesmo decreto, “os cursos 
de nível superior, correspondentes à educação profissional de nível tecnológico, deverão ser estruturados para 
atender aos diversos setores da economia, abrangendo áreas especializadas, e conferirão o diploma de 
Tecnólogo” (BRASIL, 2009b, p. 1). 
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IV - propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e 
ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; 
V - promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças 
nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em 
cursos de pós-graduação; 
VI - adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a 
atualização permanente dos cursos e currículos; 
VII - garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da 
respectiva organização curricular. 

Como visto, o art. 2º, por meio de seus incisos citados, propõe como deverá ser a 

organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. Estas recomendações nos 

mostram a relação intrínseca que existe entre formação superior de tecnologia e 

desenvolvimento tecnológico, como também o foco no domínio e na aplicação de 

conhecimentos científicos e tecnológicos em áreas específicas de conhecimento, relacionado a 

uma ou mais áreas profissionais, com a finalidade de desenvolver competências profissionais 

que permitam a correta utilização e aplicação da tecnologia e o desenvolvimento de novas 

aplicações em novas situações profissionais (BRASIL, 2008d, site). 

Neste sentido, a estruturação curricular prevista para os cursos tecnológicos, no 

entender do MEC (BRASIL, 2008d, site), deverá estar em consonância com o perfil 

profissional de conclusão de curso, sendo que a organização curricular  contemplará o 

desenvolvimento de competências profissionais11 sintonizadas com o respectivo setor 

produtivo visando à formação de um profissional voltado para o desenvolvimento, a 

produção, a gestão, a aplicação e a difusão de tecnologias. 

Com base nas recomendações do MEC,  compreendemos que os cursos superiores de 

tecnologia têm preocupação específica com a formação profissional, haja vista que este curso 

está submetido à educação profissional, cujo tipo de formação tem a preocupação de 

estabelecer um equilíbrio entre educação, trabalho, ciência e tecnologia. 

A preocupação em equilibrar os eixos educação, trabalho, ciência e tecnologia tem 

respaldo legal da LDB/96, em seu art. 39, que prevê “que a educação profissional, integrada 

às diferentes formas de educação,  ao trabalho, à ciência e a tecnologia, conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (BRASIL, 2008b, site). Com isso, 

podemos perceber que a preocupação com uma formação para a vida produtiva é o eixo 

central deste artigo e/ou da formação superior de tecnologia. 

                                                 
11 Com base na Resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002, art. 7, entendemos por competência 
profissional a capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes 
e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz das atividades requeridas pela natureza do trabalho e 
pelo desenvolvimento tecnológico.   
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Diante dessa perspectiva de uma formação profissional relacionada com o setor 

produtivo, os cursos superiores de tecnologia possuem características no que se refere à 

natureza; à densidade; à demanda; à organização; ao tempo de formação; à relação com 

o mercado, sociedade, setor produtivo; e à relação teoria e prática. A seguir, veremos, de 

forma sucinta, estas características uma a uma (BRASIL, 2008d, site). 

a) Natureza: dão ênfase à formação e atuação profissional, situando-se com uma 

formação tanto no campo da ciência como da tecnologia; 

b) Densidade: apresentam formação mais densa em tecnologia, diferentemente dos 

cursos de bacharelado que têm ênfase na ciência; 

c) Demanda: estão sujeitos, como os cursos de bacharelado e de licenciatura, à 

demanda de mercado e da sociedade;  

d) Organização: podem ser organizados por etapas, módulos, sempre visando à 

formação e à qualificação profissional, tendo como documento base o Catálogo Nacional de 

Cursos Superiores de Tecnologia, em atendimento ao Decreto-Lei n° 5.773/0612. O Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia serve como “um guia para referenciar 

estudantes, educadores, instituições ofertantes, sistemas e redes de ensino, entidades 

representativas de classes, empregadores e o público em geral” (BRASIL, 2008d, site) e para 

fornecer subsídios para a construção das matrizes curriculares, como denominações, sumário 

do perfil do egresso, carga horária mínima e infra-estrutura recomendada, definição de 

estratégias de formação e acompanhamento da qualidade dos cursos oferecidos.  

O Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia foi construído 

coletivamente por especialistas, pesquisadores, conselhos profissionais, instituições da 

Educação Superior, entidades de representação corporativa, entre outros, o que a ele confere 

legitimidade e confiabilidade (BRASIL, 2008d, site). Essa construção teve como base  as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico,  a 

dinâmica do setor produtivo e as exigências da sociedade atual. Segundo o MEC (BRASIL, 

2008d, site), o catálogo está configurado  

na perspectiva de formar profissionais aptos a desenvolver, de forma plena e 
inovadora, as atividades em uma determinada área profissional e com capacidade 
para utilizar, desenvolver ou adaptar tecnologias com a compreensão crítica das 

                                                 
12 Este decreto, em seu art. 5º,  § 3º, inciso VI, determina que compete à Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica especialmente “[...] elaborar catálogo de denominações de cursos superiores de tecnologia, para 
efeito de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores de tecnologia” (BRASIL, 2009c, 
p. 2).   
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implicações daí decorrentes e das suas relações com o processo produtivo, o ser 
humano, o ambiente e a sociedade.  

O Catálogo,  no entendimento do MEC, beneficia a sociedade como um todo – 

estudantes, pais, docentes, instituições de ensino e empresas –, pois disponibiliza, de forma 

permanente, a relação dos Cursos Superiores de Tecnologia, bem como traz informações 

fundamentais sobre o perfil profissional do tecnólogo, a carga horária mínima, a infra-

estrutura recomendada, sendo que, com isso, fornece subsídios para decisões vocacionais, 

matrizes curriculares e estratégias de formação (BRASIL, 2008d, site).  

Entretanto, o MEC (BRASIL, 2008d) esclarece que a listagem do Catálogo não 

apresenta todas as probabilidades de oferta das graduações tecnológicas no país, conforme 

estabelece o Decreto n° 5.773/06, pelo fato de cursos experimentais em oferta legal e regular, 

porém com outras denominações, não integrarem esse documento.  

Este catálogo, no conjunto de medidas de fomento à qualidade da educação, induz o 
desenvolvimento de perfis profissionais amplos, com capacidade de pensar de 
forma reflexiva, com autonomia intelectual e sensibilidade ao relacionamento 
interdisciplinar, que permita aos seus egressos prosseguirem seus estudos em nível 
de pós-graduação. Esses cursos, graças à evolução da experiência humana, deverão 
ser também constituídos de cultura, historicidade, atualidade e ética, tendo em vista 
o desenvolvimento social, integrado e sustentável da sociedade brasileira e a 
soberania nacional. (BRASIL, 2008d,  p. 1).  

Com a sistematização e a oferta do Catálogo, as instituições que ofertam cursos de 

graduação tecnológicas recebem orientações para a adoção das  “denominações dos cursos 

que o compõem – com suas respectivas caracterizações – neles se referenciando, tanto para a 

oferta de novos cursos, quanto para a migração dos cursos em desenvolvimento, beneficiando 

a todos os futuros profissionais” (BRASIL, 2008d, site). 

Além do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, que serve como 

referência para organização, pedido e solicitação de abertura do curso, esta modalidade de 

formação superior (tecnológica), assim como todas as outras instituições da Educação 

Superior, a partir da supervisão do SINAES, é submetida, pelo INEP, num período de dois a 

três anos de funcionamento, à avaliação para reconhecimento ou não dos cursos anteriormente 

autorizados. No caso do reconhecimento do curso, a instituição poderá continuar oferecendo 

esta formação. Por outro lado, num eventual não-reconhecimento do curso, a instituição ficará 

impedida de abrir ou oferecer cursos desta natureza.  

Na mesma direção da organização dos cursos superiores tecnológicos, quanto aos  

projetos pedagógicos dos cursos, estes poderão ser estruturados por módulos, disciplinas, 
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núcleos temáticos, projetos ou outras atividades educacionais, tendo como base as 

competências desenvolvidas, a partir das necessidades oriundas do mundo do trabalho. 

Neste sentido, a estruturação por módulo tem efeito legal com base no Parecer 

CNE/CP13 nº 29 , de 03/12/2002, homologado em 12 de dezembro de 2002, com publicação 

no Diário Oficial da União (DOU), em 13 de dezembro de 2002, segundo o qual:  

A um dado conjunto de competências, a critério da instituição ofertante, poderá 
corresponder um certificado intermediário, capacitando o estudante a desempenhar 
determinadas atividades específicas no mundo do trabalho. Este certificado 
intermediário se referirá a uma qualificação profissional identificada no mundo do 
trabalho. A conclusão do curso, isto é, a aquisição da totalidade das competências 
de uma dada modalidade, confere Diploma de Graduação em Curso Superior de 
Tecnologia. (BRASL, 2008c, p. 32). 

No sentido apontado pelo Parecer nº 29, a estruturação por módulo possibilita para o 

graduando, ao mesmo tempo, a flexibilização do ensino e, de maneira mais rápida, a aquisição 

de conhecimentos e qualificação rápida para o mundo do trabalho. 

e) Tempo de formação: ao contrário dos cursos superiores de graduação tradicional, 

o Curso Superior Tecnológico  propicia formação de curta duração, que varia de dois a dois 

anos e meio, aliada à necessidade de formação imediata com uma carga horária que varia 

entre 1600 horas para os cursos superiores vinculados à área de gestão, 2000 para área da 

informática ou 2400 para a área da saúde. Não é a carga horária que determinará o 

desenvolvimento das competências, mas a maneira como o curso será implementado. 

 f) Relação com o mercado, sociedade, setor produtivo: o art. 1º da resolução 

CNE/CP3, de 18/12/2002, que institui as Diretrizes Curriculares Gerais para o funcionamento 

do Curso Superior de Tecnologia, prevê que “[...] a educação profissional de nível 

tecnológico, integrada às diferentes formas de educação, [...] objetiva garantir aos cidadãos o 

direito à aquisição de competências profissionais que os tornem aptos para a inserção em 

setores profissionais” (BRASIL, 2008b, site).  

O art. 2 das Diretrizes Curriculares Nacionais aponta que “os cursos de educação 

profissional de nível tecnológico serão designados como Cursos Superiores de Tecnologia”. 

(BRASIL, 2008b, site). Isto indica que as Diretrizes Curriculares Nacionais classificam os 

cursos superiores de tecnologia como educação profissional. Assim, como cursos de educação 

profissional, os cursos superiores de tecnologia têm como preocupação principal estabelecer 

relação com o mundo profissional, ou seja, estão preocupados com a formação de pessoas 

                                                 
13 Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. 
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com base em competências profissionais, atendendo às exigências do setor produtivo e/ou 

mercado de trabalho. 

g) Relação teoria e prática: outra característica do Curso Superior de Tecnologia 

relaciona-se à teoria e à prática, bem como à ciência e à tecnologia, tanto na formação do 

discente quanto no desempenho de suas atividades profissionais. Esse profissional torna-se 

mais ligado à prática do que à teoria e mais à tecnologia do que à ciência. 

Bastos (2007, p. 62) explica que  

[...] devem apresentar características de flexibilidade que permitam sua criação e 
extinção na medida em que as condições regionais de trabalho a exigirem. São 
cursos que verticalizam determinada área do conhecimento ou segmento 
tecnológico e não encurtam carreiras tradicionais; visam a uma menor abrangência 
e ao mesmo tempo uma maior especialização em setores específicos, destinados a 
formar profissionais habilitados à supervisão de determinados setores da indústria 
ou de serviços, com formação predominantemente prática. 

Bastos (2007) permite observar que o curso de graduação visa a uma formação do 

discente a curto prazo, buscando suprir as necessidades específicas do mundo do trabalho, 

com uma formação prática por ele requerida. 

O desenvolvimento desta seção permitiu entender que, por meio do incentivo 

proporcionado pela legislação nacional, o Curso Superior de Tecnologia possui estrutura e 

características próprias, estando inserido no contexto do ensino profissionalizante, voltado 

para atender à demanda da formação requerida pelo mercado ou mundo do trabalho. Na seção 

a seguir, enfocaremos o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da 

UNERJ. 

3.3 O CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

DA UNERJ 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, da UNERJ, é  

oferecido pelo Centro Universitário de Jaraguá do Sul. Localizado no nordeste catarinense, na 

cidade de Jaraguá do Sul. O Centro Universitário, como já mencionado no Capítulo II, 

Caminhos Metodológicos, possui caráter comunitário e regional, sem fins lucrativos, de 

finalidade filantrópica, tendo sido criado pela Lei Municipal nº 439/73, de 31 de agosto de 

1973, e estando subordinado ao Sistema Estadual de Educação.  
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A UNERJ atua no ramo da Educação Superior desde 1973, com a oferta de cursos 

superiores de diversas modalidades, como Bacharelados, Licenciaturas e Tecnológicos. Oferta 

cursos na área de Gestão desde 1986 e atualmente conta com um total de 3.500 discentes 

matriculados em 24 cursos de graduação superior. Além dos cursos de graduação, a 

instituição oferece cursos de pós-graduação e de extensão universitária. Foi a segunda 

Instituição da Educação Superior de Jaraguá do Sul a oferecer este curso de graduação.  O 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos iniciou com a primeira 

turma, em março de 2006, da qual faziam parte 50 discentes. Atualmente, o curso conta com 

224 discentes matriculados nas cinco fases. 

Quanto aos discentes, de um modo geral, que freqüentam o Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, apresentamos algumas de suas características, a 

partir de dados coletados pelo setor de Planejamento e Avaliação Institucional da UNERJ com 

os ingressantes de 2009, primeiro semestre.  

Os alunos que participaram da pesquisa atuam profissionalmente na indústria (43,3%); 

no comércio (16,7%); e na área de serviços (15%). Além disso, 10% são estudantes e 8,3% 

são desempregados.  

Dos discentes pesquisados, quanto à renda bruta familiar, 40% recebem entre 2 a 5 

salários mínimos; 23,3% recebem de 1 e 2 salários mínimos; e 13,3% recebem de 5 a 10 

salários mínimos. Esses percentuais mostram que a renda bruta dos discentes é uma 

remuneração média. 

No que se refere ao gênero, 85% são do sexo feminino e 15% do sexo masculino, com 

predominância, portanto, das mulheres neste tipo de curso. 

A respeito da escolha do curso, os principais motivos que levaram os discentes a se 

matricularem na instituição foram: mais adequado com suas aptidões (23,5%); possibilidade 

ascensão profissional (15,3%); ligação com atividade profissional (21,4%); e maior facilidade 

de ganho financeiro (4,1%). 

Em relação às atividades que pretendem desempenhar, 93,% conhecem parcialmente a 

área; 5% têm conhecimento total da área em que pretende atuar profissionalmente; e 1,7% não 

possui conhecimento sobre área em que pretende trabalhar, no caso de Recursos Humanos. 

Como o objeto de pesquisa tem relação com Recursos Humanos, consideramos  

necessário conhecer o conceito de Recursos Humanos na visão de especialistas da área e da 

instituição pesquisada.  
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3.3.1 O conceito de Recursos Humanos na visão de especialistas da área e da instituição 

pesquisada 

O conceito de Recursos Humanos pode ser encontrado em várias bibliografias, com 

maior ênfase nas áreas de negócios (Administração e Economia). Na seqüência, apresentamos 

alguns conceitos de Recursos Humanos a partir de especialistas na área.  

Segundo Razzolini Filho (2003, p. 150) Recursos Humanos  

é a área das organizações responsável pelo gerenciamento de pessoas. Conhecido 
também como Setor de Pessoal ou Departamento de Pessoal. É um departamento 
organizacional, que originalmente se responsabilizava pelo recrutamento, seleção e 
folha de pagamento, e demissão dos funcionários. 

A partir do conceito de Razzolini Filho (2003), podemos entender que Recursos 

Humanos têm relação direta com o gereciamento de pessoas14. Nesta mesma direção, 

Razzolini Filho (2003) nomeia, em sua conceituação, as áreas que estão relacionadas com 

Recursos Humanos, definindo, também, as atribuições e as competências pertinentes a esta 

área. 

Lacombe (2004, p. 268), por sua vez, conceitua Recursos Humanos como um 

conjunto das pessoas de uma organização. As atividades administrativas dos 
Recursos Humanos envolvem o recrutamento, a seleção, a admissão e integração do 
pessoal, treinamento e desenvolvimento, a administração dos cargos, salários e 
benefícios, os cadastros, registros e as estatísticas de pessoal, a execução da folha 
de pagamento e o pagamento dos serviços prestados, os serviços médicos e sociais, 
o planejamento dos recurso humanos, que envolve a avaliação do desempenho de 
potencial, o planejamento de carreiras e a elaboração do plano de recursos 
humanos. 

O conceito de Lacombe (2004)  se diferencia do conceito apresentado por Razzolini 

Filho (2003) pelo fato de Lacombe ampliar as atividades administrativas para a área de 

Recursos Humanos, englobando outras especificidades. Ainda na mesma direção, Lacombe 

(2004, p. 68) esclarece que “o órgão central de Recursos Humanos deve orientar e apoiar os 

gerentes e prestar-lhes serviços, mas a cada gerente cabe a administração dos Recursos 

Humanos da empresa”. Lacombe (2004), em sua concepção, além de ampliar as atividades e 

                                                 
14 O gerenciamento de pessoas se refere ao envolvimento das pessoas nos processos administrativos. Este 
envolvimento passa pela forma pela qual o gestor faz a mediação para a participação e o envolvimento nas 
atividades. A esta mediação é dado o nome de gerenciamento de pessoas, que pode facilitar o desenvolvimento 
das atividades e possibilitar que as pessoas executem suas funções de maneira espontânea e/ou pode dificultar 
tornando as pessoas meros executores de tais funções.  
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competências da área de Recursos Humanos, a considera como área central de apoio para a 

administração central da organização. 

Já Sadroni (1996, p. 442) tem o seguinte conceito de Recursos Humanos:  

conjunto de princípios, estratégias, processos e métodos e práticas de persuasão e 
treinamento de empregados pelas empresas para o desenvolvimento de 
conhecimentos, motivações, interesses, habilidades e aptidões de seus funcionários, 
capacitando-os técnica e funcionalmente. Tem por objetivo o aumento da eficiência 
do  trabalho e, em boa medida, o apaziguamento dos conflitos surgidos nas relações 
de trabalho. 

A conceituação de Sadroni (1996), de certa maneira, tem algumas similaridades com 

os demais conceitos apresentados, no que se refere à associação de Recursos Humanos à 

departamentalização das áreas de trabalhos. A novidade que está presente nesta conceituação 

reside no fato de mencionar o “aumento da eficiência do trabalho e [...] e o apaziguamento 

dos conflitos surgidos nas relações de trabalho”. Esta parte do conceito apresentado por  

Sadroni (1996) mostra que a função de Recursos Humanos vai além de todas as atribuições 

propostas a partir de Lacombe (2004), pois serve como conciliador nas relações industriais 

entre a empresa e os funcionários. 

Para Milioni (2006, p. 157), Recursos Humanos  é a   

denominação do quadro de pessoal de uma empresa ou organização. Este termo é 
utilizado, também, como sinônimo de Administração de Recursos Humanos ou de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos. Está em acelerado desuso, por causa do 
desconforto provocado pela interpretação da palavra ‘recuso’ que a remete para 
uma idéia de algo descartável ou mero insumo do processo produtivo. Em muitas 
empresas e instituições, o termo está sendo substituído por Gestão de Pessoas, 
Gestão de Equipes, Gestão de Talentos, Gestão de Relações Humanas e Gestão da 
Qualidade Humana, dentre outros menos visíveis em citações e publicações. 

O conceito de Milioni (2006), inicialmente faz relação com a departamentalização a 

que a terminologia está relacionada e, embora traga aspectos organizacionais, evoluiu quando 

faz referência ao desenvolvimento e desuso da terminologia. 

Em alguns casos, nota-se que somente houve a incorporação de novas terminologias, 

não havendo, de fato, uma preocupação com a valorização das pessoas, nos processos e na 

execução das atividades. A discussão que fazemos diz respeito ao entendimento que temos de 

humano e da gestão deste humano neste processo. Neste sentido, o curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, pelo fato de formar profissionais que atuarão 

diretamente com pessoas, poderá, por meio da disciplina Tópicos Contemporâneos de 

Recursos Humanos, refletir sobre novas formas de trabalhar com o humano e/ou na gestão de 
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pessoas. Poderá, também, valorizar o humano como sujeito do processo que possui valores, 

aptidões e habilidades diferenciados uns dos outros, que está inserido num contexto social e 

que, por estar inserido num  contexto social, como profissional pode ser parceiro na 

administração e na gestão de pessoas. Esta discussão nos remete a conhecer qual o conceito 

que a instituição pesquisada tem a respeito de Recursos Humanos.  

Quanto à instituição pesquisada, esta não apresenta conceito específico sobre Recursos 

Humanos, mas o associa ao conceito de Gestão de Pessoas. Neste sentido, a instituição traz, 

em seu PPC (UNERJ, 2007, p. 16-17), que pretende formar tecnológos  

com habilidades e competências que possibilitem a ele o ultrapassar na gestão de 
pessoas, o mero cumprimento de exigências legais e rotineiras. Neste sentido, uma 
das intencionalidades do curso é formar um profissional que possa atuar tanto nas 
funções estratégicas como operacionais, visando à seleção, à formação e à 
manutenção de quadros compatíveis com a empresa do século XXI. 

A partir do que apresenta o PPC da instituição, compreendemos que esta, com relação 

ao conceito de Gestão de Pessoas, está preocupada em atender a funções estratégicas, no 

sentido de envolver as pessoas no processo produtivo, nas decisões da empresa. Em outras 

palavras, está preocupada com uma formação operacional que possibilite ao egresso executar 

as atividades propostas pela organização. Isto sugere que a instituição atribui como prioridade 

uma formação que possibilite ao egresso atuar de forma competente na empresa, tendo como 

foco principal o mundo dos negócios.  

Diante das definições apresentadas – de Razzolini Filho (2003), Lacombe (2004), 

Sadroni (1996) e Milioni (2006) e da instituição pesquisada –, podemos afirmar que, quando 

se trata de conceituar Recursos Humanos, ocorre uma associação da terminologia à atribuição 

de funções e posterior departamentalização do setor na estrutura organizacional. Em outras 

palavras, é atribuído um acento terminológico muito maior às funções do que ao fato humano, 

pessoas na organização. 

Um outro aspecto que podemos observar é que as conceituações mencionadas 

apresentam, ao mesmo tempo, algumas homogeneidades no que se refere à 

departamentalização do termo (função) e heterogeneidades conceituais com relação a essas 

atribuições. Em se tratando de Recursos Humanos, as atribuições expressas por esses 

conceitos dependem, na prática, da estrutura e do porte de cada realidade organizacional, ou 

seja, algumas organizações podem limitar algumas práticas a esse conceito, enquanto outras, 

de porte médio e maior, podem ampliar o número de atribuições. Para Razzolini Filho (2003), 

evolução humana, revolução tecnológica e revolução científica também têm estado presente 
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nos conceitos e relações  do mundo do trabalho, em especial nas relações trabalhistas entre 

organizações e pessoas. 

As relações trabalhistas igualmente podem ser observadas na forma como as 

organizacões lidam com pessoas e recursos. Sendo assim, o conceito de Recursos Humanos 

também está em profundo desenvolvimento, dependendo da visão e da maneira pela qual a 

organização enxerga seus funcionários (colaboradores), que podem ser  considerados apenas 

como recursos “insumos” ou pessoas como produtos descartáveis, conforme cita Milioni 

(2006), ou como um sujeito que está inserido na organização e que possui dons, talentos que 

transcendem valores e insumos mercadológicos praticados pelo mercado e conseqüente 

mundo do trabalho profissional. 

Apresentados os conceitos de especialistas da área e da instituição pesquisada sobre 

Recursos Humanos, na seqüência, explanaremos sobre o Projeto Pedagógico, o Colegiado e a 

Estrutura do Curso. 

3.3.2 O Projeto Pedagógico do Curso  

Antes de apresentar o Projeto Pedagógico do Curso pesquisado, abordamos o 

significado de algumas terminologias que estão envolvidas com o Projeto Pedagógico do 

Curso, bem como buscamos esclarecer e compreender as palavras “projeto”, “político” e 

“pedagógico”. 

Para Gadotti (apud VEIGA, 2001, p. 18):  

Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro. Projetar 
significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um 
período de instabilidade e buscar uma estabilidade em função de promessa que cada 
projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser 
tomado como promessa frente determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis 
os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores.  

No sentido apontado por Veiga (2001), o projeto pode ser entendido como um meio 

sistemático de definir ações que venham a ser desenvolvidas no futuro. No funcionamento das 

atividades de ensino e de aprendizagem desenvolvidas pelas instituições da Educação 

Superior, é muito comum a utilização de projetos político-pedagógicos.  

Libâneo (2001, p. 125) tem a compreensão de que projeto pedagógico é um  

“instrumento e processo de organização da escola, tendo em conta as características do 

instituído e do instituinte”.  
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Vasconcellos (1995), entende que o projeto pedagógico  

é um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do 
cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, 
orgânica e, o que é essencial, participativa. É uma metodologia de trabalho que 
possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da instituição (p. 143).  

As concepções de Libâneo (2001) e de Vasconcellos (1995) apontam que o projeto 

pedagógico tem com função principal ser um instrumento de organização das atividades da 

escola. Vasconcellos (1995) evoluiu nos conceitos em relação a Libâneo, quando aponta para 

além do instrumento teórico, como sendo uma metodologia de trabalho que visa alinhar as 

ações da instituição. 

Nesta direção, Veiga (1998) aponta que o projeto pedagógico tem como propósito a 

explicitação dos fundamentos teórico-metodológicos, dos objetivos, do tipo de organização e 

das formas de implementação e de avaliação institucional. O projeto pedagógico não é um 

documento para ficar guardado em gavetas, visto que é um instrumento do trabalho que indica 

rumo, direção e construído com a participação de todos os profissionais da instituição.  

Além de ser um documento importante da instituição, André (2001) e Veiga (1998) 

apontam que o projeto pedagógico por ter duas dimensões: a “política” e a “pedagógica”. É 

político “no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade” 

e é “pedagógico porque possibilita a efetivação da intencionalidade da escola, que é a 

formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo” (ANDRÉ, 

2001). Quanto à dimensão “pedagógica”, esta trata de definir as ações educativas da escola, 

em nosso caso, da instituição da Educação Superior, visando à efetivação de seus propósitos e 

sua intencionalidade (VEIGA, 1998).  

Desta forma, o Projeto Político-Pedagógico (PPP), conforme vimos em André (2001) 

e Veiga (1998), contempla as ações educativas na escola, visando a uma formação 

participativa do cidadão. Nesta construção das ações, é importante mencionar, conforme 

Veiga (1998), que o PPP deve nascer da própria realidade, tendo como suporte a explicitação 

das causas dos problemas e das situações nas quais tais problemas aparecem; ser exeqüível e 

prever as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação; ser uma ação articulada de 

todos os envolvidos com a realidade da escola; ser construído continuamente, pois com 

produto, é também processo.  

Nesta direção, Masetto (2003) aponta que o Projeto Político-Pedagógico é um 

processo dinâmico que exige dos membros da instituição a participação no sentido de trazer 
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propostas aos problemas, numa articulação entre o real e o desejado, apontando na direção do 

como fazer, visando à formação do profissional desejado. 

Diante do exposto, cabe-nos questionar: O que o docente da Educação Superior 

tecnológico, no caso específico desta pesquisa, tem a ver com o Projeto Político- Pedagógico?  

Com relação ao papel do docente na elaboração do Projeto Político Pedagógico, 

Masetto (2003) aponta para algumas atitudes: 

• o docente deve se sentir responsável pela elaboração do projeto pedagógico, 

colaborando com a formação de um profissional, e não simplesmente estando 

preocupado em ministrar sua disciplina e aula apenas; 

• conhecer o perfil dos profissionais com quem atua como docente, pois isto facilita  a 

integração entre os colegas docentes, bem como  a adequação da disciplina ao perfil 

proposto pelo Projeto Político-Pedagógico. 

Sendo assim, o Projeto Político-Pedagógico serve como um referencial para a prática 

pedagógica docente na universidade quando possibilita ao docente o conhecimento do perfil 

proposto, podendo assim adequar e desenvolver práticas docentes que, no mínimo, atendam 

ao perfil profissional de formação. Para que isso aconteça, tornam-se necessários o 

envolvimento e a participação do docente no processo, sendo com isso co-participante.   

Dando continuidade, apresentamos informações relacionadas ao PPC da instituição 

pesquisada. O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, oferecido pelo Centro Universitário de Jaraguá do Sul, é o documento que 

apresenta e imprime, de forma clara e objetiva, especificidades da instituição e do curso, 

como missão, visão da instituição, modo de funcionamento do curso, estratégias e 

expectativas com relação ao curso desejado. 

O PPC tem por finalidade 

a formação de tecnólogos conhecedores das modernas técnicas de Gestão de 
Recursos Humanos nas organizações, críticos em relação aos impactos 
comportamentais e trabalhistas da atualidade, com espírito investigativo, aptos a 
dominarem e aperfeiçoar a Gestão de Recursos Humanos no seu campo de trabalho, 
com conhecimento gerencial suficiente e necessário par desenvolverem suas 
competências como líderes no local de trabalho socialmente responsáveis e 
conscientes da necessidade de aperfeiçoamento contínuo dos seus conhecimentos, 
bem como pessoas envolvidas em se ambiente. (UNERJ, 2007, p. 14). 

A citação nos mostra que a formação de tecnólogos busca instrumentalizar os 

discentes com conhecimentos atuais e modernos que acompanham a evolução da sociedade 
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como um todo, por meio de conhecimentos que vão além das rotinas e técnicas específicas da 

área de administração de Recursos Humanos, para uma formação global que abrange a Gestão 

de Recursos Humanos. Neste caso, o conhecimento envolve questões relacionadas à 

psicologia e ao comportamento humano.  

O PPC também faz a apresentação dos valores da instituição, expressos por meio da 

missão. O centro universitário possui como missão, no curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos,  

ser um centro universitário de referência em suas atividades de ensino, e 
primordialmente no sucesso profissional do seu acadêmico, com forte atuação nas 
áreas tecnológicas e de gestão, e em ações educativas voltadas à formação 
humanística e ao desenvolvimento do norte catarinense. (UNERJ, 2007,  p. 6). 

Esta missão está inserida no código de valores da instituição, assim como faz parte do 

Projeto Pedagógico dos Cursos e do Projeto Pedagógico Institucional que continuamente 

estão sendo revistos. 

A denominação do curso está vinculada ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia (CNS), que a ele atribui o nome Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos, o qual visa, segundo o PPC, “[...] formar profissionais para atuarem nas 

várias ramificações da área de Recursos Humanos necessários para o gerenciamento de 

pessoas nas organizações” (UNERJ, 2007, p. 8). Neste sentido, a formação desses 

profissionais é multidisciplinar, podendo os mesmos atuarem em diversas áreas de Recursos 

Humanos. 

De acordo com dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2006, “92% das empresas que possuem até nove empregados, a formação 

específica do Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos pode vir a contribuir para que estas 

empresas se organizem quanto à gestão das pessoas, contribuindo com sua sustentabilidade” 

(IBGE, 2009, site). 

Os dados apresentados pelo IBGE em 2006 nos mostram que a modalidade de 

formação superior de curta duração representa, tanto para as organizações quanto para os 

discentes, contribuição relevante com relação ao desenvolvimento da empresa e posterior 

desenvolvimento pessoal, tendo reflexos nos desenvolvimento social e econômico das 

organizações (IBEGE, 2009, site). 
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O Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (BRASIL, 2008d) 

estabelece o perfil desejado para o profissional em Gestão de Recursos Humanos. O PPC 

(UNERJ, 2007, p. 09) menciona que o CNS define que este profissional  

atua no planejamento e gerenciamento dos subsistemas de gestão de pessoas, tais 
como recrutamento e seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, 
avaliação de desempenho, rotinas de pessoal, benefícios, gestão de carreiras e 
sistema de informação de recursos humanos. Esse profissional promove o 
desenvolvimento de competências relacionadas ao comportamento nos níveis 
individual (motivação), de grupo (negociação, liderança, poder e conflitos) e 
organizacional (cultura, estrutura e tecnologias), catalisando os processos de 
elaboração de planejamento estratégico, programas de qualidade de vida do 
trabalho e avaliação do clima organizacional.  

Desta forma, o Curso de Recursos Humanos, em consonância com a proposta descrita 

no CNS, habilita para atuar em setores estratégicos relacionados à gestão de pessoas, como 

setor de cargos e salários, desenvolvimento e treinamento, recrutamento e seleção e 

departamento de pessoal. 

Conforme o PPC (UNERJ, 2007, p. 09):  

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos teve parecer de 
aprovação do Conselho Universitário em 20 de setembro de 2005, por meio do 
parecer do CONSUNI15 número 0016/05 e parecer do Conselho Estadual de 
Educação de Santa Catarina – CEE/SC, número 150 com data de 11 de novembro 
de 2005, sendo reconhecido em 25/03/2008.  

O curso, embora reconhecido, está subordinado à avaliação por profissionais indicados 

pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), podendo, com base nos pareces emitidos pelos 

profissionais avaliadores, avaliar e modificar questões relacionadas à prática pedagógica, à 

estrutura do curso, entre outras questões. Na seqüência, uma vez feita a apresentação do 

Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, 

discorremos sobre a constituição do Colegiado do referido curso. 

. 

 

3.3.3 O Colegiado do Curso 

Nesta seção, apresentamos a composição do colegiado do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da instituição pesquisada. 

                                                 
15 Conselho Universitário. 
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O colegiado do curso aqui enfocado se constitui, atualmente, por 20 docentes que 

estão distribuídos, em ordem de formação e titulação, conforme apresentado na Tabela 01. 

Tabela 01 – Titulação Docente 

TITULAÇÃO FREQÜÊNCIA 

Doutores 03 
Mestres 07 
Especialistas 08 
Graduados 01 
Total 20 

Fonte: Secretaria do Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão de Recursos Humanos (2008) 

Conforme podemos observar na Tabela 01, o Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos, ofertado pela UNERJ, possui predominância de docentes com 

a titulação de mestres e especialistas. 

Um outro aspecto a ser observado diz respeito ao tempo de atuação dos docentes do 

curso, exposto na Tabela 02. 

Tabela 02 – Vínculo profissional docente 

TEMPO ATUAÇÃO NA 

INSTITUIÇÃO 

FREQÜÊNCIA 

Menos 1 ano 5 
1 a 2 anos 3 
3 a 4 anos 5 
Acima de 4 anos 7 
Total 20 
Fonte: Secretaria do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos (2008) 

A Tabela 02 permite observar que o tempo de atuação dos docentes do Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão de Recursos humanos possui certo equilíbrio, demonstrando que a 

instituição está preocupada com a renovação e o ingresso de novos profissionais no corpo 

docente do curso. 

Na Tabela 03, apresenta-se a quantidade de disciplinas que cada um dos docentes do 

colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos possui. 
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Tabela 03 – Disciplinas por docentes 

QUANTIDADE DE DISCIPLINAS 
LECIONADAS NO CURSO 

FREQÜÊNCIA 

1 disciplina 16 
2 disciplinas 2 
3 disciplinas 1 
4 disciplinas 1 
Total 20 

Fonte: Secretaria do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de  
Recursos Humanos (2008) 

Com base na Tabela 03, nota-se que a grande maioria – 80% dos docentes do 

colegiado do curso – coordena apenas uma disciplina no curso pesquisado. Neste sentido, 

considera-se que a instituição não está ofertando uma maior quantidade de disciplinas para os 

docentes, sendo que, no momento da pesquisa, havia um grande número de professores 

atuando em uma disciplina no curso. Por um lado, este número pode propiciar uma 

diversidade de conhecimentos e saberes dos professores em relação ao curso, mas, por outro, 

esta diversidade poderá ser um complicador no que se refere ao vínculo e à exclusividade do 

docente na instituição.   

No que tange à docência, Tardif (2002, p. 230) esclarece que um docente é “[...]um 

sujeito que assume a prática a partir dos significados que  ele mesmo lhe dá, um sujeito que 

possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade e a partir dos 

quais ele a estrutura e orienta”. Tardif (2002) aponta para a importância do trabalho e do saber 

docente no desenvolvimento das ações práticas, porque, a partir da interação docente e 

discente, podem ser desenvolvidas ações educativas que façam sentido para os discentes. Daí 

a necessidade e a importância da escolha de docentes qualificados para a composição do 

Colegiado. Não menos importante que o Colegiado é a Matriz Curricular do Curso, sobre a 

qual explanamos na próxima seção. 

3.3.4 A Estrutura Curricular 

A estrutura e/ou matriz curricular oferecida pelo curso apresenta disciplinas que visam 

desenvolver competências e habilidades ligadas à capacidade de interpretar e intervir, com 

clareza e consistência, na realidade dos setores de Recursos Humanos das organizações. Neste 

sentido, as disciplinas estão distribuídas de acordo com os objetivos e especificidades 

próprias, conforme Quadro 01.  
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FASE ORDEM DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

1. Introdução aos Recursos Humanos 72 

2. Comunicação e Expressão 72 

3. Comportamento Humano Organizacional e Ambiental 72 

4. Teoria Geral da Administração 72 

I 

5. Metodologia Científica 36 
Sub-Total  324 

6. Contabilidade Geral 72 

7. Matemática Financeira 72 

8. Processo de Administração de Pessoal 72 

9. Sociologia do Trabalho 36 

10. Ética na Administração de RH 36 

II 

11. Recrutamento e Seleção de Pessoas 36 
Sub-Total  324 

12. Direito do Trabalho e Previdenciário 72 

13. Estatística 72 

14. Administração de Cargos e Sistemas de Remuneração 72 

15. Cultura e Mudança Organizacional 72 

III 

16. Pesquisa Organizacional 36 
Sub-Total  324 

17. Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 72 

18. Relações Trabalhistas e Sindicais 72 

19. Sistemas de Informação e Relatórios Gerenciais 72 

20. Modelos de Gestão e Estrutura Organizacional 72 

IV 

21. Motivação e Liderança 36 
Sub-Total  324 

22. Treinamento e Desenvolvimento 72 

23. Gestão Estratégica 72 

24. Responsabilidade Social e Cidadania 72 

25. Auditoria em RH 36 

V 

26. Atividades Complementares 72 
Sub-Total  324 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1620 
Quadro 01 – Disciplinas do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, da 
UNERJ, fases em que são oferecidas e carga horária 
Fonte: PPC do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (UNERJ, 2007).  

Como podemos observar no Quadro 01, a carga horária prevista para esta modalidade 

de curso é de 1620 horas, distribuídas em cinco semestres com aulas de segunda a quinta-

feira. As disciplinas estão integralizadas em 72 horas e 36 horas, com encontros presenciais e 

não-presenciais, podendo também ocorrer nos encontros não-presenciais a possibilidade da 

construção de projetos interdisciplinares, de pesquisas, de leituras e de outras atividades, 

devidamente realizadas, acompanhadas e registradas. 

As disciplinas Introdução aos Recursos Humanos, Processo de Administração de 

Pessoal, Administração de Cargos e Sistemas de Remuneração, Relações Trabalhistas e 
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Sindicais, conforme o PPC (UNERJ, 2007, p. 25), visam desenvolver competências e 

habilidades ligadas à capacidade de interpretar e intervir na realidade dos setores de Recursos 

Humanos das organizações com clareza e consistência, ou seja, estas disciplina propiciam um 

conhecimento básico sobre o entendimento de recursos humanos.  

As disciplinas Teoria Geral da Administração, Direito do Trabalho e Previdenciário; 

Sistemas de Informação e Relatórios Gerenciais; Modelos de Gestão e Estrutura 

Organizacional; Responsabilidade Social e Cidadania “ajudam a desenvolver a sensibilidade e 

a técnica para analisar, aperfeiçoar, propor e implementar modelos de gestão, de forma 

criativa e de acordo com as necessidades dos recursos humanos organizacionais” (UNERJ, 

2007, p. 25). 

Uma outra categoria de disciplinas – Contabilidade Geral, Matemática Financeira, 

Pesquisa Organizacional e Gestão Estratégica – “busca aperfeiçoar o espírito empreendedor 

para inovar, assumindo riscos e acompanhando a realidade econômica da empresa” (UNERJ, 

2007, p. 25). 

Na seqüência, as disciplinas Comportamento Humano Organizacional e Ambiental; 

Sociologia do Trabalho; Ética na Administração de Recursos Humanos; Recrutamento e 

Seleção de Pessoas; Cultura e Mudança Organizacional; e Segurança do Trabalho e Saúde 

Ocupacional buscam “resolver situações que se apresentam no âmbito dos Recursos 

Humanos” (UNERJ, 2007, p. 25). 

As disciplinas Comunicação Empresarial, Comportamento Humano Organizacional e 

Ambiental; Cultura e Mudança Organizacional; Motivação e Liderança tratam de discutir as 

competências e habilidades para a comunicação interpessoal, liderança e atuação nas ações 

coletivas e Recursos Humanos. 

Além das disciplinas que fazem parte da Matriz Curricular do Curso, foi ofertada,   

para os discentes da 5ª Fase do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, no primeiro semestre de 2008, a disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos 

Humanos, como complementação da carga horária do curso. Esta disciplina teve como 

objetivo sensibilizar, a partir de ações pedagógicas, sobre diversos valores – solidariedade, 

percepção, planejamento e organização de atividades, trabalho em grupo, escuta ativa e auto-

estima, envolvimento e valorização do ser humano, relacionamento interpessoal –, 

importantes para os profissionais que desejam atuar em  Gestão de Recursos Humanos ou de 

Pessoas, conforme Programa de Ensino e Aprendizagem exposto no Apêndice C.  A 

construção do Programa de Ensino e Aprendizagem da disciplina Tópicos Contemporâneos de 
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Recursos Humanos foi desenvolvida coletivamente, com a participação do docente, dos 

discentes e das discentes dessa fase. 

A Matriz Curricular do curso aqui enfocado permite observar que a maioria das  suas 

disciplinas está mais voltada à formação de competências e habilidades para o exercício de 

funções de tecnólogo nas organizações, tendo como principal ênfase o desenvolvimento 

cognitivo dos discentes, diferente do que ocorre com a disciplina Tópicos Contemporâneos de 

Recursos Humanos, que procura sensibilizar, por meio das ações, pedagógicas, os discentes 

para cidadania, solidariedade, pessoalidade, equilíbrio,  profissionalismo e tolerância. Esta 

compreensão nos permite retomar a reflexão sobre os conceitos discutidos no Capítulo III, 

seção 3.3.1, no qual apresentamos o conceito de Recursos Humanos na visão de especialistas 

da área. 

Comparando os conceitos dos especialistas da área com a instituição pesquisada, nota-

se que, nesta, o foco das discussões sobre Recursos Humanos ainda está direcionado apenas 

para uma formação técnica do profissional de Recursos Humanos, necessária para o exercício 

das funções que desenvolverá no mercado de trabalho. Entretanto, esta formação poderia ir 

mais além, buscando, por meio das práticas docentes, desenvolver ações que inserissem os 

discentes e as discentes nas realidades locais, possibilitando com isso reflexões sobre como 

trabalhar com pessoas e/ou na gestão de pessoas, em ambientes diferenciados e diversificados 

da nossa realidade.  É necessário, porém, como primeira atividade, antes da inserção do 

discente e da discente na realidade, desenvolver atividades de sensbilização, ou seja, antes de 

os discentes e as discentes se envolverem com as atividades que gerem transformação, 

mudança ou conscientização sobre a realidade atual, é essencial que sejam sensibilizados para 

a importância e a real necessidade deste envolvimento com a sociedade. Neste sentido, a 

sensibilização é um dos primeiros processos para quem deseja promover a conscientizacção e 

a mudança na sociedade. Sem ela, as etapas subseqüentes tornam-se inconsistentes, vazias, 

atitudes automáticas sem um fundamento que dê suporte para a continuidade da atividade. 

Assim, a disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos tem a sua importância 

pelo fato de valorizar, do ponto de vista pedagógico, a aprendizagem a partir da prática, e não 

da teoria; por propiciar ações pedagógicas, no sentido de inserir os discentes em contextos 

sociais diferenciados, procurando sensibilizá-los para a necessidade de valorizar questões 

como solidariedade, trabalho em grupo, pessoalidade, profissionalismo e relacionamento 

interpessoal, valores essenciais para um profissional que deseja atuar na área de Gestão de 

Recursos Humanos; e por possibilitar que refletíssemos, na função de pesquisador, a partir 

das ações desenvolvidas e da pesquisa projetiva após a execucação das ações, sobre outra 
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possibilidades de práticas docentes para as disciplinas do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos, a partir das ações vivenciadas pelos discentes e pelas discentes. 

Diante disso, nesta seção, com base nos referenciais teóricos que apontamos, 

sobretudo em Veiga (1998 e 2001); Libâneo (2001); Vasconcellos (1995); Masetto (2003) 

Tardif (2002); e Machado (2000), podemos perceber que os documentos institucionais, em 

especial o PPC, é um referencial importante para as ações docentes, porque dele constam  

especificidades do curso, como dados gerais da instituição; marcos referenciais do curso (área 

de atuação, perfil do egresso, objetivos do curso, matriz curricular e demais questões 

pedagógico-didático); e a infra-estrutura necessária para a implantação do curso. De posse 

destas informações, o docente poderá elaborar plano de ensino; planejar atividades 

pedagógico-didáticas que estejam em consonância com o perfil de discente previsto nos 

documentos; elaborar atividades de interdisciplinaridade, entre outras. 

Nesta direção, Masetto (2003) aponta para a importância da participação do docente 

no processo de construção dos documentos institucionais, visto que, por meio desta 

participação, o docente torna-se co-responsável tanto da elaboração do documento 

institucional quanto da formação deste e desta discente. 

A seguir, passamos ao capítulo que apresenta as ações pedagógicas de sensibilização 

desenvolvidas na disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos, como também a 

avaliação das mesmas por meio dos dizeres dos discentes e das discentes participantes desta 

pesquisa. Este capítulo apresenta, também, as concepções dos discentes e das discentes sobre 

Recursos Humanos, bem como busca relacionar essas concepções às ações pedagógicas de 

sensibilização e às concepções de estudiosos da área.  

 

.  

 
 

 



 

 

73 

4 DISCIPLINA TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS DE RECURSOS HUMANOS: DA 

INTENÇÃO À PRÁTICA   

Neste capítulo, descrevemos as 4 ações pedagógicas de sensibilização – “Crianças”, 

“Crianças e Adolescentes”, “Mães e “Terceira Idade” – desenvolvidas na disciplina Tópicos 

Contemporâneos de Recursos Humanos, pela  5ª Fase do ano de 2008, do Curso Superior de 

Tecnologia de Recursos Humanos, da UNERJ. Em seguida, apresentamos e avaliamos os 

dados coletados por meio das entrevistas projetivas – uma individual, sobre as ações 

pedagógicas de sensibilização desenvolvidas, e a outra grupal, sobre a concepção de recursos 

humanos – realizadas com os discentes e as discentes. Antes, porém, realizamos uma breve 

abordagem sobre alguns aspectos relacionados à nossa intenção quanto ao desenvolvimento 

das ações pedagógicas de sensibilização.  

Um dos aspectos do processo educativo diz respeito à prática de ensino, que, segundo 

Zabala (1998, p. 16), “é algo fluido, fugidio, difícil de limitar com coordenadas simples, 

complexo, já que nela se expressam múltiplos fatores, idéias, valores e hábitos pedagógicos”. 

Assim, o estudo dos processos de ensino e de sua prática compõe uma multiplicidade de 

determinantes, visto que envolve questões relacionadas aos parâmetros organizacionais, às 

tradições metodológicas, aos docentes, aos meios e às condições físicas existentes. 

Falar sobre prática educativa pressupõe que tal intervenção pedagógica se situa em um 

paradigma que está interligado a espaços de organização social, a relações interativas, à 

distribuição do tempo e a recursos didáticos. Em outras palavras, o processo educativo se 

articula com elementos integrados, num microssistema, sendo, portanto, maior do que uma 

ação isolada planejada pelo docente (ZABALA, 1998). 

Quando analisamos a prática educativa, não podemos deixar de mencionar o 

referencial de educação que está sendo utilizado e nos questionarmos: Para que educar? Para 

que ensinar? Estes questionamentos são elementos essenciais da prática educativa do docente, 

porque a visão que tem de mundo e da educação define a forma de conduzir o processo 

educativo. Assim, é a partir de sua concepção de educação que o docente fundamenta sua 

prática educativa em sala de aula.  

Na prática universitária de ensino e de aprendizagem, existem vários eixos que se 

relacionam entre si, tais como objetivos, conteúdos, procedimentos didático-metodológicos, 

recursos utilizados e avaliação. Estes eixos, de certa maneira, têm como ponto de partida o 

MEC, vindo a seguir a instituição de ensino e, após, a pessoa do docente que, dependendo da 
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forma como estabelece vínculos entre os eixos procedimentais e os discentes e as discentes, 

alcança resultados positivos ou negativos.  

A realidade da Educação Superior no Brasil, nas últimas décadas, vem sendo 

transformada de maneira significativa. Essas transformações, de certa maneira, buscam 

democratizar e flexibilizar a Educação Superior brasileira, por meio das Leis de Diretrizes e 

Bases da Educação, o que tem feito com que, cada vez, a Educação Superior apresente uma 

nova face na contemporaneidade. Exemplo disso é o crescimento dos cursos superiores de 

tecnologia e da educação a distância. Neste sentido, os aspectos sociais, políticos e 

econômicos, nos contextos mundial e local, têm apresentado, para a prática na universidade 

contemporânea, desafios importantes. Isto porque estas modalidades de ensino, ao mesmo 

tempo, têm respaldo na legislação vigente e apresentam formação diferenciada da tradicional, 

sendo de curta duração, com estrutura modular e voltada para a formação profissional e para o 

mercado de trabalho.  

O tipo de formação dos cursos superiores de tecnologia e da educação a distância, 

inseridos num contexto social cada vez globalizante e competitivo, com exigências cada vez 

maiores, trazem para o trabalho docente e, mais especificamente, para a prática docente, 

desafios emergentes significativos. Mais especificamente ainda, o Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos busca uma formação discente técnica e 

profissional voltada para o mundo do trabalho, o que nos permite questionar: Como 

desenvolver uma prática docente que vá além de uma formação técnica e profissional? 

Nesta direção, a prática de ensino e de aprendizagem descrita no PPC (UNERJ, 2007) 

do curso enfocado nesta pesquisa nos leva ao entendimento que a instituição pesquisada tem a 

respeito, apontando para aulas expositivas dialogadas; vivências; pesquisas bibliográficas e de 

campo; atividades práticas; resumos; esquemas; pesquisa individual e coletiva; 

problematização sobre questões ligadas à prática profissional; debates; trabalhos em grupos e 

uso da internet, das novas tecnologias da informação e da comunicação; e atividades de 

sensibilização ambiental, entre outras, a fim de favorecer o desenvolvimento de habilidades e 

de atitudes indispensáveis ao profissional que atuará nos mais variados tipos de organizações 

e que possui sua própria cultura e visão de mundo. No que se refere à relação teoria e prática, 

a instituição pesquisada entende que esta relação  

se dá através de visitas a empresas, participação em eventos promovidos pela 
Associação Brasileira de Recursos Humanos –ABRH, estudos de caso, 
simulações em sala de aula de fatos cotidianos relacionadas às práticas da 
área e participação permanente dos alunos em palestras sobre temas pontuais 
da área promovida pelo curso o outras entidades. (UNERJ, 2007, p. 31). 
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O entendimento que a instituição pesquisada apresenta da relação teoria e prática nos 

leva a levantar algumas questões. Uma delas é que apresenta questões relacionadas a 

vivências, não deixando claro que tipo de vivências podem ser desenvolvidas pelos docentes 

com esses discentes e essas discentes. Na seqüência, a instituição aponta para a 

problematização sobre as questões ligadas à área profissional sem definir que tipo de 

problematização pode ser desenvolvida e que é pertinente e indispensável para os 

profissionais da área de Recursos Humanos.  

Como um último questionamento que consideramos importante quanto às práticas de 

ensino diz respeito à sensibilização ambiental. A instituição apresenta de maneira abrangente 

esta prática, não especificando que tipo de sensibilização ambiental seria necessário para 

desenvolver as habilidades indispensáveis para um profissional de Recursos Humanos. 

Nesta relação, não estão contempladas atividades como pesquisa, projetos e estágios, 

ou seja, o Projeto Pedagógico do Curso não prevê a pesquisa, o envolvimento dos discentes e 

das discentes com a prática, com a sensibilização, com o fazer. Embora apresente questões 

relacionadas à prática de ensino, não apresenta, de maneira objetiva, possibilidades e 

estratégias para desenvolver atividades práticas e, ao mesmo tempo, estimular os discentes e 

as discentes para a prática, por meio de pesquisa, de trabalhos de conclusão de curso e 

estágios e da inserção desses discentes e dessas discentes na prática, limitando-se a intenções 

relacionadas a atividades de visitas e debates. Porém, não esclarece a efetivação deste 

processo de formação na prática que poderia estar contemplado em projetos de 

interdisciplinaridade, projetos integradores entre as disciplinas.  

Ainda a respeito da relação teoria e prática, o Projeto Pedagógico do Curso aponta 

seminários, palestras e visitas, sem, entretanto, referenciar atividades e ações que propiciem o 

conhecimento e a vivência de ações práticas desenvolvidas e organizadas pelos docentes e 

discentes em parceria. 

Dado o exposto e a partir das intenções de práticas para os Cursos Superiores de 

Tecnologia, que não especificam ações e práticas pedagógicas que efetivem essas intenções 

propostas, como docente da disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos, 

desenvolvemos, com os discentes e as discentes da 5ª Fase do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos, da UNERJ, no primeiro semestre de 2008, as 4 ações 

pedagógicas de sensibilização, já mencionadas e explicadas no Capítulo II. A seguir, 

apresentamos essas ações.  
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4.1 AÇÕES PEDAGÓGICAS DE SENSIBILIZAÇÃO DESENVOLVIDAS NA 

DISCIPLINA TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS DE RECURSOS HUMANOS 

Esta seção descreve as ações pedagógicas de sensibilização desenvolvidas com os 

discentes e as discentes da 5ª Fase do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, do 1º semestre de 2008, na disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos 

Humanos. Ações pedagógicas de sensibilização foi o nome que atribuímos ao conjunto de 

atividades desenvolvidas diretamente com as pessoas da comunidade (crianças, mães, etc.), 

bem como as etapas de planejamento e organização dessas ações. 

A reflexão sobre a prática universitária aponta para uma relação teoria e prática de 

maneira coerente, em que a teoria e a prática caminham juntas, em que o paradigma de ensino 

vai além do modelo tradicional de ensino. Conforme Freire (1996, p. 23), “ensinar não é 

transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá 

forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado”. Neste sentido, a compreensão que 

temos de ser humano não é de um sujeito passivo, sem alma, sem vida, mas de um ser que 

vive no mundo, com o mundo e para o mundo.  

No sentido apontado, organizamos as ações pedagógicas de sensibilização utilizando 

como referencial teórico Freire (1996, p. 18), para quem, “mais do que um ser no mundo, o 

ser humano se tornou uma presença no mundo, com o mundo e com os outros”. Este 

referencial nos mostra a importância da valorização do ser humano como um sujeito que faz 

parte do mundo, como sujeito histórico da sua realidade social, que pode, ao mesmo tempo, 

conhecer, compreender, assumir sua função como ser social e histórico, pensante, 

comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos (FREIRE, 1996). 

Diante desta concepção de ser humano que está inserido num contexto social e que 

necessita se envolver neste contexto é que desenvolvemos as ações pedagógicas de 

sensibilização. Neste sentido, Cardoso (apud GRINSPUN, 2002, p. 220) chama a atenção 

para a importância de a educação tecnológica  

ultrapassar os limites do ensino tradicionalmente chamado de 
técnico, ao integrar e fazer, mas também ao promover, ao mesmo 
tempo, uma reflexão crítica sobre o significado destas ações na 
sociedade atual, onde novos valores reestruturam o ser humano. 

Podemos perceber, então, que a prática docente, tanto nos referenciais de Freire (1996) 

quanto nos de Cardoso (2002), é uma ação dinâmica no mundo, que visa questionar a 
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realidade proposta, sendo que a realização destas atividades passa pela postura docente, pela 

mediação docente no processo de ensino e de aprendizagem. Cunha (1998) esclarece que o 

docente tem um papel importante na definição e no direcionamento da prática pedagógica que 

desenvolve. É a partir da prática que o docente pode favorecer o envolvimento dos discentes 

no processo de ensino e de aprendizagem.  

Para o desenvolvimento das ações pedagógicas de sensibilização, vivenciamos com os 

discentes e as discentes as etapas da organização, do planejamento e da execução. Também 

realizamos a etapa da discussão sobre as ações pedagógicas de sensibilização após o 

desenvolvimento de cada uma delas. 

Conforme mencionamos nos Caminhos Metodológicos, Capítulo II, as ações 

pedagógicas de sensibilização tiveram três momentos: a) o primeiro, que consistiu em, na sala 

de aula, os discentes e as discentes, com o docente da disciplina Tópicos Contemporâneos de 

Recursos Humanos, discutirem as propostas apresentadas pelo docente a respeito dos quatro 

temas a serem desenvolvidos durante o semestre e das estratégias utilizadas para o 

desenvolvimento dos mesmos. Quanto aos temas, os discentes e as discentes aceitaram as 

sugestões do docente e, a partir daí, entraram num consenso de que seriam, em conjunto, 

planejados e executados quatro conjuntos de atividades – um conjunto para cada tema 

proposto. A cada conjunto de atividades, incluindo os momentos de planejamento e de 

organização, demos o nome de ações pedagógicas de sensibilização. Assim, discentes e 

docente decidiram que as aulas da disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos 

seriam realizadas em dois ambientes: na sala de aula, onde seriam planejadas e organizadas as 

ações, e no Lar das Crianças, situado em Guaramirin, SC; no Auditório da UNERJ; no 

Programa de Proteção à Criança e o Adolescente (Procad), em Jaraguá do Sul; e no Lar das 

Flores, também em Jaraguá do Sul, onde seriam vivenciadas as ações. Cabe ressaltar que, 

como docente, levamos para a sala de aula apenas as sugestões dos temas, que já constavam 

em nosso Plano de Ensino e Aprendizagem, o qual havíamos elaborado em cumprimento às 

exigências da instituição. Após a discussão com os discentes e as discentes sobre os temas e 

as atividades, reformulamos o Plano de Ensino e Aprendizagem, conforme as deliberações 

feitas em sala de aula (Apêndice B); b) o segundo momento consistiu no planejamento e na 

organização das ações, por nós considerados os preparativos; e c) o terceiro momento 

consistiu na execução das atividades, ou seja, nas vivências das ações. Neste momento, os 

discentes e as discentes executaram, no Lar das Crianças, no PROCAD, no Auditório da 

UNERJ e no Jardim das Flores, as atividades programadas em sala de aula.  
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Muito mais do que as etapas e/ou ações desenvolvidos pelos discentes e pelas 

discentes na disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos, tais ações estão 

vinculados a valores e a interesses dos discentes e das discentes na realização das mesmas e 

buscam a participação e o envolvimento dos discentes e das discentes em atividades 

alternadas. 

Assim, tendo como ponto de partida o Programa de Ensino e Aprendizagem da 

disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos que previa abordagem dos temas 

crianças; mães; crianças e adolescentes; e terceira idade (APÊNDICE B) desenvolvemos, em 

parceria com os discentes e as discentes, ações pedagógicas de sensibilização, tendo como 

sujeitos “crianças”, “mães”, “crianças e adolescentes” e “idosos”, o que justifica a 

nomenclatura que utilizamos para nomear as ações: “Crianças”, “Mães”, “Crianças e 

Adolescentes” e “Terceira Idade”. Essas ações, desenvolvidas no período de abril a julho de 

2008, com a frequência de uma por mês, também tiveram como sustentação valores, como 

veremos na seção 4.3.  

Inicialmente, como professor, desenvolvemos estudos, discussões e análises, tendo 

como referencial os conteúdos inseridos no PEA, seguidos de demais ações descritas em cada 

uma das ações pedagógicas de sensibilização expressas nos capítulos subseqüentes.  

As ações pedagógicas de sensibilização desenvolvidas buscaram inserir os discentes e as 

discentes na realidade atual escolhida por eles. Por ser um processo de inserção, a primeira 

etapa diz respeito à sensibilização. Como etapa subseqüente, torna-se necessária a reavaliação 

de como estas ações podem se traduzir em projetos de ações sociais, bem como o resgate dos 

valores sociais praticados nestas ações. Uma outra reflexão diz respeito a como tais ações 

podem fazer parte da prática docente no Curso Superior de Tecnologia. Estas reflexões surgem 

em decorrência de que este curso busca formar profissionais que atuarão com pessoas que 

possuem características, habilidades e potencialidades diferenciadas, sendo necessário o 

conhecimento da realidade e dos sujeitos que constituirão seu ambiente de trabalho.  

Cunha (2007, p. 16) menciona que a relação teoria e prática é sempre mediada pela 

cultura e que essa condição precisa ser percebida pelo professor.  A ação de ensino não pode se 

isolar do espaço/tempo onde se realiza, pois está ligada de maneira intensa a determinações que 

gravitam em torno dela. Neste sentido, as ações não pretendem apenas ter um fim em si 

mesmas, mas querem trazer novas oportunidades de reflexões e ações sobre a relação teoria e 

prática e inserção das pessoas na realidade, com a intenção de não tornar assistencialistas tais 

ações atividades. 



 

 

79 

Para a organização destas atividades, escolha do local e programação, utilizamos a 

técnica braimstorming ou “‘tempestade cerebral’ que se destina à geração de idéias e sugestões 

criativas que rompam os limites e paradigmas dos membros da equipe e permitam avanços 

significativos na busca de soluções” (OLIVEIRA, 1995, p. 3).   

As ações – escolha do tema, definição dos objetivos, seleção, planejamento, preparação 

e execução –, foram definidas tendo como metodologia e ferramenta de trabalho 5W 1H 

(OLIVEIRA, 1995). Esta ferramenta surgiu a partir de Ishikawa16 (1968 apud OLIVEIRA, 

1995) e é também chamada de plano de ação, sendo capaz de orientar as diversas ações que 

deverão ser implementadas. Serve como referências às decisões, permitindo que seja feito o 

acompanhamento do desenvolvimento do projeto. É um documento que, de forma organizada, 

identifica as ações e responsabilidades pela sua execução, entre outros aspectos. Apesar de ser 

considerada uma ferramenta de caráter gerencial, se aplica perfeitamente à realidade das 

equipes de aprimoramento no planejamento e condução de suas atividades. Todo plano de 

ação deve estar estruturado para permitir a rápida identificação dos elementos necessários à 

implementação do projeto (OLIVEIRA, 1995, p.113). Esta metodologia recebeu o nome 5W 

1H devido à primeira das palavras inglesas: Why? (Por que deve ser executada a tarefa ou o 

projeto? É a “justificativa”.), What? (O que será feito? São as “etapas”.), Who? (Quem 

realizará as tarefas? São as “responsabilidades”.), When? (Quando cada uma das tarefas 

deverá ser executada? É o “tempo”.), Where? (Onde cada tarefa será executada? É o “local”.), 

e da palavra iniciada pela letra H – How? (Como deverá ser realizada cada tarefa/etapa? É o 

“método”) (OLIVEIRA, 1995, p. 113). 

Sobre a definição das ações, relaizada com os discentes e as discentes, queremos 

destacar  que, durante este processo, tivemos a oportunidade de agir em consonância com 

Tardif (2002), para quem os discentes e as discentes são sujeitos do conhecimento, e não 

simplesmente espíritos virgens aos quais nos limitamos a fornecer conhecimentos 

disciplinares e informações procedimentais, como sendo apenas máquinas que não são frutos 

de um contexto social.  Igualmente tomamos por base Anastasiou e Pimenta (2005) que 

alertam os docentes para que levem em conta as características dos discentes e das discentes, 

                                                 
16 “Kaoru Ishikawa, em 1968, objetivando facilitar o estudo dos profissionais da qualidade organizou um 
conjunto de ‘ferramentas’, de natureza gráfica e estatística, denominando-as ‘7 ferramentas do Controle da 
Qualidade’. Nos últimos anos, a elas foram incorporadas outras, já amplamente utilizadas nas diversas áreas do 
conhecimento, e que se mostram eficientes quando aplicadas às questões relacionadas à qualidade. Algumas das 
‘ferramentas’ consistem apenas em artifícios mnemônicos que facilitam o direcionamento de uma tarefa de 
análise ou planejamento (exemplo 5W 1H). O número sete é uma alusão às tradições japonesas, ao lembrar as 7 
armas dos samurais. Na prática, este número não deverá ser fator limitante da criatividade. Poderemos reunir 
tantas ‘ferramentas’ quantas forem necessárias ao desenvolvimento de um projeto específico”. (OLIVEIRA, 
1995, p, 2) 
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sem esperar de imediato comportamentos e desempenho já direcionados à futura profissão. 

Assim, com base em Tardif (2002) e Pimenta e Anastasiou  (2005), procuramos conhecer os 

discentes e as discentes participantes da pesquisa durante o processo de definição das ações 

por considerarmos uma postura indispensável para o desenvolvimento da prática docente. 

A partir da definição das ferramentas e métodos de trabalhos, na sequência, 

apresentamos a descrição de cada uma das ações pedagógicas de sensibilização desenvolvidas 

na disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos. Cabe lembrar que toda a 

organização, preparação e execução das ações pedagógicas de sensibilização teve a 

participação direta dos discentes e das discentes, em parceria com o docente da disciplina, no 

caso, o autor desta pesquisa. 

4.1.1 Ação pedagógica de sensibilização 01: “Crianças” 

A partir da discussão sobre o conteúdo da unidade I do PEA – a importância do 

envolvimento do profissional de Recursos Humanos no contexto social –, apresentamos aos 

discentes e às discentes o texto de Ferreira (2008), intitulado “Recursos Humanos na empresa 

cidadã” (ANEXO A), com base no qual expomos, como docente, o seguinte questionamento:  

Que desafios este texto traz para a área de Recursos Humanos nas organizações? 

Apresentamos, também, aos discentes e às discentes a seguinte citação de Leonardo 

Boff  –  “O imprescindível não é o saber, mas o sentir” – e perguntamos: Que importância a 

atitude mencionada por Leonardo Boff tem para a gestão de Recursos Humanos na 

contemporaneidade? 

A partir dos questionamentos feitos, em seminário, os discentes e as discentes 

refletiram, analisaram e discutiram as situações apresentadas e, em seguida, foram levados(as) a 

pensar, a planejar e a elaborar a ação de sensibilização “Crianças”. Neste caso, a postura como 

docente foi de mediador, facilitador e motivador para a construção das atividades práticas, tendo 

como base Masetto (2003). 

Na postura de pesquisador, a proposta de estimular os alunos para a elaboração de 

atividades práticas teve como fundamento estudos de Behrens (1996), sobre a importância de 

desenvolver metodologias de ensino diferenciadas; de Freire (1996), quanto a direcionar a 

prática docente para a promoção da interação dos discentes com a realidade.  

Assim, esta ação pedagógica de sensibilização foi desenvolvida com crianças órfãs em 

situação de risco, entre zero e 12 anos, do Lar da Criança “Marcos Valdir Moroso”, situado na 
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Rua Aldano José Vieira, 757, bairro Avaí, em Guaramirim, município nordeste catarinense. 

No momento da execução da ação pedagógica de sensibilização, residiam, no Lar, 12 

crianças.  

Para atender às crianças e desenvolver os trabalhos, a instituição conta com três 

monitoras, cozinheira, faxineira, assistente social e psicóloga. O regime de funcionamento 

desta instituição é integral, podendo atender as crianças em regime de semi-internato ou 

internato (A NOTÍCIA, 2008, site).  

Os principais objetivos eram:  

• Sensibilizar os discentes e as discentes para conhecer a realidade do Lar das 

Crianças de Guaramirim; 

• Planejar as atividades voltadas para o Lar das Crianças; e 

• Desenvolver atividades que permitissem a interação e a vivência entre discentes e 

crianças residentes no Lar da Criança. 

As atividades foram desenvolvidas no dia 19 de abril de 2008, com início às 14 horas 

e término às 18 horas. Desta ação pedagógica de sensibilização participaram 12 crianças e 

duas monitoras da instituição (Figuras 01 e 02).  

 

 
Figura 01 – Ação pedagógica de sensibilização “Crianças”: alguns(mas) participantes e crianças  

Fonte: Pesquisador (2008)  
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Figura 02 – Ação pedagógica de sensibilização “Crianças”: algumas participantes 
Fonte: Pesquisador (2008). 

Esta ação pedagógica de sensibilização teve como principais atividades: elaboração e 

entrega de convites; atividades de integração; elaboração e desenvolvimento de gincana com 

as crianças; organização da confraternização (café); pinturas faciais nas crianças; elaboração 

de lembranças para serem entregues no dia; e por fim, compras dos materiais e alimentos para 

realização das atividades no Lar das Crianças. No dia da realização da ação pedagógica de 

sensibilização, foram desenvolvidas atividades de integração, brincadeiras pedagógicas e 

contação de história, finalizadas com uma confraternização, após a qual as crianças receberam 

presentes (Figura 03). 

 

Figura 03 – Ação pedagógica de sensibilização “Crianças”: preparativos para confraternização 
Fonte: Pesquisador (2008) 
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A Figura 03 mostra a confraternização que encerrou a ação pedagógica de 

sensibilização “Crianças”. 

4.1.2 Ação pedagógica de sensibilização 02 : “Mães” 

No que se refere à ação pedagógica de sensibilização “Mães”, inicialmente, na postura 

de professor, com base no PEA da disciplina, realizamos com os discentes e as discentes uma 

discussão sobre a temática dois do PEA, qual seja, “A valorização das pessoas como um 

diferencial competitivo nas relações interpessoais”. A partir desta temática, realizamos um 

debate utilizando o texto “7 habilidades capitais do relacionamento interpessoal” (ANEXO B), 

de Tiba (2009). A partir destas reflexões, apresentamos, como desafio, a elaboração de 

atividades que pudessem apresentar habilidades interpessoais. Neste caso, na postura, como 

docente, de mediador, facilitador e motivador para a construção das atividades práticas, nos 

referenciamos em Masetto (2003). 

Na postura de pesquisador, nos fundamentamos em Sacristán e Perez Gómez (1996), 

que apontam a importância de transformar a vida da aula e da escola de modo a vivenciar  

práticas sociais e intercâmbios acadêmicos que induzam à solidariedade e à experimentação 

compartilhada.  Igualmente nos fundamentamos em Pimenta e Anastasiou (2005), que afirmam 

que a educação é um meio de humanizar as pessoas e que, por meio dela, as pessoas podem 

desenvolver atitudes humanitárias.  

Assim, a ação pedagógica de sensibilização “Mães” voltou-se para uma homenagem às 

mães (Figura 04) dos discentes e das discentes da 5ª fase do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos. 

 

Figura 04 – Painel alusivo à ação pedagógica de sensibilização “Mães”  
Fonte: Pesquisador (2008) 
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A ação pedagógica de sensibilização “Mães” foi desenvolvida no Centro Universitário 

de Jaraguá do Sul, no dia 09 de maio de 2008. Contou com a presença de 18 mães e familiares 

dos discentes e das discentes, do Coral Universitário da instituição e da coordenadora do 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. 

Os principais objetivos eram: 

• Possibilitar o envolvimento e a participação discente no planejamento e organização 

de ações para as mães dos discentes e das discentes do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos; 

• Organizar homenagem para as mães dos discentes e das discentes do Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; 

• Promover a visitação das mães dos discentes e das discentes do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos na instituição. 

A execução desta ação pedagógica de sensibilização obedeceu à seguinte ordem: 

início da homenagem no Auditório da UNERJ (Bloco E); leitura da mensagem (Figura 05); 

apresentação de vídeo; entrega de lembranças; encerramento com o Coral Universitário 

(Figura 6) e visita institucional. 

 
Figura 05 – Ação pedagógica de sensibilização “Mães”: leitura de mensagem  

Fonte: Pesquisador (2008) 
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Figura 06 – Ação pedagógica de sensibilização “Mães”: apresentação do Coral  

Universitário da UNERJ  
Fonte: Pesquisador (2008). 

As atividades referentes à ação pedagógica de sensibilização “Mães” tiveram a 

duração de 2 horas, aproximadamente, e a distribuição das mesmas contou com a participação 

dos discentes e das discentes em variadas funções, como: líder da ação pedagógica de 

sensibilização; elaboração dos convites: entrega do ofício (Carta); controle da presença; 

elaboração das lembranças; leitura da apresentação no Auditório da UNERJ (fazer 

cronograma); elaboração de vídeo da turma; mensagem; recepção das mães na Entrada da 

UNERJ; recepção no Auditório da UNERJ; distribuição das mães em grupos e 

acompanhamento das mesmas em visita à instituição; leitura de um poema; entrega dos 

convites para o Dia das Mães.  

4.1.3 Ação pedagógica de sensibilização 03: “Crianças e Adolescentes” 

Esta ação pedagógica de sensibilização relaciona-se ao terceiro conteúdo programático  

da disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos – “A proximidade com pessoas 

diferentes do cotidiano: uma estratégia de aprendizagem e conhecimento”, a partir do qual 

apresentamos, como docente,  a afirmação “não vivemos num mundo de autômatos 

programados para agir de forma homogênea na busca dos mesmos objetivos”, extraída do texto 

de Tanure (2006), intitulado “Qual o papel do seu personagem?”  (ANEXO C). O nosso 

objetivo, como docente, com esta afirmação de Tanure, foi promover um debate sobre a 
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experiência de trabalhar com pessoas diferentes do nosso cotidiano, o que consideramos que se 

constitui um desafio para o profissional de recursos humanos.  

Na seqüência do debate e das discussões, trouxemos para a turma o desafio de construir 

uma ação de sensibilização que valorizasse os diferentes. Para tanto, enquanto professor, nos 

alicerçamos em Cunha (1998), especificamente em seus estudos sobre o professor universitário 

que, para o autor, tem um papel importante no processo de transição de paradigmas, podendo 

ser o facilitador e articulador do paradigma de ensinar e de aprender na universidade. No 

sentido apontado por Cunha (1998), compreendemos que, naquele momento, o docente teve um 

papel importante como articulador do processo de construção de conhecimento, no caso, no 

planejamento das ação de sensibilização “Crianças e Adolescentes”. 

Como pesquisador, utilizamos os principais referenciais teóricos de Freire (1996), com a 

intenção de promover a inserção dos discentes na realidade, e os de  Tardif (2002), para quem o 

exercício da docência  não é exercido sobre um objeto, um fenômeno a ser conhecido ou uma 

obra a ser produzida, mas é desenvolvida num contexto em que o humano é determinante e 

onde estão presentes símbolos, valores e sentimentos. 

Com as posturas mencionadas, ora como docente ora como pesquisador, 

desenvolvemos a ação pedagógica de sensibilização “Crianças e Adolescentes”, no Programa 

de Proteção à Criança e ao Adolescente (PROCAD), de Jaraguá do Sul, no dia 14 de junho de 

2006, tendo a participação de 10 crianças e duas monitoras que atuam no PROCAD (Figura 

07).   

 

Figura 07 – Ação pedagógica de sensibilização “Crianças e Adolescentes”:  
o docente, discentes e uma criança do Procad  

Fonte: Pesquisador (2008) 
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A casa de apoio é destinada ao atendimento de crianças e adolescentes com idade 

entre zero e 18 anos incompletos, encaminhados pelo Conselho Tutelar e pelo Juizado da 

Infância e da Juventude, por estarem em situação de risco pessoal e social: vítimas de 

negligência, exploração, omissão, opressão, abuso sexual e social. O programa busca priorizar 

todos os direitos dos residentes, proporcionando acesso à educação, ao lazer, à cultura e à 

convivência familiar, quando existe esta possibilidade. O PROCAD conta com 14 

funcionários, entre atendentes, psicólogo, assistente social, pedagoga, educador social e 

vigias, além da supervisora, sendo que todos trabalham em escala de quatro turnos 

(ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DE SANTA CATARINA, 2008, site). 

Esta ação pedagógica de sensibilização apresentava os seguintes objetivos: 

• Propiciar o envolvimento e a participação discente no planejamento e organização 

de atividades para as crianças e adolescentes do PROCAD, de Jaraguá do Sul; 

• Desenvolver atividades que valorizassem as crianças e adolescentes que residem no 

PROCAD;  

• Estimular os discentes e as discentes para a valorização e solidariedade com as 

crianças e adolescentes. 

A programação prevista foi desenvolvida em 3 horas, com início às 14 horas e término 

às 17 horas, e compôs-se das seguintes atividades: 

• Integração e brincadeiras entre discentes e crianças presentes no PROCAD (Figura 

08); 

• Quadrilha organizada e realizada com os discentes e as discentes participantes da 

pesquisa, 

• Pescaria (Figura 09), 

• Lanche e 

• Encerramento, com a entrega de brinquedos e guloseimas para as crianças e 

adolescentes. 
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Figura 08 – Ação pedagógica de sensibilização “Crianças e Adolescentes”:  
Integração e brincadeiras entre discentes e crianças 

Fonte: Pesquisador (2008) 
 
 
 
 

 

Figura 09 –  Discentes e crianças do PROCAD na “pescaria” 
Fonte: Pesquisador (2008) 

Para melhor desenvolvimento das atividades propostas, os discentes e as discentes se 

distribuíram em grupos e tarefas. Assim, escolheram um discente para líder da ação 

pedagógica de sensibilização e se distribuíram nos seguintes grupos: Grupo 1: Integração: 

(brincadeiras); Grupo 2: Quadrilha; Grupo 3: Pescaria; Grupo 4: Decoração do local; Grupo 5: 

Alimentação.  
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4.1.4 Ação pedagógica de sensibilização 04: “Terceira Idade”  

Esta ação pedagógica de sensibilização teve como ponto de partida o último conteúdo 

proposto pelo PEA: a escuta ativa: valor indispensável para o profissional de recursos 

humanos. Para esta temática, utilizamos dois textos: a) “Seja irresistível”, de Soares (2009) e 

b) “Ouvindo o inaudível”, de Rangel (2002). Trabalhamos os textos em sala de aula tendo 

como principal questionamento: Qual a relação existente entre os textos e a escuta ativa para 

um profissional de Recursos Humanos?  

Feitas as análises e as discussões, apresentamos, como docente, para a referida turma 

de discentes, o desafio de organizar, planejar e desenvolver atividades que demonstrassem a 

escuta ativa. Cabe ressaltar que os discentes e as discentes foram por nós mediados, conforme 

os ensinamentos de Tardif (2002) de que ensinar é entrar em sala de aula e colocar-se diante 

de um grupo de discentes, estabelecendo relações e desencadeando com eles um processo de 

formação mediado por interações. Na postura de pesquisador, utilizamos como principais 

referenciais teóricos para esta atividade Cunha (2007), que aponta que a pedagogia é feita 

com diálogos, mostrando que, para ser docente, há necessidade de ter conhecimentos 

específicos, mas, principalmente, ter habilidades de estabelecer relacionamento interpessoal. 

Nesta mesma direção, Machado (2000, p. 56) aponta para a necessidade do “cultivo do 

diálogo, da tolerância do outro, do reconhecimento da diversidade humana como uma grande 

riqueza.” O cultivo do diálogo é elemento importante para o desenvolvimento da escuta ativa.  

Desenvolvemos, então, a ação pedagógica de sensibilização “Terceira Idade” na 

Associação de Assistência aos Idosos – Lar das Flores, em Jaraguá do Sul, com pessoas da 

terceira idade, no dia 12 de julho de 2008, contanto com a presença de 60 idosos e do 

ecônomo responsável pela administração do Lar (Figura 10).  
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Figura 10 – Ação pedagógica de sensibilização “Terceira Idade”: participantes 

Fonte: Pesquisador (2008) 

Esta ação pedagógica tinha os objetivos de: 

• Desenvolver a escuta ativa dos discentes e das discentes por meio do contato com as 

pessoas da terceira idade do Lar das Flores, de Jaraguá do Sul; 

• Rememorar e valorizar a história das pessoas mais experientes como um diferencial 

importante nas relações interpessoais; 

• Promover atividade de integração com as pessoas da terceira idade. 

A partir das questões apresentadas, foi desenvolvida a seguinte programação: 

• Saudação inicial para os presentes (apresentação dos discentes e das discentes da 

turma) (Figura 11); 

• Conversa com os idosos (discentes conversam com os idosos); 

• Confraternização com café da tarde oferecido e organizado pelos discentes e pelas 

discentes da turma (Figura 12); 

• Mensagem utilizando equipamento multimídia; 

• Encerramento (Figura 13). 
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Figura 11 – Ação pedagógica de sensibilização “Terceira Idade”:  
saudação inicial para os presentes 

Fonte – Pesquisador (2008) 
 

 

 

 

Figura 12 – Ação pedagógica de sensibilização “Terceira Idade”:  
“confraternização com café” 

Fonte: Pesquisador (2008) 
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Figura 13 – Encerramento da ação pedagógica de sensibilização “Terceira Idade” 
Fonte: Pesquisador (2008) 

Para facilitar o desenvolvimento das ações, os discentes e as discente se distribuíram 

grupos, a partir do interesse de cada um. Dessa forma, foi escolhido um(a) discente como 

líder e organizador(a) da ação pedagógica de sensibilização e formados os seguintes grupos: 

Grupo 01 (Histórias); Grupo 02 (Café); Grupo 03 (Apoio); Grupo 04 (Decoração);  Grupo 05  

(Mensagem); e Grupo 06  (Apresentação da Mensagem). 

Cabe destacar que todos os discentes e todas as discentes contribuíram com R$ 5,00 

para a compra dos mantimentos para a confraternização. 

Na seqüência, a partir das ações de sensibilização descritas neste capítulo, 

apresentamos os dizeres dos discentes e das discentes sobre as ações pedagógicas de 

sensibilização. 

4.2 OS DIZERES DOS DISCENTES SOBRE AS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

DESENVOLVIDAS NA DISCIPLINA TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS DE RECURSOS 

HUMANOS E SUAS CONCEPÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS 

Nesta seção, descrevemos e avaliamos os dados coletados com a entrevista projetiva 

que foi aplicada, no 1º semestre de 2008, à 5ª fase do Curso Superior de Tecnologia em 
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Gestão de Recursos Humanos, da UNERJ. Os dados referentes a esta entrevista – imagens e 

dizeres – encontram-se no Apêndice D. 

A disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos, ministrada pelo 

pesquisador enquanto docente contemplou uma complementação da carga horária na matriz 

curricular do curso aqui enfocado com o objetivo de  

desenvolver nos discentes a partir da construção de projetos sociais  valores da 
solidariedade, percepção, planejamento e organização de projetos, trabalho em 
grupo, escuta ativa e da auto-estima, importantes para os profissionais que desejam 
atuar na gestão de Recursos Humanos ou de Pessoas. (PROGRAMA DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM, APÊNDICE B). 

 A disciplina enfocada teve como principais objetivos desenvolver práticas no sentido 

de colocar os discentes e as discentes em contato com contextos sociais diferentes da 

realidade vivenciada por eles e por elas e propiciar uma oportunidade de terem uma nova 

visão da realidade que os(as) cerca, indo além da realidade universitária e/ou do mercado de 

trabalho, no sentido de promover a intervenção e a mudança na realidade em que estão 

inseridos.   

Para atingir os objetivos da disciplina, desenvolvemos na referida turma 04 ações 

pedagógicas de sensibilização, todas direcionadas para a prática e para a vivência, diferente 

do ensino que normalmente prevê a teoria e utiliza a prática e a vivência como 

complementação desta. Essas ações foram organizadas em parceria com os discentes e as 

discentes e, depois de vivenciadas, foram discutidas em sala de aula. Após, aplicamos aos 

discentes e às discentes a entrevista projetiva individual para que expressassem suas 

concepções sobre as ações.  

Conforme o Programa de Ensino e Aprendizagem (APÊNDICE B), a disciplina 

Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos tem em sua gênese a preocupação de 

desenvolver atividades pedagógicas que envolvam os discentes e as discentes nas situações do 

cotidiano. Este envolvimento discente pode ser comparado às estratégias que muitas das 

organizações na contemporaneidade estão utilizando em suas práticas empresariais, por meio 

de programas de voluntariado social, ações sociais e atividades de filantropia. Estas 

estratégias de inserções com a comunidade ao mesmo tempo em que possibilitam o 

conhecimento da realidade local, desenvolvem nas pessoas conhecimentos, habilidades e 

atitudes sobre planejamento, respeito, solidariedade, percepção e a escuta ativa, valores 

indispensáveis para os profissionais que desejam atuar na área de Recursos Humanos e Gestão 
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de Pessoas. Neste sentido, a disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos, 

torna-se um meio de desenvolver estes valores individuais e sociais. 

As ações pedagógicas de sensibilização desenvolvidas, foram: “Crianças”, “Mães”, 

“Crianças e Adolescentes” e “Terceira Idade”. Para coletar os dados sobre a concepção dos 

discentes e das discentes a respeito das ações, utilizamos, conforme consta no Capítulo II, 

uma entrevista projetiva individual, para a qual utilizamos como tópico-guia o seguinte item: 

“Selecione uma imagem que  represente as ações desenvolvidas na disciplina Tópicos 

Contemporâneos de Recursos Humanos, no 1º semestre de 2008 e justifique a sua escolha”. 

Passamos, então, para a descrição e a interpretação das respostas dadas pelos 

discentes. Cabe afirmar que a valorização dos dizeres discentes deu-se em função de que a 

palavra, conforme Bakthin (1997, p. 350), “é discurso e ideologia, [...] é um produto que faz 

parte da sociedade, supõe um movimento dinâmico, uma inter-relação com a representação do 

real”. 

De acordo com a Discente 5, “[...] são novas idéias para ajudar a comunidade ou uma 

pessoa até ajudar algum lugar, trazendo melhorias, benefícios e mudanças para melhor”. 

O Discente 9, por sua vez, tem a seguinte concepção das ações pedagógicas de 

sensibilização desenvolvidas na disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos  

no 1º semestre de 2008: “[...] Temos uma visão ampla com todos os acontecimentos no nosso 

país e no mundo. Uma visão onde estamos e onde queremos chegar como pessoas”. 

Os dizeres expressos pela Discente 5 e pelo Discente 9 mostram que, para eles, as 

ações pedagógicas de sensibilização possibilitaram novas idéias (Discente 5) e trouxeram uma 

visão mais ampla a respeito da sociedade (Discente 9), reforçando o papel da universidade na 

formação discente. Pimenta e Anastasiou (2005, p. 81) afirmam que “educar na universidade 

significa ao mesmo tempo preparar os jovens para se elevarem ao nível da civilização atual”.  

Entendemos, com base nas autoras, que preparar os jovens para se elevarem ao nível da 

civilização atual significa desenvolver uma formação que acompanhe a realidade atual, 

fazendo com que os discentes e as discentes possam elevar seu nível intelectual e acompanhar 

a realidade contemporânea e os desafios que esta apresenta. 

Procuramos estabelecer uma relação entre os dizeres da Discente 5 e do Discente 9 

com as concepções de Pimenta e Anastasiou (2005) e entendemos como fundamental o papel 

do docente, visto que ele pode possibilitar que os discentes e as discentes tenham uma visão 

diferente da realidade e de mundo, que consigam obter conhecimentos teóricos e práticos, mas 

que, principalmente, consigam desenvolver a percepção e a visão sistêmica como um todo. 

Daí a importância da prática docente no desenvolvimento desses valores. 
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Para a Discente 10, “[...] a matéria deve ser ‘não pensar em seu próprio nariz’ 

somente, mas do mundo, meio ambiente e pessoas”. 

A concepção da Discente 10 estabelece relação entre o individual – “seu próprio 

nariz” e o coletivo – “mundo, meio ambiente e pessoas”, mostrando, com isso, a visão da 

existência de algo além de si própria. As palavras desta discente nos remetem a Pimenta e 

Anastasiou (2005, p. 81) que explicam que “a educação é um processo de humanização que 

ocorre na sociedade humana com a finalidade explícita de tornar os indivíduos participantes 

do processo civilizatório e responsável por levá-lo adiante”. 

Consideramos que a concepção da Discente 10 constitui um primeiro passo para o 

processo de humanização mencionado por Pimenta e Anastasiou (2005), no sentido de que 

esta discente mostrou ter tido a percepção de que, no contexto em que vive, há, além dela, 

outras pessoas. A partir daí, havendo continuidade do processo, poderá ocorrer a humanização 

e a participação desse indivíduo no processo civilizatório.   

A afirmação de Pimenta e Anastasiou (2005), se relacionada aos dizeres da Discente 

10, sugere a importância que a educação tem na formação dos discentes e das discentes, no 

sentido de que a educação, a disciplina e as ações docentes devem ser preocupar com uma 

formação discente voltada para o coletivo, e não apenas para o individual, sendo necessário o 

envolvimento desses discentes e dessas discentes com a realidade prática, por meio de ações 

que possibilitem a eles e a elas conhecer o meio onde vivem e nele atuarem. Em relação a este 

nosso raciocínio, encontramos que Cunha (1998), em seus estudos sobre o professor 

universitário na transição de paradigmas, aponta na direção de que o professor tem um papel 

importante no processo de transição de paradigmas, podendo ser o facilitador e o articulador 

do paradigma de ensinar e de aprender na universidade. Daí a importância do professor neste 

processo de ensino e de aprendizagem, que pode romper e transpor com o paradigma do 

individualismo e da competição presentes em nossa realidade contemporânea. 

A Discente 4 escolheu uma imagem que, para ela, “[...] lembra a disciplina de 

Tópicos Contemporâneos, principalmente pela relação que estamos tendo com as crianças, 

que inclusive vale ressaltar está sendo experiência maravilhosa”. 

Os dizeres da Discente 4 apontam, ao mesmo tempo, para a relação com o outro, no 

caso com as crianças, e que esta relação se transformou em uma “experiência” que “está 

sendo maravilhosa”. O uso da palavra “maravilhosa” nos leva a pensar que a ação pedagógica 

de sensibilização 01 – “Crianças” – tenha despertado na Discente 4 sentimentos, que 

poderiam ser de admiração, de deslumbramento, de fascínio, de prazer, visto que a palavra 

“maravilhosa”, segundo Houaiss (1999, p. 1848) significa “que provoca grande admiração, 
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deslumbramento, fascínio, prazer”. Neste caso, o que nos interessa saber é que, pelo menos, 

uma das ações pedagógicas – “Crianças” – de alguma forma, sensibilizou a Discente 4.  

Em se tratando, ainda, de palavras que sugerem sentimentos, temos os dizeres da 

Discente 19, a qual afirmou que “[...] A disciplina específica representa interação, união, 

diversidade, enfim… uma mistura de emoções”. Esta discente detém sua atenção na 

“interação”, na “união” e na “diversidade”, resumindo-as como “emoções”, o que sugere que, 

para ela, haveria muito mais a ser dito.  As palavras “interação” e “união” nos levam a supor a 

existência de outras pessoas com as quais podemos interagir e às quais podemos nos unir com 

determinados objetivos. Neste sentido, encontramos em Freire (1996, p. 18) que cada “um de 

nós é um ser no mundo, com o mundo e com os outros”.  

As palavras de Freire (1996) nos conduzem para algumas direções no que se refere à 

prática docente. Uma delas diz respeito à interação dos discentes com a realidade, isto é, à 

inserção dos discentes e das discentes no mundo, não restringindo a prática ao espaço da sala 

de aula propriamente dito, não exercendo assim atividades pedagógicas isoladas que tenham 

na sala de aula um fim em si mesmo, mas, na medida do possível, poder relacionar atividades 

teóricas desenvolvidas em sala de aula com a realidade prática vivenciada por cada um dos 

discentes e das discentes, visto que cada discente é fruto de um contexto social. 

Um outro aspecto é que, quando a Discente 19 aponta para “diversidade”, a “emoção” 

e a “interação”, parece sugerir que a prática docente não pode estar submissa somente à 

pessoa do docente. Não pode apenas pressupor que o docente ensina e os discentes e as 

discentes tenham que aprender de maneira prazerosa todas as suas intenções de ensino. Neste 

sentido, o desafio que se apresenta para o docente, em sua prática universitária, é ir além da 

sala de aula, é de compreensão do mundo e da realidade social que cerca seus discentes e suas 

discentes, estabelecendo uma relação com o contexto (mundo) dos discentes e das discentes 

por meio de ações pedagógicas significativas para os discentes e as discentes, como podemos 

perceber nos dizeres da Discente 4 e da Discente 19, já mencionadas.   

Com base em Freire (1996), podemos afirmar que os dizeres das discentes 4 e 19 

mostram a importância de romper o paradigma tradicional de ensino centrado em sala de aula 

e na figura do docente, direcionando para uma prática contextualizada, que interaja com a 

realidade sociocultural, possibilitando uma prática universitária voltada não somente para a 

compreensão, mas para a leitura da realidade e do mundo dos sujeitos envolvidos no processo 

de ensino e de aprendizagem. Este é um dos desafios importantes que a prática docente 

universitária tem, qual seja, romper e ir além do paradigma de ensino tradicional, em que o 

docente é o detentor de saber, em que a teoria antecede a prática e em que o mundo é apenas 
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compreendido, mas não é conhecido, apresentado nem é feita a leitura e a vivência desse 

mundo com os discentes e as discentes.  

O Discente 2 esclareceu que a imagem por ele escolhida “[..] representa 

responsabilidade e visão social. A responsabilidade nossa com as pessoas e o planeta”. Esse 

discente relacionou as ações pedagógicas de sensibilização com a responsabilidade social, 

com ênfase em nossa responsabilidade social quanto às pessoas e ao planeta. Entendemos que 

estes dizeres não estão referenciando questões relacionadas à prática docente quanto à 

responsabilidade social, muito menos estão apontando elementos da responsabilidade social. 

Estão apenas referenciando questões sobre “responsabilidade nossa com as pessoas e o 

planeta”. 

Na mesma direção de responsabilidade, a Discente 7 indicou “Criatividade / 

Responsabilidade / Meio ambiente /Ser humano” para expressar a sua concepção sobre as 

ações pedagógicas de sensibilização desenvolvidas na disciplina Tópicos Contemporâneos de 

Recursos Humanos. 

Aproximando os dizeres do Discente 2 e da Discente 7, temos de similar a menção à 

responsabilidade social e ao meio-ambiente, sem, entretanto, haver demonstração de 

preocupação em refletir sobre tais questões, limitando-se apenas em citar. 

Sem pretender desconsiderar o aspecto da responsabilidade social citada pelo discente 

e pela discente, cabe ressaltar que, hoje, na sociedade, esta terminologia é empregada, muitas 

vezes, sem o real cuidado e conhecimento sobre o assunto. Assim o Discente 2 e a Discente 7 

fizeram apenas referência à terminologia, não se detendo em expressar o que consideram uma 

prática de responsabilidade social propriamente dita. 

Diante disso, essas expressões de responsabilidade social serão deixadas num segundo 

plano, visto que a proposta do trabalho de pesquisa é avaliar, por meio dos dizeres dos 

sujeitos da pesquisa, as ações pedagógicas de sensibilização desenvolvidas na disciplina 

Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos. Entretanto, o que os dizeres da Discente 7 

trouxeram como ponto importante para a discussão e reflexão sobre a prática universitária 

docente diz respeito à expressão “criatividade”. É importante porque o desenvolvimento da 

criatividade tem relação com o processo de ensino e de aprendizagem. Quando falamos em 

criatividade do ponto de vista pedagógico, relacionamos a prática com a metodologia utilizada 

em sala, haja vista que, nesse processo, as práticas podem estimular o desenvolvimento da 

criatividade nos discentes e nas discentes tornando-os(as) co-participantes deste processo. 

Neste sentido, a valorização da criatividade nos discentes e nas discentes é construída a partir 
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de um novo paradigma de ensino que reconheça a dúvida, o processo e a incerteza, e não a 

uniformidade, a linearidade e o cartesianismo no processo de ensino e de aprendizagem. 

Ao nos referirmos à criatividade, estamos, ao mesmo tempo, do ponto de vista 

pedagógico, referenciando questões relacionadas à metodologia empregada em sala de aula. A 

metodologia empregada poderá facilitar ou dificultar este processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Em se tratando da metodologia, Behrens (1996, p. 49) esclarece que:  

Com metodologias calcadas na criatividade em sala de aula, o aluno terá 
como desafio ações diferenciadas, como saber pensar, aprender a aprender, 
apropriar-se dos conhecimentos disponíveis pelos múltiplos recursos 
inovadores e adquirir competência crítica, reflexiva e criatividade para 
produzir novos conhecimentos.  

A concepção de Behrens (1996) indica como positivo o emprego de metodologias e da 

criatividade em sala de aula; aponta como uma possibilidade de desafiar os discentes e as 

discentes tanto na participação e envolvimento, quanto na aquisição de competências críticas 

reflexivas e criativas. 

Diante disso, podemos observar que a “criatividade” mencionada pela Discente 7, 

comparando com os referenciais apresentados por Behrens (1996), sugere que a metodologia 

empregada em sala de aula exerce influência na participação e no envolvimento dos discentes 

e das discentes. Se pensarmos o momento atual de mudanças cada vez maiores em nossa 

sociedade, em que a competição é uma realidade constante e a globalização cada vez mais 

presente, em que um Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Recursos Humanos prepara 

profissionais que lidam constantemente com pessoas, compreenderemos que desenvolver a 

criatividade e orientar os discentes e as discentes quanto a como utilizar a criatividade é, no 

mínimo, proporcionar um diferencial importante para este e esta profissional que atuará na 

área quando do momento de conclusão do curso. Porém, não podemos nos esquecer de que o 

desenvolvimento desta metodologia passa pela pessoa do docente. Essa prática docente 

perpassa a figura e os valores docentes, os quais foram constituídos ao longo da história como 

sujeito social e como discente e que traduz, posteriormente, como docente em sala de aula. 

Ainda nesta direção da metodologia utilizada em sala de aula, a Discente 12 aponta 

como representativo nas ações pedagógicas de sensibilização “Aventura, algo novo, fora do 

padrão”. Esses dizeres, a exemplo do que foi mencionado anteriormente, sugerem que as 

ações pedagógicas de sensibilização puderam proporcionar momentos de “aventura”, como 
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sendo algo diferente, “algo novo” mostrando com isso que as aulas foram desenvolvidas “fora 

do padrão”. 

O mencionado pelo Discente 12 faz uma comparação entre o que foi desenvolvido até 

o momento e o que foi trabalhado na disciplina de Tópicos Contemporâneos de Recursos 

Humanos. De maneira simplista, podemos afirmar que foram desenvolvidas ações 

pedagógicas de sensibilização fora do padrão, previamente definidas em parceria com os 

discentes e as discentes em sala de aula. 

Nesta mesma direção, Veiga e Castanho (2000, p. 87) esclarecem que. 

Docente é um ser histórico que vive num contexto social e político que deve 
ser levado em conta. Porém, urge pensar numa nova forma de ensinar e 
aprender, que inclua a ousadia de inovar práticas de sala de aula, de trilhar 
caminhos inseguros, expondo-se, correndo riscos, não se apegando ao poder 
docente. 

Veiga e Castanho (2000) reforçam a idéia de que o docente é constituído de uma 

história, pois está inserido num contexto social. Os autores apontam para a importância de o 

mesmo, estando inserido num contexto social e político, pensar em outras formas de ensino e 

de aprendizagem em sala de aula.  

Ainda nesta direção, Veiga e Castanho (2000) destacam caminhos que vão além do 

padrão, qual seja, trilhar estradas que, incertas, expõem as dificuldades e as falhas presentes 

do processo, mas principalmente destituem de uma das características do paradigma 

tradicional de ensino que é o poder docente em sala de aula. 

Diante dos dizeres das discentes 7 e 12, que destacam aspectos da metodologia, mais 

especificamente da “criatividade”, vemos que é preciso superar o modelo centrado na fala do 

docente, em que este é o detentor de conhecimento, e os discentes e as discentes são meros 

coadjuvantes no processo educativo.  

Ainda em relação às práticas desenvolvidas em sala de aula, a Discente 8 aponta para 

“ [...] Solidariedade, viver em grupo, ter tempo para o outro”. Esta concepção valoriza dois 

aspectos presentes na contemporaneidade. O primeiro aspecto que mencionamos em 

referência a esses dizeres diz respeito à solidariedade, atitude cada vez mais desafiadora nos 

tempos modernos, devido ao fato de que cada vez mais estamos vivenciando uma realidade de 

evolução tecnológica, de globalização e de competição que, de certa maneira, dificulta ações 

de solidariedade mais efetiva. Cabe esclarecer que, quando falamos de atitudes de 

solidariedade não estão incluídas situações emergenciais, como catástrofes ou situações do 

gênero que normalmente são desenvolvidas de maneiras pontuais e específicas.  
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A Discente 8, a partir da vivência desta prática docente, relacionou as ações 

pedagógicas de sensibilização desenvolvidas na referida disciplina com momentos de 

solidariedade. Neste sentido, Sacristán e Pérez Gómez (1996, p. 32) apontam que: 

É preciso transformar a vida da aula e da escola, de modo que possam vivenciar-se 
práticas sociais e intercâmbios acadêmicos que induzam à solidariedade, à elaboração, 
à experimentação compartilhada, assim como a outro tipo de relações com o 
conhecimento e a cultura que estimulem a busca, o contraste, a crítica, a iniciativa e a 
criação. 

Sacristán e Pérez Gómez (1996) direcionam a nossa atenção, enquanto docentes, para 

a importância de transformar a vida da sala de aula no sentido de vivenciar práticas sociais e 

intercâmbios acadêmicos que induzam à solidariedade. Neste sentido, as vivências dos 

discentes e das discentes por meio das ações pedagógicas de sensibilização propostas 

proporcionaram discussões em sala de aula, sendo que, a partir das vivências, os discentes 

puderam reelaborar conceitos até então expressos de maneira teórica na sala de aula por meio 

das disciplinas. A vivência transformou o ambiente de sala de aula em espaço de construção, 

de discussão e de interação entre os diferentes olhares discentes sobre as ações propostas.  

Nesse processo de os discentes e as discentes se tornarem agentes e co-parcipantes do 

processo de ensino e de aprendizagem, a Discente 20 nos disse que “Aprendemos a viver e a 

respeitar as diferenças”. Esta visão da discente enfoca três questões vivenciadas na disciplina 

pesquisada: a aprendizagem, a vivência e o respeito.  

A primeira delas diz respeito à aprendizagem, quando a discente afirma que 

“aprendemos”, mostrando com isso a importância do processo de ensino e de aprendizagem e 

que as ações desenvolvidas proporcionaram aprendizagem para esta discente. Nesta direção, 

Pimenta e Anastasiou e (2005, p. 204-205), com relação à aprendizagem em sala de aula, 

esclarecem que muitos processos de ensino na universidade simplesmente não passam de 

meras reproduções de minipalestras ou reunião de determinado número de pessoas que 

acabam apenas ouvindo e uma delas apenas falando. Pimenta e Anastasiou (2005) denominam 

este tipo de prática como aula magistral, em que todos dormem e uma pessoa fala. 

Entendemos que, para Pimenta e Anastasiou (2005), o processo de ensinar vai muito mais do 

que o momento da fala e/ou da aula em si. 

Em muitas instituições da Educação Superior, ainda estamos vivenciando situações do 

paradigma tradicional de ensino centrado na figura do docente como detentor do saber. Nesse 

caso, perpassa uma visão docente de que a única forma de ensinar é esta de transferir 

conhecimentos, como um professor palestrante que fala e os discentes e as discentes ouvem 
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pacificamente, além de que são copistas, ou seja, são sujeitos que apenas copiam o que está 

sendo transmitido por este docente. 

Esta situação deixa clara a visão inadequada para o momento, visto que estamos 

vivenciando uma realidade social de profundos desenvolvimentos, em especial na esfera 

tecnológica que, de certa maneira, pode facilitar o acesso e a utilização de outros recursos e 

técnicas no processo de ensino e de aprendizagem. Diante dessa situação, compreendemos 

que a aprendizagem discente não pode se limitar apenas aos momentos de aula, centralizando 

na transmissão do conhecimento na fala do professor, limitando-se apenas a uma exposição de 

conteúdos. Porém, este processo deve ter uma continuidade e uma intencionalidade de 

construir conhecimento e aprendizagem. Para tanto, este momento deve ser construído 

coletivamente por meio da ação docente e discente. Quando observamos que a Discente 20 

afirma que aprendeu, notamos que houve uma assimilação do conteúdo ou da atividade 

desenvolvida pelo docente. 

Um segundo aspecto apontado pela Discente 20 diz respeito à vivência, mostrando que 

as ações pedagógicas de sensibilização desenvolvidas na disciplina Tópicos Contemporâneos 

de Recursos Humanos permitiram tal situação no processo de ensino e de aprendizagem, não 

restringindo a prática às questões teóricas, mas relacionando-a à vivência. Quando nos 

referimos à vivência, automaticamente estamos refletindo sobre as atividades propostas pelo 

docente, que podem ser desenvolvidas por meio de dinâmicas, pesquisa de campo, 

dramatizações, entre outras. 

Neste caso, a vivência apontada pelos discentes e pelas discentes trouxe um elemento 

importante na discussão do processo de ensino e de aprendizagem quando aponta para o 

contato do discente e da discente com a situação prática, ou seja, quando permite que os 

discentes e as discentes experimentem situações novas ou inusitadas no processo de ensino e 

de aprendizagem. Essas situações, de certa maneira, são e podem ser oferecidas pelos 

docentes neste processo. 

Entretanto, possibilitar que haja vivência das atividades propostas pelos docentes 

significa dinamizar o processo pelo qual está sendo desenvolvida aprendizagem. Mas é muito 

mais mediação do docente no sentido de estimular e de aguçar a curiosidade, a novidade. É 

uma postura que vai além do modelo de ensino jesuítico, napoleônico de ensino, que não 

permitia a vivência do discente e da discente nas atividades propostas. Isso mostra a postura, a 

formação e a visão que o pesquisador, enquanto docente, tem deste processo que está 

acontecendo.  

Tardif (2002, p. 49-50) elucida, nesta direção, que a atividade docente 
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não é exercida sobre um objeto, sobre um fenômeno a ser conhecimento ou a 
uma obra a ser produzida. [...] é desenvolvida num contexto onde o humano é 
determinante e onde estão presentes símbolos, valores, sentimentos, atitudes 
que são passíveis de interpretação e decisão. 

Tardif (2002) referencia que o exercício da atividade docente não pode considerar os 

discentes e as discentes como seres passivos, sem vida, sem sentimentos, considerando-os(as) 

como meros objetos que estão imóveis no processo. Entretanto, se relacionarmos a vivência 

expressa pela Discente 20 às referências apontadas por Tardif (2002), podemos dizer que, 

para o desenvolvimento de vivências de sensibilização, com intenções de promover o 

processo de ensino e de aprendizagem, é necessário que o docente possua conhecimentos 

pedagógicos e didáticos. Estes conhecimentos possibilitam que, no exercício da atividade 

docente, sejam desenvolvidas atividades de vivência pelos discentes. 

Além dos conhecimentos pedagógicos e didáticos expressos pelo docente, é preciso 

que este docente tenha uma formação que promova a aquisição destes conhecimentos pelos 

discentes e pelas discentes. Para que essa prática seja vivenciada em sala de aula, além dos 

conhecimentos pedagógico-didáticos, é necessário que haja o despojamento e o interesse do 

docente nas atividades. Significa o docente sair da sua zona de conforto epistemológico em 

direção ao novo, ao incerto, ao duvidoso, ao inesperado. Significa possibilitar que seja  aberta 

uma janela em direção à apreensão do ensino e da aprendizagem proposto pelo docente. 

Talvez este seja um desafio no exercício da atividade docente: sair e desacomodar-se da 

função como detentor do poder e do saber.   

Um terceiro aspecto apontado pela Discente 20 que merece destaque mostra que a 

referida disciplina proporcionou o “respeito às diferenças”. Ao analisarmos a sociedade atual, 

altamente tecnológica, que difunde cada vez a abertura dos mercados, o livre comércio, o 

rompimento das barreiras culturais apoiando-se num paradigma globalizante, em que todos 

fazem parte da mesma aldeia, respeitar as diferenças em sua essência é uma atitude de 

grandeza. Respeitar os diferentes com suas limitações, dificuldades, com seu jeito de ser é 

entender que existe alguém que pensa diferente de nós e que age diferentemente da maneira 

como agimos. Respeitar essas diferenças independe do contexto no qual estamos inseridos; 

talvez seja o grande desafio contemporâneo em muitas áreas da sociedade. No campo 

educacional, aceitar os diferentes é hoje um grande desafio, visto que o perfil e a postura dos 

discentes e das discentes do século XXI são totalmente diferentes, por mais que não 

queiramos aceitar esse fato. 
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Com relação aos níveis de aprendizagem em sala de aula, é utopia querer uniformizar 

tais níveis, haja vista que as pessoas aprendem de maneiras diferentes, estando sujeitas às 

habilidades e às dificuldades em determinadas áreas do saber. Querer subestimar estas 

limitações é não considerar que o ser humano é um ser que possui características próprias e 

que, por natureza, é heterogêneo. 

Estes três elementos iniciais dos dizeres da Discente 20 – a aprendizagem, a vivência e 

o respeito – apontam, em sua somatória, para um importante entendimento: “aprendemos a 

viver e a respeitar as diferenças”. Entendemos que estes dizeres sugerem que a disciplina 

proporcionou a vivência, o respeito e o convívio com as diferenças. Mostrou que esta 

aprendizagem de vivência e respeito foi possível com as ações pedagógicas de sensibilização. 

Não pretendemos absolutizar que somente por meio desta prática é que podemos 

aprender e conviver com os diferentes. Mas ela pode, no processo de educativo, ser um meio 

importante para que tal convivência se concretize. 

Neste sentido, ainda em relação às diferenças, a Discente 21 afirmou que a imagem 

escolhida por ela representa “Saber ou aprender lidar com as raças, culturas, respeitando 

cada um como um todo”. A Discente 21 trouxe, em seus dizeres, dois aspectos que se 

relacionam com as questões de cultura e raças. Se analisarmos do ponto de vista empresarial, 

hoje, as organizações, em muitas situações, vêem-se obrigadas, seja por necessidade ou 

interesse, a expandir seus negócios, estando sujeitas a, cada vez mais, ter que interagir com 

outras culturas que até então eram desconhecidas.  

Para a interação com essas culturas, há necessidade de que conheçamos aspectos que 

as compõem. Conforme Schein (1985, p. 9),  

o padrão de pressupostos básicos que um determinado grupo inventou, descobriu ou 
desenvolveu ao aprender a lidar com os seus problemas de adaptação externa e 
integração interna, que funcionaram suficientemente bem para serem considerados 
válidos e que, por isso, são ensinados aos novos membros como a maneira correcta de 
perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas.  

Traduzindo, a cultura se constitui de crenças e de valores que foram legitimados e que 

compõem o modo de pensar, agir e sentir que um grupo definiu como necessário para sua 

convivência social. Neste sentido, Cunha (2007) aponta que a relação da teoria com a prática 

é sempre mediada pela cultura e que essa condição precisa ser percebida pelo docente, ou 

seja, o docente precisa, ao desenvolver suas atividades profissionais, saber qual a cultura do 

espaço do local, no sentido de poder, por meio dela, interagir, sabendo qual é a melhor 

maneira, nesta cultura, de desenvolver as práticas docentes. 
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No século XXI, com uma sociedade que vive na era da informação e da 

informatização (tecnologia), com a redução dos espaços e das distâncias, ter sabedoria, 

aprender e lidar com raças e culturas diferentes respeitando cada uma delas torna-se uma 

atitude importante, embora estejamos inseridos num contexto onde o paradigma predominante 

é o do global como sendo indispensável para a vida das pessoas. 

Os dizeres da Discente 21, apesar de irem na contramão da realidade social e mundial 

que prega o respeito ao individual, exclui o diferente. Nota-se que essa postura de respeitar a 

cultura tem uma dimensão importante no processo de ensino e de aprendizagem. Importante 

porque, hoje, cada vez com mais freqüência, estamos como docentes diante de uma sala de 

aula cada vez mais heterogênea, com discentes provenientes de culturas cada vez mais 

diferenciadas entre si, ocupando o mesmo espaço. Isso mostra que a diversidade, mais do que 

nunca, é uma realidade emergente. Saber respeitar e conviver com raças e culturas diferentes 

tem início com a postura docente em sala de aula. 

Nesta direção, Tardif  (2002, p. 167) explica que “ensinar é entrar em sala de aula e 

colocar-se diante de um grupo de discentes, esforçando-se para estabelecer relações e 

desencadear com eles um processo de formação mediado por uma grande variedade de 

interações”. E, ao adentrar a sala de aula, estamos estabelecendo relação com nossos discentes 

e nossas discentes, que vêm de um contexto social marcado por crenças, valores e símbolos, 

instituídos pela cultura de origem de cada discente, expressos cada vez mais pelas posturas e 

atitudes dos discentes e das discentes m sala de aula. 

Diante deste cenário de heterogeneidade e de diversidade, buscamos o que Masetto 

(2003) costuma chamar de interação professor-aluno que é manifestada por meio da atitude de 

mediação pedagógica. Esta mediação pedagógica tem como ponto de partida a pessoa do 

docente, que assume postura de parceiro co-responsável pelo processo de aprendizagem entre 

discente e docente, estabelecendo-se uma relação adulta entre docente e discente.  

Ainda nesta direção do relacionamento e aceitação dos diferentes, Freire (1996) aponta 

que ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Com isso, Freire 

(1996) chama a nossa atenção para a importância de, ao mesmo tempo, respeitar a identidade 

cultural de cada discente e propiciar que cada um dos integrantes desse processo de ensino e 

de aprendizagem possa assumir-se com um ser social e histórico e pensante, que faz parte da 

identidade individual de cada um dos discentes e das discentes. Esse assumir-se em sala de 

aula desafia o docente a ter uma postura de mediador e facilitador diante desta realidade. 

Tanto Tardif (2002) quanto Masetto (2003) e Freire (1996) apontam para a 

importância da interação e do relacionamento como ponto deste processo. Vemos com isso 
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que esse relacionamento não é uma situação fácil de ser administrada. Entretanto, dependendo 

da postura adotada pelo docente com relação às diferentes raças ou culturas presentes na sala, 

poderá facilitar ou dificultar não somente o relacionamento interpessoal entre docente e 

discente, mas se tornar um entrave no processo de ensino e de aprendizagem. 

A aceitação do novo e do diferente pelo docente passa pela característica de que  

devem estar presentes na carreira docente a visão de ser humano que, como docente, nós 

temos. Esta visão de ser humano e de mundo pode tornar-se um ponto favorável, se 

enxergarmos nas diferenças uma oportunidade de conhecimento, crescimento e conhecimento 

coletivo, e construirmos, a partir desta relação em sala de aula, um momento de partilha. 

Também podemos, dependendo das lentes com as quais enxergamos o ser humano, considerar 

a diferença como um empecilho e como um obstáculo para a formação discente, e tornarmos 

o ensino fechado em si mesmo, sem possibilitar a interação com a diversidade e com o novo, 

o que reforça o paradigma tradicional de ensino, já mencionado ao longo desta pesquisa. Este 

talvez seja um dos grandes desafios pedagógicos para o docente na contemporaneidade: saber 

que está numa sociedade que busca referenciar a globalização como uma necessidade 

emergente. Entretanto, estamos diante de sujeitos que possuem valores, crenças e atitudes 

que, originárias de culturas diferentes, muitas vezes são diferentes da nossa cultura como 

docente. 

Diante disso, como desenvolver uma prática docente no Curso Superior Tecnológico 

em Gestão de Recursos Humanos que tem como característica cultural formar profissionais 

para o mercado de trabalho, para área técnica, sem esquecer que esses profissionais e/ou 

discentes são sujeitos sociais e históricos constituídos de sentimentos, valores e percepções? 

Com estas reflexões, pressupomos que saber e aprender a respeitar os diferentes seja o 

grande desafio do docente em sua prática universitária, visto que, no mundo do trabalho, 

embora procuremos uniformizar determinados comportamentos profissionais como 

referenciais profissionais, nos deparamos, neste segmento, com a grande dificuldade que as 

organizações têm quanto à diversidade e à admissão de pessoas no mundo do trabalho e com 

os inúmeros postos de trabalho que não conseguem preencher suas respectivas vagas. 

Talvez uma das alternativas no Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Recursos 

Humanos seja possibilitar uma formação que busque entender, aceitar e desenvolver nos 

discentes e nas discentes a capacidade de trabalhar com pessoas de culturas e perfis 

diferenciados. 

Nesta direção, para que aprendamos a lidar com raças e culturas e ter respeito com os 

outros, para Machado (2000, p. 56), torna-se necessário “o cultivo do diálogo, da tolerância, 
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do respeito pelo outro, do reconhecimento da diversidade humana como uma grande riqueza”. 

Nota-se que esta atitude dialógica, ao mesmo tempo em que reconhece que possibilita 

crescimento, aponta para a questão da prática educativa que diz respeito à interação com os 

discentes e as discentes. Segundo Machado (2000), podemos exercitar tais atitudes em sala de 

aula com os discentes e as discentes, mas isto somente será possível mediante a visão que este 

docente possui de ser humano e do mundo, visto que o docente não é e não deve ser centro 

das atenções, mas é a partir dele que as práticas e as vivências podem se efetivar no cotidiano. 

Na direção apontada, podemos observar que, nas concepções das discentes 20 e  21, 

estão presentes a prática educativa que adotamos, como docente da disciplina Tópicos 

Contemporâneos de Relações Humanas, o que propiciou que houvesse um desvelamento da 

realidade, no sentido de descobrir a realidade, de conhecer, de aprender, de conviver e de 

respeitar o diferente. Houve, com isso, neste processo de interação com o outro, com o 

diferente, uma aprendizagem sobre si, sobre o outro, com o outro, possibilitando crescimento 

pessoal e individual para todos: discentes, docentes e pessoas envolvidas nas ações 

pedagógicas de sensibilização. 

Nesta direção de valorizar a interação entre os discentes com outras pessoas, a 

Discente 3 aponta como ponto importante desenvolvido nas atividades propostas pela 

disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos o seguinte: “[...] Foi muito 

interessante e divertido, trazer nossas mães para conhecer a Universidade e homenageá-las, 

pois são elas as nossas primeiras educadoras”. Esta concepção aponta para o resgate dos 

valores do reconhecimento, da família, atribuindo às mães o papel de primeiras educadoras.  

A Discente 3 mostra, por meio dos seus dizeres, a valorização da família como um 

ponto importante na educação; mostra que a educação vai além das fronteiras da sala de aula, 

que outros segmentos podem desenvolver a educação com as pessoas, diferentemente do que 

pensamos que somente no espaço formal (universidade) é que é construída a educação e a 

apropriação de conhecimento.  

Um outro aspecto que destacamos nos dizeres da Discente 3 diz respeito ao processo 

de humanização nos relacionamentos interpessoais, mais especificamente a valorização e o 

reconhecimento das pessoas.  Nesta direção, Pimenta e Anastasiou (2005, p. 80) esclarecem 

que “a educação é um processo de humanização que ocorre na sociedade humana com a 

finalidade de tornar os indivíduos participantes do processo civilizatório e responsáveis por 

levar adiante”. Pimenta e Anastasiou (2005) indicam para a educação como um meio de 

humanizar as pessoas, ou seja, por meio da educação, as pessoas podem desenvolver atitudes 

mais humanitárias. Com isto as autoras mostram a importância e o papel que a educação 
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desempenha na vida do ser humano. Estamos falando da educação num contexto mais amplo 

como um papel imprescindível na formação da personalidade de cada pessoa. Afinal de 

contas, todo sujeito precisa de referenciais que dêem sustentação para a convivência em 

sociedade.  

Se analisarmos do ponto de vista da educação formal na universidade, podemos 

perceber que essa educação formal tem um papel importante no desenvolvimento dos 

indivíduos, quando, por seu intermédio, as pessoas podem agregar valores aos valores 

individuais, possibilitando que esses valores sejam transmitidos posteriormente para outros 

indivíduos.  

As concepções do Discente 3 e de Pimenta e Anastasiou (2005) convergem quando 

atribuem à educação o processo de humanização. A humanização permite reconhecer no outro 

o seu real valor, traduzindo este reconhecimento em atos concretos, como no caso das ações 

propostas pela disciplina quando da construção da ação pedagógica de sensibilização “Mães”. 

Em contrapartida, se pensarmos num contexto organizacional, esse processo de 

humanização desenvolvido na educação também pode ser desenvolvido no contexto 

profissional, embora com algumas dificuldades em relação ao interesses que as organizações 

têm quanto aos lucros e à competitividade. Estes valores podem ser difundidos a partir da 

valorização das potencialidades das pessoas; podem ser reconhecidos por intermédio não 

somente de premiação salarial, mas com atitudes que valorizem a auto-estima do profissional. 

Não podemos deixar de pensar que estamos numa realidade em que a competição e o 

lucro muitas vezes prevalecem sobre a valorização e o reconhecimento do profissional, das 

pessoas. Porém, se quisermos estabelecer um relacionamento de confiança e de parceria entre 

a organização e os funcionários visando a um bem coletivo, torna-se imprescindível que os 

chavões organizacionais que dizem que “o maior capital intelectual das empresas são as 

pessoas” sejam pontos em prática de fato e de direito nas organizações. 

Neste sentido, a prática universitária pode proporcionar um clima de respeito, 

confiança e cumplicidade entre professor e discente, em que o reconhecimento e as 

potencialidades de cada um dos sujeitos envolvidos no processo de formação sejam 

reconhecidos e valorizados mutuamente. Esse é mais um dos desafios dos docentes diante do 

paradigma tradicional de ensino presente em algumas instituições na contemporaneidade e um 

dos desafios em um novo paradigma de ensino emergente que se apresenta para nós, docentes, 

e para os discentes na contemporaneidade. 

Consideramos que as ações pedagógicas de sensibilização estabeleceram uma relação 

mais estreita entre discentes e docente, no início do semestre em que se encontravam os 
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discentes e as discentes participantes da pesquisa, quanto estes(as), em parceria com o docente 

– no caso, o pesquisador – da disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos, 

planejaram e organizaram as 04 ações pedagógicas de sensibilização e, posteriormente, as 

vivenciaram, também em parceria com o professor da disciplina. 

Cunha (1998, p. 79), a partir de pesquisa de sua autoria, sobre perfil do bom professor, 

aponta o relacionamento entre docente e discente como um aspecto relevante na prática 

docente. Dados desta pesquisa apresentam que “o respeito, a aceitação e a valorização do que 

o aluno traz” servem como estímulo à sua participação e que a consideração de suas 

expectativas contribui para a construção da autonomia dos discentes participantes na proposta 

e resgata, nos discentes envolvidos, um certo prazer no ensinar e no aprender. Esta é uma 

maneira diferenciada em que o relacionamento não está centrado na pessoa do docente, mas 

numa troca e numa construção coletiva dos saberes, num relacionamento que propicia um 

ensino no qual os discentes e as discentes aprendem, mas o docente também está em constante 

aprendizado. 

A partir dos dados apresentados por Cunha (1998), notamos que o relacionamento 

docente e discente acarreta conseqüências para a prática de ensino, pois a valorização, a 

aceitação e a interação com este discente o torna co-participante do processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Nesta direção, Masetto (2003, p. 48) aponta que a interação entre professor e discente  

deve acontecer tanto individualmente como em grupo e que o papel do professor 
neste processo de ensino e de aprendizagem é manifestada a partir da mediação 
pedagógica, sendo o docente um parceiro, um facilitador, incentivador e motivador 
da aprendizagem. 

As palavras de Masetto (2003) destacam a importância do papel do docente em sala de 

aula, que deixa de ser o centro das atenções para ser um mediador, aquele que busca no 

discente e na discente um(a) parceiro(a) do processo de ensino e de aprendizagem.  

Nesta direção, Freire (1996, p. 22) indica que “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas sim criar as possibilidades para sua produção ou sua construção”,  numa perspectiva de 

criar possibilidades de construção e produção de conhecimento e posterior aprendizagem. 

Abreu e Masetto (1980) apontam algumas qualidades fundamentais que facilitaram a relação 

entre docente e discente no processo de ensino e de aprendizagem, dentre as quais destacamos 

a autenticidade, o apreço e a compreensão empática.  
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A autenticidade, primeira qualidade, segundo Abreu e Masetto (1980), significa entrar 

em contato com os discentes de maneira espontânea, sem a prática de atitudes educacionais 

formalistas ou adotando posturas de alguém que está apenas cumprindo horários. A segunda 

qualidade importante na relação entre docente e discente, no entendimento de Abreu e 

Masetto (1980), diz respeito ao apreço ao aprendiz, aos seus sentimentos, opiniões; ao mesmo 

tempo é a aceitação do discente e da discente como sujeito, como pessoa, como um ser 

imperfeito, mas que é dotado de sentimentos e potencialidades. Quanto à compreensão 

empática, esta ocorre quando o professor ao mesmo tempo entende o discente e se coloca na 

situação (no lugar) deste discente; assim, o discente sente-se valorizado e compreendido, e 

não somente como alguém que está sendo apenas julgado e avaliado (ABREU e MASETTO, 

1980). 

Tanto Tardif (2002) quanto Cunha (1998), Masetto (2003), Freire (1996) e Abreu e 

Masetto (1980) apontam para a necessidade de uma prática de ensino universitário 

diferenciada, tendo como eixo norteador a postura e o relacionamento interpessoal entre 

docente e discente.  Esta postura diferenciada coloca o docente numa posição de proximidade 

com o discente, bem como implica em mudanças na visão do que é ser docente e como deve 

ser o relacionamento desse docente com o discente na contemporaneidade. 

Neste sentido, a valorização do discente como sujeito e ator do processo possibilitou 

que houvesse um envolvimento e comprometimento deste nas ações, como podemos observar 

por meio das representações feitas pelos discentes, quando apontaram para questões 

relacionadas à prática, ao envolvimento das pessoas, à solidariedade, à responsabilidade 

social, à aprendizagem, à convivência e ao resgate dos valores.   

Nesta mesma direção, Cunha (2007, p, 19) “aponta que a pedagogia se faz em 

diálogos. Este envolve o conhecimento especìfico e o conhecimento pedagógico, um exercício 

interpessoal que requer respeito e humildade”. Cunha (2007) nos mostra a importância da 

postura docente no exercício da prática, quando referencia os diversos tipos de conhecimento 

pedagógico e interpessoal, mostrando que ser docente não basta apenas possuir 

conhecimentos específicos ou experiência profissional; requer, também, habilidades de 

estabelecer relacionamento interpessoal com seus discentes e suas discentes. 

Diante disso, cabe ressaltar que as ações pedagógicas de sensibilização, organizadas, 

planejadas e desenvolvidas em parceria com os discentes e as discentes participantes desta 

pesquisa, não pretenderam ser um fim em si mesmas, mas trazer algumas discussões e 

reflexões acerca das vivências experimentadas pelos discentes e pelas discentes sobre a 

possibilidade de, a partir dessas ações pedagógicas de sensibilização, pensar em um novo 
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paradigma de ensino que vá além do paradigma educacional tradicional e dominante 

(SANTOS, 1987), em que o professor é o centro e detentor do saber, em que os alunos são 

meros coadjuvantes no processo de ensino e de aprendizagem (MASETTO, 2003).   

Masetto (2003) nos leva a pensar no docente, não como centro do saber, mas como 

mediador das ações desenvolvidas em sala de aula, construindo, organizando e trabalhando 

em conjunto com os alunos. Quando se fala no docente não sendo o centro, mas mediador, 

não podemos nos esquecer de que o conhecimento específico que o docente dever ter é 

indispensável, pois a prática sem teoria não tem consistência e a teoria sem a prática é vazia, 

ou seja, há necessidade do equilíbrio entre teoria e prática. No sentido apontado por Masetto 

(2003), as ações pedagógicas de sensibilização, em função da disponibilidade de tempo e das 

estratégias definidas por nós, pretenderam ser o primeiro passo de uma prática diferenciada. 

Não pretendemos, também, desvalorizar ou considerar que essas ações serão as únicas 

práticas viáveis para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. 

Porém, pelo fato de esta formação trabalhar profissionalmente com pessoas, torna-se 

necessário e importante que, no referido curso, haja atividades e práticas docentes que 

aproximem as relações interpessoais. Isto porque o curso, além de privilegiar a formação 

profissional, prática e tecnológica, tem, em sua constituição, o trabalho com pessoas, de onde 

advém a necessidade de pensarmos em outras possibilidades de práticas que busquem uma 

formação sob uma outra ótica paradigmática que não seja apenas técnica, profissional e 

mercadológica.  

Entretanto, para que possamos sugerir outras possibilidades de práticas docentes que 

possam privilegiar o curso superior de tecnologia, cabe-nos conhecer, também, quais as 

concepções que os discentes e as discentes participantes desta pesquisa possuem sobre 

Recursos Humanos, o que possibilita que façamos uma comparação entre os dizeres dos 

discentes e das discentes sobre as ações pedagógicas de sensibilização e as suas concepções 

sobre Recursos Humanos. 

Desta forma, apresentamos a concepção dos discentes  participantes da pesquisa sobre 

Recursos Humanos, a qual pode estar direcionada a uma área específica da organização, a ela 

se restringindo, como também pode ir além, valorizando o ser humano no contexto. Assim, 

consideramos que necessário conhecer a concepção dos discentes e das discentes a respeito do 

assunto, visto que estas concepções podem influenciar a forma como o ser humano é visto e 

valorizado na organização: como um ser passivo, apenas como um recurso, ou como um 

sujeito ativo que pensa e age na organização. 

A partir das duas possibilidades de concepção, identificamos, nesta seção, por meio 
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dos dados coletados na 2ª entrevista projetiva, a concepção dos discentes e das discentes 

participantes desta pesquisa sobre Recursos Humanos.  

Como já mencionado no capítulo destinado aos procedimentos metodológicos da 

pesquisa, Capítulo II, para a utilização deste instrumento de coleta de dados, os discentes se 

subdividiram em 6 grupos distintos, sendo que cada grupo selecionou, conforme solicitação 

nossa, uma imagem que representasse Recursos Humanos e justificou a escolha por escrito. 

Para uma melhor compreensão acerca dessas concepções de cada um dos grupos sobre 

Recursos Humanos, os nomeamos de Grupo 1, Grupo 2 e assim sucessivamente. Quanto às 

concepções de cada grupo, as apresentamos a seguir.  

O Grupo 1, ao afirmar que “Para o RH a organização depende da colaboração de 

todos”, aponta para o vínculo de Recursos Humanos com as organizações, ou seja, vincula 

Recursos Humanos a um departamento da empresa e, conseqüentemente, apresenta que, para 

a existência de Recursos Humanos, há necessidade da colaboração de todos. Neste caso, a 

concepção de colaboração denota que Recursos Humanos significa o trabalho em equipe na 

organização; que a área de Recursos Humanos não existe isoladamente.  

Para o Grupo 2, “RH não visa somente produção, também pensa no lado humano das 

pessoas, e em como fazer suas vidas melhores”. A área de Recursos Humanos, para esse 

grupo, possui uma abrangência que vai além da preocupação com a parte administrativa do 

setor e/ou da produção da empresa, ou seja, do lucro da empresa. Em outras palaveas, o RH 

também se preocupa com questões humanas, entre as quais compreendemos que se encontrem 

as satisfações, os interesses, as necessidades e as motivações dos colaboradores. Para este 

grupo, o RH pensa no ser humano como um sujeito importante para a organização; preocupa-

se em fazer com que seus funcionários estejam safisfeitos em seu ambiente de trabalho. 

O Grupo 3 compreeende que “[...] O RH deve estabelecer um relacionamento de 

confiança dentro das organizações”. Este grupo direciona sua concepção de Recursos 

Humanos  para a necessidade de estabelecer um relacionamento de confiança nas 

organizações, ou seja, observa a importância que a área de Recursos Humanos tem em ser o 

elo de confiança no interior da organização. Esse grupo atribui a Recursos Humanos o papel 

de estabelecer esses vínculos de confiança. 

Para o Grupo 4, “R H... é flexibilidade, os dois lados da moeda”. A afirmação do 

Grupo 4 direciona-se para o poder nas relações sociais entre empresa e funcionários e, em 

conseqüência, para as relações sociais. No sentido indicado pelo Grupo 4, Recursos Humanos 

deve ter uma postura de flexibilidade no exercício de suas atribuições, ser o equilíbrio entre os 

interesses das organizações e os interesses dos colaboradores. Para que este equilíbrio 
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aconteça, as relações devem prezar pela flexiilidade, levando em conta os dois lados: o 

empresarial e o do funcionário. 

“[...] Não pense que o Recursos Humanos é apenas demitir pessoas... O RH é  muito 

mais do que isto!” afirmou o Grupo 05. A concepção deste grupo apresenta um aspecto 

relevante da função de Recursos Humanos no contexto organizacional:  no entender desse 

grupo, o RH não deve limitar-se a demitir funcionários, a rescindir contratos. Com isso, 

aponta para a amplitude que esta área abrange: RH é muito mais do que desligamento de 

funcionário. 

Para o Grupo 6, “[...] O RH cuida do mundo... de todos.. .E quem cuida do RH?”. Em 

outras palavras, Recursos Humanos é aquele departamento ou área dentro da organização que 

cuida do mundo ou de todas as questões relacionadas a pessoas e à organização; aquele setor 

responsável por gerenciar essas questões. Entretanto, este grupo deixa um questionamento: 

“E quem cuida do Recursos Humanos?”. Este questionamento direciona para a manutenção, 

a importância e a valorização de Recursos Humanos dentro da empresa, ou seja, para a 

importância que esta área possui dentro da organização, como uma função estratégica que 

procura servir e cuidar, mas que, ao mesmo tempo, precisa ter cuidado e respaldo da 

organização para suas ações e estratégias na organização. 

A afirmações dos 6 grupos de discentes a respeito de Recursos Humanos, permitem  

observar que existem, ao mesmo tempo, de um lado, algumas semelhanças entre elas e, de 

outro, algumas divergências. 

As semelhanças estão direcionadas para a importância que Recursos Humanos tem no 

contexto empresarial. As divergências, por sua vez, estão relacionadas às especificidades e 

funções. Mesmo assim, essas atribuições não invalidam as concepções a respeito de Recursos 

Humanos, mostrando, com isso, que, segundo os discentes, Recursos Humanos é uma área 

que não está fechada em si mesma, mas é ampla, dinâmica, e que sua concepção depende do 

contexto no qual está inserida ou do auditório social para quem está sendo falada. 

A análise conjunta das concepções dos autores sobre Recursos Humanos e dos 

discente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, possibilitou que 

construíssemos quadros comparativos, buscando compreender as convergências existentes 

entre as concepções. O Quadro 03 mostra  um comparativo entre as concepções de Razzolini 

Filho (2003), Sadroni (1996) e o Grupo 1.  
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CONCEPÇÃO DOS ESPECIALISTAS CONCEPÇÃO DOS DISCENTES 

Atribui Recursos Humanos a uma área e/ou 
departamento específico da organização, 
responsável pelas rotinas de recrutamento, seleção 
e folha de pagamento e demissão dos funcionários 
(RAZZOLINI FILHO, 2003).  
Conjunto de princípios, estratégias, processos e 
métodos e práticas de persuasão e treinamento de 
empregados pelas empresas para o 
desenvolvimento de conhecimentos e tem por 
objetivo o aumento da eficiência do  trabalho 
(SADRONI, 1996). 

 “[..] Para o RH a organização depende da colaboração 
de todos”. 
(Grupo 1)  
 

Quadro 02 – Concepções sobre Recursos Humanos: especialistas da área e discentes participantes  
da pesquisa 
Fonte: Pesquisador (2008).  

Com base no Quadro 02, observamos que Razzolini Filho (2003) e Sandroni (1996) 

atribuem Recursos Humanos a uma área específica dentro da organização. Por sua vez, a 

concepção dos discentes e das discentes do Grupo 1 traz a importância da colaboração de 

todos, o que referencia o trabalho em grupo, a cooperação. Neste sentido, a convergência que 

existe entre as três concepções apresentadas é que elas relacionam Recursos Humanos a 

questões internas e departamentais da empresa, não referenciando o ser humano como sujeito 

integrante da organização. 

O Quadro 3 mostra um comparativo entre as concepções de Milione (2006), 

Lacombe3(2004) e dos Grupos 2, 3, 4 e 5.  

CONCEPÇÃO DOS ESPECIALISTAS CONCEPÇÃO DOS DISCENTES 

“Denominação do quadro de pessoal de uma empresa ou 
organização. Está em acelerado desuso, pela interpretação da 
palavra ‘recurso’ que a remete para uma idéia de algo 
descartável ou mero insumo do processo produtivo. Em muitas 
empresas, o termo está sendo substituído por Gestão de Pessoas, 
Gestão de Equipes, Gestão de Talentos, Gestão de Relações 
Humanas e Gestão da Qualidade Humana, dentre outros menos 
visíveis em citações e publicações”. (MILIONI, 2006, p.157) 
Conjunto das pessoas de uma organização. As atividades 
administrativas dos Recursos Humanos envolvem o 
recrutamento, a seleção, a admissão e integração do pessoal, 
treinamento e desenvolvimento, a administração dos cargos, 
salários e benefícios, os cadastros, registros e as estatísticas de 
pessoal, a execução da folha de pagamento e o pagamento dos 
serviços prestados, os serviços médicos e sociais, o 
planejamento dos recurso humanos, que envolve a avaliação do 
desempenho de potencial, o planejamento de carreiras e a 
elaboração do plano de recursos humanos. (LACOMBE,  2004, 
p.268) 

 “[...] O RH não visa somente produção, 
também pensa no lado humano das 
pessoas, e em como fazer suas vidas 
melhores”. (Grupo 2) 
 
 
 “[...] O RH deve estabelecer um 
relacionamento de confiança dentro das 
organizações”.( Grupo-3)  
 
 
 “[...]R H... é flexibilidade, os dois lados 
da moeda” (Grupo 4)  
 
 
 “ [...] “Não pense que o Recursos 
Humanos é apenas demitir pessoas... O 
RH é  muito mais do que isto!” (Grupo 5)  
 

Quadro 03 – Concepções sobre Recursos Humanos: especialistas da área e discentes participantes  
da pesquisa 
Fonte: Pesquisador (2008) 
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A concepção de Milioni (2006) e de Lacombe (2004), ao mesmo em que atribui  

Recursos Humanos a uma área específica, estabelece outras atribuições para a área, como 

Gestão de Pessoas, Gestão de Relações Humanas e Gestão da Qualidade de Vida.  

Por sua vez, a concepção dos discentes e das discentes também mostra que relacionam 

Recursos Humanos a atribuições nas organizações; entretanto vão em direção a outras formas 

de gestão na organização, quando apontam para questões relacionadas à valorização do ser 

humano, flexibilidade e confiança nas relações entre as organização e as pessoas. 

A partir dos quadros 02 e 03, podemos observar que a concepção dos especialistas e 

dos discentes com relação a Recursos Humanos  aponta para uma mutação conceitual quando 

evoluem para a inserção do ser humano no contexto organizacional, não como um recurso, e, 

portanto, descartável, mas como um sujeito participante e ativo na organização, que deve ser 

motivado e valorizado. Isso direciona para uma nova forma conceitual que vai de Recursos 

Humanos baseado na departamentalizacao da área para a Gestão de Pessoas, na qual busca 

atender tanto aos interesses organizacionais quanto aos individuais. 

Desta forma, compreendemos que as concepções dos discentes e das discentes sobre 

Recursos Humanos vão ao encontro dos seus dizeres sobre as ações de sensibilização, pois, a 

partir das ações pedagógicas de sensibilização, os discentes e as discentes apontaram para o 

relacionamento interpessoal, para a valorização do ser humano:  solidariedade: “[...] ajudar a 

comunidade ou uma pessoa [...]” (Discente 5) e “[...]solidariedade e tempo para outro” 

(Discente 8); visão do outro, além de si próprio: “[...] não pensar somente em seu nariz [...]” 

(Discente 10); relacionamento com o outro: “[...] com as crianças [...] experiência 

maravilhosa [...]” (Discente 4); e respeito: “[...] respeito [...]”  (Discente 20), “[...] repeitar 

as diferenças [...]” (Discente  21) e “[...] espeitar as diefrenças [...]”.  

Da mesma forma, as concepções que os discentes e as discentes pesquisados têm sobre 

Recursos Humanos, expressas pelos grupos, estão direcionadas para o relacionamento 

interpessoal e para a valorização do humano: “[..] Para o RH, a organização depende da 

colaboração de todos” (Grupo 1); “[...]O RH não visa somente produção, também pensa no 

lado humano das pessoas, e em como fazer suas vidas melhores” (Grupo 2); “[...] O RH deve 

estabelecer um relacionamento de confiança dentro das organizações” (Grupo 3); e  “[...] 

RH... é flexibilidade, os dois lados da moeda” (Grupo 4); “[...]Não pense que o Recursos 

Humanos é apenas demitir pessoas... O RH é  muito mais do que isto!” (Grupo 5). 

Consideramos que o fato de os dizeres sobre as ações pedagógicas de sensibilização e 

as concepções dos discentes e das discentes sobre Recursos Humanos irem em direção à 

valorização do ser humano como pessoa, como sujeito do processo, e não apenas como 
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números, reflete uma influência exercida sobre esses discentes e essas discentes, que se deu 

seja por meio da constituição deste discente como sujeito social e/ou por meio das ações 

pedagógicas de sensibilização propostas pelo pesquisador enquanto docente na disciplina 

Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos. Podemos conjecturar que as ações 

pedagógicas de sensibilização possam ter contribuído, bem como o curso como um todo, já 

que esses discentes e essas discentes estiveram por, no mínimo, dois anos e meio – que é o 

tempo de duração do curso – dentro da instituição, interagindo com outros docentes, 

envolvidos com outros conteúdos disciplinares e convivendo com muitas outras pessoas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após as abordagens, descrições e avaliações feitas nesta dissertação, realizada com o 

objetivo geral de analisar as ações pedagógicas de sensibilização desenvolvidas na disciplina 

Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos como possibilidade para a prática docente no 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, tecemos algumas 

considerações a respeito. 

 Para atingir o objetivo geral, primeiramente avaliamos, por meio dos dizeres dos 

discentes e das discentes da 5ª Fase do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, as ações pedagógicas de sensibilização desenvolvidas na disciplina Tópicos 

Contemporâneos de Recursos Humanos. Em seguida, identificamos, após as vivências das 

ações pedagógicas de sensibilização, a concepção sobre Recursos Humanos desses(as) 

mesmos(as) discentes. 

Antes, porém, de avaliarmos as ações pedagógicas por meio dos dizeres dos discentes 

e das discentes e de identificarmos as concepções desses(as) mesmos(as) discentes sobre 

Recursos Humanos, nos remetemos ao contexto social e político do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Isto resultou discorrer sobre alguns aspectos 

referentes ao momento social contemporâneo, às influências que o capitalismo e o 

neoliberalismo exercem sobre as áreas sociais e políticas e, especificamente,  a área da 

educação; sobre as políticas públicas da educação superior; sobre a evolução das Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional no que se refere à Educação Superior e ao 

ressurgimento dos cursos superiores de tecnologia; sobre as características dos cursos 

superiores de tecnologia; sobre o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos alvo desta pesquisa; e sobre a disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos 

Humanos que serviu de base para o desenvolvimento das ações pedagógicas de sensibilização.  

Por meio das abordagens mencionadas, compreendemos que a legislação brasileira 

permitiu uma democratização e uma flexibilização da Educação Superior, especialmente a 

LBD nº 9.394/96, no sentido de adequar a realidade social contemporânea, do que resultaram 

o ressurgimento e a ascensão da oferta e da procura pelos cursos superiores, sobretudo pelo 

curso superior de tecnologia que, por apresentar uma estrutura modular, ser de curta-duração e 

baseado na prática, mostrou-se como uma possibilidade de formação profissional voltada 

especificamente para o mercado de trabalho.   
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Foi possível entender, por meio das abordagens feitas, que o ressurgimento dos cursos 

superiores de tecnologia foi incentivado pelas políticas públicas e legislações da Educação 

Superior que, influenciadas por interesses externos, baseados em princípios neoliberais (livre 

mercado, competição e redução da participação do Estado na educação), permitiram que 

houvesse uma oferta expressiva na Educação Superior, mais especificamente nos cursos 

superiores de tecnologia, cujas características estão exclusivamente voltadas para uma 

formação prática e profissional, atendendo a requisitos do mercado de trabalho.  

Esta característica do curso superior de tecnologia – formação prática e profissional – 

nos causou inquietações e nos levou a reflexões que culminaram com a realização desta 

pesquisa, na qual desenvolvemos, em parceria com os discentes e as discentes,  na disciplina 

Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos, as 04 ações pedagógicas de sensibilização, 

denominadas “Crianças”, “Crianças e Adolescentes”, “Mães” e “Terceira Idade”, 

respectivamente, no Lar das Crianças, em Guaramirim, no PROCAD,  no Auditório da 

UNERJ e no Lar das Flores, situados em Jaraguá do Sul. 

Cabe lembrar que os discentes e as discentes tiveram participação constante e direta, 

durante todo o semestre, nos quatro momentos das ações pedagógicas de sensibilização, quais 

sejam: planejamento, organização e execução das atividades que constituíam essas ações. 

Após as vivências, em entrevista projetiva individual, os discentes e as discentes 

representaram, por meio de uma imagem, as ações pedagógicas de sensibilização e 

justificaram, por escrito, esta escolha. Em suas justificativas, as quais denominamos de 

dizeres, conforme mencionado no capítulo intitulado Caminhos Metodológicos, os discentes e 

as discentes apontaram, em relação às ações pedagógicas de sensibilização, para aspectos 

relacionados, sobretudo, à solidariedade, à vivência, ao relacionamento com o outro, ao 

trabalho em grupo, à criatividade e ao respeito pelas diferenças.  

Compreendemos as questões apontadas pelos discentes e pelas discentes como 

indícios de que as 04 ações de sensibilização desenvolvidas na disciplina Tópicos 

Contemporâneos de Recursos Humanos, conforme prevê o Plano de Ensino e Aprendizagem 

da mesma, envolveram os discentes e as discentes em situações do cotidiano e os(as) 

sensibilizaram diante das crianças, dos adolescentes, das mães e dos idosos com os quais 

tiveram oportunidade de conviver e interagir,  bem como de fazer algo em benefício dessas 

pessoas, de lançar um olhar ao seu redor, de participar ativamente, com o professor, da 

definição de aspectos referentes à disciplina e de desenvolver os conteúdos de uma disciplina 

em outro ambiente, que não o da sala de aula.  Assim, tiveram poder de decisão quanto ao 

“como fazer”.  
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Comparamos este envolvimento discente com a comunidade às estratégias que muitas 

organizações na contemporaneidade estão utilizando em suas práticas empresariais, por meio 

de programas de voluntariado social, ações sociais e atividades de filantropia, e vislumbramos 

a possibilidade de essas estratégias de inserções à comunidade possibilitarem o conhecimento 

da realidade local e desenvolverem nos discentes e nas discentes conhecimentos, habilidades e 

atitudes sobre planejamento, respeito, solidariedade, percepção e escuta ativa, valores que 

consideramos indispensáveis para os profissionais que desejam atuar na área de Recursos 

Humanos e Gestão de Pessoas. Neste sentido, temos o entendimento de que o Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, por meio da disciplina Tópicos 

Contemporâneos de Recursos Humanos pode tornar-se um meio de desenvolver esses valores 

individuais e sociais.  

Quanto à concepção que os discentes e as discentes possuem sobre Recursos 

Humanos, os dizeres dos(as) mesmos(as) apontaram para o ser humano, ou seja, apontaram 

Recursos Humanos no sentido de valorizar as pessoas, de considerar o ser humano como uma 

parte importante na organização.  

Compreendemos que tanto os dizeres dos discentes e das discentes sobre as ações 

pedagógicas de sensibilização quanto às concepções dos(as) mesmos(as) vão em direção à 

percepção e à valorização do outro, não como objeto nem máquina, mas como  ser humano, 

como pessoa, como sujeito do processo.  

Esses discentes e essas discentes estão inseridos(as) em um contexto cujo paradigma 

neoliberal do livre mercado da competição possui valores em que o importante é o lucro, da 

mesma forma que estão inseridos em um curso superior de tecnologia, cujas características 

estão voltadas para uma formação prática e profissional, em atendimento a requisitos do 

mercado de trabalho. Estes dois aspectos nos direcionam para a seguinte reflexão: o fato de as 

concepções dos discentes e das discentes apontarem, por meio de seus dizeres e concepções, 

essa percepção e valorização do outro, bem como se mostrarem receptivos(as) para 

conviverem com esse “outro” em cumprimento ao conteúdo da disciplina Tópicos 

Contemporâneos de Recursos Humanos, pode trazer desafios para o modelo de formação do 

curso que freqüentam, visto que os valores praticados no mercado são diferentes. Em outras 

palavras, os resultados desta pesquisa nos desafiam a pensar e a apresentar sugestões para a 

prática docente bem como para a Instituição de Ensino Superior em que estudam os docentes 

e as discentes participantes desta pesquisa. Quando nos referimos à instituição de Ensino 

Superior trazemos como possibilidades pensar em: a) uma formação mais humanística num 

curso superior que, em sua essência, busca valorizar mais aspectos técnicos, profissionais, 
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formação voltada para o mercado de trabalho); b) uma prática docente que envolva e valorize 

esses discentes e essas discentes como sujeitos do processo; e c) organizações que, por meio 

do relacionamento, valorizem as pessoas, não somente como número, mas como pessoas 

importantes no contexto. Enfim,  para esses discentes e essas discentes, o humano é o 

protagonista do momento. Será possível torná-lo protagonista na formação discente, na prática 

docente e nas organizações?  

Diante dos resultados obtidos com esta pesquisa, apresentamos como possibilidades de 

práticas para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos: 

a) promover o intercâmbio entre organizações da região e os discentes e as discentes, 

por meio de visitas técnicas, no sentido de conhecer os modelos de Gestão de Recursos 

Humanos desenvolvidos por essas organizações;  

b) desenvolver, por meio dos discentes e das discentes, uma associação de Recursos 

Humanos no sentido de discutir questões e assuntos relacionados à área de RH; 

c) promover gincana cultural com temas específicos de Recursos Humanos, com o 

objetivo de aprofundar conceitos, teorias e práticas de RH. Essa gincana poderia ser 

organizada pela coordenação de curso e por docentes do referido curso; 

d) elaborar projetos de ação social, no sentido de envolver os discentes e as discentes 

com as causas sociais. Alguns desses projetos poderiam se tornar fixos e, a cada semestre, 

uma turma poderia desenvolver tais atividades. Também poderia ser estimulado o 

desenvolvimento do voluntariado entre os discentes e as discentes do referido curso; 

e) promover informativo sobre o curso de Recursos Humanos com a participação da 

coordenação, dos(as) docentes, dos discentes, das discentes e das empresas da região. Esse 

informativo poderia ser assumido e desenvolvido pela disciplina Comunicação e Expressão;  

f) constituir empresa Júnior de Recursos Humanos, no sentido de estimular docentes e 

discentes com rotinas de Recursos Humanos, por meio da prestação de assessoria e 

consultoria a pequenas e médias organizações da região; 

g) organizar Semana Acadêmica com apresentação de pesquisas científicas 

desenvolvidas pelos discentes e pelas discentes de RH; 

h) constituir, com os(as) docentes do curso de Recursos Humanos, grupo de estudo 

sobre práticas docentes inovadoras, no sentido de socializar, entre os(as) docentes, práticas 

que efetivamente bem-sucedidas. Essas atividades e/ou práticas poderiam fazer parte da 

semana de capacitação docente; 
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i) inserir, na matriz curricular, uma disciplina por semestre, que não fosse optativa, em 

outros espaços fora da sala, no sentido de inserir os discentes e as discentes na realidade local, 

h) oferecer, para os egressos deste curso, e também para os demais egressos da 

instituição, curso de especialização em projetos sociais, com o foco de formar profissionais 

para a elaboração de projetos de ação social. 

Estas sugestões deixam clara a necessidade de a instituição rever o processo formativo 

de seus discentes, buscando que os professores façam parte de um contexto e não sejam 

responsabilidades por todas as ações no curso. 

Entretanto esta pesquisa permite-nos apresentar algumas sugestões de práticas 

docentes:   

a) Professores poderiam desafiar e estimular os alunos para a atividades de visitas às 

organizações, no sentido de conhecer como se desenvolvem os assuntos em sala, na prática do 

dia-a-dia; 

b) Os docentes poderiam desenvolver mais a prática da pesquisa no sentido de 

conhecer e envolver os discentes e as discentes na realidade; 

c) Estimular nos discentes e nas discentes a elaboração de projetos sociais no sentido 

de trabalhar a pessoalidade, a solidariedade, o equilíbrio, o profissionalismo e a tolerância; de 

interdisciplinares no sentido de aproximar as disciplinas do curso; 

e) Organizar, com os discentes e as discentes, um dia de ação social no sentido de 

desenvolver os valores individuais, humanos e da disciplina apresentada nesta pesquisa entre 

os discentes e as discentes da turma e/ou do curso de Gestão de Recursos Humanos; 

f) A partir do interesse dos discentes e das discentes, elaborar palestras voltadas para 

as questões relacionadas a recursos humanos citados no na seção 3.3.1 que fala sobre os 

conceitos de recursos humanos desenvolvidos na 2ª entrevista projetiva. 

As sugestões apresentadas, tanto para a Instituição de Ensino Superior como para os 

docentes na sua prática, mostram-nos que a universidade aponta uma formação específica que 

capacita e privilegia a formação mais voltada para a questão profissional e/ou mercado de 

trabalho. Não pretendemos, com este estudo, desconsiderar a formação que está sendo 

desenvolvida atualmente. Entretanto, a partir da pesquisa, queremos apresentar outros 

indicadores que possam ser agregados à formação docente. Desta forma, o primeiro passo a 

desenvolver uma formação baseada em valores sociais, individuais e coletivos, é o processo 

de sensibilização. 
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As sugestões mencionadas, juntamente com os resultados da pesquisa, serão 

disponibilizadas ao Centro Universitário Jaraguá do Sul, por meio de uma cópia impressa que 

será doada à instituição para que faça parte do seu acervo cultural. Quanto aos discentes e às 

discentes, a eles e a elas não apresentaremos os resultados da pesquisa, visto já terem 

concluído o curso.  

Ao final, cabe considerar, ainda, que a pesquisa apresentada nesta dissertação 

intitulada “Curso Superior de Tecnologia: da intenção à ação” reflete a nossa preocupação, 

como professor da disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos, quanto à 

formação dos discentes e das discentes que freqüentam o curso aqui enfocado, visto que este 

forma “pessoas” que trabalharão com “pessoas”. Além disso, cabe ressaltar que fomos 

movidos, quanto à realização desta pesquisa, pelo intuito de, pelo menos, levantar a questão 

da prática docente na educação superior tecnológica.  Ressaltamos, também, que o fato de a 

disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos ser optativa e ministrada em 

apenas um semestre se constituiu em uma das limitações desta pesquisa. 

Além do exposto, consideramos que esta pesquisa não trouxe resultados conclusivos, o 

que deixou abertura para a realização de outras pesquisas, como acompanhar esses egressos 

como profissionais para averiguar se, na prática profissional dos(as) mesmos(as) se faz 

presente a sensibilização que mencionaram possuir em suas respostas nas entrevistas 

projetivas. Outra pesquisa poderia ser feita com os demais docentes do curso, para encontrar 

novas possibilidades que os(as) auxiliem na construção de uma prática docente que promova 

uma eqüidade entre a relação teoria e prática e formação profissional e humana, prática 

indispensável para o profissional que deseja construir uma relação de ensino e de 

aprendizagem com seus discentes.      
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APÊNDICE A 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PES QUISA 

 

 

 Blumenau, 18 de outubro de 2007. 

Ilmo Senhor(a) diretor(a): 

 
 

 

Vimos através desta apresentar a V. Sr. o mestrando GERSON SENFF, aluno 

regularmente matriculado no  PPGE/ME - Programa de Pós-Graduação em Educação -  

Mestrado em Educação (Turma 2007), da Universidade Regional de Blumenau – FURB. 

Estamos, pois, solicitando a valiosa colaboração de Vossa Senhoria no sentido de 

autorizar/facilitar a participação do referido mestrando para realizar sua pesquisa nesta 

instituição para desenvolver sua pesquisa, cujo objeto de estudo está relacionado com: “Curso 

Superior de Tecnologia em Recursos Humanos: da intenção à ação”, sob a orientação da 

professora Dra. Julianne Fischer.  

Vossa Senhoria pode ter certeza que os dados coletados serão analisados e 

socializados considerando-se os princípios éticos da confidencialidade e dentro do maior 

respeito pelos discentes e pelas discentes.  

Na certeza de podermos contar com a sua valiosa colaboração, agradecemos a sua 

ajuda e nos subscrevemos.  

Atenciosamente, 
 
 

 Prof. Dr. Gilson Ricardo de Medeiros Pereira 

Coordenador do PPGE/ME 
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APÊNDICE B 
 

 

PEA- PROGRAMA DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA DISCIPLIN A TÓPICOS 

CONTEMPORÂNEOS DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL – UNERJ 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

CURSO: TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
  

PROGRAMA DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

DISCIPLINA: 
TÓPICOS CONTEMPORâNEOS DE RECURSOS HUMANOS 
 
PROFESSOR(A): GERSON SENFF 
TITULAÇÃO: 
Graduação:        Economia / 
UNIVILLE 
Especialização: Gestão de 
Pessoas/UNIVILLE-FAE 
Mestrando em Educação - FURB 

FASE 
5ª FASE - 

NOTURNO 

TURMA 
2 0 06 /1 

ANO/SEMESTRE 
2008 –1º 
SEMESTRE 

CARGA 
HORÁRIA 
1.1.1 54 

H/A – 
CRÉ
DITO
S 

OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
Formar o profissional que supervisiona, coordena e interage com o setor de Recursos Humanos, com 
comprometimento ético, técnico e científico, capaz de entender e dar condições para implantar e acompanhar 
inovações nas organizações. 

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO:  
A disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos tem em sua gênese a preocupação de 
desenvolver por meio de projetos sociais, atividades pedagógicas que venham envolver os alunos nas 
situações do cotidiano. Este envolvimento discente pode-se comparar as estratégias que muitas das 
organizações na contemporaneidade estão utilizando em suas práticas empresariais, através de 
programas de voluntariado social, ações sociais e atividades de filantropia. Estas estratégias de inserções 
com a comunidade ao mesmo tempo em que possibilitam o conhecimento da realidade local, 
desenvolvem nas pessoas conhecimentos, habilidades e atitudes sobre planejamento, respeito, 
solidariedade, percepção e a escuta ativa, valores esses indispensáveis para os profissionais que desejam 
atuar na área de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Neste sentido, a disciplina Tópicos 
contemporâneos de Recursos Humanos, torna-se um meio de desenvolver estes valores individuais e 
sociais. 
EMENTA: 
Projeto Crianças , Projeto Mães, Projeto Crianças e Adolescentes, Projeto Terceira Idade 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
A disciplina Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos visa desenvolver nos discentes a partir da 
construção de projetos sociais  valores da solidariedade, percepção, planejamento e organização de projetos, 
trabalho em grupo, escuta ativa e da auto-estima, importantes para os profissionais que desejam atuar na gestão 
de Recursos Humanos ou de Pessoas.  
HABILIDADES DESENVOLVIDAS PELA DISCIPLINA:   
 

Percepção, Planejamento, Organização, Trabalho em grupo, participação, liderança. 
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UNIDADE CONTEÚDOS OBJETIVOS DE 
ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO CRONOGRAMA MATEPRIAIS/ 
TEXTOS 

I 
Projeto 

Crianças 
 

 
A importância 

do 
envolvimento 
do profissional 

de Recursos 
Humanos no 

contexto 
social. 

 
 
 

 
Conhecer a realidade, 
envolvendo discentes 
no  planejamento e 
desenvolvimento de 
atividades voltadas 

para o Lar das 
Crianças, Guaramirim. 

 
Pesquisa  prévia 
da da realidade, 
discussão em 
grupo para o 

planejamento do 
projeto. 

 
Exercício 
prático 

individual e em 
grupo 

 
02 aulas 

presenciais e 02 
não presenciais. 

 

 
Coleta de dados 

da realidade 
previamente 

visitada. 
Textos e 

mensagens 
selecionadas e 
escolhidas pela 

turma. 

 
2 II 

Projeto 
Mães 

 
 
 
 
 

 

 

A valorização 
das pessoas 
como um 
diferencial 
competitivo 
nas relações 

interpessoais. 

 

 
Possibilitar o 

envolvimento e a 
participação discente 
no planejamento e 

organização de 
atividades para as 

mães dos discentes do 
curso de RH. 

 
Aula expositiva 
dialogada, com 
discussão em 

forma de 
seminário para 

construção 
coletiva do 

projeto dia das 
mães. 

 
Exercício 
prático 

individual e em 
grupo 

 
02 aulas 

presenciais e 02 
não presenciais. 

 

 
Textos e 

mensagens 
selecionados 
previamente e 

escolhidos 
posteriormente 

pela turma 

 
3 III 

Projeto 
Crianças e 

Adolescentes
. 
 
 
 
 
 
 

 

A 
proximidade 
com  pessoas 
diferentes do 

cotidiano 
uma 

estratégia de 
aprendizagem 

e 
conhecimento 

 

 

 
Propiciar o 

envolvimento e a 
participação discente 
no planejamento e 

organização de 
atividades para as 

crianças e 
adolescentes do 

PROCAD- Jaraguá do 
Sul 

 
Aula expositiva 
dialogada, com 
discussão em 

forma de 
seminário para 

construção 
coletiva do 

projeto Crianças 
e Adolescentes. 

 
Exercício 
prático 

individual e em 
grupo. 

 
02 aulas 

presenciais e 02 
não presenciais. 

 

 
Textos e 

mensagens 
selecionados 
previamente e 

escolhidos 
posteriormente 

pela turma 

4 IV 
Terceira 

Idade 

 

A escuta ativa: 
valor 

indispensável 
para o  para o 
profissional de 

Recursos 
Humanos.  

 

 

 

 
Desenvolver a escuta 

ativa dos discentes por 
meio do contato com 
as pessoas da terceira 

idade do Lar das 
Flores, Jaraguá do Sul. 

 

 
Aula expositiva 
dialogada, com 
discussão em 

forma de 
seminário para 

construção 
coletiva do 

projeto Tercera 
Idade 

 
Exercício 
prático 

individual e em 
grupo 

 
02 aulas 

presenciais e 02 
não presenciais. 

 
 

 
Textos e 

mensagens 
selecionados 
previamente e 

escolhidos 
posteriormente 

pela turma 
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Cronograma de atividades(aulas) 
 

Curso: Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 
Disciplina: Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos 
Turma: 5ª Fase  2008/1 
Professor: Gerson Senff 
 
Disciplina: Tópicos Contemporâneos de Recursos Humanos 
Professor: Gerson Senff 
 
08/3 
Planejamento visita Lar das Crianças – Guaramirim 
 
15/3 
Visita ao Lar das Crianças Guaramirim – 08- 14h 
 
01/04 
Apresentação dos Projetos Sociais que serão desenvolvidos na disciplina de Tópicos 
Contemporâneos de RH 
15/4 
Atividade interdisciplinar Responsabilidade Social Cidadania e Tópicos Contemporâneos de 
RH 
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17/4 
Preparação Projeto Social Crianças - Local: Lar das Crianças – Guaramirim – SC 
 
19/4  
Execução do projeto Social Crianças 
Local: Lar das Crianças - Guaramirim 
 
22/4 
Atividade interdiscipliar Responsabilidade Social Cidadania e Tópicos Contemporâneos de 
RH – Projeto Dia das Mães 
 
29/4 
Preparação atividade interdisciplina Responsabilidade Social Cidadania e Tópicos 
Comtemporâneos de RH – Projeto Dia das Mães 
 
03/5 
Preparação atividade interdisciplinar Responsabilidade Social Cidadania e Tópicos 
Comtemporâneos de RH  
a)Projeto Social Dia das Mães 
b)Projeto Mosquito da Dengue: Campanha interna de conscientização Mosquito da Dengue 
 
06/5 Execução da campanha interna de conscientização Mosquito da Dengue 
 
09/05 
Execução do projeto Social “Dia das mães” 
 
27/05 
Atividade interdisciplinar Responsabilidade Social Cidadania e Tópicos Contemporâneos de 
RH – Projeto Social Crianças de Adolescentes 
07/06 
Preparação e organização do Projeto Social Crianças e Adolescentes 
 
14/6 
Execução do Projeto Social “Crianças e Adolescentes” 
Local: Procad – Jaraguá do Sul 
 
24/6 
Atividade interdisciplinar Responsabilidade Social Cidadania e Tópicos Contemporâeos de 
RH – Projeto Social “Terceira Idade” 
 
08/7 
Preparação e organização do Projeto Social “Terceira Idade” 
 
12/7 
Execução do Projeto Social “Terceira Idade” 
Local: Lar das Flores  
 
16/7  
Avaliação das atividades desenvolvidas nos projetos Sociais  
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APÊNDICE C 

 
 

CONSENTIMENTO DO(A) PARTICIPANTE 

 
 
 
 
 Eu,  _____________________________________, DECLARO que fui esclarecido(a) 

quanto aos objetivos e procedimentos do estudo pela pesquisadora e CONSINTO  minha 

participação neste projeto de pesquisa, bem como o uso das informações para fins de estudo, 

publicação em revistas científicas e/ou formação de profissionais. 

 

 
 
 
 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 

Blumenau, _____ de _________________de 2008. 
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APÊNDICE D 

 

 

IMAGENS ESCOLHIDAS PELOS DISCENTES E PELAS DISCENTES PARA 

REPRESENTAR AS AÇÕES PEDAGÓGICAS DE SENSIBILIZAÇÃO E A 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA 

(As justificativas foram avaliadas no capítulo IV.) 

 

 

Discente 5: “[...] são novas idéias para ajudar a comunidade ou uma pessoa até ajudar 

algum lugar, trazendo melhorias, benefícios e mudanças para melhor.” 

 

 

 

 

Discente 9: “[...] Temos uma visão ampla com todos os acontecimentos no nosso país 

e no mundo. Uma visão onde estamos e onde queremos chegar como pessoas” 
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Discente 10: “[...] a matéria “deve ser ‘não pensar em seu próprio nariz’ somente, mas 

do mundo, meio ambiente e pessoas.” 

 

 

 
 

Discente 4: “[...] lembra a disciplina de Tópicos Contemporâneos, principalmente pela 

relação que estamos tendo com as crianças, que inclusive vale ressaltar está sendo experiência 

maravilhosa.” 

 

 

 

Discente 19: “[...] A disciplina específica representa interação, união, diversidade, 

enfim… uma mistura de emoções.” 
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Discente 2: “[..] representa responsabilidade e visão social. A responsabilidade nossa 

com as pessoas e o planeta.” 

 

 

 

 

Discente 7: “Criatividade / Responsabilidade / Meio ambiente /Ser humano” 

 

 

 

 

Discente 8: “[...] Solidariedade, viver em grupo, ter tempo para o outro” 
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Discente 20: “Aprendemos a viver e a respeitar as diferenças” 
 
 
 

 

 

 
Discente 21:  “Saber ou aprender lidar com as raças, culturas, respeitando cada um 

como um todo” 
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Discente 3: “ [...] Foi muito interessante e divertido, trazer nossas mães para conhecer 

a Universidade e homenageá-las, pois são elas as nossas primeiras educadoras”. 

 

 

 

 
 

Discente 6: “[...] A disciplina de Tópicos Contemporâneos pode nos mostrar um 

pouquinho da realidade de muitas pessoas. Fez-nos refletir de muitas coisas. Com os projetos 

podemos proporcionar um pouco de alegria para estas pessoas”. 

 

 

 

 
 

Discente12: “Aventura, algo novo, fora do padrão” 
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IMAGENS ESCOLHIDAS PELOS DISCENTES E PELAS DISCENTES PARA 

REPRESENTAR AS AÇÕES PEDAGÓGICAS DE SENSIBILIZAÇÃO E A 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA 

(As justificativas não foram avaliadas no capítulo IV.) 
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IMAGENS  ESCOLHIDAS PELOS DISCENTES E PELAS DISCENTES PARA 

REPRESENTAR SUAS CONCEPÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 “Para o RH a organização depende da colaboração de todos.” (Grupo 1) 

 

 

 

 “[...] O RH não visa somente produção, também pensa no lado humano das pessoas, e 
em como fazer suas vidas melhores” (Grupo 2) 

 
 

 

 “ [...] O RH deve estabelecer um relacionamento de confiança dentro das organizações” 
(Grupo 3) 
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“R H... é flexibilidade, os dois lados da moeda” (Grupo 4) 

 

 

 

 “ [...] “Não pense que o Recursos Humanos é apenas demitir pessoas... O RH é  muito 
mais do que isto!” (Grupo 05) 

 
 

 

 

 “[...] O RH cuida do mundo... de todos.. .E quem cuida do RH?” (Grupo 6) 
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ANEXOS 

 

ANEXO  A: 

 

RECURSOS HUMANOS NA EMPRESA CIDADÃ 

 

ANEXO  B: 7 HABILIDADES CAPITAIS RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

CUIDADO: VOCÊ PODE SER O SEU MAIOR INIMIGO 

 

ANEXO  C: 

 

QUAL O PAPEL DO SEU PERSONAGEM? 

 

ANEXO  D: 

 

SEJA IRRESISTÍVEL 
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ANEXO A 

 
RECURSOS HUMANOS NA EMPRESA CIDADÃ 

(FERREIRA, 2008) 
 
 

Como desenvolver nas organizações a necessidade de criação e implantação de novas 
tecnologias que considerem a saúde e a segurança de seus trabalhadores e das comunidades 
nas quais estão inseridas? Como as empresas poderão responsabilizar-se pela preservação do 
meio ambiente, contribuindo para o resgate da cidadania e para a mudança de crenças e 
valores?  

E talvez o mais importante, como conseguir tudo isto de forma pragmática, através de 
sistemas de gestão que considerem resultados empresariais, desenvolvimento sustentável, 
produtividade e retorno de investimentos, sem a ingenuidade da nostalgia e de posturas por 
demais românticas?  

Cabe à área de Recursos Humanos, dentro das organizações, promover uma ampla jornada de 
aprendizado, criando espaços para reflexões e discussões em todos os seus níveis. Deverá 
elaborar programas onde as pessoas questionem os fundamentos de sua visão de mundo e de 
seu modo de vida contemporâneo, revendo processos de pensar e reconstruindo modelos 
mentais.  

É de fundamental importância criar condições para que as pessoas apreendam a noção de 
“Desenvolvimento Sustentável” como alternativa viável para nossos grandes problemas 
ambientais (agora realmente evidenciados e sentidos mais concretamente pela população).  

Sustentabilidade pressupõe compreensão da natureza complexa do meio ambiente e de suas 
inter-relações, respeito pela vida, compaixão pelo outro, envolvimento em soluções coletivas 
e visão de futuro. Estes valores, ao fazerem parte de nossa consciência cotidiana, irão 
favorecer a participação responsável nas decisões de melhoria da qualidade do meio natural, 
empresarial e social, possibilitando alternativas de solução. Poderão efetivamente Inaugurar 
algo eticamente novo em nossas comunidades e organizações, sem ser apenas mais um 
remendo artificial para encobrir velhas posturas.  

De uma forma ou de outra e racionalmente, já sabemos de tudo isto. Temos sido, já há alguns 
anos, alertados para as conseqüências das intervenções predatórias nos processos da natureza. 
“A lição sabemos de cor, só nos resta aprender”.  

Devemos considerar que as crenças e valores que compõem a visão de mundo e a 
subjetividade do Humano, em relação a seu lugar na natureza, foram aprendidas nas relações 
afetivas e emocionais com pessoas significativas. Precisaram de alguns anos para se 
sedimentar. Por isto, o saber racional acaba sendo insuficiente para provocar as 
transformações necessárias em referências culturais básicas, num curto espaço de tempo.  

”O imprescindível não é o saber, mas o sentir” - Leonardo Boff  

A eficácia do aprendizado ocorrerá não só através de experiências racionais, mas e 
principalmente, através da intensidade das emoções vividas. O Ser Humano aprende ao estar 
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envolvido afetiva e emocionalmente. Sensibiliza-se ao se emocionar pelas coisas e pelo outro 
e, através do conhecimento, repensa atitudes e comportamentos. Portanto, Recursos Humanos 
poderá promover transformações nas empresas com Projetos de educação Ambiental e 
processos pedagógicos que envolvam a emoção e o sentir, que despertem criticidade e 
consciência política e que criem a noção de futuro.  

É a possibilidade de ter projetos, tão esquecida na fugacidade e correria dos tempos atuais, 
que torna o Ser Humano belo e complexo. É sua capacidade de modificar-se a cada dia, de 
recriar-se a si mesmo como Ser Humano, capaz de acreditar e de se importar com o outro. 
Capaz de decidir e atuar sobre a realidade de modo ético e comprometido com a vida. Projetos 
de Educação Ambiental são amplos e envolvem fases de Informação, Sensibilização, 
Mobilização e Ação. Estas fases, por serem inter-relacionadas, são estruturadas 
sistemicamente e reavaliadas no decorrer de todo o processo, para garantir a efetividade do 
trabalho.  

Informação 
Atribui consistência técnica ao Projeto e é feita com equipes multidisciplinares. Os assuntos 
abordados deverão ser adequados à população envolvida, às necessidades, aos objetivos da 
empresa e à realidade existencial dos participantes com informações atualizadas, que dêem 
segurança e credibilidade ao processo.  

Sensibilização – Ecologia Humana 

As atividades desta fase deverão ter impacto emocional, despertando sensibilidade, criticidade 
e conscientização, alertando para comportamentos adequados, buscando envolvimento e 
participação das pessoas. Serão relacionadas causas e conseqüências de problemas ambientais 
a valores fundamentais como sobrevivência, respeito à vida, harmonia, fraternidade, 
solidariedade, cooperação, construção, responsabilidade individual e coletiva, projetos de vida 
e dimensão de futuro.  

Mobilização 
Nesta fase as equipes, em suas áreas específicas de trabalho, deverão apresentar alternativas 
de solução para os vários problemas, cooperar e construir resultados operacionais que 
assegurem situações mais desejáveis de vida no ambiente organizacional, na comunidade 
local e para a população em geral. Exige ação individual e coletiva no estabelecimento de 
propostas adequadas. Deve transformar-se em responsabilidade compartilhada e em processos 
de autogestão nas equipes.  

Ação 
Constitui uma das fases mais importantes do processo. É a execução prática dos projetos 
ambientais propostos. Todo o processo de execução deve ser bem planejado, compartilhando 
responsabilidades, adotando procedimentos de cooperação e parceria, garantindo infra-
estrutura de apoio e acompanhamento sistemático para o desenvolvimento de ações concretas 
e factíveis.  

A eficácia de qualquer Projeto de Educação Ambiental será assegurada pelo caráter 
descentralizado, sistemático e contínuo. Adotando os sistemas de redes, formando 
multiplicadores e equipes representativas com pessoas de diferentes funções e níveis 
hierárquicos, que sejam referência na cultura organizacional, respeitadas, estimadas e 
competentes tecnicamente. Estas equipes, quando bem preparadas e acompanhadas, poderão 
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assegurar a execução, continuidade e o sucesso do projeto, porque atuarão no sentido de 
construir comportamentos desejáveis no cotidiano da empresa.  

Cabe aos profissionais de RH, através de projetos como este, resgatar no Ser Humano, nas 
palavras de Marilena Chauí - “O poder de criar o possível, de fazer existir o que não existia, 
de inventar o novo”. Para que ele assuma sua autonomia enquanto Ser, sua possibilidade de 
fazer escolhas com a liberdade que o conhecimento possibilita. Para que possa romper com o 
anestesiamento de seus sentidos e de sua consciência e ainda, com a fugacidade do tempo e 
das coisas, com a banalização da violência e com o descaso para com a vida, tão presentes em 
nosso mundo contemporâneo”.  

Assim Recursos Humanos, sendo uma referência afetiva positiva na cultura da empresa por 
suas práticas, poderá contribuir para tornar as pessoas mais conscientes e críticas em relação 
ao que as cerca. Poderá resgatar o sentir e instaurar uma ética que considere 
fundamentalmente o respeito a si mesmo, ao outro e ao ambiente.  
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ANEXO B 
 
 

7 HABILIDADES CAPITAIS RELACIONAMENTO INTERPESSOAL CUIDADO: 
VOCÊ PODE SER O SEU MAIOR INIMIGO 

 
(TIBA, 2009) 

 
O psiquiatra Içami Tiba, autor, entre outros, de Quem ama, Educa!, o livro de educação mais 
vendido do ano passado, escolheu um tema polêmico, para fazer a platéia pensar."Dentro de 
nós temos amigos e inimigos e, geralmente, aquelas características que mais incomodam em 
nosso inimigo também são características nossas, mas estão escondidas", diz. 
 
Para apresentar o seu tema, Tiba propõe uma dinâmica que, a seu ver, funciona muito bem e 
ajuda as pessoas a pensarem e a aumentarem o seu autoconhecimento - fundamental para 
quem deseja se desenvolver como pessoa e em todas as áreas da vida. 
 
Mas como é possível sermos nossos próprios inimigos? 
Para refletir sobre essa questão, o jogo pode ser uma boa opção."Pense no seu melhor amigo e 
em suas melhores características. Anote as palavras. 
 
Depois, pense no pior inimigo e anote também as suas características. Isso formará uma 
espécie de espelho de cada um e, especialmente aquilo que menos gostamos nos inimigos, que 
não perdoamos, temos também dentro de nós.Amigos e inimigos estão dentro de nós. Assim 
como Deus e o satanás.Quando vemos o inimigo, ficamos mal. Não temos o costume de olhar 
esse lado nosso , mas sabemos condenar os errados." Outra questão fundamental que deve ser 
trabalhada para melhorar o relacionamento interpessoal é o que Tiba chama de "relação com 
os sapos"."No dia-a-dia é muito comum as pessoas engolirem sapos para evitar confusões, 
desentendimentos...., mas engolir muitos sapos pode trazer depressão, estresse e até 
enfarte",observa Tiba."É preciso aprender a se virar, a superar os sapos para crescer e ter 
sucesso."Veja a seguir algumas se suas "receitas", extraídas do livro Amor, Felicidade & Cia.  
 
Portas  
Se você encontrar uma porta à sua frente, você pode abri-la, ou não. 
Se você abrir a porta, você pode , ou não , entrar em uma nova sala. 
Para entrar, você vai ter que vencer a dúvida, o titubeio ou o medo. 
Se você venceu, você dá um grande passo: nesta sala, vive-se. 
Mas, tem um preço: são inúmeras outras portas que você descobre. 
O grande segredo é saber quando e qual porta deve ser aberta. 
A vida não é rigorosa: ela propicia erros e acertos. Os erros podem ser transformados em 
acertos quando com eles se aprende. 
Não existe a segurança do acerto eterno. A vida é humildade: Se a vida já comprovou o que é 
ruim, para que repeti-lo? 
A humildade dá a sabedoria de aprender e crescer também com os erros alheios. 
A vida é generosa: A cada sala em que se vive, descobrem-se outras tantas portas. 
A vida enriquece a quem se arrisca a abrir novas portas. 
Ela privilegia quem descobre seus segredos e generosidade oferece afortunadas portas. 
 
Mas a vida pose ser também dura e severa: Não ultrapassando a porta, VOCÊ TERÁ 
SEMPRE ESSA MESMA PORTA PELA FRENTE 
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É a cinzenta monotonia perante o arco-íris. 
É a repetição perante a criação. 
É a estagnação da vida. 
Para a vida , as portas não são obstáculos, mas diferentes passagens... 
 
A arte de viver bem  
 
Não exija dos outros o que eles não podem lhe dar, mas cobre de cada um a sua 
responsabilidade. 
Não deixe de usufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. 
Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. 
Não olhe as pessoas só com os seus olhos , mas olhe-se também com os olhos dela. 
Não fique ensinando sempre, você pode apreender muito mais. 
Não desanime perante o fracasso, supere-se transformando em aprendizado. 
Não se aproveite de quem se esforce tanto, ele pode estar fazendo o que você deixou de fazer. 
Não estrague um programa diferente com seu mal humor, descubra a alegria da novidade. 
Não deixe a vida se esvair pela torneira , pode faltar aos outros... 
O amor pode absorver muitos sofrimentos, mesmo a falta de respeito a si mesmo! 
Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, já que a vida lhe deu tanto. 
Enfim agradeça sempre, pois a gratidão abre as portas do coração.  
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ANEXO C 
 
 

QUAL O PAPEL DO SEU PERSONAGEM? 

(TANURE, 2006) 

 
Dias atrás, em visita a uma grande empresa nacional, ouvi cinco relatos* capazes de despertar 
uma reflexão sobre os papéis que os executivos desempenham no teatro corporativo. A virada 
de ano convida de forma especial a esse tipo de reflexão e, por isso, decidi compartilhar o que 
ouvi. Proponho que você “assista”a cada “cena” e tente encontrar inspiração para protagonizar 
a sua. 
Relato 1. Emocionado, um alto executivo confessa sentir um grande vazio emocional. Tem os 
filhos já criados e uma vultosa conta bancária. Entretanto, vive uma relação afetiva morna e 
os desafios profissionais já não o seduzem como antes. Diz ter um único arrependimento: 
“Não vi meus filhos crescerem. Investi 120% de minha energia na construção de um 
patrimônio que eles não valorizam.”Quanto mais o vazio o aflige, mais se refugia no ópio do 
trabalho. 
Relato 2. O vice- presidente de RH fala de seus esforços em implantar políticas e processos 
que propiciem a tão desejada qualidade de vida. Parte da premissa de que pessoas integradas 
produzem mais e melhor. Sigilosamente, admite que é extremamente difícil converter esse 
discurso em prática. Mas, perseverante, acredita ser esse o seu grande desafio. 
Relato 3. O presidente é um notável realizador. É admirado por sua inteligência, capacidade 
de liderança e realização. Confidencialmente, revela o que espera de um executivo: “Quero 
dedicação integral. Quem busca uma vida convencional não pode ter a ambição de subir na 
hierarquia.”Diz não ser por acaso que a organização oferece aos dirigentes “tudo”o que 
necessitam: “Queremos que não se preocupem com nada além da empresa.” 
Relato 4. Um jovem brilhante executivo confessa-se disposto a investir todo o seu tempo e 
energia na realização profissional. Mostra encontrar prazer no que faz, cultiva grandes sonhos 
e encara os desafios com coragem. Diz que essa disposição tem origem no desejo de ascensão 
na carreira e que investe em seu patrimônio profissional, sem necessariamente privilegiar os 
objetivos da empresa. 
Relato 5. Um executivo julga-se agraciado com vasta seleção de  “gifts”, isto é, dons 
especiais. Raciocínio agudo, capacidade de decisão, equilíbrio emocional para suportar as 
pressões do ambiente profissional e competência para administrá-las são características 
observadas e reconhecidas pelos seus colegas de trabalho. Diz-se satisfeito com a relação 
entre vida pessoa e vida profissional e consciente dos desafios que tem pela frente, inclusive o 
de manter essa imagem de “perfeição”. 
Acredito que essas situações podem despertar a sua reflexão. Elas mostram que vivemos em 
uma sociedade complexa, na qual cada pessoa exibe talentos e fragilidades singulares. Ao 
mesmo tempo, há interesses, valores e normas de condutas próprias. Não vivemos num 
mundo de autômatos programados para agir de forma homogênea na busca dos mesmos 
objetivos. Talvez na diferença residam a magia e o fascínio das relações humanas. Assim, 
reservo-me o direito a certo idealismo: considero possível construir empresas melhores com 
pessoas melhores, mesmo que suas histórias tenham roteiros distintos. Pense. Talvez você se 
identifique com um deles. Talvez viva uma realidade diversa. Não importa, vale o desafio. 
Que tal identificar ou revisitar seus talentos, limitações, receios, aspirações? Compilada a 
informação, interrogue-se: você está no lugar certo? Contribui da melhor maneira para o 
sucesso da organização? E para o sucesso do seu projeto de vida? Tenha o controle. Afinal, 
essa é uma boa hora para começar a (re)definir seu papel no espetáculo. 
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*Essas entrevistas fazem parte de uma pesquisa em fase final de realização e tem a participação de Antonio 
Carvalho Neto e Juliana Andrade. 
Betania Tanure, PhD., é professora da Fundação Dom Cabral e da PUC-MG. 
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ANEXO D 
 
 

SEJA IRRESISTÍVEL 
 

(SOARES, 2009) 

Alguma vez você já parou para pensar nas pessoas que você considera irresistíveis?  
Será que existe algum estranho poder magnético nestas pessoas, que o simples fato das suas 
presenças parecem atrair a atenção e o interesse de todos? Sim, existe sim uma espécie de 
poder magnético nestas pessoas; particularmente, eu chamo esse poder de “presença de 
palco”; uma espécie de luz que parece manifestar-se em torno da pessoa que detém essa 
característica de irresistibilidade. ““Quando uma pessoa tem presença de palco, a simples 
expressão do seu rosto parece dizer “cheguei”,” estou aqui”; tal característica parece atrair a 
atenção e interesse de todos, e assim em uma pequena fração de tempo todos estão já 
seduzidos pela sua presença. 

Diante dessa enumeração de fatos, parece-me interessante sugerir que nós possamos aprender 
alguns aspectos dessa personalidade magnética, nos tornando assim cada vez mais 
irresistíveis. 
 
Vejamos alguns elementos desse contexto:  
Auto-Estima – Pense bem, você conhece alguma personalidade magnética que não seja 
altamente consciente das suas possibilidades e seja também dotada de uma auto-estima 
considerável? Pessoas irresistíveis têm uma auto-estima elevada e gostam de si próprias. 
Vivem de bem consigo mesmas – sem, contudo se considerarem melhor do que as outras.  
Auto-Confiança – Uma pessoa com auto-estima elevada normalmente acredita muito em si 
própria – manifesta uma tranqüilidade e segurança a respeito dos seus próprios passos.  
Entusiasmo – Pense bem, você já viu alguém irresistível andar por aí exclamando: “oh! Vida, 
oh! azar”? Não, definitivamente alguém com personalidade magnética nunca se comporta 
desta maneira. O entusiasmo é uma característica marcante das pessoas irresistíveis – nós nos 
aproximamos dessas pessoas porque queremos ser contagiados pelo seu brilho, energia e 
entusiasmo e não ao contrário. 
Gostar de Gente – Essa é uma fórmula simples, porém muito difícil para muitas pessoas – 
pessoas irresistíveis gostam de gente, elas se interessam genuinamente pelas pessoas e não 
apenas pelo que as pessoas podem proporcionar a elas. Pense nisto: Como anda seu nível de 
interesse pelos outros? Você tem se interessado pelas outras pessoas ou apenas por você 
mesmo? 
Bons Ouvintes – Outra fórmula simples, porém difícil para muitos. Lembre das conversas 
que você teve com as pessoas que você considera magnéticas - o que você acha? Essas 
pessoas foram bons ouvintes? Ouvir as pessoas atenciosamente é preencher sua necessidade 
de ser reconhecido, de merecer atenção. Nós gostamos de pessoas que nos ouvem e não 
suportamos pessoas que não nos ouvem e até nos interrompem – reflita... Como você se sente 
quando alguém esquece o seu nome logo após ser apresentado? Quer aumentar seu 
magnetismo? Ouça as pessoas com atenção, chame-as pelo nome, recorde de assuntos ou 
detalhes ditos em uma conversa tempos depois.  
Gestos e Palavras Mágicas – Pessoas irresistíveis usam palavras mágicas – elas falam, ,”por 
favor, “, “ com licença “, e “ bom dia “. Seu tom de voz é vibrante, independente de ser alto 
ou baixo. Elas elogiam e parabenizam. Retornam sua ligação ou seu e-mail, mesmo que para 
dizer que estão muito ocupados e que depois “ conversam “. Pessoas irresistíveis dizem “ 
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muito obrigado “.Pessoas magnéticas atraem coisas positivas, atraem mais pessoas 
irresistíveis. Pessoas irresistíveis formam uma excelente networking, tem amizades mais 
profundas e colegas de trabalho mais interessantes. 
Você deve estar exclamando – nossa, mas que sortudas essas pessoas hein!  
Caro amigo, não chamo isso de sorte, chamo de resposta – uma resposta da vida ao que você 
faz com na sua vida. 
Seja irresistível!  
 

OUVINDO O INAUDÍVEL 

(RANGEL, 2002) 

 
No século III d.C., um rei mandou seu filho, o príncipe T’ai, ir estudar no templo com o 
grande mestre Pan Ku. O objetivo era preparar o príncipe, que iria suceder ao pai no trono, 
para ser um grande administrador. Quando o príncipe chegou ao templo,  o mestre logo o 
mandou, sozinho, à floresta. Ele deveria voltar um ano depois, com a tarefa de descrever os 
sons da floresta. 
Passado o prazo, o príncipe retornou, e o mestre lhe pediu para descrever os sons de tudo 
aquilo que tinha conseguido ouvir. 
-Mestre – disse o príncipe -, pude ouvir o canto dos pássaros, o roçar das folhas, o alvoroço 
dos beija-flores, a brisa batendo suavemente na grama, o zumbido das abelhas e o barulho do 
vento cortando os céus. 
Quando o príncipe terminou, o mestre mandou-o de volta à floresta para ouvir tudo o mais 
que fosse possível. O príncipe ficou intrigado com a ordem do mestre. Ele já não tinha 
distinguido cada som da floresta? 
Por longos dias e noites o príncipe se sentou  sozinho na floresta, ouvindo, ouvindo. Mas não 
conseguiu distinguir nada de novo além daqueles sons já mencionados ao mestre. Certa 
manhã, sentado entre as árvores da floresta, começou a discernir sons vagos, diferentes de 
tudo o que ouvira antes. Quanto mais atenção prestava, mais claros os sons se tornavam. Uma 
sensação de encantamento tomou conta do rapaz. “Esses devem ser os sons que o mestre 
queria que ouvisse”, pensou. Sem pressa, o príncipe passou horas ali, ouvindo, pacientemente. 
Queria ter a certeza de que estava no caminho certo. 
Quando o príncipe retornou ao templo, o mestre lhe perguntou o que mais ele tinha 
conseguido ouvir.  
 -Mestre, respondeu reverentemente o príncipe -, quando prestei mais atenção, pude ouvir o 
inaudível; o som das flores se abrindo, o do sol aquecendo a terra e o da grama bebendo o 
orvalho da manhã. 
O mestre acenou com a cabeça em sinal de aprovação: 
-Ouvir o inaudível é ter disciplina necessária para se tornar um grande administrador. Apenas 
quando aprende a ouvir o coração das pessoas, os próprios sentimentos mudos, os medos não 
confessados e as queixas silenciosas e reprimidas, um administrador pode inspirar confiança 
em seus comandados, entender o que está errado e atender às reais necessidades dos liderados. 
A morte de um reino começa quando os líderes ouvem apenas a palavras pronunciadas pela 
boca, sem mergulhar a fundo na alma das pessoas para ouvir seus sentimentos, seus 
sentimentos, seus desejos e suas opiniões reais.   
 
 


