
 

 

 

 

REINALDO KOEI YONAMINE 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO ALUNO DE ENGENHARIA: 

ESTUDO EXPLORATÓRIO PARA IDENTIFICAR FATORES QUE 

IMPACTAM A EFICÁCIA DA APRENDIZAGEM DE COMPETÊNCIAS 

PARA GESTÃO DE CARREIRA 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo para obtenção 

de título de Doutor em Ciências 

 

 

São Paulo 

2012 



 

REINALDO KOEI YONAMINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO ALUNO DE ENGENHARIA: 

ESTUDO EXPLORATÓRIO PARA IDENTIFICAR FATORES QUE 

IMPACTAM A EFICÁCIA DA APRENDIZAGEM DE COMPETÊNCIAS 

PARA GESTÃO DE CARREIRA 

 

 

 

Tese apresentada à Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo para obtenção 

de título de Doutor em Ciências 

 

Área de Concentração: 

Engenharia Elétrica em Sistemas Digitais 

 

Orientador: Prof. Dr. José Sidnei Colombo 

Martini 

 

 

São Paulo 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho 

aos meus pais pelo muito que me deram, 

pelo que eu lhes sou eternamente grato;  

à Nivia, minha esposa e companheira de 

jornada, 

aos meus filhos Fábio e Lucas, para os 

quais deixo este legado. 

  



 

AGRADECIMENTOS 

 

Sou muito grato ao meu orientador e mentor prof. Dr. José 

Sidnei Colombo Martini, pela riqueza da orientação, pela paciência e pelo 

apoio nas ousadas iniciativas.  

Agradeço aos meus familiares pela tolerância, apoio moral e 

afetivo.  

Agradeço aos professores da Poli que aceitaram serem 

mentores: José Roberto Cardoso, José Roberto Piqueira, Ivan Falleiros, 

Amilton Sinatora, José Sidnei C. Martini, Mário Salerno, Kazuo Nishimoto, 

Celso Pesce, Lucas Moscato, Paulo Miyagi, Henrique Khan, José Renato 

B. de Lima, Júlio Cesar Adamowski, Hernani Brinati e Reinaldo Giudici e 

ao prof. Alex Abiko que trouxe a proposta do projeto mentoring para 

novos docentes da Engenharia Civil. 

Agradeço ao Banco Itaú pelo enorme apoio que possibilitou 

que os serviços do programa Gestão de Carreira & Mentoring fossem 

acessíveis a todos os alunos. Apoio dado inicialmente pelo politécnico 

Olavo E. Setúbal e atualmente, pelo também politécnico e colega Roberto 

Setúbal. 

Agradeço aos conselheiros da AEP – Associação dos 

Engenheiros Politécnicos, em especial ao amigo e incentivador Eng. 

Sokan Kato Young. 

Agradeço a todos os alunos e ex-alunos que participaram dos 

nossos trabalhos. Agradeço à Poli Jr pela inestimável parceria. 

Agradeço à equipe do SOPI – Serviço de Orientação 

Profissional do Instituto de Psicologia da USP, pelo embasamento 

recebido para a realização do serviço Gestão de Carreira e Mentoring. 

Agradeço aos companheiros da equipe AEP: psicóloga e 

consultora Maria Silvia G. G. Moreira, o colega Eduardo Pinheiro, a 

equipe de apoio Vania, Roseli, Savana e Alexandre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seu trabalho vai preencher uma parte 

grande de sua vida, e a única maneira de 

ficar realmente satisfeito é fazer o que 

você acredita ser um ótimo trabalho. E a 

única maneira de fazer um excelente 

trabalho é amar o que você faz. 

 

Steve Jobs 



 

RESUMO 

 

A necessidade de ampliar a formação dos alunos de Engenharia visando também 

desenvolver novas competências não técnicas tem sido anunciada de forma enfática 

por vários segmentos da sociedade, como entidades de classe, órgãos 

governamentais, educadores, pesquisadores e pelos próprios egressos quando se 

deparam com o mercado de trabalho. Essa, contudo, não é uma missão trivial para 

as escolas de Engenharia – basta comparar volume de declarações e apelos sobre 

a importância dessa missão com o volume de ações institucionais efetivas. Trata-se, 

na verdade, de um grande desafio que implica mudança de paradigma e do projeto 

pedagógico, conforme se pode observar nos diversos trabalhos apresentados em 

congressos de ensino de Engenharia. Tendo em vista esse contexto, esta tese tem 

como objeto de estudo uma atividade complementar que pode contribuir para o 

desenvolvimento de algumas das novas competências requeridas do engenheiro: o 

programa de “Gestão de Carreira & Mentoring”, desenvolvido, desde 2002, no 

âmbito da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como um serviço 

gratuito para formandos, egressos e novos docentes. Essa atividade complementar 

extracurricular serve de eixo a partir do qual se orienta e incentiva o aluno a refletir e 

agir em relação a questões como empregabilidade, autoconhecimento, 

desenvolvimento de competências, visão de futuro, projeto de carreira, alternativas 

de ocupações e educação continuada. Trabalho dessa natureza, pouco comum na 

grade curricular dos cursos de Engenharia no Brasil, pode contribuir 

significativamente para a formação do engenheiro com o perfil demandado pelas 

várias instâncias da sociedade, inclusive o mercado de trabalho. Para tal, a presente 

tese apresenta três estudos de casos com experimentos educacionais concernentes 

à referida atividade complementar e visa responder à seguinte pergunta de 

pesquisa: “Que fatores impactam a eficácia de aprendizagem de atividades 

complementares desenvolvidas para preparar os alunos de engenharia para uma 

transição satisfatória para o mundo profissional?”. Partindo de uma investigação 

teórica pautada nas teorias da Orientação Profissional e outras correntes teóricas e 

em uma análise qualitativa desses estudos de casos, identificaram-se três grupos de 

fatores, quais sejam: (1) fatores identificados empiricamente a partir dos estudos de 

casos; (2) Fatores teóricos baseados nas teorias da Orientação Profissional e (3) 

fatores teóricos baseados nas outras referências teóricas. Este estudo oferece às 

escolas de Engenharia um conjunto de conceitos, técnicas, processos e lições 

aprendidas que podem servir de referência para a incorporação dessas atividades, 

de forma transversal, em disciplinas afins (e.g. Introdução à Engenharia e Estágios). 

 

Palavras-chave: Competências Profissionais. Empregabilidade. Gestão de Carreira. 

Mentoring. Orientação de Carreira.  

 



 

ABSTRACT 

 

Comprehensive engineering education aiming at the development of soft 

competences has been called for by several sections of society, including 

professional boards, governmental bodies, educators, researchers and newly 

graduated professionals facing unexpected work market demands. Most schools of 

engineering, however, have not managed to deliver on this mission, as we can easily 

see by comparing the number calls for this mission with the number of effective 

institutional actions. This is in fact a great challenge that implies paradigm change 

and development of a new pedagogical project, as reported in several talks in 

engineering education congresses. Against this background, this dissertation 

investigates an extracurricular activity that can contribute to the development of some 

of the new competences required of engineers nowadays: The “Career Management 

& Mentoring” program developed since 2002 as a free service provided by Escola 

Politécnica (University of São Paulo) to senior students, newly graduated engineers 

and new professors. This extracurricular activity focuses on guiding and encouraging 

the students to reflect on and take attitude about such issues as employability, self-

knowledge, competence development, vision of future, career project, job 

alternatives, and continued education. This sort of activity, still unusual in the 

engineering syllabuses in Brazil, can contribute significantly to the development of 

engineers with the profile required by several sections of society, including the job 

market. More specifically, this dissertation reports on three case studies involving 

educational experiments drawing on the above mentioned extracurricular activity and 

aims to answer the following research question: “Which factors impact on the 

learning efficacy of extracurricular activities designed to prepare engineering 

students for a satisfactory transition from college to the professional world?” Drawing 

on professional orientation theories and other related theoretical underpinnings as 

well as on a qualitative analysis of the three case studies, this study identifies several 

factors impacting on learning efficacy, herein gathered in the categories “students”, 

“service structure”, “supporters”, and “environment”. This thesis provides schools of 

engineering with a number of concepts, techniques, processes and learnt lessons 

that serve as reference for transversally introducing activities of this nature in related 

disciplines such as Introduction to Engineering, and Curricular Internship. 

 

Keywords: Professional Competences. Employability. Career Management. 

Mentoring. Career Guidance.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Formulação do Problema  

Na edição de novembro de 2003, o periódico IEEE Transactions on 

Education publicou o artigo “The future of electrical and computer engineering 

education”, no qual Berry et al. (2003, p. 471) apontam algumas demandas na 

formação dos engenheiros eletricistas e dos engenheiros da computação nos 

Estados Unidos. Segundo os autores, um dos papéis das escolas de Engenharia é 

capacitar os alunos para a “entrada no mundo profissional”, devendo ser oferecidas 

algumas disciplinas eletivas como História, Economia, Filosofia, Psicologia, Biologia, 

Artes e Organização, além de ser dada capacitação nas chamadas soft skills, ou 

seja, competências profissionais (e.g., gestão de equipes, habilidades de 

comunicação oral e escrita, criatividade, liderança, pensamento crítico e ética). 

Com perspectiva semelhante, Crawley (2002), professor do MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), propõe um programa detalhado e 

atualizado (syllabus) para a formação de engenheiros que atenda às demandas 

contemporâneas. A proposta do referido autor é composta por quatro blocos de 

competências, quais sejam: (i) raciocínio e conhecimento técnico; (ii) habilidades 

pessoais e profissionais; (iii) habilidades interpessoais e (iv) conjugação das 

competências de forma contextualizada em relação aos diversos segmentos da 

sociedade. 

O reconhecimento dessa demanda por um novo perfil de engenheiros 

também está expresso na visão estratégica (Poli 2015) de formação discente na 

Escola Politécnica (da Universidade de São Paulo):  

O engenheiro da Poli 2015 terá formação abrangente, tanto sistêmica 
quanto analítica, fundamentada em sólidos conhecimentos das ciências 
básicas para a Engenharia, com a atitude de sempre aprender. Será 
competente no relacionamento humano e na comunicação. Terá 
postura ética e comprometimento cultural e social com o Brasil. (grifos 

do autor) 
1
 

 

                                                           
1
  UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Escola Politécnica: PLANO ESTRATÉGICO POLI 2015. Disponível em: 

http://www.poli.usp.br. Acesso em 15 Out 2008. 

http://www.poli.usp.br/
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Partindo de demandas expressas nesses e em outros referenciais 

bibliográficos e entendendo que o desenvolvimento das referidas competências 

profissionais pode se dar por meio de atividades complementares, aqui concebidas 

como um recurso educacional instituído pela Resolução MEC/CNE/CES n. 

1010/2002, visando aumentar a flexibilidade dos currículos dos cursos de 

Engenharia, esta tese aborda a seguinte pergunta de pesquisa:  

“Que fatores impactam a eficácia de aprendizagem de 

atividades complementares desenvolvidas para preparar os 

alunos2 de engenharia para uma transição satisfatória para o 

mundo profissional?” 

 

Um estudo como este é relevante, porque a transição satisfatória da 

graduação para o mundo profissional está diretamente atrelada à empregabilidade 

dos egressos dos cursos de Engenharia. Nos programas das associações de classe 

nos Estados Unidos (NAE, 2005, 2006; ASTE3, 2007) e na Europa (FEANI, 2005), a 

questão da empregabilidade dos engenheiros tem recebido ênfase por ter impacto 

direto na competitividade tecnológica e econômica e também no bem-estar social. 

Contudo, nas escolas de Engenharia do Brasil existem poucas iniciativas e 

investigações acadêmicas voltadas para a aprendizagem de competências 

complementares com vistas à empregabilidade.  

No caso do presente trabalho, apresenta-se uma tentativa de resposta à 

pergunta supramencionada a partir da investigação de uma atividade complementar 

em particular, qual seja: o programa de “Gestão de Carreira & Mentoring”, 

desenvolvido e documentado pelo próprio autor desta tese no âmbito da Escola 

Politécnica com o intuito de propiciar condições e oportunidades de desenvolvimento 

de algumas competências relacionadas às demandas identificadas no parágrafo de 

abertura deste capítulo. Busca-se aqui investigar e discutir, a partir de três estudos 

de caso, características intrínsecas a essa atividade, o processo de concepção, 

implementação e avaliação dessa atividade, bem como critérios que subsidiem o 

levantamento de medidas de satisfação para os alunos/profissionais, para a 
                                                           
2
 Além dos alunos da graduação, a pesquisa contemplou outros dois públicos relacionados ao público inicial: 

trainees (engenheiros recém-formados) e novos docentes da Escola Politécnica, por terem sido alunos até 
recentemente e por serem formadores de opinião dos alunos. 
3
  ASTE – ASSOCIATION FOR CARRER AND TECHNICAL EDUCATION. Career clusters & 

pathways. 2007. Disponível em: <http://www.careertech.org/career-clusters/clusters-
occupations.html>. Acesso em: 9 jun.2011. 

http://www.careertech.org/career-clusters/clusters-occupations.html
http://www.careertech.org/career-clusters/clusters-occupations.html
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academia e para os diversos segmentos da sociedade, tendo em vista o atual perfil 

demandado dos engenheiros. 

 

 

1.2 Objetivos 

Enquanto nos Estados Unidos e na Europa existem várias iniciativas com 

o propósito de preparação do aluno para o mercado profissional (cf. CRAWLEY, 

2002; KELLEY, 1999; KLEIN, 1990; FEANI, 2005, 2007; NAE, 2004, 2005; KUMAR, 

et al,. 2007; MOHAN, et al., 2010; ASTE, 2007), há poucas iniciativas com esse 

propósito registradas na literatura acadêmica brasileira. Duas razões prováveis para 

essa carência no Brasil são: (i) os objetos e processos de aprendizagem requeridos 

para atender à esse propósito são muito diferentes daqueles que são familiares aos 

docentes das escolas de Engenharia ou mesmo incompatíveis com a estrutura 

curricular atual e (ii) muitos docentes assumem que o papel da escola de 

Engenharia é formar bons engenheiros, estando o problema do emprego ou da 

empregabilidade em geral distante do âmbito das preocupações das instituições e 

de seu corpo docente. Tendo em vista que essas duas razões mostram um 

distanciamento em relação à declaração da UNESCO (1999, 2010) sobre a meta da 

Educação para o século XXI (i.e., “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a relacionar e aprender a ser”), o objetivo geral desta pesquisa é:  

 

Conduzir estudos de caso para descrever e avaliar 

experiências de ensino-aprendizagem de atividades 

complementares gratuitas desenvolvidas no âmbito da Escola 

Politécnica e voltadas para o desenvolvimento de 

competências profissionais e, portanto, para uma melhor 

preparação de alunos de Engenharia para a transição para o 

mundo profissional.  

 

Parte-se do pressuposto de que essa descrição e avaliação fornecem 

subsídios para a identificação das características e dos fatores favoráveis e 

desfavoráveis, sobretudo do ponto de vista dos alunos, no que diz respeito à 

concepção e implementação dessas atividades e à sua real capacidade de ampliar a 
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empregabilidade do aluno formado e em formação. Esse objetivo geral se desdobra, 

no âmbito deste trabalho, nos seguintes objetivos específicos: 

 

• Identificar fatores que impactam a motivação e o envolvimento de 

acadêmicos e profissionais de curso de engenharia (i.e., formandos, 

recém-formados e novos docentes) quanto à participação e 

conclusão de atividades extracurriculares constituídas basicamente 

por reflexão, deliberações e práticas relacionadas à sua 

subjetividade e a questões profissionais; 

• Identificar e aplicar contribuições interdisciplinares da Engenharia de 

Computação, Psicologia Cognitiva, Educação e Administração, tanto 

para o desenho de modelos e ferramentas educacionais quanto para 

a compreensão dos processos de desenvolvimento de competências 

dos alunos; 

• Avaliar e diferenciar os potenciais do ensino presencial e do ensino 

a distância (EaD), buscando identificar e aplicar as contribuições das 

tecnologias de EaD (Ensino a Distância) para desenvolvimento de 

atividades complementares extracurriculares constituídas por 

reflexões, deliberações e ações relacionadas à subjetividade e 

questões profissionais dos alunos e 

• Discutir a importância de fatores como ambiente, estrutura, 

modalidade pedagógica, recursos humanos de apoio para a eficácia 

do serviço “Gestão de Carreira & Mentoring”, considerando também 

possíveis diferenças entre públicos-alvo. 
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1.3 Justificativa e Motivação da Pesquisa 

 

1.3.1 Demanda da sociedade: novas ocupações e novos perfis de engenheiros 

A finalidade de qualquer curso de Engenharia é formar e oferecer à 

sociedade profissionais produtivos, em contínua atualização (BERRY, 2003). Em 

outras palavras, tal curso, pelo menos idealmente, está voltado para a formação de 

alunos que virão desempenhar papéis relevantes e necessários para os diversos 

setores da sociedade (e.g., organizações empresariais e públicas, universidades e 

novos empreendimentos). Essa finalidade atende a aspectos econômicos 

(e.g., geração de valor agregado, emprego, renda e impostos), sociais (e.g., geração 

de empregos) e tecnológicos (e.g., aumento da competitividade nacional, melhoria 

de processos, geração de novos conhecimentos e desenvolvimento de inovações e 

soluções para os problemas). 

Além disso, vale destacar que as grandes, profundas e rápidas 

transformações tecnológicas, econômicas, sociais e culturais em curso no mundo 

contemporâneo provocaram mudanças nos papéis dos engenheiros, tanto em 

termos de novas ocupações quanto no perfil necessário ao desempenho desses 

novos papéis. Essas inegáveis transformações têm sido estudadas por 

pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, com destaque para Tapscott e 

Caston (1995), Dreifuss (1996), Drucker (1999), Malvezzi (1999), Lash (2000), 

Castells (2001), Zuffo (2003), Friedman (2005) e Silveira (2005). 

 

Essas mudanças e a necessidade de ampliação dos papéis dos 

engenheiros vêm impactando na demanda por diferentes perfis de engenheiros. 

Essas demandas, como aponta Silveira (2005, p. 59) são em princípio amplas, mas 

podem ser agrupadas de acordo com as cinco principais instâncias sociais das quais 

se originam, a saber: 

 

a) Mercado de trabalho: compreende dois grandes grupos de 

demanda de engenheiros tanto no Brasil como no mundo: 

(i) demanda por ocupações de sentido estrito, isto é, “para o setor 

industrial correspondente à especialização técnica” e (ii) demanda 

por ocupações de sentido estendido, que engloba o “conjunto de 
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ocupações que podem e vêm sendo ocupadas pelos egressos do 

curso de Engenharia” (SILVEIRA, 2005, p. 58). Essas duas 

demandas não são uniformes entre as organizações e variam em 

função da situação econômica nacional ou regional. Porém, a 

despeito da complexidade de se especificar e quantificar essas 

demandas, existem manifestações para que se amplie o perfil de 

competências dos engenheiros disponibilizados para o mercado,4 o 

que inclui o desenvolvimento das chamadas soft skills, tais como: 

comunicação, liderança, trabalho em equipe, gerenciamento, visão 

de negócios e criatividade, dentre outras habilidades que 

normalmente não fazem parte da estrutura curricular das escolas de 

Engenharia. 

b) Organizações governamentais: o MEC (Ministério da Educação), 

as Secretarias Estaduais de Educação, o CNE (Conselho Nacional 

de Educação), a CES (Câmara de Educação Superior), a FINEP e 

outras entidades do governo apresentam demandas que 

representam de algum modo a conjugação das várias demandas 

dos setores produtivos e também da política de desenvolvimento 

econômico e social do país. Esse aspecto tem assumido cada vez 

mais um papel fundamental para a competitividade entre as nações, 

tendo o desenvolvimento científico e tecnológico importância crucial 

na disputa global entre os países.  

c) Organizações não governamentais: entidades como o CNI/IEL - 

Confederação Nacional da Indústria / Instituto Euvaldo Lodi, o IEDI – 

Instituto de Estudos para Desenvolvimento Industrial e o SENAI – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, apresentam 

demandas que representam interesses dos setores industriais, os 

quais constituem os principais agentes econômicos que contratam 

engenheiros para as ocupações estritas (ocupações ligadas às 

especializações da Engenharia). Esse segmento é o que enfrenta os 

                                                           
4
  A título de ilustração, citam-se os trabalhos de Crawley (2002), que desenvolve o modelo CDIO 

(do inglês, Conceive–Design–Implement–Operate, ou seja, Conceber–Desenhar–Implementar–
Operar) a partir de uma demanda da Boeing, de Kelley (1999), que desenvolve o modelo Star 
Engineer com base em uma demanda da Bell Laboratories / AT&T e de Klein (1990), que 
desenvolve o modelo PETRA baseado em uma demanda da Siemens AG. 
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maiores desafios, pois concorre com as organizações que buscam 

engenheiros para as ocupações estendidas. Esse desafio é 

agravado na medida em que a qualidade de formação técnica de 

algumas faculdades é deficiente, constituindo um problema 

sistêmico com origem na baixa qualidade de ensino nos níveis 

fundamental e médio. Outras organizações não governamentais são 

as associações de classe (FEANI, 2005; FUTURES PROJECT, 

2000; CONFEA / CREAs, 2005) que regulamentam e fiscalizam o 

exercício da profissão de engenheiros, procurando articular as 

demandas e interesses da classe com as entidades governamentais, 

empresariais e acadêmicas.  

d) Meio acadêmico: esse segmento, constituído por docentes, 

pesquisadores, funcionários e intelectuais envolvidos com a 

formação de engenheiros, apresenta demandas concernentes ao 

papel de “pensar criticamente o futuro” (SILVEIRA, 2005, p. 71). 

Esse papel é assumido em maior profundidade nas chamadas 

escolas de “primeira linha” – segundo avaliação do mercado 

empregador e/ou segundo os órgãos de avaliação governamentais 

(CAPES) –, nas quais existe o compromisso com questões de médio 

e longo prazo, por conseguirem algum distanciamento das pressões 

imediatistas do mercado de trabalho e da mídia.5 Por exemplo, 

Martini (2003, 2004) proferiu uma aula-magna intitulada “De calouro 

a Engenheiro” para os ingressantes da Escola Politécnica da USP, 

na qual apresentou as perspectivas para os futuros engenheiros e 

várias orientações relacionadas à carreira pessoal, profissional e 

social. O resumo dessa aula-magna está no anexo A. 

e) Alunos e possíveis candidatos a alunos de Engenharia: a 

demanda da maioria dos alunos está em conseguir a melhor 

“empregabilidade”, o que envolve muitas apostas (escolhas que têm 

                                                           
5
  A tarefa de definir, por exemplo, o perfil do aluno que se pretende formar pode ser feita com 

eventual participação de representantes externos, como fez a Escola Politécnica em 2003 no seu 
Planejamento estratégico denominado Poli 2015, para o qual contou com convidados do setor 
governamental, outras instituições de ensino de Engenharia, instituições de pesquisa, empresários 
e ex-alunos. A definição do perfil de alunos deve refletir no passo seguinte – Projeto Pedagógico / 
Reestruturação Curricular da Instituição –, outro grande desafio por conta das naturais 
divergências e inércias. 
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riscos associados), sendo a primeira delas o investimento na 

preparação para conseguir entrar nas instituições de maior 

prestígio.6  

 

Todas essas demandas têm impacto no perfil do profissional desejado 

pelo mercado, no perfil do profissional a ser formado pelas faculdades e nas 

escolhas dos alunos antes, durante e após o curso. Porém, apesar de a maioria dos 

alunos concluir o curso com excelente formação técnica, muitos têm dificuldade para 

desenvolver uma carreira satisfatória e realizadora. O mundo profissional, com as 

suas várias demandas, requer outras competências além das competências 

técnicas. Para tal, como aponta Kofman (2002), é fundamental sair do paradigma 

pedagógico/educacional de apenas “aprender a conhecer” e desenvolver mais 

outras áreas, como “aprender a fazer”, “aprender a conviver” e “aprender a ser”. 

 

 

1.3.2 Iniciativas nacionais e internacionais 

O desafio de definir os perfis desejáveis (atual e futuro) do engenheiro e 

de transformar o sistema de ensino de Engenharia para contribuir para o 

desenvolvimento desse perfil tem sido abordado por diversas entidades e 

pesquisadores preocupados com o tema. Splitt (2003) apresenta uma retrospectiva 

desses esforços, citando a ABET7 (com o Engineering Criteria 2000), a ASEE e a 

INEER (com a promoção de congressos na área), a EFC-1998 (com os fóruns sobre 

mudanças de paradigmas em engenharia), a NAE (com o Bridge e o Engineer 

2020), a NSF (com a EEC – Engineering Education Coalitions), a FEANI (com 

publicações e deliberações na área), o IEEE (com os Proceedings IEEE on 

Engineering Education) e as publicações do Journal of Engineering Education. 

Vale também destacar a contribuição de Crawley (2002), com o modelo 

CDIO (do inglês, Conceive–Design–Implement–Operate, ou seja, Conceber–

Desenhar–Implementar–Operar) que elaborou uma taxonomia com 432 

competências e de Kumar et al. (2007), que descreve uma experiência de 

                                                           
6
  Silveira (2005) apresenta uma análise relacionando a questão da atratividade com a 

representação social do papel dos engenheiros e com a reputação das instituições. Segundo o 
autor, índices como relação candidatos por vaga sinaliza a atração dos “melhores alunos” e, de 
acordo com alguns estudos, escolas boas formam bons alunos (e portanto egressos com maior 
potencial de empregabilidade) porque atraem os melhores candidatos. 

7
  Disponível em WWW.abet.org acesso em 29.set.2011 

http://www.abet.org/
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desenvolvimento de liderança em sala de aula utilizando o PBL (do inglês, Problem-

Based Learning, ou seja, Aprendizado Baseado em Problemas). Outro destaque é o 

programa Career Technical Education (Educação em Carreira Técnica) 8, que 

desenvolve iniciativas para melhorar a formação dos engenheiros de nível técnico, 

tanto com vistas a suprir a necessidade de pessoal capacitado quanto com o 

objetivo de melhorar a empregabilidade dos egressos. Contando com a adesão dos 

principais estados norte-americanos e de suas respectivas universidades estaduais, 

esse programa também enfatiza uma formação complementar à formação técnica, 

em especial voltada para o desenvolvimento das soft skills e para a orientação de 

carreira (cluster career).  

Em relação ao Brasil, sublinham-se, respectivamente, uma experiência e 

uma investigação sobre a temática: o SENAI implantou o modelo PETRA (do inglês, 

ProjEct and TRAnsference, ou seja, Projeto e Transferência), que fora desenvolvido 

pela Siemens em 1985; e o IEL, ligado à CNI, publicou em 2006 o Projeto Inova 

Engenharia, no qual apresenta os resultados de uma pesquisa com 120 indústrias. A 

referida pesquisa revela que os engenheiros brasileiros  

 
[...] têm boa formação técnica, mas demonstram dificuldades em atitude 
empreendedora e capacidade de gestão, de comunicação, de liderança e 
para o trabalho em equipes multidisciplinares. Nesses quesitos cada vez 
mais cruciais, tanto a indústria como a academia opinam que a defasagem 
é crescente. (CNI/ IEL, 2006, p. 65) 

 

No contexto supramencionado, as atividades voltadas para a reflexão 

sobre carreira, para o autoconhecimento e para o desenvolvimento de competências 

requeridas no mundo profissional são importantes para ajudar os egressos na 

transição para o mercado de trabalho, legitimação e consolidação na carreira 

escolhida. Um profissional satisfeito com a sua carreira é mais produtivo, tanto para 

si próprio quanto para a organização onde presta serviços e para a sociedade como 

um todo. Como afirmou Frank Parsons (1909 apud RIBEIRO; UVALDO, 2007, p. 6), 

engenheiro civil e fundador da orientação profissional, 

 
[...] o desempenho de uma ocupação em harmonia com as aptidões, 
habilidades e interesses tornaria o trabalho mais agradável, com uma maior 
produtividade e eficiência, resultando em uma boa remuneração.  
 

                                                           
8
  CAREER TECHNICAL EDUCATION. Disponível em: <http://www.careertechnical.org>. Acesso em: 

29 set. 2011. 

http://www.careertechnical.org/
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Hoje existem muito mais opções de trabalho para os engenheiros 

(e.g., empregado, autônomo e empreendedor) e em muitos segmentos do mundo 

profissional, resultando em maior dificuldade de escolha. Uma carreira satisfatória, 

realizadora, com senso de competência, contribui também para a sociedade. Ao se 

conceberem práticas, como as atividades complementares, voltadas para o auxílio 

dos novos engenheiros na definição e gerenciamento de suas carreiras, espera-se, 

de um lado, aumentar as possibilidades de se ter no futuro cidadãos produtivos e, de 

outro, reduzir riscos de se perder talentos. 

 

1.3.3 Antecedentes e motivação pessoal para o presente trabalho 

Cursei Engenharia por me identificar com a competência da 

Engenhosidade. Por toda vida profissional, mesmo me afastando em alguns 

momentos das denominadas ocupações estritas de engenheiros, continuei utilizando 

essa competência.  

Como engenheiro que projetava sistemas de informações, eu 

rapidamente constatei que não bastava desenvolver boas soluções técnicas – a 

dimensão humana sempre estava presente e era tão ou mais importante que o 

domínio técnico, especialmente na fase de implantação de uma solução. Por conta de 

oportunidades que foram surgindo e por interesse pessoal, fui me envolvendo com as 

questões humanas – aprendizagem, criatividade, liderança, conflitos, comunicação, 

poder nas organizações, cultura, diferenças individuais e complementaridade na 

formação de equipes. Fiz especialização em Administração, o que me deu bases mais 

consistentes para lidar com as questões humanas. Também por questão de 

oportunidade, pude fazer muitos cursos sobre esses temas, inclusive graduação e 

mestrado em Psicologia, além de um curso de especialização em Orientação 

Profissional. Cursar posteriormente Psicologia não significou deixar de ser 

engenheiro, pois sempre busquei uma formação transdisciplinar, o que muito me 

ajudou na carreira como consultor de empresas.  

Em 2002, recebi convite da AEP (Associação dos Engenheiros 

Politécnicos) para desenvolver um programa para complementar a formação dos 

alunos e ex-alunos. Posteriormente, em 2003 e 2004, participei do Comitê de 

Planejamento Estratégico da Escola Politécnica, o que despertou interesse pelas 

questões de formação dos alunos. O tema da tese integra esses dois interesses: 

formação em Engenharia e complementação da formação dos alunos.  
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A missão da AEP é "promover a integração entre alunos, ex-alunos e 

professores da Escola Politécnica da USP [Universidade de São Paulo] e propiciar 

condições para que os alunos desenvolvam suas plenas qualificações técnicas, 

profissionais e sociais, contribuindo assim para o desenvolvimento da sociedade” 9 

(grifos do autor). Uma das iniciativas ligadas a essa missão é o Programa Profissional 

do Futuro, que tem, dentre outros, o serviço “Gestão de Carreira & Mentoring”.  

 

  

                                                           
9
 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS POLITÉCNICOS. Disponível em: 

<http://www.politecnicos.org.br/ site/?Canal=12&Tag=Quem%20somos&O=2&operid=9>. Acesso 
em: 12 maio 2011. 

http://www.politecnicos.org.br/%20site/?Canal=12&Tag=Quem%20somos&O=2&operid=9
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1.4 O Programa “Profissional do Futuro” e o Serviço “Gestão de Carreira e 

Mentoring”  

Nesta seção apresentam-se o Programa Profissional do Futuro, do qual o 

serviço “Gestão de Carreira e Mentoring” é parte e uma breve descrição dos outros 

serviços. 

 

FIGURA 1.1 - Serviços do Programa Profissional do Futuro 

Fonte: elaborada pelo próprio autor. 

 

O Programa Profissional do Futuro da AEP engloba vários serviços 

extracurriculares destinados a apoiar o desenvolvimento profissional, social e 

intelectual dos alunos.  

A decisão de desenvolver e disponibilizar o serviço de “Gestão de 

Carreira & Mentoring” foi definida em 2001 no planejamento estratégico da 

associação de ex-alunos da Escola Politécnica (AEP – Associação dos 

Engenheiros Politécnicos). Nesse planejamento um dos projetos prioritários foi o 

de criar um serviço para alunos e ex-alunos que disponibilizasse instrumentos de 

autoconhecimento e orientações para gestão de carreira. O projeto concebido foi 

submetido em 2002 para aprovação da diretoria da EPUSP, pois implicava 

interação com os alunos e, eventualmente, uso das salas de aula. O projeto foi 

aprovado com a condição de que o acesso fosse universal e democrático, isto é, 

não houvesse restrição ou privilégio a quem desejasse participar. Essa condição 

era coerente com a filosofia da AEP, e por essas razões decidiu-se que o serviço 

seria gratuito. 
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Conforme está detalhado no capítulo 5 – Estudo de Casos, esse 

serviço teve várias versões evolutivas. Entretanto, na essência é constituída 

pelas seguintes etapas: 

I. Divulgação do serviço e coleta de inscrições 

II. Aplicação de instrumento(s) para autoconhecimento 

III. Oficina presencial – composta das seguintes atividades: 

a. Ouvir expectativas e interesses dos participantes 

b. Orientações para interprestação do(s) resultado(s) do(s) 

instrumento(s) para autoconhecimento 

c. Identificação de valores e motivação 

d. Elaboração da História de Vida 

e. Elaboração do Projeto de Carreira e do Plano de Ação. 

 

Até 2008 as atividades propostas eram apoiadas por um Manual de 

Carreira. Em 2009 foi desenvolvido um sistema em EaD (Educação a Distância) 

convertendo-se parte do Manual de Carreira e acrescentando-se outros conteúdos. 

Em 2009 foi introduzido o serviço de Mentoring, onde os mentores são 

profissionais seniores, muitos dos quais são ex-alunos da escola Politécnica, que 

reconhecem a importância de apoiar o desenvolvimento da carreira de jovens. 

Ao longo desses anos foram experimentados vários instrumentos para 

autoconhecimento: VECA10, IAT11, Âncora de Carreira12, Estilo de Comunicação13. 

Cada instrumento é utilizado seletivamente, para públicos específicos. 

Os outros serviços do Programa Profissional do Futuro são: 

 

 Curso de Capacitação em Negócios: visa complementar a formação 

dos alunos de Engenharia em competências nas áreas de negócios 

(Matemática Financeira, Finanças e Valuation, Mercado de Capitais e 

Investimentos); Fundamentos e Cases de Estratégia Empresarial, 

Inovação e Marketing; Comunicação, Negociação, Teamwork, e 

Orientação de Carreira e Processos Seletivos, Problem Solving & Case 

                                                           
10

 VECA – Verificação de Competências Administrativas, da Alba Consultoria. 
11

 IAT – Inventário de Atitude no Trabalho, de Moracir Lopes, editora Casa do Psicólogo.  
12 Âncora de Carreira – para identificar valores, interesses e potencial de competências. 
Schein, Edgard. Career anchors revisited: implications for career development in the 21st century. 
Academy of Management Executive, v. 0, n. 0, p. 80-88, 1996. 
13

 Estilos de Comunicação – instrumentos baseado nos Tipos Psicológicos de Carl Jung. 
Desenvolvido por Paul Mok.  Material cedido pela FIA / USP. 
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Interview; Gestão de Projetos, Empreendedorismo, Business Plan,14 

Governança e Sustentabilidade. Tem duração de 12 meses (207 horas-

aula), com aulas expositivas, apresentações em grupo, análise de 

casos, discussões e debates.  

 Oficina de Desenvolvimento de Competências: nessas oficinas são 

apresentados técnicas e exercícios práticos de oratória, liderança, 

aprender a aprender e criatividade. 

 O Mundo Profissional: consiste em depoimentos ao vivo ou filmados 

de profissionais nas mais diversas ocupações visando transmitir aos 

estudantes noções de como são o trabalho, as satisfações, os desafios 

e o perfil desejável para o desempenho nessas ocupações. 

 Rede Cooperação e Cidadania Politécnica: articulação e apoio aos 

vários projetos sociais dos alunos, como o Poli Cidadã, Uma Casa para 

Meu País, Bandeira Científica, Engenheiros sem Fronteira e Curso de 

Engenharia Comunitária (para capacitação gerencial de líderes 

comunitários e de projetos sociais). 

 

  

                                                           
14

  Aqui e em várias partes desta tese, opta-se pelo uso de termos em inglês sem necessariamente 
se apresentar uma tradução por se considerar que se trata de jargão específico da área, de 
conhecimento comum e com maior potencial de entendimento entre os leitores do que a 
respectiva tradução. 
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1.5 Contribuições Esperadas para a Construção do Conhecimento e Sua 

Utilização na Prática Profissional 

Com o desenvolvimento e conclusão deste trabalho, espera-se gerar as 

seguintes contribuições:  

 Apresentar fomentos interdisciplinares consistentes a partir da 

articulação de domínios de saberes como formação de engenheiros, 

Educação, tecnologia de EAD, Psicologia e Administração. Parte-se 

do pressuposto de que a complexidade do mundo contemporâneo 

tornou imprescindível a abordagem interdisciplinar. Conforme 

sublinha DEMO (2002 apud YONAMINE, 2006, p. 2), deve-se 

 
[...] ir além do ‘conhecimento disciplinarizado’, pois, com um olhar restrito a 
apenas uma disciplina, tem-se uma compreensão limitada e deturpada da 
realidade e, em vez de uma realidade construída, tem-se uma realidade 
‘inventada’ [...] Nenhuma abordagem isolada pode dar conta da 
complexidade, muito menos de estilo disciplinar. 

 

 Gerar, a partir dos casos analisados, subsídios para replicação da 

experiência em outras instituições. Em outras palavras, o conteúdo 

desenvolvido e aplicado nas atividades complementares e o registro 

das experiências podem ser usados para fomentar a capacitação de 

professores interessados em inserir essas atividades nas suas 

disciplinas. 

 Elaborar proposta para inserção transversal do trabalho na grade 

curricular dos cursos de Engenharia, em disciplinas afins (e.g., 

Estágio, Introdução à Engenharia). 
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1.6 Estrutura da Tese 

 

A FIG. 1.2 sintetiza a forma como esta tese está estruturada.  

 

 

FIGURA 1.2: Mapa conceitual da estrutura da tese 

Fonte: elaborada pelo autor por meio do software Operador Epistemológico Tácito (OET)
15

. 

 

Conforme se pode depreender das semirretas com origem no centro 

“formação complementar de alunos de Engenharia” da FIG. 1.2, este trabalho está 

estruturado em sete capítulos, incluindo esta Introdução em que se formula o 

problema de pesquisa, definem-se os objetivos gerais e específicos e apresentam-

se as justificativas, as motivações e contribuições esperadas em relação à pesquisa 

aqui reportada.  

 

No Capítulo 2, a questão da pesquisa é contextualizada no principal 

espaço em que se desenvolve a formação do futuro engenheiro: o ensino da 

Engenharia. É apresentado um breve histórico da instituição “ensino formal de 

Engenharia” no mundo e no Brasil. Em continuidade a essa retomada histórica, são 

relacionadas algumas questões contemporâneas que estão associadas ao tema 

proposto. Em seguida, são analisados os principais documentos pertinentes à 

                                                           
15

 Software para mapeamento conceitual desenvolvido por Yong, Chu S. (www.aom.com.br ) 

http://www.aom.com.br/
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temática, emitidos pelos órgãos governamentais e pelo órgão responsável pela 

regulamentação da profissão (CONFEA), incluindo o tópico que é desenvolvido na 

tese – atividades complementares ao ensino formal da Engenharia. Esse recurso 

pedagógico é analisado quanto à sua finalidade e aos resultados de algumas 

iniciativas já introduzidas por algumas escolas de Engenharia.  

 

No Capítulo 3, são apresentadas sínteses das principais contribuições 

interdisciplinares utilizadas para sustentar o desenvolvimento da tese. Mais 

especificamente, abordam-se: (i) tecnologia EaD (conceitos básicos, LMS – Learning 

Management System, competências desejáveis dos envolvidos e vantagens e 

possibilidades de personalização fornecidas pela modalidade EaD); (ii) Psicologia 

Cognitiva, que contribui para a compreensão da relação entre carreira e 

empregabilidade, de um lado, e aprendizagem, desenvolvimento cognitivo e 

desenvolvimento de competências, de outro; (iii) Orientação Profissional, área do 

conhecimento que reúne contribuições trazidas principalmente da Psicologia, 

Educação e Administração agrupadas nas Teorias de Orientação Vocacional / 

Profissional / Carreira, incluindo a prática de mentoring e (iv) modelos 

representacionais de processos, que, conforme justificado no Capítulo 4, auxiliam na 

compreensão dos fatores e das relações entre eles, sobretudo quando se considera 

que a natureza do problema e os objetivos da pesquisa estão estritamente 

relacionados com a compreensão de fenômenos psicossociais.  

 

No Capítulo 4, são discutidos os diferentes paradigmas e métodos 

adotados no desenvolvimento científico (pós-positivista, interpretativo e crítico). 

Considerando o problema e o tema proposto, é feita a escolha e a justificativa pelo 

paradigma interpretativo e pelo método “estudos de casos múltiplos”.  

 

No Capítulo 5, são introduzidos três casos de aplicação da atividade 

complementar “Gestão de Carreira & Mentoring”. São descritos os participantes, os 

processos utilizados e as coletas de dados. O caso 1 consiste na aplicação da 

referida atividade para alunos da graduação, o caso 2 descreve a aplicação para 

recém-formados (trainees em TI), e o caso 3 corresponde à aplicação para novos 

docentes da Escola Politécnica. 
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No Capítulo 6, são apresentadas a análise dos dados e a discussão dos 

resultados. Essa análise toma por base os depoimentos dos participantes e registro 

de observações do autor e confronta esses dados com o referencial teórico. É feita 

uma categorização dos achados usando-se como critério a condição de que uma 

categoria deve contribuir para identificar fatores que impactam na eficácia do 

aprendizado do aluno. 

 

No Capítulo 7, são consolidadas as principais análises e apresentadas as 

conclusões encontradas em relação aos fatores relevantes favoráveis e 

desfavoráveis à eficácia do processo de aprendizagem dos alunos. Os resultados 

atingidos parcial ou integralmente são verificados em relação aos objetivos 

propostos, além de se apontarem limitações do estudo e perspectiva para pesquisas 

futuras. 
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2 ENSINO DE ENGENHARIA 

 

 

2.1 Mapeamento dos Modelos de Ensino de Engenharia e a Relação entre o 

Ensino e a Empregabilidade dos Engenheiros 

PRÉ-HISTÓRIA DA ENGENHARIA: A série Construindo um império, produzida 

pelo History Channel (s.d), mostra a importância da engenhosidade humana para o 

desenvolvimento das grandes civilizações: Chinesa, Persa, Bizantina, Romana, 

Grega, Maia e Egípcia. Todas essas civilizações prosperaram porque conseguiram 

equacionar abastecimento de água, alguma forma de saneamento, cultivo de 

alimentos, construção de moradia e fabricação de armas. E, mais recentemente, 

surgiram os artesões e artífices (por exemplo, Leonardo da Vinci), que foram os 

precursores dos engenheiros.  

Entretanto, não existia até então o ensino formal da Engenharia. Segundo 

Agopyan (2010)16, essa instituição é relativamente recente, pois só 

 

[...] começou com as instituições europeias implantadas a partir de fins do 
séc. XVIII [...]; considera-se a implantação da École des Ponts et 
Chaussées em 1747 a primeira Escola de Engenharia Civil (não militar) [...] 
resultado do casamento da Ciência com a Engenharia. 

 

Conforme aponta Silveira (2005), em termos mundiais existem três 

grandes modelos de formação de engenheiros: o modelo francês, o modelo anglo-

saxão (incluindo o norte-americano) e o modelo alemão.  

No modelo francês, os primeiros engenheiros eram “engenheiros 

politécnicos”, generalistas (enciclopédicos), sem grande base científica, formados 

pelas Grandes Écoles. Eram profissionais que atendiam inicialmente ao Estado e 

chegavam rapidamente a cargos gerenciais. Posteriormente, na época de Napoleão, 

o perfil tornou-se mais científico (“engenheiro generalista de base científica”) e, com 

o desenvolvimento industrial, esses engenheiros passaram a ter uma formação 

gerencial. 

Até a década de 1950, só havia onze Grandes Écoles, o que resultava em 

um número reduzido de engenheiros. Então, foram criadas as Écoles de Génie, que 

                                                           
16

 Agopyan, Vahan. Palestra O Ensino de Engenharia no Século XXI. São Paulo, Instituto da Engenharia, 1º. Nov. 
2010. Comunicação pessoal 
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formavam engenheiros com formação mais especializada e técnica, porém de menor 

prestígio. Hoje, há na França, mais de oito maneiras de se chegar à função de 

engenheiro sem passar por uma Grande École ou École de Génie, sendo formados 

os chamados “engenheiros tecnicistas” e também os “engenheiros operacionais”, os 

quais, sem título de ingenieur, são destinados a trabalhar no chão de fábrica.  

No modelo alemão, a formação do engenheiro teve, desde o início, uma 

forte parceria com a indústria, o que resulta em uma natural facilidade para estágios. 

Há dois tipos de habilitação: (i) “engenheiro tecnicista de formação curta”, que dura 

três anos e disponibiliza para o mercado profissionais muito especializados e com 

pouca base científica e (ii) “engenheiro especializado de base científica”, cuja 

formação tem cinco anos de duração. O segundo tipo normalmente tem mais 

prestígio e forma profissionais com mais facilidade para ocupar cargos gerenciais e 

para cursar pós-graduação.  

No modelo anglo-saxão, existe maior liberdade curricular e diversidade 

de formação, mas, apesar dessa diversidade, pode-se dizer que existem dois tipos 

de perfis de engenheiros, quais sejam: (i) “engenheiro de formação humanística e 

base científica”, egresso das “universidades de pesquisa”, as quais oferecem “boa 

formação científica, razoável formação humanística e alguma formação técnica 

especializada, [... além de] uma grande liberdade de escolha de disciplinas eletivas” 

(SILVEIRA, 2005, p. 12); e (ii) “engenheiros tecnólogos de formação curta”, com 

muita formação técnica e nenhuma formação científica. Silveira (2005) cita como 

exemplo o estado da Califórnia, que instituiu três níveis de formação: (a) na base, 

um grande número de colleges, destinados à formação de tecnólogos de formação 

curta; (b) no meio, escolas destinadas a formar professores (mestres) de escolas de 

Engenharia, com algum contato com P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e (iii) no 

topo, as universidades de pesquisa (e.g., University of California, CalTech e 

Stanford), voltadas para a formação de cientistas e pesquisadores. Na Grã-

Bretanha, igualmente existem três níveis: (a) technician engineer, que é um técnico 

especializado cujo diploma não é considerado de nível superior; (b) incorporated 

engineer, com formação de três anos, orientada para a indústria, aplicações 

práticas, e sem embasamento científico e (c) chartered engineer, com formação de 

quatro anos e boa base científica, que é procurado para trabalhar em inovação, 

modelagem matemática, pesquisa pura e aplicada, tendo maior chance de chegar a 

posições gerenciais. Dodrige (2003 apud SILVEIRA, 2005) aponta um paradoxo: a 
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expectativa dos órgãos governamentais e das indústrias britânicas que demandam 

engenheiros era de que se formassem três vezes mais incorporated engineers do 

que chartered engineers, para atender à grande demanda por engenheiros mais 

técnicos e operacionais; entretanto, as estatísticas revelam exatamente o oposto, 

devido à questão do prestígio – os chartered engineers têm maior empregabilidade, 

incluindo as ocupações estendidas (i.e., não estritamente técnicas, como em 

instituições financeiras e comerciais), o que é especialmente relevante em 

momentos de instabilidade. 

A Federação Europeia de Associações Nacionais de Engenharia (FEANI, 

2005), adota uma categorização semelhante ao modelo anglo-saxão quanto ao nível 

de formação e grau de especialização: (i) engenheiros técnicos (sem curso superior) 

para trabalhar em chão de fábrica; (ii) engenheiros profissionais de aplicação, 

formados para gerenciar e operar tecnologias existentes; e (iii) engenheiros 

profissionais teóricos, voltados para inovação, criatividade e mudanças, o que 

requerer maior base científica. Ademais, vale apontar que Gereffi et al. (2008) 

propõem uma categorização similar no que tange ao grau de especialização, 

segundo a qual existem: (i) o engenheiro dinâmico, que, voltado para a geração de 

inovações, tem capacidade de pensamento abstrato e solução de problemas de alto 

nível, a partir de conhecimento científico e interdisciplinar, além de forte habilidade 

interpessoal e capacidade de traduzir jargão técnico e (ii) o engenheiro transacional, 

que é voltado para a aplicação de tecnologias existentes e para a solução de 

problemas de menor amplitude e complexidade. 
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2.2 Questões Contemporâneas 

 

O breve mapeamento apresentado na seção anterior evidencia a 

complexidade envolvida na definição do tipo de formação de engenheiros. Os 

responsáveis pela formatação do projeto pedagógico e da proposta curricular 

enfrentam alguns dilemas inevitáveis, muitos dos quais relacionados ao tema desta 

tese, qual seja: a empregabilidade. Apresentam-se a seguir alguns desses dilemas. 

 

2.2.1 Formação generalista x especialista 

 

Conforme o levantamento apresentado no início deste capítulo, existem 

tanto escolas orientadas para a formação especialista como para a formação 

generalista, mas o que de fato é valorizado em todos os países são os generalistas 

com forte base científica (ciências básicas). Os engenheiros especialistas são 

interessantes para as indústrias que, em tese, seriam o mercado-alvo desses 

profissionais; porém, segundo Silveira (2005), parece que o modelo funciona melhor 

em países onde há forte integração entre a escola e a indústria (e.g., Alemanha, 

Suíça, Japão, Rússia e Itália). 

Do ponto de vista do futuro engenheiro, a especialização apresenta risco 

de queda da empregabilidade em momentos de crise, o que leva à procura por 

cursos mais generalistas. Essa tendência é confirmada pelos dados do Censo da 

Educação Superior conduzido pelo Ministério da Educação e pelo INEP – Instituto 

Nacional de Pesquisas Educacionais, (apud IEDI, 2010)17 junto aos concluintes da 

educação superior em Engenharia de 1999 a 2008, conforme revela a TAB. 2.1 a 

seguir. Em “cursos gerais” (32,4% de todos concluintes de 2008), estão inclusas: 

Engenharia de Produção, Engenharia Logística, Engenharia de Pesquisa 

Operacional, Engenharia de Qualidade, Engenharia do Trabalho, Engenharia 

Econômica e Engenharia Ambiental.  

 

                                                           
17

 IEDI – INSTITUTO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. A formação de 

engenheiros no Brasil: desafio ao crescimento e à inovação. Disponível em: 
<http://www.iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_424_a_formacao_de_engenheiros_no_brasil_desafio_ao_
crescimento_e_a_inovacao.html>. Acesso em: 29 set. 2011 

http://www.iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_424_a_formacao_de_engenheiros_no_brasil_desafio_ao_crescimento_e_a_inovacao.html
http://www.iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_424_a_formacao_de_engenheiros_no_brasil_desafio_ao_crescimento_e_a_inovacao.html
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TABELA 2.1: Concluintes da Educação Superior em Engenharia, Brasil, 1999-2008 

 

 

Os cursos de engenharia com formação específica que tiveram aumento 

no percentual de concluintes são: Mineração e Extração (a partir de 2007), 

Processamento de Alimentos (a partir de 2004) e Eletrônica e Automação (a partir 

de 2002). Nesse último grupo estão inclusos os concluintes em Engenharia da 

Computação, cujos percentuais de concluintes em relação ao total de concluintes 

em Engenharia foram: 0,9% (1999), 2,0% (2001), 1,8% (2002), 2,5% (2003), 3,2% 

(2004), 2,8% (2005), 2,7% (2006), 2,1% (2007), 2,1% (2008), 2,9% (2009) e 3,3% 

(2010).  

 

Falleiros (2009, p. 2)18, pondera que é falso o dilema “generalista x 

especialista”. O autor, ex-diretor da Escola Politécnica, defende que, desde que se 

construa uma sólida base (generalista), é “possível criar especialistas diferentes na 

mesma pessoa, em diferentes fases da carreira, ou até em diferentes carreiras”. A 

base sólida consiste nas Ciências Básicas (i.e., Matemática, Física, Química e 

Ciências dos Materiais), nas Ciências da Engenharia (e.g., Resistência dos 

Materiais, Mecânica dos Fluidos, Termodinâmica, Eletrônica e Eletrotécnica), nas 

disciplinas fundamentais de cada especialidade e nas ferramentas computacionais. 

 

 

 

 

                                                           
18

 FALLEIROS, I. S. Formação acadêmica. Palestra baseada no relatório da Comissão de 

Planejamento Formação Acadêmica da USP, de 14 out. 2008. São Paulo, Escola Politécnica, 14 ago. 
2009. Comunicação Pessoal. 
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2.2.2 Desvio de função x ocupações estendidas 

 

Um dos principais fatores do chamado “déficit de engenheiros” é a 

migração de engenheiros para ocupações externas à Engenharia, fenômeno 

denominado de desvio de função. De acordo com Dodrige (2003 apud SILVEIRA, 

2005), 70% dos engenheiros britânicos trabalham em áreas alheias às suas 

respectivas especialidades técnicas. Fenômeno similar é encontrado nos Estados 

Unidos: como aponta Silveira (2005), um dado constante no sítio eletrônico do MIT é 

o fato de que os maiores contratadores dos egressos daquele centro tecnológico são 

as empresas de consultoria empresarial e bancos de investimentos.  

Um dos fatores que provoca essa migração é a remuneração. Brighenti 

(1995) identificou essa tendência no contexto brasileiro a partir de uma pesquisa 

com 719 ex-alunos da Escola Politécnica, egressos das décadas de 1960 a 1980. 

Os dados da renda mensal, convertida em dólares de 1993, mostram que a 

remuneração é maior para os egressos que trabalhavam em áreas externas à 

Engenharia ou concomitantemente dentro e fora da Engenharia, exceto para os 

egressos de algumas décadas das áreas de Eletricidade, Minas e Metalurgia. Esses 

dados podem ser mais bem visualizados na TAB. 2.2, cujas células hachuradas 

correspondem a situações em que a renda em áreas internas à Engenharia é menor 

do que nas áreas externas ou concomitantemente dentro e fora da Engenharia. 

 

Esses dados de 1993 espelham a chamada “década perdida” (1980), na 

qual ocorreu uma grande queda dos investimentos e das atividades econômicas e 

um consequente impacto na empregabilidade dos engenheiros. Muitos profissionais 

da área acabaram buscando trabalho em outros setores, muitos dos quais nas 

chamadas ocupações estendidas. 
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TABELA 2.2: Renda mensal de ex-alunos de Engenharia da Escola Politécnica por área de atuação 

Curso 
Década da 

formatura 

Dentro da 

Engenharia 

Dentro e Fora 

da Engenharia 

Fora da 

Engenharia 

Total 

1960 3.542  4.881  5.542 

1970 2.623  4.026  4.318 

1980 1639  2.286  2.293 

 
Civil 

1960 3.464 4.273  

1970 2.612 5.103 3.608 

1980 1.590 1.814 2.293 

 
Eletricidade 

1960 3.433  3.390  2.635 

1970 2.659  2.655  1.500 

1980 1.479  3.403  2.993 

 
Mecânica 

1960 3.540  4.700  10.000 

1970 2.771  3.075  4.000 

1980 1.499  3.367  1.282 

 
Metalurgia 

1960 2.810 5.500 4.200 

1970 3.125 3.729 7.000 

1980 2.191 1.508 1.300 

 
Minas 

1960 3.125   

1970 2.025  4.000  2.500 

1980 1.767  1.340 

 
Produção 

1960 5.786  8.500  6.083 

1970 2.333  4.950  5.970 

1980 2.228  2.353  2.797 

 
Química 

1960 3.542  4.881  5.542 

1970 2.623  4.026  4.318 

1980 1.639  2.286  2.293 

Nota: Células hachuradas indicam renda menor de engenheiros atuando dentro da Engenharia. 

Fonte: Brighenti (1995: 37). 

 

Ao longo dos trabalhos realizados no âmbito da Escola Politécnica com 

base no programa de Gestão de Carreira & Mentoring oferecido aos alunos e ex-

alunos, foram coletados alguns depoimentos sobre a razão da mudança para 

ocupações estendidas. A título de ilustração, citam-se dois casos: 

 
Ex-aluno da Engenharia Mecânica, formado em 2008 

Eu escolhi Engenharia principalmente porque queria trabalhar com 
projetos e com algo relacionado à área automotiva. Sempre gostei de 
automobilismo. 

Na Poli, no começo do curso, fui monitor das disciplinas de CAD, 
desenho etc., para aprender um pouco mais sobre o cotidiano de projetos 
de Engenharia, até que no final do segundo ano entrei no projeto do 
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PACE.
19

 O PACE envolvia bastantes atividades técnicas, desenvolvimento 
de produto etc. E também envolvia muita interação com outras equipes, 
organização, comunicação e gerenciamento de projetos. E percebi que 
tinha mais afinidade com essas atividades do que com as atividades mais 
técnicas, que, para mim, eram mais repetitivas. Nessa época, comecei meu 
estágio na Promon, exatamente na área de gerenciamento de projetos. 
Esse ano e meio de estágio me fez perceber que essa posição de visão 
geral de projetos, atuando mais com o planejamento e controle do projeto, 
realmente me interessava. Fui então fazer o estágio em Detroit, na 
Continental, na divisão de pneus. Lá trabalhei na área estratégica do 
escritório norte-americano. Meu projeto consistia em fazer uma análise do 
portfólio de produtos dos competidores quanto às características técnicas e 
comerciais e comparar com o da Continental para descobrir quais eram os 
gaps [lacunas] entre a Continental e os competidores. O resultado foi que 
descobrimos que a Continental muitas vezes oferecia linhas parecidas com 
as europeias, que não eram exatamente o que o consumidor norte-
americano esperava; daí o desempenho limitado na NAFTA

20
. Esse estágio 

me deu a percepção de que, tendo essa visão mais global dos produtos de 
Engenharia e da atuação da empresa, iniciativas e projetos 
interessantíssimos poderiam ser desenvolvidos. Daí para consultoria 
estratégica foi um pulo. Na Roland Berger, consigo alinhar essa ideia de 
conhecimento generalista dos aspectos técnicos com iniciativas que podem 
mudar o rumo de uma empresa (e inclusive na área automotiva, minha 
preferência pessoal e na qual já atuei em alguns projetos). 

Para citar dois exemplos de como a Engenharia me ajudou na Roland 
Berger em projetos automotivos:  

1. Fiz um projeto no qual desenvolvemos o plano de crescimento 
da rede de distribuição de uma montadora aqui no Brasil. Para 
isso, precisamos de um grande modelo analítico que 
considerasse crescimento regional da população, frota, 
economia etc., alinhado com o crescimento da produção, 
competidores, previsão de vendas etc. Foi muito interessante. 

2. Outro exemplo é um projeto em que um fornecedor de autopeças 
gostaria de ampliar a linha de produtos dele aqui no Brasil e 
queria saber quais produtos da linha global eram atraentes para 
a tropicalização. Desenvolvi então um benchmark completo com 
possíveis clientes, competidores e consumidores finais sobre 
quais tecnologias eram tendências para nosso mercado. O 
resultado foi que, de oito produtos, recomendamos o lançamento 
de três e a empresa irá abrir uma nova fábrica baseada em 
nosso projeto. 

Enfim, o que me atraiu a sair das áreas técnicas foi a repetitividade 
de atividades, dado principalmente que no Brasil trabalhamos pouquíssimo 
com inovação, além do fato de que essa visão generalista me atraiu durante 
meu início de carreira. 

Vale citar também que, no Brasil, a carreira generalista é muito mais 
valorizada, em termos de remuneração, crescimento de carreira ou 
posicionamento no mercado. Por isso, cada vez mais engenheiros 
trabalham em bancos ou consultorias, por exemplo. E não acho que isso 
seja totalmente negativo. Desenvolvemos um grande conhecimento como 
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  PACE – Partners for the Advancement of Collaborative Engineering Education. É um projeto 
internacional, que mantém parcerias com importantes universidades dos Estados Unidos, do 
Canadá, da Suécia, da Alemanha, da China, do México, da Coreia do Sul, da Austrália e, desde 

2005, do Brasil. O programa é mantido pela GM Mundial e os parceiros EDS - Electronic Data 
Systems, UGS (software para projetos de engenharia, da Siemens) e SUN Microsystem. 

20
  NAFTA – North American Free Trade Agreement. É um tratado envolvendo Canadá, México e 

Estados Unidos e tendo o Chile como associado, em uma atmosfera de livre comércio, com custo 

reduzido para troca de mercadorias entre os três países. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chile
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engenheiros que pode ser utilizado em muitas áreas. O problema é que 
muitas vezes a decisão por mudar de carreira ocorre porque a Engenharia 
não se mostra nem um pouco atraente para os engenheiros recém-
formados. Comparativamente, na Alemanha, a Roland Berger ou qualquer 
outra empresa de consultoria tem mais dificuldade em contratar 
engenheiros porque lá existem excelentes institutos de inovação, empresas 
com programas muito atraentes de carreira técnica (com rápido 
aprendizado, crescimento e remuneração); enfim, a proposta de sair da 
Engenharia fica menos atraente. 

 
Ex-aluno da Engenharia Naval, formado em 2009 

Desde o terceiro ano, defini que não queria ser projetista ou um 
engenheiro especializado. Trabalhei no mercado financeiro – comecei sem 
saber praticamente nada, mas em seis meses sentia que estava no nível da 
maioria dos meus pares. Fui indicado para uma empresa de negócios 
esportivos que, por estar crescendo muito, contratou-me como gerente 
financeiro. Estruturei tudo, mas sinto que daqui para frente ficaria operando 
o que implantei e não vejo perspectiva de evolução. Hoje percebo que o 
meu grande talento é a capacidade de aprender rápido, pois procuro 
entender como é o meu processo e isso ajuda muito nos próximos desafios. 
Através do meu network [rede de contatos], um colega me indicou para 
outra empresa do setor financeiro, de grande porte. Além disso, estou 
empreendendo um negócio de serviços na área de esportes, juntamente 
com um colega. 

Estes depoimentos ilustram alguns tipos de razões que levam os 

egressos dos cursos de Engenharia a escolher ocupações estendidas. 

 

2.2.3 Formação exclusivamente técnica x formação também gerencial 

Existe uma tendência mundial de que o engenheiro assuma 

responsabilidades gerenciais, como mostram o documento EC 2000 do ABET 

(Accreditation Board of Engineering and Technology) e os programas da NSF 

(National Science Foundation) nos EUA, o SEFI na Europa e o PRODENGE / 

REENGE (Programa de Desenvolvimento da Engenharia / Reengenharia da 

Engenharia) no Brasil (SILVEIRA, 2005). Essa demanda se deve ao aumento da 

competição globalizada, com forte base tecnológica. Os engenheiros- 

administradores precisam dominar o repertório técnico (não necessariamente em 

grande profundidade) e ter facilidade com modelos matemáticos e capacidade de 

resolução de problemas. O papel do chamado gerente com visão tecnológica passa 

a ser cada vez mais valorizado, incluindo aqueles com perfil empreendedor e 

capacidade de inovação. 

Laudares e Ribeiro (2000, p. 495) fazem uma síntese dessa mudança: 

 
Até recentemente, o engenheiro exercia atividades predominantemente 
técnicas, sendo responsável pela realização de pareceres técnicos, cálculos 
de projetos, desenho de peças e componentes, logística de processo. 
Atualmente, com as mudanças na organização da empresa, que eliminaram 
muitos níveis hierárquicos intermediários, e com o aumento da terceirização 
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e redução de trabalhadores, inclusive engenheiros, suas atribuições foram 
ampliadas e tornaram-se mais diversificadas, incluindo conhecimentos 
administrativos, de marketing, de técnicas gerenciais participativas, de 
liderança e de estrutura de custos [...]. Surge a economia de escala, e a 
tecnologia, não mais de base eletromecânica, transforma-se com 
velocidade vertiginosa, com nova base técnica da eletrônica e da 
informática [...]. O taylorismo-fordismo dá lugar à acumulação flexível, seja 
no político-econômico [sic], no qual emerge um novo sistema internacional 
do mercado financeiro e econômico das relações capitalistas, com a criação 
da fábrica global e das empresas multinacionais [...]. A racionalidade técnica 
cede lugar a novas formas de flexibilidade para uma aproximação entre 
objetividade e subjetividade; o trabalho do engenheiro exige dele 
competências diferenciadas do período industrial anterior. A produção, com 
uso intensivo da microeletrônica e da informática, demanda exigências 
qualificacionais no trabalho, provocando interação contínua dentro e fora 
das empresas, com a instalação da prestação de serviços e a terceirização. 
É o engenheiro o profissional de ligação entre a matriz e suas filiais e as 
empresas fornecedoras [...]. Conhecimentos na área de informática e de 
administração são cada vez mais necessários, assim como o saber 
vinculado à gestão de custos, de tempo e de recursos humanos [...]. 
Somam-se a esses conhecimentos os aspectos comportamentais e 
atitudinais, especialmente a capacidade de comunicação, de adaptar-se a 
situações novas que envolvem responsabilidades crescentes, capacidade 
de crítica e de autocrítica, de suportar trabalho sob tensão, capacidade de 
negociação, de convencimento e de raciocínio analítico. Tais habilidades 
tornam-se necessárias para integrar uma multiplicidade de aspectos 
decorrentes de outras áreas de atuação que não a meramente técnica. 

Portanto, o engenheiro com forte perfil técnico continuará a ser 

demandado; porém, em termos de empregabilidade e de remuneração, o 

engenheiro com perfil gerencial ganha cada vez mais destaque. (ABET, 2000; 

DODRIGE, 2003; SILVEIRA, 2005; LAURARES e RIBEIRO, 2000). 
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2.3 Déficit Mundial na Oferta de Engenheiros 

 

Excluindo-se alguns dos chamados Tigres Asiáticos (China e Coreia) e a 

Índia, existe, em todos os países desenvolvidos ou emergentes, um grave déficit de 

engenheiros em relação à demanda. Apesar das polêmicas em torno do número e 

da qualidade dos engenheiros formados na China e na Índia (GEREFFI et al., 2008) 

21, é inegável a diferença de escala entre esses Estados e os outros países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento. Por exemplo, em 2004, enquanto nos 

Estados Unidos se formaram cerca de 70.000 novos engenheiros, na China e na 

Índia formaram-se, respectivamente, cerca de 600.000 e 350.000 profissionais da 

área. Segundo o INEP22, em 2004, no Brasil os concluintes do curso de engenharia 

foram 27.106. 

 

Nos EUA, há um esforço do governo, das entidades de Engenharia e das 

indústrias em fomentar e atrair estudantes do Ensino Médio para a chamada área de 

STEM (do inglês, Science, Technology, Engineering and Mathematics – Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e Matemática). O déficit atual no país em parte é explicado 

pelos fatores expostos na Seção 2.2, quais sejam: valorização das ocupações 

estendidas e baixo prestígio social e profissional do engenheiro técnico ou 

operacional. 

 

  

                                                           
21

  O autor afirma que, na China e na Índia, a maior parte do grande contingente de engenheiros 
formados tem baixa qualificação, pois as classes são superlotadas e as avaliações são precárias. 
Estima-se que, na China, metade dos engenheiros se forme através de EaD, sem qualquer 
aferição da qualidade.  

22
 INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Número de Concluintes em Cursos de 
Graduação Presenciais – Brasil 2004 (tabela 6.2). Disponível em http://portal.inep.gov.br/superior-
censosuperior-sinopse Acesso em 15/Jun/2010 

http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse
http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse
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2.4 Novas Atribuições, Novas Competências e a Legislação Brasileira 

Partindo das colocações de Laudares e Ribeiro (2000) apresentadas na 

Seção 2.2 sobre a ampliação das atribuições e sobre as competências que 

passaram a ser demandadas do engenheiro, são detalhados a seguir alguns 

aspectos da legislação mundial e nacional e algumas propostas para identificar e 

desenvolver as novas competências do profissional da área. 

 

2.4.1 Atribuições definidas pela Resolução CONFEA n. 1010/2002 

Esse documento nacional inicialmente conceitua atribuição profissional, 

título profissional, campo de atuação profissional, formação profissional, 

competência profissional e modalidade profissional no âmbito da Engenharia. Nele 

são definidos os seguintes níveis de formação profissional com impacto na 

designação profissional: (i) curso técnico; (ii) graduação de nível superior 

tecnológica; (iii) graduação superior plena; (iv) pós-graduação lato senso 

(especialização) e (v) pós-graduação stricto senso (mestrado e doutorado). As 

atribuições são definidas a partir da formação técnico-científica (currículo fornecido 

pelas escolas de Engenharia), sendo listadas 18 atividades que compõem as 

“atribuições para o desempenho de atividades no âmbito das competências 

profissionais” (cap. II, art. 5º, grifos do autor): 

 

Atividade 01 Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica;  
Atividade 02 Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, 

especificação;  
Atividade 03 Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental;  
Atividade 04 Assistência, assessoria, consultoria;  
Atividade 05 Direção de obra ou serviço técnico;  
Atividade 06 Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer 

técnico, auditoria, arbitragem;  
Atividade 07 Desempenho de cargo ou função técnica;  
Atividade 08 Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, 

experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão;  
Atividade 09 Elaboração de orçamento;  
Atividade 10 Padronização, mensuração, controle de qualidade;  
Atividade 11 Execução de obra ou serviço técnico; 
Atividade 12 Fiscalização de obra ou serviço técnico;  
Atividade 13 Produção técnica e especializada; 
Atividade 14 Condução de serviço técnico;  
Atividade 15 Condução de equipe de instalação, montagem, operação, 

reparo ou manutenção;  
Atividade 16 Execução de instalação, montagem, operação, reparo ou 

manutenção;  
Atividade 17 Operação, manutenção de equipamento ou instalação; 
Atividade 18 Execução de desenho técnico. 
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Como mostram as partes sublinhadas na citação, a legislação nacional 

reconhece que o exercício profissional do engenheiro requer ou inclui as 

competências gerenciais. Adicionalmente, no Anexo II dessa resolução, são 

conceituados alguns termos utilizados nas atividades (glossário) e que também 

estão relacionados com essas competências:  

 

 Gestão – conjunto de atividades que englobam o gerenciamento da 
concepção, elaboração, projeto, execução, avaliação, implementação, 
aperfeiçoamento e manutenção de bens e serviços e de seus processos 
de obtenção. 

 Supervisão – atividade de acompanhar, analisar e avaliar, a partir de um 
plano funcional superior, o desempenho dos responsáveis pela 
execução de projetos, obras ou serviços. 

 Coordenação – atividade exercida no sentido de garantir a execução de 
obra ou serviço segundo determinada ordem e método previamente 
estabelecidos. 

 Direção – atividade técnica de determinar, comandar e essencialmente 
decidir na consecução de obra ou serviço. 

 Condução – atividade de comandar a execução, por terceiros, do que foi 
determinado por si ou por outros.  

Resolução CONFEA n. 1010/2002, anexo II, grifos do autor. 

 

Todas essas atividades estão, em maior ou menor grau, relacionadas à 

gestão de pessoas – uma das competências-chave para o engenheiro 

contemporâneo, pois a qualidade, a eficiência e a eficácia dependem cada vez mais 

de pessoas. Além disso, compete destacar que as pesquisas no Brasil e em outros 

países (apresentadas em 1.3.2. Iniciativas Nacionais e Internacionais) apontam que 

as maiores deficiências dos engenheiros estão nas competências dessa natureza.  

 

 

2.4.2 Competências 

 

2.4.2.1 ABET – Accreditation Board of Engineering and Technology (EUA) 

Segundo Passow (2007), o órgão de credenciamento de programas de 

formação de engenheiros dos Estados Unidos (ABET) estabeleceu de 1932 a 2001, 

uma lista de tópicos que as escolas deveriam ensinar. O foco era no ensino de 

conteúdos (inputs), de modo que o papel da escola era o de transmitir e replicar 

conhecimentos. Contudo, a nova regulamentação, ABET – EC 200023 representa 

                                                           
23

 ABET. Accreditation Board of Engineering and Technology - EC-2000 (a-k). Disponível em 

www.abet.org. Acesso em: 29 set. 2011. 
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uma radical mudança de paradigma: o foco passa a ser na aprendizagem que os 

alunos desenvolvem e nas competências adquiridas(outputs). Com isso, o papel 

da escola passa a ser o de promover o desenvolvimento e a aquisição de 

habilidades. Essa nova orientação se difundiu por outros países e regiões como 

Austrália, Canadá, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Japão, Coreia, Malásia, Nova 

Zelândia, Singapura, África do Sul, Taiwan e Grã-Bretanha.  

Na referida resolução (ABET EC-2000, a-k), constam os seguintes tópicos 

referentes às habilidades do profissional de Engenharia: 

 
a) habilidade em aplicar conhecimentos de Matemática, Ciência e 

Engenharia; 
b) habilidade em projetar e conduzir experimentos e analisar dados; 
c) habilidade em projetar componentes de sistemas ou processos; 
d) habilidade para trabalhar em equipes multidisciplinares; 
e) habilidade em identificar, formular e resolver problemas de Engenharia; 
f) compreensão das responsabilidades profissionais e éticas; 
g) habilidade de comunicar com eficácia; 
h) compreensão do impacto das soluções de Engenharia no contexto 

global e social; 
i) capacidade de aprendizado contínuo, por toda a vida; 
j) conhecimento das tendências e soluções contemporâneas; 
k) capacidade em usar técnicas, habilidades e ferramentas da Engenharia 

necessárias para a prática da profissão de engenheiro. 

 

2.4.2.2 Resolução CNE/CES n. 11/2002 

 A resolução n. 11/2002 da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação do Ministério da Educação (MEC) instituiu as DCN (Diretrizes 

Curriculares Nacionais) do curso de graduação em Engenharia e apresenta, no art. 

4º, uma relação muito próxima da ABET EC 2000 quanto às competências e 

habilidades gerais do engenheiro: 

 
I. aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 

instrumentais à Engenharia; 
II. projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III. conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV. planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 

Engenharia; 
V. identificar, formular e resolver problemas de Engenharia; 
VI. desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

VII. supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII. avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 

IX. comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X. atuar em equipes multidisciplinares; 
XI. compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 

XII. avaliar o impacto das atividades da Engenharia no contexto social e 
ambiental; 

XIII. avaliar a viabilidade econômica de projetos de Engenharia; 
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XIV. assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 
(grifos do autor) 

 

Como se pode observar, os trechos sublinhados estão relacionados com 

as competências interpessoais e a formação humanística, ausentes ou pouco 

incentivadas nos cursos de Engenharia. 

 

2.4.2.3 Programa CDIO do Massachusetts Institute of Technology 

O Programa CDIO SYLLABUS (do inglês, Conceive–Design–Implement–

Operate, ou seja, Conceber–Desenhar–Implementar–Operar), apresentado em 

Crawley (2002), vem desenvolvendo várias propostas pedagógicas para o 

desenvolvimento de competências, detalhando-as em cinco níveis bastante 

específicos. A TAB. 2.3 a seguir apresenta os números de desdobramentos em cada 

nível:  

 

TABELA 2.3: Desdobramentos da CDIO por nível 

1º Nível 2º Nível 3º Nível 4º Nível 5º nível 

4 17 70 285 52 

Fonte: Crawley (2002, p. 2).  

 

As quatro competências do primeiro nível, mais gerais, são: (i) 

conhecimento e raciocínio técnico; (ii) habilidades e atributos pessoais e 

profissionais; (iii) habilidades interpessoais, incluindo trabalho em equipe e 

comunicação e (iv) conjugação de CDIO em contextos empresariais e sociais. No 

caso do objeto de estudo desta tese, as competências trabalhadas no programa de 

“Gestão de Carreira & Mentoring” estão principalmente nos subgrupos 2.4.5 

(consciência dos próprios conhecimentos, habilidades e atitudes), 2.5.1 (ética 

profissional e responsabilidade), 2.5.2 (comportamento profissional), 2.5.3 

(planejamento proativo da carreira), 3.1.1 (formação de equipe); 3.1.4 (liderança), 

3.2 (comunicação), 4.5.6 (gestão da implementação), com destaque para aqueles 

que estão negritados. 

Existem vários estudos relacionados ao modelo CDIO, dentre os quais se 

destacam os de Passow (2007) e Woollacott (2009). O primeiro elaborou uma meta-

análise das publicações vinculadas ao ensino de Engenharia e publicadas de 1992 a 

2007. Utilizando-se do modelo CDIO, o autor categorizou as respostas dadas por 
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uma população de 5.978 engenheiros encontrada a partir da análise conjunta das 

pesquisas de opinião relatadas nessas publicações. Woollacott (2009), por sua vez, 

propôs uma validação do modelo CDIO a partir de outro modelo utilizado na 

Universidade de Johanesburgo (África do Sul) – Taxonomia de Competências para 

Engenharia. Na proposta do referido autor, as competências estão decompostas em 

conhecimento, habilidades e disposição.  
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1 CONHECIMENTO E RACIOCÍNIO TÉCNICO  
1.1 CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS 
1.2 CONHECIMENTOS FUNDAMENTAIS DA ESSÊNCIA DA ENGENHARIA 
1.3 CONHECIMENTOS FUNDAMENTAIS DA ENGENHARIA AVANÇADA 

2 COMPETÊNCIAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS E ATRIBUTOS 
2.1 RACIOCÍNIO E SOLUÇÃO DE E PROBLEMAS EM ENGENHARIA  
2.1.1 Identificação e Formulação de Problemas 
2.1.2 Modelagem 
2.1.3 Estimação e Análise Qualitativa 
2.1.4 Análise com incerteza 
2.1.5 Solução e recomendação 
2.2 EXPERIMENTAÇÃO E DESCOBERTA DE CONHECIMENTO 
2.2.1 formulação de hipóteses 
2.2.2 Levantamento de Literatura impressa e Eletrônica 
2.2.3 Desenvolver pesquisa experimental 
2.2.4 Teste de Hipótese e Defesa 
2.3. PENSAMENTO SISTÊMICO 
2.3.1 Pensamento Holístico 
2.3.2 Emergência e interações em sistemas 
2.3.3 Priorização e Foco 
2.3.4 Ponderação, Julgamento, e Equilíbrio na Resolução 
2.4 HABILIDADES PESSOAIS E ATITUDES 
2.4.1 Iniciativa e disposição para assumir riscos 
2.4.2 Perseverança e Flexibilidade 
2.4.3 Pensamento Criativo 
2.4.4 Pensamento Crítico 
2.4.5 Autoconsciência do próprio conhecimento, Habilidades e Atitudes 
2.4.6 A curiosidade e a Aprendizagem ao Longo da Vida 
2.4.7 Gestão do Tempo e de Recursos 
2.5 HABILIDADES E ATITUDES PROFISSIONAIS 
2.5.1 Ética Profissional, integridade, responsabilidade e prestação de contas 
2.5.2 Comportamento Profissional 
2.5.3 Planejamento proativo da carreira 
2.5.4 Manter-se atualizado com o Mundial de Engenharia 

3 HABILIDADES INTERPESSOAIS: TRABALHO EM EQUIPE E COMUNICAÇÃO 
3.1 TRABALHO EM EQUIPE 
3.1.1 Formação de equipes eficazes 
3.1.2 Operação da equipe 
3.1.3 Crescimento e Evolução da Equipe  
3.1.4 Liderança 
3.1.5 Trabalho técnico em equipe 
3.2 COMUNICAÇÃO 
3.2.1 Estratégia de Comunicação 
3.2.2 Estrutura de Comunicação 
3.2.3 Comunicação Escrita 
3.2.4 Comunicação Eletrônica / Multimedia 
3.2.5 Comunicação Gráfica 
3.2.6 Apresentação Oral e Comunicação Interpessoal 
3.3 COMUNICAÇÕES EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
3.3.1 Inglês 
3.3.2 Línguas Regionais das Nações Industriais 
3.3.3 Outras Línguas 

Quadro 2.1. Competências do modelo CDIO de Crawley (MIT) 
Fonte: Crawley (2002, p. 6) 
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4 SISTEMAS CONCEPÇÃO-PROJETO-IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO EM EMPRESA E CONTEXTO SOCIAL 
4.1 CONTEXTO EXTERNO E SOCIAL 
4.1.1 Funções e Responsabilidade dos Engenheiros 
4.1.2 O Impacto da Engenharia sobre a Sociedade 
4.1.3 Regulamentos da Sociedade para Engenharia 
4.1.4 O Contexto Histórico e Cultural 
4.1.5 Questões Contemporâneas e Valores 
4.1.6 Desenvolver uma Perspectiva Global 
4.2 EMPRESAS E CONTEXTO DE NEGÓCIOS 
4.2.1 Apreciando diferentes culturas empresariais 
4.2.2 Estratégia Empresarial, Metas e Planejamento 
4.2.3 Empreendedorismo Técnico 
4.2.4 Trabalhando com sucesso nas Organizações 
4.3 CONCEPÇÃO E SISTEMAS DE ENGENHARIA 
4.3.1 configuração de sistemas de Objetivos e Requisitos 
4.3.2 Definição de Função, Conceito e Arquitetura 
4.3.3 Modelagem do Sistema e Garantia de alcance dos Objetivos 
4.3.4 Gerenciamento do Desenvolvimento de Projeto 
4,4 PROJETO 
4.4.1 O Processo de Projeto 
4.4.2 O Processo de Projeto, Faseamento e Abordagens 
4.4.3 Utilização de Conhecimento em Projeto 
4.4.4 Disciplina no Projeto  
4.4.5 Projeto Multidisciplinar 
4.4.6 Projeto Multi-objetivo 
4.5 IMPLEMENTAÇÃO 
4.5.1 Projetando o Processo de Implementação 
4.5.2 Processo de fabricação de hardware 
4.5.3 Processos de Implementação de Software 
4.5.4 Integração de Software e Hardware 
4.5.5 Teste, Verificação, Validação e Certificação 
4.5.6 Gestão da Implementação 
4.6 OPERAÇÃO 
4.6.1 Projeto e otimização das Operações  
4.6.2 Treinamento e Operações 
4.6.3 Apoio ao Ciclo de Vida do Sistema 
4.6.4 Melhoria e evolução do Sistema  
4.6.5 Questões de Eliminação e final de vida 
4.6.6 Gestão de Operações 

Quadro 2.1. Competências do modelo CDIO de Crawley (MIT) (continuação) 
Fonte: Crawley (2002, p. 6) 
 
2.4.2.4 Pesquisas brasileiras sobre competências de engenheiros 

Brighenti (1995) desenvolve uma extensa pesquisa com egressos na 

Escola Politécnica em que consta uma questão relacionada à (falta de) competência 

dos egressos da referida faculdade. Mais precisamente, uma das perguntas que o 

autor fez em sua pesquisa aos ex-alunos da Poli formados nas décadas de 1960 a 

1980 foi: “Pessoalmente, quais foram as suas maiores dificuldades no desempenho 

profissional?”. As principais respostas a essa pergunta estão consolidadas na 

TAB. 2.4 a seguir.  
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TABELA 2.4: Maiores dificuldades no desempenho profissional entre os egressos do curso de 
Engenharia da Escola Politécnica, décadas de 1960 a 1980 (número de respondentes=719) 

Ordem Atributos necessários N. Indicações 

1 Capacidade de relacionamento humano 149 

2 
Falta de conhecimento de Administração ou de habilidade 
para administrar / gerenciar 

79 

3 Falta de experiência 75 

4 Situação do país (econômica, da Engenharia etc.) 71 

5 Adequação ou aplicação da teoria à prática 36 

6 Falta de ética profissional 30 

7 Insegurança (principalmente no início da carreira) 27 

8 Poucos conhecimentos de Informática 20 

9 Política das empresas 19 

10 Remuneração baixa 18 

11 Capacidade de atualização constante 16 

12 Dificuldade de comunicação 15 

13 
Capacidade de transição do mundo acadêmico para o 
empresarial 

15 

14 Conhecimento insuficiente de idiomas 14 

15 Adaptação à empresa 14 

16 Competição entre colegas 12 

17 Falta de formação em Humanas 11 

18 Ambiente profissional 10 

19 
Falta de conhecimento ou de inclinação para a área 
comercial 

10 

Fonte: Brighenti (1995, p. 97). 

 

Por sua vez, em uma pesquisa realizada em 2005 pelo IEL (Instituto 

Euvaldo Lodi, que integra a CNI) junto a 120 empresas industriais e 100 diretores e 

presidentes de grandes empresas, constatou-se que há, entre 
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boa parte dos engenheiros, um nível precário de conhecimentos gerenciais, 
administrativos, sociais e ambientais, o que é especialmente grave quando 
constatamos que a maior parte dos engenheiros acaba assumindo funções 
gerenciais entre cinco e sete anos depois de formados.  
 

O QUADRO 2.2 a seguir apresenta uma relação das maiores deficiências 

dos engenheiros (últimos oito itens da lista) conforme apontado pela referida 

pesquisa.  

 

 

QUADRO  2.2 - Avaliação das competências dos engenheiros, 2005. Notas de 0 a 10 

Fonte: IEL – Instituto Euvaldo Lodi / Inova Engenharia (2010). 

 

Aqui também cabe citar Nakao (2005), que elaborou uma ampla proposta 

para aprimoramento dos cursos da Escola Politécnica da USP (EPUSP), incluindo 

atividades para o desenvolvimento de competências em sala de aula. O autor cita 

diversas iniciativas relacionadas ao desenvolvimento de competências, em especial, 

trabalho em equipe, oficinas de trabalho, cidadania e comunicação. 

 

  



39 
 

 

2.5 Atividades Complementares 

Tendo em vista as competências e habilidades necessárias à formação 

do engenheiro para atender à demanda do mercado atual, destaca-se aqui a 

proposta de inserção de atividades complementares no programa curricular dos 

cursos de Engenharia. Este recurso pedagógico foi instituído pela Resolução 

CNE/CES n. 11/2002, fazendo parte das Diretrizes Curriculares Nacionais. No art. 

5º, § 2º, consta: 

 
Deverão também ser estimuladas atividades complementares, tais como 
trabalhos de iniciação científica, projetos multidisciplinares, visitas técnicas, 
trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, monitorias, 
participação em empresas juniores e outras atividades empreendedoras. 

 
 

Trata-se de um recurso pedagógico interessante para a proposta de 

flexibilização curricular e complementação da formação dos alunos de Engenharia, 

visando principalmente propiciar oportunidades de experiência profissional. Vários 

trabalhos têm sido apresentados pela comunidade acadêmica, principalmente nos 

Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia (COBENGEs): Pileggi et al. (2008), 

Tonini (2010), Pedroso et al. (2006), Aires et al. (2010), Pinheiro e Vieira(2003), 

Theophilo Jr. e Gramani (2004); Guedes et al.(2010).  

A proposta desta tese é que o trabalho desenvolvido no âmbito de um 

serviço de orientação profissional e preparação para o mercado de trabalho, como é 

o caso do serviço de “Gestão de Carreira & Mentoring” desenvolvido na Escola 

Politécnica, seja considerada uma atividade complementar, a ser desenvolvida de 

forma transversal com algumas disciplinas, como, por exemplo, “Estágio Curricular 

Obrigatório” e “Introdução à Engenharia”. Trata-se de um tema que pode contribuir 

para o desenvolvimento das competências apontadas ao longo deste capítulo. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma síntese das contribuições que 

são utilizadas para dar sustentação conceitual ao trabalho desenvolvido no âmbito 

desta tese.  

Na Seção 3.1, apresentam-se alguns conceitos básicos sobre EaD 

(Educação a Distância ou e-Learning), seus ambientes típicos, suas potencialidades 

e limitações, bem como o perfil desejável dos envolvidos em um curso em EaD. 

Introduz-se também uma proposta de modelo para personalização da aprendizagem 

utilizando recursos de EaD. 

Na Seção 3.2, aborda-se a Psicologia Cognitiva. Faz-se uma breve 

revisão histórica, explicando-se a gênese e a consolidação dessa área do 

conhecimento e destacando-se a sua estreita relação com a Ciência da 

Computação. Introduzem-se conceitos e modelos da Psicologia Cognitiva que 

fornecem contribuições relevantes para esta tese, quais sejam: (i) inteligência, 

competência e engenhosidade, três conceitos fortemente relacionados entre si e (ii) 

autoconhecimento, aprendizagem, sua importância para a formação dos 

engenheiros contemporâneos.  

Na Seção 3.3, discorre-se sobre a Orientação Profissional, que fornece 

conceitos, modelos e ferramentas para o programa de “Gestão de Carreira & 

Mentoring”. É feita uma retrospectiva histórica do campo e são apresentadas teorias 

de orientação profissional e teorias específicas para gestão de carreira. 

Na Seção 3.4, apresentam-se modelos representacionais de processos, 

fundamentais como recursos para melhorar a compreensão dos fenômenos 

pesquisados dentro da metodologia escolhida para o desenvolvimento desta tese. 

Nesse ponto, são descritos três modelos consolidados tanto na Engenharia quanto 

na Administração, a saber: Modelo da Teoria de Controle, Modelo PDCA (do inglês, 

Plan–Do–Check–Act, ou seja, Planejar–Fazer-Averiguar-Atuar), Modelo de Deming 

e Modelo de Aprendizagem em Ciclo Duplo utilizado em Gestão do Conhecimento e 

Transformação Organizacional. Por fim, é feita uma retomada dos temas, 

identificando-se as contribuições para a abordagem do problema investigado nesta 

tese, qual seja: compreender o processo de desenvolvimento dos alunos 



41 
 

(competências profissionais, sociais e gerenciais), assim como o processo de 

concepção, implementação e desenvolvimento do programa de “Gestão de Carreira 

& Mentoring”. 
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3.1 EaD (Ensino a Distância)  

3.1.1 Histórico 

É bastante compreensível a ideia de se disponibilizarem recursos de 

aprendizagem que prescindam da presença física dos aprendizes e dos educadores. 

Limitações como distância, pouca disponibilidade de tempo em horários fixos, 

número reduzido de vagas disponíveis em uma sala de aula e custos do instrutor por 

aluno nos cursos presenciais são alguns dos fatores que justificam a existência das 

diversas formas de Educação a Distância (EaD). 

No Brasil, os primeiros cursos a distância foram implementados por 

correspondência, em 1904. Essa modalidade via correio tradicional evoluiu para 

outras formas de transmissão de conteúdos: rádio, televisão (telecursos), satélite, 

CD e DVD. Valente (2007) denomina de EaD clássica essa modalidade de educação 

a distância fomentada por esse conjunto inicial de recursos, enquanto os 

desenvolvimentos mais recentes têm fomentado a EaD on-line, que engloba: e-

Learning, On-line Training (Treinamento Virtual), Virtual Learning (Aprendizagem 

Virtual), Networked Learning (Aprendizagem em Rede) e Web-Based Learning 

(Aprendizagem Baseada na Web). Também cabe destacar que, atualmente, a 

tecnologia que tem gerado expansão do EaD é a do celular (Mobile Learning, ou 

seja, Aprendizagem Móvel). 

Por conta da grande expansão da EaD, surgiram muitas organizações 

governamentais (e.g., SEED24 e Univesp25) e acadêmicas (e.g., Open University, 

MIT Open CourseWare26 e UAB27), bem como associações de classe (ABED28) e 

privadas (Universidades Corporativas29). 

 

 

 

                                                           
24

  MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SEED – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. 
Disponível em: ,http://portal.mec.gov.br/seed>. Acesso em: 9 jun. 2011. 

25
 UNIVESP – UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 

<http://www.ensinosuperior.sp.gov.br/sis/fl/download/livreto_univesp.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2011. 
26

  MIT OPEN COURSEWARE. Disponível em: <http://ocw.mit.edu/index.htm>. Acesso em: 9 jun. 
2011. 

27
  CAPES – COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR. 

UAB – UNIVERSIDADE ABERTA. Disponível em <http://uab.capes.gov.br/index.php>. Acesso em: 
9 jun. 2011. 

28
  ABED – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO A DISTÂNCIA. Disponível em: 

<http://www2.abed.org.br/eadfaq.asp>. Acesso em: 9 jun. 2011. 
29

  Por exemplo: Toyota, Sun, IBM, Motorola, McDonald’s (Universidade do Hambúrguer) e Itaú. 

http://www.ensinosuperior.sp.gov.br/sis/fl/download/livreto_univesp.pdf
http://ocw.mit.edu/index.htm
http://uab.capes.gov.br/index.php
http://www2.abed.org.br/eadfaq.asp
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3.1.2 Conceitos Básicos  

Dado o problema abordado nesta tese, apresentam-se a seguir alguns 

conceitos relacionados a questões educacionais, cognitivas e psicológicas que 

impactam na eficácia da aprendizagem. 

Distância transacional - Um dos grandes desafios da EaD, está 

associado justamente a sua principal característica: a distância física. Pelo conceito 

de distância transacional, há um “espaço psicológico e comunicacional a ser 

transposto [...] quando professores e alunos estão separados" geográfica e 

temporalmente (MOORE, 1993 apud TORI, 2010, p. 58). Essa distância também 

está presente na educação presencial, mas ganha destaque no caso da EaD, pois 

está explícita na própria denominação. Segundo Moore (1993), três variáveis 

influenciam diretamente na extensão da distância transacional, a saber: 

 

a) Diálogo, que é inversamente proporcional à distância transacional e, 

“em uma relação educacional, é direcionado para o aperfeiçoamento 

da compreensão por parte do aluno”. A efetividade do diálogo 

depende da "predisposição psicológica dos participantes, [...] da 

quantidade adequada de alunos por professor e das oportunidades 

para participação” (TORI, 2010, p. 61). Sendo assim, os meios de 

base tecnológica são importantes, mas não suficientes para a 

efetividade do diálogo. 

b) Nível de estruturação do programa (flexibilidade x rigidez de 

objetivos, estratégias e métodos), que é diretamente proporcional à 

distância transacional. Em um programa muito rígido (e.g., um 

documentário), não existe espaço para diálogo, participação ou 

interferência dos alunos. Trata-se de uma variável qualitativa, 

relativa e contínua. 

c) Autonomia do aluno, que depende da forma de oferta do curso 

(e.g., a instrução programada de orientação behaviorista pressupõe 

baixa autonomia para o aluno). Por outro lado, pode-se entender 

essa variável como o nível de autodeterminação do aluno, isto é, o 

estudante, em tese, não dependeria da presença do professor para 

assumir suas responsabilidades. Quanto maior autonomia e 

responsabilidade, menor a distância transacional. 
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Outro conceito pertinente é de interatividade: com base na definição de 

Houaiss, qual seja, "capacidade de um sistema de comunicação ou equipamentos 

de permitir interação (trocas e influências recíprocas)", esse conceito é decomposto 

por Tori (2010, p. 90) em três variáveis a partir de uma contribuição de Laurel 

(1986), a saber: 

 

a) frequência, que varia de interferência nula e cresce em uma escala 

contínua, indicando a possibilidade de que o usuário interfira quantas 

vezes desejar; 

b) abrangência, que indica o “leque de escolhas disponíveis ao usuário a 

cada interação"; e 

c) significado, que "representa a real importância da escolha realizada 

pelo usuário".  

 

Laurel (1986) afirma que há uma medida bem mais rudimentar e direta da 

interatividade, que é o sentimento de estar ou não participando da atividade, 

fenômeno que funciona como um “gatilho”: “é preciso ultrapassar certo ponto para 

então sentir a interatividade em sua plenitude” (LAUREL, 198630 apud TORI, 2010: 

91). 

Outro conceito é o de presença, o qual, no contexto da EaD, representa  

 
um processo mediado por tecnologia no qual, em algum nível, a pessoa que 
deste participa não considera a intermediação tecnológica [...]. “Em um 
sentido mais amplo, seria a maneira natural como percebemos o mundo 
físico ao nosso redor.” (TORI, 2010, p. 103) 

 
Bioca (1997 apud TORI, 2010, p 103) identifica três formas de presença, 

quais sejam 

 Presença física – sensação de estar imerso em determinado ambiente 
físico; 

 Presença social – sensação de estar com alguém, de estar face a face 
com outra(s) pessoa(s) e 

 Autopresença – sensação de autoconsciência, de identidade, de 
pertencer ao corpo. 

 

 

 

                                                           
30

  LAUREL, B. Interface as mimeses. In: NORMA, D.; DRAPER, S. User-centered system design: 
new Perspectives on Human-Computer Interaction. Hildale: Lawrence Erlbaum, 1986. 
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3.1.3 Infraestrutura tecnológica da EaD on-line 

 

O salto da EaD em termos de alcance e recursos é resultado dos avanços 

e convergências de Tecnologias da Informação e da Comunicação. Para 

contextualizar o ambiente tecnológico que hospeda as aplicações de EaD, cumpre 

descrever algumas características dos principais componentes tecnológicos. 

O rápido desenvolvimento tecnológico, junto com as suas facilidades e 

benefícios, traz um problema complexo: perdas devido às dificuldades de 

reaproveitamento (i.e., reusabilidade, portabilidade e interoperabilidade) dos 

recursos já produzidos, por falta de padrão entre os recursos e aplicações. A título 

de exemplo, pode-se apontar que, por conta dessa falta de padronização, se for 

migrar um curso que funciona em um ambiente para outro com mais recursos, 

implica em descarte do curso inicial e desenvolvimento de outro curso. Por conta 

desses transtornos, os profissionais envolvidos na busca de práticas mais eficientes 

têm procurado formar parcerias para discutir e propor soluções para reduzir o 

problema. O conceito de objeto de aprendizagem surge nesse contexto: “é 

qualquer entidade, digital ou não, que possa ser referenciada e reutilizada em 

atividades de aprendizagem” (TORI, 2010, p. 112). 

Associada à noção de objeto de aprendizagem, está o conceito de 

metadados, que se refere a 

 
dados contendo informações sobre outros dados, visando facilitar sua 
localização e reutilização [...]. Depois de catalogados, os objetos de 
aprendizagem podem ser armazenados em bases de dados 
educacionais. (TORI, 2010, p. 114)  
 

Como aponta Tori (2010), várias organizações se juntaram com a 

finalidade de padronização dos metadados como: Dublin Core Metadata Iniciative 

(DCMI), International Management Systems (IMS), Advanced Distributed Learning / 

Sharable Content Object Reference Model (ADL / SCORM), Alliance of Remote 

Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe (ARIADNE). 

No caso da aprendizagem virtual, é igualmente relevante a noção de 

Sistema de Gerenciamento de Conteúdos e Aprendizagens, que também recebe 

denominações como: LMS (Learning Management System), AVA (Ambiente Virtual 

de Aprendizagem) e IMS (Instructional Management Systems). Trata-se de 

“sistemas, em geral baseados na Web, que se destinam ao gerenciamento 
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eletrônico de cursos e atividades de aprendizagens virtuais”. De modo geral, esses 

sistemas de gerenciamento disponibilizam os seguintes recursos: gerenciamento do 

curso (e.g., criação do curso, matrícula de alunos, registro de atividades, cálculo e 

tabulação de dados); gerenciamento de conteúdo (armazenagem, edição e 

exibição); disco virtual (para download e upload); correio eletrônico, para troca de 

mensagens dentro e/ou fora do ambiente do curso; mensagem instantânea; sala de 

bate-papo (chat); fórum de discussão; quadro de avisos; lousa virtual; 

compartilhamento de recursos; avaliação e área de apresentação do aluno. Dentre 

os LMS mais utilizados no Brasil estão: Moodle, Blackboard, COL (LARC/EPUSP), 

Teleduc (NIED/Unicamp), AE (Aprendizagem Eletrônica da Tidia). Para os 

propósitos desta tese, apresentam-se as características de dois desses sistemas, o 

Moodle e a Tidia-AE, que foram analisados para o desenvolvimento do Programa de 

“Gestão de Carreira & Mentoring”.  

O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um 

LMS gratuito e de código aberto. Tem estrutura modular que possibilita incorporação 

de novos recursos e funcionalidades. Foi projetado para dar suporte à incorporação 

da pedagogia construcionista. Para hospedá-lo, é preciso uma plataforma Linux ou 

Windows, Apache ou Internet Information Server, MySQL e PHP. É bastante popular 

e dispõe de uma grande comunidade de usuários.  

Um dos ambientes da USP que disponibiliza o Moodle é o STOA, da CTI 

(Coordenadoria de Tecnologia da Informação) da Universidade de São Paulo. As 

figuras 3.1 e 3.2 a seguir apresentam as telas iniciais do Moodle / STOA. 

[ 
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FIGURA 3.1: Tela de abertura do Moodle no ambiente STOA da USP 

Fonte: Moodle / STOA. Disponível em: <http://moodle.stoa.usp.br>. Acesso em: 10 jun. 2011. 

 
 

 

FIGURA 3.2: Tela de abertura de um curso no Moodle 
 

Fonte: Moodle / STOA. Disponível em: <http://moodle.stoa.usp.br/course/view.php?id=853>. 
Acesso em: 10 jun. 2011. 

 

Por sua vez, a Tidia-AE (Tecnologia da Informação para o 

Desenvolvimento da Internet Avançada – Aprendizagem Eletrônica), também é um 

LMS gratuito e de código aberto e cooperativo. A tela de abertura está mostrada na 

FIG. 3.3. ‘’E constituída por vários laboratórios e grupos de pesquisa do Estado de 

São Paulo. “Tem como motor o sistema Sakai, software gratuito de código aberto" 

desenvolvido pela Fundação Sakai, que “conta com participação de grandes 

universidades (MIT, Columbia, Oxford, Stanford, etc.). É baseado em uma 

http://moodle.stoa.usp.br/
http://moodle.stoa.usp.br/course/view.php?id=853
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arquitetura orientada a serviço (SOA), que possibilita a inclusão de novos serviços 

sem a interferência nos já existentes” (TORI, 2010, p. 141). 

A versão brasileira da Tidia-AE tem recebido várias funcionalidades 

desenvolvidas pelos laboratórios parceiros, como o IPTV e os Ambientes virtuais 3D. 

Tidia Ae tem financiamento da FAPESP. Utiliza o conceito de website, segundo o 

qual o professor carrega um curso ou projeto pedagógico selecionando recursos 

(disponíveis em lista de serviços) aos quais os alunos podem ser associados para 

terem acesso. Totalmente desenvolvido em Java, utiliza componentes do MySQL e 

Apache Tomcat. Tem especial ênfase na interoperabilidade e portabilidade, 

possibilitando integração de operação com o Moodle e importação de materiais de 

outros websites. 

  

 

FIGURA 3.3: Tela de abertura do AE (TIDIA) 
Fonte: TIdia-AE. Disponível em: <http://agora.tidia-ae.usp.br/portal>. Acesso em 6 jun. 2011. 

 

A princípio o sistema escolhido foi o Tidia-AE, porém como ainda não 

estava preparada (na época da implantação) para rodar programas padrão SCORM 

(utilizado nos módulos do Gestão de Carreira), foi escolhido Moodle. 

 

3.1.4 Competências mínimas necessárias dos envolvidos com EaD 

Konrath et al. (2009), com base nas próprias pesquisas e em Moore e 

Kearsley (2007), Lito e Formiga (2009), Behar (2009) e MEC (2007), propõem um 

modelo, conforme mostra a FIG. 3.4 a seguir, para identificar e relacionar 

competências mínimas necessárias para o professor, o tutor e o aluno de EaD. O 

http://agora.tidia-ae.usp.br/portal
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desenvolvimento do modelo tem como base o conceito de “mediação pedagógica” 

do construcionismo social de Vygotsky (DANIELS, 2003), no qual, segundo Masetto 

(2006 apud KONRATH, 2009, p. 3), é “a atitude, o comportamento do professor que 

se coloca como um facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem que se 

apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua 

aprendizagem”. As autoras utilizam no modelo o conceito de domínio, que agrupa 

competências referentes aos papéis do aluno, do tutor e do professor virtual (LITTO; 

FORMIGA, 2009 apud Konrath, 2009): domínio pedagógico, gestão, suporte social, 

suporte técnico. As autoras acrescentaram os domínios cognitivo, comunicativo e 

organizacional.  

 

 

FIGURA 3.4: Mapeamento das competências necessárias para os papéis de professor, tutor e aluno 
Fonte: Autor, baseado em Konrath e Tarouco (2009, p. 7). 

 

Ainda em termos de competências necessárias para o Ensino a Distância, 

vale destacar Valente e Mattar (2007, p. 65 e 66), segundo os quais 

 
um dos pressupostos da EaD é a maior autonomia do aluno. O conceito de 
heutagogia

31
 aponta para a aprendizagem autodirecionada, em que o aluno 

é o gestor e programador de seu processo de aprendizagem.  

                                                           
31

  Conforme consta na Wikipedia, a heutagogia (do grego: heuta – auto + agogus – guiar) propõe um 
processo educacional no qual o estudante é o único responsável pela aprendizagem, sendo um 
modelo alinhado à Tecnologia da Informação e Comunicação e às inovações de e-learning. 
(Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Heutagogia>. Acesso em: 6 jun. 2006) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_da_Informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://pt.wikipedia.org/wiki/Heutagogia
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O professor também assume novos papéis em EaD. Ele deixa de ser o 
“sábio no palco” para ser o “guia ao lado”: um facilitador, mediador, 
animador, estimulador, dinamizador, orientador e gestor do aprendizado. 

 

 

3.1.5 Possibilidade de personalização do processo pedagógico com base em 
estilos de aprendizagem 

A EaD oferece recursos para disponibilizar processos de aprendizagem 

de modo personalizado (DE BRA et al. ,1999) 

É preciso problematizar o pressuposto da autonomia apresentado na 

subseção anterior, uma vez que um dos motivos da evasão dos cursos a distância é 

o fato de que os alunos não se sentem suficientemente estimulados a caminhar até 

a conclusão do curso. Trata-se de um problema que é minimizado quando está 

presente a figura de um professor “fiscalizador”.  

Com base nos estilos de aprendizagem de Kolb (1984), a ser apresentado 

na Subseção 3.2.5, poder-se-ia testar uma flexibilidade de navegação conforme o 

estilo de aprendizado, identificado no início do curso. A FIG. 3.5 a seguir apresenta 

os quatro estilos de aprendizagem do modelo de Kolb e uma sugestão preliminar do 

autor desta tese para alternativas de navegação. 

 

 

FIGURA 3.5:  Personalização da navegação conforme estilo de aprendizagem 
(proposta de Kolb e formulação do autor desta tese, ainda em teste) 

Fonte: elaborada pelo autor com base em Kolb (1984). 
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Existem alunos que preferem iniciar o aprendizado compreendendo bem 

os conceitos e depois avançar para a prática, experimentação e análise de dados; 

há aqueles que preferem de imediato “por a mão na massa”, isto é, são mais 

pragmáticos; há também aqueles que preferem observar e refletir, para formar uma 

visão crítica; há aqueles que preferem fazer experiências que possibilitem sentir a 

“concretude”, isto é, são mais sensoriais. Tendo em vista esses perfis de alunos, é 

possível estabelecer diferentes níveis de flexibilidade em termos de navegação, isto 

é, distintos modos como são disponibilizados os objetos de aprendizagem na 

abertura, no desenvolvimento do conteúdo central e no fechamento da 

aprendizagem. O desenvolvimento do conteúdo central, por exemplo, pode ser linear 

e acumulativo, espiral dedutivo, espiral indutivo ou pautado em hipertextos. De modo 

geral, os conteúdos trabalhados para a aprendizagem aumentariam gradativamente 

em termos de complexidade (do simples para o complexo) e abstração (do concreto 

para o formal / representacional).  
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3.2 Ciência Cognitiva 

3.2.1 Histórico da Psicologia Cognitiva e sua relação com a Ciência da 
Computação 

 

Na história da Psicologia - uma área de conhecimento relativamente 

recente, ocorreram muitas mudanças de predomínio de uma determinada escola ou 

corrente em relação a outras. Conforme descreve Gardner (1996), a corrente 

predominante nas décadas de 1920 a 1940 foi o behaviorismo, cujos grandes nomes 

foram os de Pavlov, Watson, Thorndike e Skinner. O behaviorismo tem dois 

princípios fundamentais, quais sejam:  

 
1) os pesquisadores [...] deveriam limitar-se estritamente a métodos 

públicos de observação, que qualquer cientista pudesse aplicar e 
quantificar e  

2)  [...] deveriam concentrar-se exclusivamente no comportamento [...]; 
evitar tópicos como mente, pensamento ou imaginação e conceitos 
como planos, desejos ou intenções. Tampouco deveriam tolerar 
construtos mentais hipotéticos como símbolos, ideias, esquema ou 
outras formas possíveis de representação mental. Da mesma forma que 
a mecânica explicara as leis do mundo físico, modelos mecanicistas 
baseados no arco reflexo poderiam explicar a atividade humana. 
(GARDNER, 1996, p. 26-27) 

 

Em razão das barreiras impostas por esses princípios, temas como 

“natureza da linguagem, do planejamento, da solução de problemas, da imaginação 

humana [...] só podiam ser tratados às escondidas [...] ou eram absolutamente 

rejeitados” (idem, p. 27). 

O evento que iniciou uma virada na situação ocorreu em 1948 em um 

Congresso realizado no Instituto de Tecnologia da Califórnia, denominado 

“Mecanismos cerebrais do comportamento”. Participaram renomados cientistas, 

como: (i) o matemático John Von Neumann, que apresentou uma comparação entre 

um computador (uma novidade para a época) e o cérebro; (ii) o matemático e 

neurofisiologista Warren Mc Culloch, que propôs uma discussão de como o cérebro 

processa informação, usando a analogia com “máquinas lógicas” e (iii) o psicólogo 

Karl Lashley, que desafiou o dogma behaviorista que defendia a “ordem serial” 

(cadeias associativas de estímulo-resposta) do comportamento. As conferências 

apresentadas nesse congresso por cientistas que se interessavam pela 
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compreensão dos processos mentais representaram uma saída para a insatisfação 

com os cânones behavioristas.  

Como se pode depreender das temáticas do congresso supracitado, o 

computador teve um papel importante no desenvolvimento da Ciência Cognitiva. 

Assim como muitas outras tecnologias, o desenvolvimento de ambos esteve 

associado a interesses militares. Por exemplo, Norbert Wiener, do MIT, recebeu uma 

demanda para melhorar a precisão dos servomecanismos (i.e., dispositivos 

antiaéreos, mísseis teleguiados e orientadores de voos). A solução passava por 

desenvolver um sistema de controle que possibilitasse ter informações “sobre a 

posição do alvo, fazer correções nos controles da arma e ajustar o detonador 

corretamente, de forma que ele fizesse implodir o projétil no momento certo” 

(Gardner, 1996, p.30). O referido cientista percebeu uma analogia entre os 

processos de feedback dos projetos de Engenharia com os processos 

homeostáticos do sistema nervoso e, notando a extensão dos conceitos de 

autorregulação e autocorreção tanto para os seres humanos quanto para os 

dispositivos mecânicos, propôs o conceito da cibernética. Wiener foi ainda além, 

defendendo que os problemas da Engenharia de Controle e da Engenharia de 

Comunicação são inseparáveis mais do que questões de energia elétrica, tratava-

se de questões de mensagem, propósito determinado e capacidade de calcular as 

diferenças entre metas e desempenho real. Com isso, constatou-se que o sistema 

nervoso central, o computador e a operação de máquinas funcionam por processos 

cíclicos, diferentemente dos behavioristas que defendiam que tais processos eram 

lineares. (GARDNER, 1996, p. 35). 

Outra frente de desenvolvimento que contribuiu para a Ciência Cognitiva 

foram os trabalhos que resultaram na criação do computador, partindo de Charles 

Babbage (Universidade de Cambridge, no século XIX), que, utilizando cartões 

utilizados em teares, projetou e quase conseguiu construir a “máquina diferencial” 

capaz de tabular qualquer função matemática. Também no século XIX, George 

Boole desenvolveu modelos para representar pensamentos com base nas leis da 

lógica. A utilização de símbolos para representar o pensamento (proposições) 

possibilitou sair das limitações inerentes à linguagem natural, além de ter como 

vantagem relevante o fato de que essa lógica desenvolvida por Boole utilizava 

apenas dois valores (“verdadeiro” ou “falso”), o que assim criava as bases para 

digitalização eletrônica de informações. 
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Entretanto, o reconhecimento da obra de Boole só ocorreu meio século 

depois através de Whitehead e Russell, no livro Principia Mathematica, publicado em 

1910. Quase simultaneamente, Allan Turing (1936) e Claude Shannon (1938) 

concluíram os detalhes que possibilitaram a construção do computador eletrônico. 

Turing defendeu a ideia  

 
de que qualquer tarefa computacional explicitamente enunciada podia ser 
executada por uma máquina que possuísse um conjunto finito adequado de 
instruções. (TURING, 1936 apud GARDNER, 1996, p. 159) 

 

Turing desenvolveu uma máquina “teórica” que consistia de apenas uma 

fita que conteria as instruções codificadas de modo binário e um scanner para ler 

essa fita. Esse desenvolvimento gerou vários desdobramentos, dentre os quais se 

destacam (Gardner, 1996, P. 159): 

 

 Claude Shannon, do MIT, demonstrou, em sua dissertação de 

mestrado, a equivalência entre as equações booleanas e os circuitos 

de retransmissão e comutação (ligado/desligado; falso/verdadeiro) e 

propôs novas formas para projetar e simplificar circuitos; 

 John Von Neumann, interessado na analogia entre computadores e 

cérebro humano, propôs o conceito de programa armazenado que 

controlaria o próprio computador e daria a gênese aos programas 

Assemblers e compiladores;  

 Hilary Putnan (1960) defendeu que o modelo da máquina de Turing 

e o conceito de programas armazenados resolvem o clássico 

problema mente-corpo, sendo então possível estudar o hardware 

(cérebro / corpo) separadamente do software (mente). 

 

Além desses, pode-se apontar, na Psicologia, modelo de Processamento 

Humano de Informação (PHI) – modelo esse explicado na subseção a seguir.  

 

 

3.2.2 O modelo PHI – Processamento Humano da Informação 

Em razão da proximidade entre a Psicologia Cognitiva e a Ciência da 

Computação, surgiu a ideia de se fazer analogias entre o processo cognitivo e o 

computador (“cérebro eletrônico”, como mostra a Figura 3.6 a seguir). Um dos 
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desdobramentos dessa ideia foi o campo da IA (Inteligência Artificial) ou inteligência 

computadorizada.  

 

 

FIGURA 3.6: Ilustração da metáfora “mente - computador” 

Fonte: elaborada pelo autor, baseado em Sternberg e Grigorenko (2003) 

 

Essa parceria foi benéfica para a Psicologia Cognitiva devido à elevada 

capacidade dos computadores de processar símbolos (i.e., junções, relações e 

transformações entre sistemas simbólicos), permitindo assim estudos de simulação. 

Houve também o desenvolvimento da capacidade de “procedurização” de atividades 

mentais – algoritmos e heurísticas (cf. modelo TOTE na subseção a seguir), além de 

apoio aos processos cognitivos e à construção de modelos mentais: complexidade e 

abstração (FEURSTEIN, 1998). 

No modelo PHI estão alguns fatores importantes para análise e 

desenvolvimento de competências e expertises. 

Segundo os teóricos da Psicologia Cognitiva o construto da Inteligência é 

o objeto central dessa área de conhecimento. 

Conforme apresentado na FIG. 3.7 os seguintes componentes contribuem 

para a Inteligência: percepção, consciência, memória, raciocínio e tomada de 

decisão, criatividade e solução de problemas, e linguagem. A visão funcionalista 
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estuda os processos mentais e a interação entre os componentes 

supramencionados. 

 

 

FIGURA 3.7: Modelo PHI Processamento Humano da Informação 

Fonte: autor, adaptações a partir de Wilson (1999) e Sternberg e Grigorenko (2003) 

Segundo esse modelo a inteligência é uma combinação de diversas 

funções cognitivas e ocorrem interações entre todas elas. No desenvolvimento de 

competências (cognitivas) é importante considerar todas as funções – o déficit em 

alguma delas pode comprometer o desempenho cognitivo, fundamental para o 

trabalho dos engenheiros. O modelo mental é um construto que designa a forma 

como se percebe a realidade, criando “filtros” que podem provocar distorções, 

generalizações e pontos cegos. 

 

3.2.3 Modelo TOTE e Modelos Estímulo-Resposta 

George Miller e Jerome Bruner fundaram o Centro de Estudos Cognitivos 

em Harvard em 1960. Nesse mesmo ano, Miller, juntamente com o neurocientista 

Karl Pribran e o psicólogo e matemático Eugene Gallanter, publicam o livro Plans 

and the structure of behavior, que é considerado o sino fúnebre do modelo arco-

reflexo do behaviorismo. Os autores propõem a substituição do modelo de arco-

reflexo por uma unidade de atividade TOTE (do inglês, Test–Operate–Test–Exit, ou 

seja, Testar–Operar–Testar–Sair), que pode ser considerada o primeiro algoritmo ou 
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heurística na Psicologia Cognitiva. Esse modelo é representado na Figura 3.8 a 

seguir. 

 

 

FIGURA 3.8: Modelo TOTE 
Fonte: Miller, Gallanter e Priban (1960). 

 

A unidade de atividade TOTE possibilita o desenvolvimento de algoritmos 

mais complexos que o modelo linear E-R (Estímulo ou condicionamentos do 

ambiente – Resposta comportamental) defendido pelos behavioristas. Como mostra 

a FIG. 3.9, enquanto a educação pelo modelo E–R é referência para os cursos e 

livros de instrução programada, os cognitivistas e construcionistas consideram que 

entre o estímulo e a resposta existe um elemento importante, qual seja: as funções 

cognitivas do indivíduo ou, genericamente, de um organismo (O). Adicionalmente, 

Vygotsky (1994, p. 113), psicólogo cognitivista da linha construcionista social, 

acrescenta outro elemento: M (Mediação), que pode corresponder a pessoas ou 

objetos que influenciam no aprendizado (FIG. 3.10).  

 

  (modelo behaviorista) 

 

  (modelo cognitivista. Exemplo: Piaget) 

 

  (modelo construcionista social de Vygotsky) 

FIGURA 3.9: Diferenças básicas entre behaviorismo, cognitivismo e construcionismo 
Fonte: autor, baseado em Daniels (2003) 

 
 

Conforme apresentado em 3.3.1.4 (Mentoring) um dos papéis do 

mentor é o de mediação da aprendizagem do mentorado. 
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FIGURA 3.10:  Mediação e educação, pela perspectiva pós-vygotskyana. 
Nota: ZDP: Zona de Desenvolvimento Proximal

32
 

Fonte: elaborada pelo autor com base em Daniels (2003). 

 

ZDP – Zona de Desenvolvimento Proximal é um conceito de Vygotsky 

que se refere a situações onde o aprendiz está muito próximo de atingir um novo 

patamar de compreensão e complexidade e o mediador cria estímulos para que o 

aprendiz faça esse salto qualitativo, sem dar respostas prontas. É o que se espera 

de um mentor: questionamento empático que leva o mentorado a refletir e 

amadurecer. 

 

3.2.4 Inteligência, competências e engenhosidade. 

3.2.4.1 Inteligência 

A inteligência é o objeto de estudo principal e central da Psicologia 

Cognitiva, mas compete salientar que existem várias linhas e correntes, bastante 

diferentes entre si.33 Sendo assim, existem grandes controvérsias, tais como: (i) se é 

possível ou não conceituar precisamente a inteligência (ii) se é possível ou não 

medi-la; e (iii) se é possível ou não desenvolvê-la.  

Em relação à primeira controvérsia (i.e., conceituação de inteligência), 

nunca se conseguiu um consenso, apesar de várias tentativas envolvendo grandes 

                                                           
32

  ZDP corresponde à distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade 
de resolver um problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através 
de resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração com outro 
companheiro. (WIKIPEDIA. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/ 
Zona_de_desenvolvimento_proximal>. Acesso em: 6. Jun. 2011) 

33
  O Anexo B apresenta uma figura com os principais autores e as linhas de influência entre esses 

autores. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%20Zona_de_desenvolvimento_proximal
http://pt.wikipedia.org/wiki/%20Zona_de_desenvolvimento_proximal
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teóricos (vide Anexo B) . Por exemplo, Piaget, um dos grandes nomes da Psicologia 

Cognitiva, prefere utilizar o conceito de capacidade de adaptação e de construção 

do conhecimento (MONTAGERO e NAVILLE, 1998, P. 105). Hoje, há diversos 

conceitos ou construtos, como inteligências múltiplas, inteligência social, inteligência 

moral e inteligência emocional. 

Sobre a segunda controvérsia (i.e., mensuração da inteligência), 

Sternberg (2008, p. 457) cita Spearman (criador da análise fatorial) que defendeu 

que bastava medir um fator, que ele chamou de g (geral). Já Thurstone defendeu 

que se deveria medir sete capacidades mentais primárias, quais sejam: 

compreensão verbal, fluência verbal, raciocínio indutivo, visualização espacial, 

capacidade numérica, memória e velocidade perceptual. Por sua vez, Guilford 

(1967) desenvolveu um modelo tridimensional, estruturado em dimensão ou eixo das 

operações (5 componentes), dos produtos (6 componentes) e dos conteúdos (5 

componentes), resultando em 150 componentes básicos. 

 

FIGURA 3.11: Componentes do cubo de Guilford (1967) 
Fonte: Sternberg (2008) 
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FIGURA 3.12: Componentes do cubo de Guilford (1967) (continuação) 
Fonte: Sternberg (2008) 

Sobre a terceira controvérsia (i.e., possibilidade de desenvolvimento da 

inteligência), Feurstein (1998), psicólogo cognitivista que trabalhou com Piaget, 

garante que é possível aumentar a inteligência. Feurstein desenvolveu um trabalho 

sobre modificabilidade cognitiva, incluindo um exaustivo instrumento para 

operacionalizar o desenvolvimento de funções e operações mentais. 

 

3.2.4.2 Conceito de competências e engenhosidade 

A ideia de se distinguir e especificar o conceito de competência surgiu em 

um artigo de McClelland34 (1973 apud FLEURY, 2002, p. 53). Posteriormente, outros 

autores norte-americanos (cf. SPENCER, 1993; BOYATZIS, 1982; MCCLELLAND, 

1982; MIRABILE, 1997) publicaram outras contribuições que ajudaram a consolidar 

o conceito nos EUA. No modelo de McClelland (SPENCER e SPENCER, 1993), a 

competência é formada por conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA), os quais 

podem ser assim entendidos:  

 

 conhecimentos: saber sobre (know what), isto é, aquisição de 

conteúdo de natureza cognitiva;  

 habilidades: saber como (know how), isto é, usar talentos na prática; e 

                                                           
34

  MCCLELLAND, D. C. Testing for competence rather intelligence. American Psychologist, n. 28, 
p: 1-14, Jan. 1973. 

Cubo de Guilford - estrutura do intelecto

Modelo morfológico formado por três classes de habilidades relacionadas a: 

1. Operações, 2. Conteúdos, 3. Produtos.

1. Operações - subdivididas em 5 Categorias:

1.1. Cognição (compreensão, conhecimento)

1.2. Memória

1.3. Produção divergente (nova informação)

1.4. Produção convergente (conclusões rigorosamente lógicas)

1.5. Avaliação - julgar sobre a qualidade do que se conhece ou se produziu.

2. Conteúdos (tipo de informação implicada nas operações). Gêneros fundamentais de informação

2.1. Figural - relacionado com informação concreta que pode ser percebida ou imaginada sob a 

forma de imagens;

2.2. Simbólico - implica signos, elementos de código como números ou letras;

2.3. Semântico - significações ou informações sob a forma de conceitos;

2.4. Comportamental - informação implicada nas interações humanas

3. Produtos - caráter formal da informação

3.1. Unidades ou itens de informação circunscritos e separados

3.2. Classes que agrupam itens de informação

3.3. Relações que remetem ao relacionamento entre itens de informação

3.4. Sistemas ou complexos organizados de informação

3.5. Transformações que remetem às mudanças 

3.6. Implicações ou extrapolações de informação.
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 atitude: saber o porquê (know why), que influencia no querer fazer. 

 

No modelo CHA, conhecimentos e habilidades são mais fáceis de 

identificar e avaliar. Já a parte mais importante, a atitude, está na porção submersa 

do iceberg, isto é, integra a subjetividade da pessoa, como mostra a FIG. 3.13 a 

seguir. 

Nesse modelo, a competência é considerada como um “estoque” de 

recursos que um indivíduo detém (FLEURY, 2002). Esse modelo é criticado por não 

considerar a situação e os resultados entregues pelo indivíduo. Podem ocorrer 

casos de “estoque de alto valor” mas com resultados de baixo valor. 

  

 
FIGURA 3.13: Competência CHA 
Fonte: autor, baseado em Spencer e Spencer (1993, p. 11) 

 

Na França, o debate sobre competência nasceu na década de 1970 a 

partir das discussões entre sindicatos e entidades patronais sobre o conceito de 

qualificação, processo de formação profissional, empregos e remuneração 

(ZARIFIAN, 2003). Esse debate tomou outro rumo com o acirramento da 

competitividade internacional e do aumento das incertezas no final da década de 

1990. Nesse novo cenário, o conceito de competência assume uma conotação 

relacionada diretamente com capacidade de lidar com situações imprevistas, tomar 

iniciativa, assumir responsabilidade e apresentar resultados (ZARIFIAN, 2003). 

Algumas definições que se consolidaram, desde então: 

 

Competência é um saber agir responsável, como tal reconhecido pelos 

outros. Implica saber como mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, 

recursos e habilidades num contexto profissional determinado. (LE 

BOTERF, 1995 apud FLEURY, 2002, p. 55) 
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Um saber agir responsável e reconhecido que implica mobilizar, integrar, 

transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agregue valor 

econômico à organização e valor social ao indivíduo. (FLEURY, 2001, p. 

188) 

Competência é saber mobilizar conhecimentos e habilidades para fazer 
frente a um dado problema, ou seja, as competências designam 
conhecimentos e qualidades contextualizados. É um "savoir-faire” de alto 
nível, que exige a integração de múltiplos recursos cognitivos para o 

tratamento de situações complexas. (PAQUAY, 1998 apud SILVEIRA, 

2005, p. 30) 

 

Fleury (2002), com base em Le Boterf (1995), apresenta um detalhamento 

semântico dos verbos que compõem a competência, como mostra o Quadro 3.1 a 

seguir.  

 

Verbos Ações específicas 

Saber agir 
Saber o quê e por que fazer. 

Saber julgar, escolher, decidir. 

Saber mobilizar 
recursos 

Criar sinergia e mobilizar recursos e competências. 

Saber comunicar 
Compreender, trabalhar, transmitir informações e 
conhecimentos. 

Saber aprender 
Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos 
mentais, saber se desenvolver. 

Saber se engajar e 
se comprometer 

Saber empreender, assumir riscos; comprometer-se. 

Saber assumir 
responsabilidades 

Ser responsável, assumindo os riscos e as consequências 
de suas ações, sendo por isso reconhecido. 

Ter visão estratégica 
Conhecer e entender o negócio da organização, seu 
ambiente, identificando oportunidades e alternativas. 

QUADRO 3.1: Verbos das competências e respectivas ações específicas 
Fonte: Fleury (2001, p. 188). 

 

No campo da Educação, com um sentido muito semelhante às definições 

de competência supracitadas, Delors (1999), no documento Educação para o século 

XXI, publicado pela UNESCO, apresenta os quatro pilares necessários para a 

educação contemporânea e futura: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a conviver com os outros e aprender a ser. 
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3.2.4.3 Competências dos engenheiros 

A literatura sobre formação e perfil de engenheiros refere-se mais a 

habilidades (skills) do que a competências (SILVEIRA, 2005; PLAZA e MEDRANO, 

2007; Mohan et al., 2010). Porém, analisando-se os conteúdos (listagens de 

habilidades), pode-se identificar o conceito de competência (i.e., conhecer, ter 

habilidade para algo, tomar atitude) implícito nessas listagens. O documento mais 

referenciado no que diz respeito às habilidades dos engenheiros é a ABET EC-2000 

(a-k) de 1999, conforme apresentado na Subseção 2.4.2.1. 

. 
O NAE – National Academy of Engineering (2004) relaciona os atributos 

esperados para o engenheiro 2020, apresentando as competências que são 

importantes e que ganharão mais importância ao longo dos anos vindouros:  

 

1) Forte habilidade analítica – capacidade de aplicar princípios da Ciência e 
da Matemática na descoberta e desenvolvimento de projetos para 
enfrentar novos desafios e propósitos práticos. Visão sistêmica para 
desenvolver produtos e serviços com conhecimentos das ciências da 
vida, nanociência, óptica, novos materiais e sistemas complexos; 

2) Engenhosidade prática – capacidade de desenvolver soluções cada vez 
mais complexas utilizando as habilidades de planejar, combinar e 
adaptar;  

3) Criatividade – crescerá a importância da habilidade para inventar, inovar 
e pensar fora da caixa. Esse processo deverá ser cada vez mais 
interdisciplinar e sistêmico; 

4) Habilidade de comunicação oral, visual e escrita com múltiplos 
stakeholders – governo, indústrias e o público em geral; 

5) Domínio dos princípios de negócios e gestão, dentro do contexto de 
interdependência entre tecnologia, economia e aspectos sociais; 

6) Liderança nas ações e decisões, levando em consideração políticas 
públicas e tecnologia;  

7) Altos padrões éticos e profissionalismo – capacidade de encontrar 
equilíbrio entre aspectos econômicos, sociais, ambientais e militares; 
desenvolver um forte senso de propósito e transparência; 

8) Dinamismo, agilidade, resiliência e flexibilidade para conseguir lidar com 
as incertezas e mudanças; 

9) Capacidade de aprender rapidamente e ao longo da vida, não apenas 
conteúdos de Engenharia, mas também de história, política, negócios 
etc. 

 

Outras fontes identificadas na literatura são o modelo CDIO Syllabus, do 

MIT (CRAWLEY, 2002), que identifica 432 habilidades, e o modelo de taxonomia de 

competências dos engenheiros, de Woollacott (2009), que identifica 253 

competências. Esses modelos já foram comentados nas Subseções 1.3.2 e 2.4.2.3. 
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3.2.4.4 Engenhosidade 

 

Sternberg (2003), um dos principais pesquisadores cognitivos 

contemporâneos, defende o conceito de “inteligência plena” ou “Modelo Triúnico da 

Inteligência”, que seria composta por três subtipos, quais sejam: 

 

 inteligência analítica – analisa, avalia, compara e/ou contrasta; 

 inteligência criativa – cria, inventa e/ou descobre; e 

 inteligência prática – coloca em prática, usa aquilo que se aprende. 

 

A partir dos trabalhos desenvolvidos no programa de Gestão de Carreira 

& Mentoring (foco deste estudo) com alunos e ex-alunos da Escola Politécnica, tem-

se proposto, com base nesse modelo de Sternberg (2003), uma equivalência desse 

conceito de inteligência com a noção de engenhosidade. Além disso, como mostra o 

Quadro 3.2 a seguir, verifica-se que essa proposta de equivalência entre a 

inteligência plena de Sternberg (2003) e a noção de engenhosidade pode ser 

desdobrada em competências específicas. 

Inteligência Plena 
(Sternberg) 

Competências Específicas que Compõem a Engenhosidade 

Inteligência Analítica 

 Clara identificação do problema (5W 2H)
35

 

 Modelagem de processos 

 Adequada organização dos dados, categorizações  

 Identificação de princípios gerais e padrões 

 Uso de recursos para lidar com incertezas  

Inteligência Criativa 

 Uso de analogias; consulta à literatura com casos análogos a partir 
dos quais a solução possa ser transferida / adaptada 

 Uso de recursos representacionais (mapas conceituais, matriz de 
descoberta) 

 Capacidade de enxergar inovações disruptivas 

 Capacidade de pensar em “E se...?” e experimentar perspectivas 
diferentes 

 Uso da técnica Delphi
36

 

Inteligência Prática 

 Gestão da implementação, desenvolvimento de protótipos 

 Manutenção do foco 

 Uso de plano de ação e realização de medições 

 Criação e uso de indicadores 

 Gerenciamento da alocação de recursos ao longo do tempo 

 Bom senso, capacidade de flexibilizar sem perder de vista o 
objetivo final 

QUADRO 3.2: Equivalência entre inteligência plena e engenhosidade 
Fonte: elaborado pelo autor com base em Sternberg (2003). 

                                                           
35

 5W 2H – What, Why, When, Where, Who, How, How Much) 
36

 Método estruturado para obter opiniões de especialistas 
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Em Agosto de 2011 foi realizado o evento de recrutamento denominado 

de “Workshop Integrativo”, promovido pela Poli Jr. Através dos organizadores do 

evento foi enviado aos responsáveis pelo processo de recrutamento das empresas 

participantes um questionário eletrônico intitulado “Garimpando talentos na 

Politécnica”. Um dos objetivos do questionário foi o de melhor caracterizar a 

demanda das empresas que buscam recrutar alunos da Poli. O questionário era 

composto por 32 itens dos quais sete eram relacionados a competências desejadas 

nos alunos. Foi solicitado que se desse, para cada item uma nota de 1 a 10, sendo 

nota 1 para o menos relevantes, menos importante e 10 para o mais importante ou 

relevante. Das 48 empresas contatadas, 15 retornaram suas respostas. O resultado 

da tabulação37 mostra que as competências mais importantes para essas 15 

empresas são: 1) Habilidade de comunicação – apresentação oral (nota 9,0); 2) 

Engenhosidade – conforme conceituado acima (nota 8,8); 3) Habilidade de 

comunicação – redação (nota 8,3); 4) Habilidades interpessoais (nota 8,1); 5) 

Capacidade de negociação e gestão de conflitos (nota 8,1); 6) Liderança (nota 7,0) e 

7) Noções das áreas de negócio (nota 6,7). Esse resultado contribui para reforçar a 

importância da competência Engenhosidade para as empresas que desejam 

contratar alunos de Engenharia. 

Analisando-se a relação de atributos dos engenheiros identificada pelo 

NAE (2004, p. 53-57) e apresentada na subseção anterior, podem-se destacar três 

pontos que corroboram com essa proposta de equivalência, quais sejam: (i) 

habilidade analítica (i.e., aplicação dos princípios científicos e matemáticos); (ii) 

criatividade (i.e., síntese de amplo conhecimento interdisciplinar) e (iii) habilidade 

prática (i.e., planejar, combinar e adaptar ideias para solucionar problemas). 

 

3.2.5 Aprendizagem 

 

As contribuições conceituais sobre aprendizagem estão intimamente 

relacionadas com os conceitos de cognição (inteligência) e competência e são 

fundamentais para o entendimento do problema abordado na presente tese. 

Para Piaget (1936, apud MONTAGERO, MAURICE-NAVILLE, 1998, 

p.37), os conceitos de aprendizagem, inteligência e construção de conhecimento 

                                                           
37

 A nota foi calculada multiplicando-se a nota pelo número de ocorrências e dividindo o resultado por 15. 
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estão associados ao conceito de adaptação, emprestado da biologia. Na teoria 

piagetiana (epistemologia genética), a adaptação é a mais nobre função de um 

organismo, pois possibilita a sobrevivência em diferentes situações de ameaças, 

tanto do ponto de vista das espécies quanto para um indivíduo. Hoje, conforme visto 

na Subseção 3.2.4.2., o caráter situacional passa a ser importante no conceito de 

competência, reforçando a importância do conceito de adaptabilidade. 

 

Para compreender como o ser humano aprende, Piaget desenvolveu 

alguns conceitos, principalmente o de esquemas, que consistem nas estruturas 

mentais ou cognitivas a partir das quais os indivíduos se adaptam e organizam 

intelectualmente o meio. Essas estruturas se modificam com o desenvolvimento 

mental, que se dá por meio de três processos, quais sejam: 

 

 Assimilação: é a incorporação de conhecimentos sobre objetos ou 

acontecimentos externos a um esquema existente, sem modificá-lo; 

 Acomodação: é a modificação ou criação de um novo esquema para 

dar conta de um conhecimento novo que o esquema até então 

existente não consegue assimilar e 

 Adaptação: é o balanço dinâmico entre assimilação e acomodação. 

 

Piaget (idem, 1936) desenvolveu esses conceitos observando crianças 

(seus filhos) à medida que cresciam. Ele oferecia “desafios” e observava como as 

crianças se comportavam em termos de “construção do conhecimento”. Apesar de 

a pesquisa ter sido feita com crianças, a sua teoria (construtivismo) é válida para 

qualquer idade assim como para a questão abordada nesta tese, qual seja: o 

desenvolvimento de competências.  

 

Outro nome importante no que diz respeito à aprendizagem é o de Bloom 

(1956), que elaborou a chamada taxonomia de objetivos educacionais, a qual tem 

significativo potencial para ajudar os professores na definição dos objetivos de 
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qualquer disciplina.38 Segundo a taxonomia de Bloom, existe uma hierarquia de 

seis níveis para os objetivos educacionais, a saber: 

 

1º. Nível - Conhecimento: memorização literal (fatos, padrões e 

conceitos);  

2º. Nível - Compreensão: entendimento de termos e conceitos, replicação 

de explicações, interpretação de dados; 

3º. Nível - Aplicação: utilização do aprendizado em situações, problemas 

ou casos; 

4º. Nível - Análise: quebra em partes menores que constituem os 

elementos, as relações e os princípios de organização; 

5º. Nível - Síntese: estabelecimento de padrões, separação do essencial 

que representa o todo e 

6º. Nível - Avaliação: julgamento com base em evidência interna ou em 

critérios externos; apresentação de crítica consistente. 

 

Em 2001, o modelo de Bloom foi revisado e passou a ser conhecido como 

Taxonomia de Bloom-Krathwol (ANDERSON, KRATHWOL, 2001). Foram feitas as 

seguintes alterações no modelo original: 

 

 foi invertida a ordem entre o quinto (síntese) e o sexto (avaliação) 

nível, por se considerar que a síntese tem nível mais elevado que a 

avaliação; 

 a “síntese” foi renomeada para “criação” e 

 foi acrescida uma segunda dimensão ou eixo, denominado de 

“dimensão do conhecimento”, composta de conhecimento Factual, 

Conceitual, Procedural e Metacognitivo.  

 

O modelo passou a ser representado por uma matriz com duas 

dimensões, conforme mostra o Quadro 3.3 a seguir. 

 

                                                           
38

  Para conhecer aplicações do modelo de Bloom em ensino de Engenharia, vide Felder e Brent 
(2004) e Swart (2009). 
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Dimensão 

Conhecimentos 

Dimensão do Processo Cognitivo 

Memorizar Compreender Aplicar Analisar Avaliar Criar 

Factual       

Conceitual       

Procedural       

Metacognitivo       

QUADRO 3.3: Taxonomia de Bloom-Krathwol 
Fonte: Anderson, Krathwol, 2001 

 

A nova versão da taxonomia de objetivos educacionais pode ser uma 

ferramenta para o planejamento de atividades educacionais que envolvam 

desenvolvimento de competências. Por exemplo, uma competência muito citada é a 

de “aprender a aprender”, a qual está baseada no tipo de conhecimento denominado 

de “metacognição”.  

 

Uma aproximação interessante para enriquecer o modelo de Bloom-

Krathwol é com o modelo Guilford, apresentado na Subseção 3.2.4.1. Esse modelo 

de 150 células ou habilidades mentais específicas é uma boa referência para a 

identificação de processos mentais quando do planejamento de um curso. 

 

 Outro autor da Psicologia da Aprendizagem que traz contribuições para a 

abordagem do tema desta tese é David Kolb (1984, 1997). Partindo de ideias de 

Kurt Lewin, da Psicologia Social Experimental, Kolb desenvolveu o modelo do ciclo 

de aprendizagem (ou modelo de aprendizagem vivencial), pelo qual o aprendizado 

não é apenas cognitivo, mas também experiencial / prático. 

 

Consoante Kolb (idem, 1984-1997), o aprendizado efetivo ocorre em 

quatro estágios, como mostra a FIG. 3.14 a seguir: (i) experiência concreta; (ii) 

observação reflexiva; (iii) conceituação abstrata e (iv) experimentação ativa.  
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FIGURA 3.14: Modelo de aprendizagem vivencial, também denominado de ciclo de Kolb 
Fonte: Kolb (1997). 

 

Segundo Kolb (1997), para que ocorra um aprendizado efetivo, os 

aprendizes necessitam passar pelas quatro etapas, o que requer os quatro 

diferentes tipos de habilidades. Precisam se envolver completa, aberta e 

imparcialmente em novas experiências (EC), buscar fazer com que a experiência 

concreta imediata propicie reflexão e observação de diferentes perspectivas (OR), 

analisar ideias e conceitos de forma lógica, criando conceitos que integrem suas 

observações em teorias (CA) e usar essas teorias para tomar decisões e resolver 

problemas (EA). De acordo com o autor, diferentes configurações dessas 

habilidades implicam diferentes tipos de aprendizes: 

 aqueles que preferem a forma ou estágio de experiência concreta 

(EC) gostam de estar próximos do objeto de aprendizagem e, quanto 

mais se envolvem com aspectos concretos, maior é o aprendizado; 

 aqueles que preferem a forma ou estágio da observação e reflexão 

(OR) gostam do papel de observador e preferem esperar a agir ou 

decidir; 

 aqueles que preferem a forma ou estágio de conceituação abstrata 

(CA) gostam de aprender e lidar com os conceitos e teorias que 

explicam de forma lógica e 

 aqueles que preferem a forma ou estágio de experimentação ativa 

(EA) gostam de ação, resolver problemas, decidir; aprendem fazendo, 

são ativos.  
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Kolb desenvolveu um teste para avaliar o estilo de aprendizagem (The 

Kolb Learning Style Inventory, com várias atualizações desde versão original de 

1984). Cada estilo corresponde à combinação de preferência por dois estágios do 

ciclo. Como mostra a FIG. 3.15, os estilos de aprendizagem são combinações 

(laterais) de duas das quatro orientações. 

 

 

FIGURA 3.15: Estilos de aprendizagem 
Fonte: Kolb (1997). 

 

Estilos Combinação Características 

Divergente EC + OR 
 É imaginativo, enxerga de várias perspectivas.  

 Gosta de sessões de brainstorming, de criar alternativas.  

 É emotivo e tem interesse por pessoas, cultura geral e artes. 

Assimilador OR + CA 

 É bom em elaborar modelos teóricos usando raciocínio 
indutivo. 

 Enxerga conexões entre observações aparentemente sem 
nexo. 

 Cria explicação integrada. 

 Tem mais interesse por conceitos abstratos e menos por 
pessoas e parte prática. 

Convergente CA + EA 

 Bom em aplicação prática de ideias. 

 Usa raciocínio hipotético-dedutivo e se concentra em 
problemas específicos. 

 Prefere lidar com coisas e assuntos técnicos a lidar com 
pessoas. 

Acomodador EA + EC 

 Bom em realizar, executar. 

 Envolve-se com o que interessa e se arrisca 

 Tem facilidade para se adaptar a situações novas.  

 Gosta de pessoas; é impaciente e “pressionador”. 

 Se a teoria ou plano não se encaixa com os fatos, abandona 
a teoria. 

QUADRO 3.4: Estilos de aprendizagem de Kolb (1997) 
Fonte: Kolb (1997, p. 325).  
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Tanto para o professor que planeja e prepara as atividades quanto para o 

aprendiz, compreensão dos estilos de aprendizagem ajuda a se conscientizar dos 

recursos e potenciais nas etapas do ciclo de aprendizagem. Além de melhorar a 

capacidade de aprender, amplia também a capacidade criativa e de solução de 

problemas (engenhosidade). 
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3.3 Orientação Profissional 

Apresenta-se aqui um breve histórico da orientação profissional e as 

principais contribuições para as questões de orientação vocacional, carreira e 

mentoring. 

 

3.3.1 Teorias de orientação profissional 

3.3.1.1 Primórdios da orientação vocacional / profissional 

De acordo com Ribeiro e Uvaldo (2007), Frank Parsons é considerado o 

fundador da orientação vocacional / profissional. Formado inicialmente em 

Engenharia Civil, em 1872, e, posteriormente em Direito, em 1881, Parsons tinha um 

forte senso de justiça e igualdade social e, por isso, foi um ativo militante de 

movimentos progressistas. Foi professor universitário, mas foi demitido em 1905 

devido às suas atividades contra injustiças sociais do capitalismo. Naquele mesmo 

ano, começou a trabalhar no Civic Service House, que atendia jovens e adultos 

imigrantes em programas de educação continuada e apoio à inserção no mercado 

de trabalho. Parsons fora convidado a proferir palestras para jovens concluintes do 

Ensino Médio, nas quais falava da importância de uma escolha vocacional 

adequada. Como muitos jovens solicitaram entrevistas individuais com Parsons, ele 

elaborou um plano sistemático de orientação para escolha inteligente de carreira. 

Com apoio da comunidade, fundou, em 1908, o Vocational Bureau – evento que 

marca o início da orientação vocacional. O desejo de Parsons e da instituição era 

“ajudar operários, desempregados, imigrantes e todos aqueles que acabaram de 

deixar a universidade e as escolas a pensar em seus objetivos e escolhas de 

carreira” (RIBEIRO; UVALDO, 2007, p.22).  

Parsons (1909/2005 apud RIBEIRO; UVALDO; 2007 p. 5) propôs três 

princípios fundamentais para uma orientação vocacional: 

 
1) uma compreensão de si mesmo, de suas aptidões, capacidades, 

interesses, ambições, recursos, limites e de suas causas; 
2) um conhecimento dos diferentes tipos de trabalho: requisitos e 

condições de sucesso, vantagens e desvantagens, remuneração, 
oportunidades e perspectivas; e  

3) uma resultante verdadeira das relações entre esses dois grupos de 
fatores. 

 

Nas palavras de Ribeiro e Uvaldo (2007, p. 06): 
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[Para Parsons], todo jovem precisa de ajuda nos três pontos para poder 

realizar essa grande decisão de sua vida, que é a escolha vocacional. 

Todos necessitam do auxílio de um orientador vocacional, pois uma escolha 

equivocada ou sem planejamento e reflexão pode gerar ineficiência, 

insatisfação e prejuízos para a economia, de uma forma mais global.  

 

O Vocational Bureau trabalhava também do lado da oferta de trabalho, 

atualizando informações sobre o mercado de trabalhos, ocupações, oportunidades e 

flutuações. 

O trabalho de Parsons influenciou a forma de exercício da orientação 

vocacional até a década de 1950. A sua proposta para que se identificasse bem o 

perfil do orientando acabou resultando no modelo denominado traço-fator, que gerou 

as práticas de aplicação de testes psicométricos. Essa forma de orientação 

vocacional foi muito criticada na década de 1960 devido: 

 

 ao foco exagerado nos testes e descuido de outros aspectos 

(situação socioeconômica, familiar, cultural, etc.) também relevantes; 

 ao fato de assumir que o perfil identificado e as escolhas de carreira 

seriam definitivos (visão mecanicista) e 

 ao fato de colocar o orientador como figura central, gerando situações 

de onipotência do orientador e baixa confiança na capacidade de 

escolhas do orientando. 

 

 

3.3.1.2 Modelos contemporâneos 

Existem algumas obras (cf. GUICHARD, HUTEAU, 2001; BROWN et al. , 

2002; GUNS, PEIPERL, 2007) que fazem uma apresentação ampla dos modelos de 

orientação profissional / vocacional. Brown (2002), cuja obra já está na quarta 

edição, comenta que ocorreram mudanças a cada nova publicação, como, por 

exemplo, o fato de que algumas teorias deixaram de ser citadas devido à perda de 

importância no meio profissional e/ou acadêmico. Por outro lado, Guichard e Huteau 

(2001) são os únicos que citam modelos de autores não norte-americanos.  

Brown (2002), Guns e Peipert (2007) e Guichard e Huteau (2001) 

reconhecem a importância do modelo de Parsons, pois as propostas que surgiram 

posteriormente de algum modo adotaram a essência daquele modelo. Dentre os 
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pontos comuns entre todas essas propostas, citam-se os seguintes focos ou passos: 

(i) ajudar o orientando a se conhecer (e.g., perfil, valores, interesses / vocação, 

situação socioeconômica); (ii) ajudá-lo a obter ou oferecer-lhe informações sobre o 

mercado de trabalho e (iii) ajudá-lo na escolha para a melhor compatibilização dos 

passos (i) e (ii).  

Para a finalidade desta tese, não é relevante discorrer sobre os muitos 

modelos que são apresentados nessas obras. Foram escolhidos três deles, por 

serem pertinentes para um eventual uso com o público-alvo (i.e., estudantes de 

Engenharia ou jovens engenheiros), quais sejam: modelo de Super, modelo de 

Holland e modelo de Pelletier. 

 

a) Modelo de Donald Super 

Em contraste com os psicometristas, cujos modelos pressupunham que a 

escolha profissional era definitiva e estável, Super et al. (1996) propõe o Modelo 

Desenvolvimentista de Orientação de Carreira, segundo o qual o desenvolvimento 

de carreira deve ser um processo a ser percorrido ao longo da vida (life-span) e para 

diferentes contextos (life-space). O caráter desenvolvimentista é baseado na 

Psicologia do Desenvolvimento, que estuda as várias fases do desenvolvimento dos 

indivíduos desde o nascimento até a velhice. Super (1953) foi influenciado pela 

teoria do desenvolvimento psicossocial, de Erik Erikson39. Assim como Erikson 

(1976) dá importância fundamental para o conceito de identidade, Super (1953) 

enfatiza a noção de autoconceito (pessoal, profissional e social).  

Para Super et al. (1992), os estágios de desenvolvimento são: 

 

1) Crescimento (0 – 15 anos): desenvolvimento gradual de capacidades, 

atitudes, interesses e necessidades; 

2) Exploração (15-24 anos) – adolescência, primeiros contatos com as 

questões profissionais; 

3) Estabelecimento (25-44) – jovem adulto, fase da afirmação 

profissional; 

                                                           
39

  ERIKSON, Erik. Identidade: juventude e crise. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. Esse psicanalista 
desenvolveu vários trabalhos sobre os temas identidade, crise e etapas do desenvolvimento 
psicossocial. Ele explicita sete etapas, cada qual caracterizada por conflitos típicos: (i) confiança / 
desconfiança; (ii) autonomia / vergonha; (iii) iniciativa / culpa; (iv) competência / inferioridade; 
(v) intimidade / isolamento; (vi) generatividade / estagnação; e (vii) integridade / desespero. 
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4) Manutenção (45-64) – adulto, consolidação ou mudança de carreira; 

5) Declínio (acima de 65) – desaceleração, preparação para 

aposentadoria, desenvolvimento de uma segunda carreira ou novas 

atividades. 

 

O modelo de Super et al. (1996) está assentado nas seguintes 

proposições:  

 
1. existem diferenças individuais; 
2. cada pessoa se encaixa melhor em certas profissões; 
3. cada ocupação exige um tipo de personalidade específica; 
4. nossas preferências profissionais sofrem mudanças; 
5. o processo de mudança é dividido em estágios; 
6. padrões de carreira são influenciados por fatores externos; 
7. a prontidão para lidar com as demandas de uma profissão influencia os tipos de 

cargo que se vai ocupar; 
8. a maturidade de carreira é uma construção psicossocial; 
9. o desenvolvimento é guiado por vários fatores 
10. o desenvolvimento de carreira é a implementação de um autoconceito ocupacional; 
11. nós experimentamos ocupações para encontrar uma que se encaixa; 
12. a satisfação no trabalho depende de inúmeras variáveis; 
13. quanto mais implementar os autoconceitos, maior será satisfação no trabalho e 
14. o trabalho oferece um lugar para a expressão da personalidade. 

 

Outro conceito fundamental para Super (1992) é o da maturidade (em 

gestão) de carreira – um construto formado por cinco dimensões: 

 

I) Atitude para Planejamento 
a. Autonomia 
b. Perspectiva de tempo (reflexões sobre experiências passadas, visão do futuro, 

consciência dos estágios de vida) 
c. Autoconhecimento (importância do autoconhecimento, autoestima, complexidade 

cognitiva) 
II) Exploração 

a. Coleta de informações (autoconhecimento sobre as situações e sobre papéis 
profissionais) 

b. Conhecimento e uso de recursos 
c. Participação em grupos sociais 

III) Informações 
a. Mundo da educação / formação 
b. Mundo do trabalho: estágios e atividades da carreira; comportamento para lidar 

com desafios; estrutura ocupacional; ocupações típicas; entradas e acessos; 
remuneração e desvantagens; tendências e mudanças 

c. Grupos de ocupações preferidas: necessidade de educação e treinamento; 
requisitos de acesso e trajetórias; deveres, métodos, materiais e ferramentas; 
evolução, transferência e estabilidade; condições e remuneração; perspectivas 

d. Papéis da vida ligada à carreira: trabalho, família e lazer; relações de papéis 
(suplementar, complementar e conflitante); autorrealização e os papéis 

IV) Capacidade de Tomada de Decisão 
a. Princípios 
b. Aplicações envolvendo pessoas e situações 
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c. Estilo: racional, impulsivo, intuitivo e conformista 
V) Orientação para a Realidade 

a. Autoconhecimento consistente 
b. Realismo 
c. Consistência de preferências (exploratória e/ou definitiva) 
d. Cristalização de autoconceitos, valores, interesses e objetivos 
e. Experiências de trabalho: exploratório, instrumental, implementação e 

estabilização. (SUPER et al., 1992, p. 80) 

 

Apesar do grande reconhecimento dos teóricos e praticantes de orientação 

profissional, a teoria de Super foi gradualmente perdendo espaço. A principal crítica 

consiste no fato de que se trata de uma proposta muito ampla e pouco operacional. 

Essa crítica foi parcialmente superada pela proposta de Pelletier (1985), 

apresentada adiante. 

 

b) Modelo de John Holland 

Holland (1966) desenvolveu a Teoria dos Tipos de Personalidade e de 

Ambiente (profissional), segundo a qual existe seis tipos de personalidades 

profissionais, representadas pelo acrônimo RIASEC (cf. Quadro 3.5 a seguir). 

Personalidade Perfil 

Realista 
Conformista, franco, honesto, materialista, natural, perseverante, prático, 
modesto e estável 

Intelectual 
Analítico, prudente, crítico, curioso, independente, introvertido, metódico, 
preciso e racional 

Artista 
Complicado, emotivo, expressivo, imaginativo, pouco prático, impulsivo, 
independente, intuitivo, não conformista e original 

Social 
Convincente, cooperador, amigável, prestativo, idealista, amável, responsável, 
sociável e compreensivo 

Empreendedor 
Aventureiro, ambicioso, dominador, enérgico, impulsivo, otimista, amante do 
prazer, autoconfiante e popular 

Convencional 
Conformista, consciencioso, prudente, conservador, organizado, perseverante, 
dotado de senso prático e calmo 

QUADRO 3.5: Tipos de personalidade segundo Holland (1966)  
Fonte: Guichard e Huteau (2001, p.71) 
 

Pelo modelo de Holland, existem seis tipos de ambientes profissionais, 

formados de acordo com a predominância do tipo de personalidade profissional das 

pessoas nesse ambiente. Essa tipologia está apresentada com mais detalhes no 

Anexo C. O modelo de Holland não foi utilizado ainda no serviço Gestão de Carreira 

e Mentoring. Porém merece ser comentado, pois é mais citado na literatura sobre 
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orientação profissional por ter gerado muitas pesquisas (GUICHARD, 2001; 

HOLLAND, 1966; GOTTFREDSON et al.,1993). 

 

c) Modelo de Pelletier (ADVP) 

A maioria dos modelos de orientação profissional é do tipo diagnóstico-

prognóstico (GUICHARD e HUTEAU, 2001), isto é, faz-se um inventário do perfil e 

da situação do orientando para então ajudá-lo no processo de escolhas. 

Na França e no Canadá, surgiu uma abordagem diferente denominada de 

“Educação para orientação”, pela qual se desenvolve um programa de atividades em 

pequenos grupos. Um dos modelos mais conhecidos é o da equipe de Pelletier, 

denominado de ADVP – Ativação do Desenvolvimento Vocacional e Pessoal 

(PELLETIER et al., 1985; GUICHARD e HUTEAU, 2001). Pelletier et al. (1985) partiu 

do modelo de Super (1953) e incorporou contribuições da fenomenologia de Carl 

Rogers (1977)40 e do modelo de desenvolvimento cognitivo de Guilford (1967), 

fornecendo instrumentos de trabalho para os grupos. O modelo ADVP é estruturado 

com tarefas desenvolvimentais, que Pelletier chama de sequência vocacional. Em 

cada etapa, é identificado o tipo de operação cognitiva, conforme o modelo de 

Guilford (1967): 

1. Exploração: conhecimento sobre si e sobre o mundo; análise das 

possibilidades. Os orientandos realizam exercícios que estimulam 

pensamento divergente (e.g., imaginação e abstração); 

2. Cristalização: organização das informações coletadas. Os exercícios 

realizados estimulam o pensamento conceitual (classificações, 

nominação de ocupações e situações) e a criatividade; 

3. Especificação: integração de todos os fatores relevantes e definição 

das escolhas. Estímulo ao pensamento avaliativo 

(e.g., comparações, hierarquizações, ponderações e escolhas) e 

4. Realização: concretização do que foi decidido. Estímulo ao 

pensamento implicativo (plano de ação), pelo qual se busca tirar 

consequências práticas das deliberações. 

 

                                                           
40

 Carl Rogers. Criador da abordagem centrada na pessoa: psicoterapia humanista-fenomenológica. 
Tornar-se Pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 1977. 



78 
 

Da fenomenologia, o ADVP traz a orientação de incorporar as vivências e 

experiências dos participantes, isto é, ir além do plano cognitivo, buscando se 

aproximar da realidade subjetiva dos participantes. 

 

Conforme Pelletier et al (1985, p. 162), para cada uma das quatro tarefas 

estão especificados, à semelhança de um plano de aula: 

 

 subtarefas; 

 tema (elementos considerados na subtarefa); 

 situação (atividade de aprendizagem); 

 descrição da subtarefa (desenvolvimento da atividade de 

aprendizagem); 

 objetivos da subtarefa, desdobrados no formato CHA - 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (vide ANEXO E) e 

 estratégias: indicação de experiências e atividades cognitivas. 

 

 

Guichard e Huteau (2001) afirmam que, não obstante a grande 

repercussão, os programas de “Educação para orientação” na França e no Canadá 

enfrentam desafios principalmente na escolha de situações e experiências que 

sejam específicas para uma determinada subtarefa. Quando a situação ou 

experiência soa muito artificial, os alunos se desinteressam ou a banalizam.  
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Tarefas Subtarefas 

Exploração 

1. Descobrir que existem no meio imediato e na sociedade problemas a 
serem resolvidos e tarefas a serem realizadas 

2. Dispor de uma vasta gama de informações sobre si e sobre o ambiente 
3. Dispor de um repertório diversificado de informações 
4. Obter informações dificilmente acessíveis e incomuns com relação ao 

meio sociocultural imediato do indivíduo 
5. Reconhecer que surge a questão de orientação e que ela tem 

importância 
6. Aceitar que a questão de orientação é complexa e não oferece 

respostas únicas e definitivas 
7. Experimentar papéis profissionais 

Cristalização 

1. Constatar a necessidade de fazer escolhas 
2. Dar-se conta da multiplicidade dos pontos de vista com os quais as 

ocupações podem ser associadas 
3. Inferir as significações que os resultados, rendimentos e desempenhos 

escolares e extraescolares podem ter, situando-os em um leque de 
habilidades e talentos 

4. Encontrar pessoalmente alguns atributos essenciais, com o poder de 
incluir um grande número de experiências 

5. Encontrar entre muitas atividades aquelas para as quais são 
mostrados interesses duradouros 

6. Organizar o mundo do trabalho tendo como base os componentes da 
identidade pessoal 

Especificação 

1. Identificar os valores e as necessidades subjacentes aos 
comportamentos 

2. Ordenar, segundo a importância, as necessidades e os valores 
3. Obter informações, segundo critérios determinados 
4. Encontrar possibilidades que sejam consequências das necessidades 

e dos valores identificados 
5. Avaliar seus projetos conforme a desejabilidade e a probabilidade 
6. Decidir, integrando todos os elementos já considerados 

Realização 

1. Rever as etapas de decisão e experimentar sua estabilidade e certeza 
2. Antecipar as dificuldades 
3. Proteger sua decisão 
4. Formular escolhas substitutivas 

QUADRO 3.6: Tarefas e subtarefas da ADVP 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Pelletier et al (1985, p.164 a 219). 

 

3.3.2 Teorias de gestão de carreira  

Nesta seção são apresentadas algumas contribuições das teorias de 

gestão de carreira, um subconjunto das teorias de orientação profissional, porém 

mais focadas no contexto empresarial ou no mercado de trabalho. 

 

3.3.2.1. Conceitos básicos 

Conforme (DUTRA, 2010) o tema carreira cresceu em relevância na 

década de 1970 nos EUA e na Europa e na década de 1990 no Brasil, quando 

ocorreram transformações profundas, provocadas pelos fenômenos do downsizing, 
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outsourcing, reengenharia, terceirização, etc. Gerenciar a carreira deixou de ser 

papel da empresa empregadora e passou a ser uma necessidade do próprio 

profissional. Nesse contexto de instabilidade e imprevisibilidade tanto para o 

empregador quanto para os empregados, não fazia mais sentido que as empresas 

continuassem a cuidar das carreiras dos empregados. O modelo de carreira 

padronizada, estável, detalhadamente especificada e bastante associada a cargos, 

incentivava uma forma de acomodação. Essa mudança ocorreu juntamente com a 

emergência do conceito de competência, segundo o qual, mais importante que o 

cargo com atribuições estáveis era a capacidade de lidar com complexidade 

crescente, com novas tecnologias e com a imprevisibilidade.  

Assim, alguns conceitos novos foram se consolidando, quais sejam: 

Para substituir o conceito de cargo, cada vez mais se fala no conceito de 

espaço ocupacional, para designar um conjunto dinâmico de atribuições e 

responsabilidades e representar as possibilidades de convergência das 

necessidades da empresa e a capacidade da pessoa de atender tais necessidades. 

Esse conceito considera os níveis de complexidade da atividade ou 

responsabilidade e o nível de abstração (capacidade de compreensão do contexto). 

(Idem, p. 48). 

Categoriza-se a carreira em três tipos (DUTRA, 2010, p. 67): i) carreiras 

operacionais - “ligadas às atividades fins e que envolve o uso do corpo ou algum 

grau de estruturação das atividades”, ii) carreiras profissionais – “ligadas a 

atividades específicas, com requisito de formação técnica ou superior. [...] São 

definidos pelos processos fundamentais”: TI, Finanças, RH, Jurídico, Marketing, 

Vendas, etc. e iii) carreiras gerenciais – ” ligadas às atividades de gestão da 

empresas”, em geral com melhor padrão de remuneração. 

Conceito de carreira interna ou subjetiva – carreira como a sequência de 

experiências relativas a funções ao longo da vida, isto é, como a pessoa 

experimenta a sequencia de trabalhos e atividades; e carreira externa ou objetiva. 

– carreira como sequencia de trabalho durante a vida, isto é, carreira é a série de 

posições ocupadas. (DUTRA, 2010, p. 5). 

Conceito de Carreira inteligente (DUTRA et al., 2009; KHAPOVA et al, 

2007; KULJPERS et al., 2006) que consiste em uma abordagem muito pertinente ao 

contexto de instabilidade e imprevisibilidade. A carreira inteligente é sustentada por 

três tipos de competências. Saber POR QUE (identidade e motivação individual, 
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significado pessoal, identificação com o trabalho); Saber COMO (habilidades e 

especialidades individuais relevantes no trabalho) e Saber com QUEM (relações 

interpessoais e rede de relacionamento). Um profissional competente em carreira 

inteligente transitaria melhor entre diversos tipos de trabalho e organizações, quando 

necessário; as competências são cumulativas e transferíveis entre diferentes 

contextos. 

 

3.3.2.2. Âncora de Carreira 

 

Edgar Schein (1996) desenvolveu o conceito de Âncora de Carreira 

através do qual propõe explicar as escolhas fundamentais na carreira. Em uma 

ampla pesquisa longitudinal que se iniciou em 1961 com 44 alunos de pós-

graduação da Sloan School of Management do MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) a equipe de Schein acompanhou esses alunos, realizando coleta de 

dados (entrevistas e questionários) em 1962, 1963, 1967 e 1973. O foco da 

pesquisa foi o de entender as escolhas, os sentimentos decorrentes dessas 

escolhas, contextualizados com a situação de cada um e considerando também a 

história de vida (eventos fundamentais) e aspirações. Para Schein (Schein, 1996, p. 

9), quando uma pessoa tem consciência da(s) sua(s) âncora(s) “fica habilitada a 

confrontar opções e decisões de um modo coerente com o que verdadeiramente 

valoriza e a maneira como realmente ela se vê”. O conceito de âncora de carreira 

tem estreita relação com a identidade (autoimagem), valores (motivação), 

competências (pontos fortes e facilidades) e aspirações (objetivos). Conforme coloca 

o autor, reflete principalmente a carreira interna, isto é, como a pessoa vê a própria 

trajetória, o significado e o papel que o trabalho ocupa na sua vida. O modelo de 

Schein apresenta uma relação de oito âncoras de carreira. (Quadro 3.7) 

  

http://web.mit.edu/
http://web.mit.edu/
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Âncora  O que busca /motiva O que considerar nas escolhas 

Autonomia e 
Independência 
(AI) 

Por ter baixa tolerância a regras, 
normas e controles estabelecidos por 
outros e pela autoconfiança, busca 
fazer as coisas a sua própria maneira 
e ritmo. 

Procure oportunidades de trabalho e 
ocupações que lhe possibilitem usar 
seus talentos, que possa negociar 
resultados e indicadores e possa ter 
autonomia. Pense na possibilidade de 
ser empreendedor? 

Segurança e 
estabilidade (SE) 

Situação de estabilidade e 
previsibilidade, garantia de emprego, 
benefícios e plano de aposentadoria. 
Busca descontrair após conseguir o 
que busca. 

Procure organizações tradicionais, 
estáveis, mas cuidado para não cair na 
zona de conforto. Mantenha-se 
atualizado, pois pode precisar mudar 
para outro emprego. 

Técnico-
Funcional (TF) 

Poder usar suas aptidões e 
expertises, enfrentar desafios e ser 
cada vez melhor na sua 
especialização. Ser reconhecido no 
seu meio. 

Procure campos de especialização que 
sejam promissores e sejam de seu 
interesse e que envolvam temas e 
tecnologias nas quais você aprofundaria 
com paixão. 

Gerência Geral 
(GG) 

Chegar ao topo da hierarquia (CEO) 
ou estar cada vez mais próximo. Ser 
responsável pelas decisões 
estratégicas e pelos resultados finais, 
comandar muitas pessoas e articular 
diferentes funções do negócio. 

Procure empresas que ofereçam 
perspectivas de ascensão (programas de 
trainees bem sucedidos). Prepare e 
procure oportunidade de praticar 
liderança, visão estratégica e de 
negócios, gestão de pessoas, 
negociação e comunicação. 

Criatividade 
empreendedora 
(CE) 

Conseguir começar ou construir seu 
próprio negócio ou uma área nova na 
empresa; trabalhar com os próprios 
produtos ou ideias. Disposição para 
correr riscos e provar sua 
capacidade para o mundo 

Procure oportunidades de utilizar seu 
talento empreendedor. Pode ser numa 
organização abrindo novos negócios ou 
produtos ou desenvolvendo novos 
processos. Pode abrir seu próprio 
negócio procurando se preparar com 
antecedência. 

Servir ou dedicar 
a uma causa (SD) 

Busca comprometer-se com uma 
causa importante: contribuir para 
fazer do mundo um lugar melhor 
para viver, ajudando os outros e 
aumentando a harmonia entre as 
pessoas. 

Procure compatibilizar sua carreira 
profissional com seu interesse em 
dedicar-se a alguma ação de 
cooperação e cidadania. Procure ou crie 
espaços na sua organização ou procure 
associações de voluntariado. 

Desafio Puro 
(DP) 

Conseguir transpor obstáculos 
“impossíveis”, solucionar problemas 
ou desafios aparentemente 
“insolúveis” ou vencer adversários 
muito fortes. Poder testar seus 
limites 

Procure compatibilizar seu talento para 
resolver problemas com seu projeto de 
carreira, de modo a construir um 
histórico articulado de desempenhos 
excepcionais e de valor agregado. 

Estilo de Vida 
(EV) 

Ter qualidade de vida, mantendo 
equilíbrio e integrando necessidades 
pessoais, familiares e profissionais, 
sem que esta seja dominante.  

Negocie com seu empregador uma 
forma de entregar resultados sem que 
tenha que sacrificar sua vida pessoal. 
Desenvolva formas de aumentar sua 
produtividade que compense eventuais 
demanda por sacrifícios extras. 

Quadro 3.7. Âncoras de Carreira 
Fonte: elaborado pelo autor, com base em Schein (1996, p. 37-60) 

 

Segundo Schein, a âncora principal tende a se estabilizar com a 

maturidade, isto é, maior vivência de situações e experiências e consolidação da 

identidade profissional. 
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3.3.2.3. Mentoring  

Trata-se de uma relação de aprendizagem na qual um profissional sênior, 

experiente e sábio, orienta, apoia e incentiva outro profissional em início de carreira. 

Na História, o primeiro caso de mentoring foi o narrado por Homero em Ilíada – 

Ulisses, por precisar partir para guerra, pede a Mentor, um sábio e amigo de 

confiança, que cuide de seu filho Telêmaco. Outro caso é o de Aristóteles que foi 

mentor de Alexandre, o Grande. 

O maior beneficiado é o mentorado que conta com orientação de um 

profissional experiente e de referência com o qual tem oportunidade de discutir 

inquietações e dúvidas, com segurança; e pode ter acesso a fontes de informações; 

incentivo e amizade. O Mentor pode lhe mostrar o “caminho das pedras” para 

acelerar a carreira de modo consistente. Para o mentor é uma oportunidade de 

revisar a própria carreira, tomar consciência de eventuais necessidades de ajustes 

na sua atuação profissional e conhecer como pensa a nova geração. Várias 

pesquisas (BARANIK et al., 2010; ALLEN et al., 2004 apud BARANIK, 2010; CHAO 

et al., 1992; FOWLER, O´GORMAN, 2005; WHITELEY, COETSIER, 1993) atestam 

as contribuições do mentoring para uma carreira bem-sucedida: maior nível de 

satisfação no trabalho, comprometimento com a organização, melhoria na 

remuneração, promoções, socialização.  

 

É bastante comum uma confusão a respeito das diversas práticas de 

ajuda ou apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional. Ajudar no 

desenvolvimento do outro é uma atividade inerente ao ser humano. Existem 

“ajudadores” informais (familiares, amigos) e profissionais (médico, terapeuta, 

professor, assistente social, personal trainer, religiosos, etc.). Entre esses estão os 

voltados para desenvolvimento profissional: Mentor, Coach, Coach de Executivo, 

Tutor, Orientador de Carreira, Counseler. São práticas que surgiram em função de 

demandas concretas. Nas empresas tais demandas tem relação direta com o 

aumento da competitividade entre empresas, entre países e entre blocos 

econômicos, por isso precisam reter talentos e melhorar o desempenho individual e 

coletivo.  

Para reduzir essa confusão, Ferreira (2011) apresenta um modelo que 

distingue os escopos das três principais práticas nas organizações. (FIG. 3.15). 
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Segundo o modelo, existem duas orientações básicas: i) foco na 

melhoria de performance (apresentação de resultados) e ii) foco no profissional que 

recebe o apoio, enquanto pessoa, considerando seus valores, interesses, 

realizações em um nível mais estratégico e de longo prazo. Na primeira orientação 

estão a tutoria (melhoria do desempenho acadêmico), o coaching e coaching 

executivo. Na segunda orientação estão o mentoring e a orientação de carreira. 

 

 

FIGURA 3.16: Diferenças entre mentoring, coaching e tutoria 
Fonte: Ferreira (2011). 

 

Esta representação tem finalidade didática, pois existem muitas 

superposições das práticas e não existe consenso quanto aos limites precisos de 

cada prática. 

 

Os principais papéis do mentor são: ampliar as perspectivas e visão do 

mundo, ajudar a enriquecer reflexões e insights, oferecer questionamento empático 

ao invés de dar respostas, contribuir com suas experiências de vida e profissional 

além de apoio psicossocial. Na maior parte do tempo o mentor faz um papel de 

mediador (conceito de Vygotsky – seção 3.2.3), um facilitador da aprendizagem. 
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3.4. Modelos Representacionais de Processos 

Modelos e representações são largamente utilizados na Engenharia para 

facilitar a compreensão e a comunicação de elementos que compõem um sistema e 

também das relações entre esses elementos. Nesta tese, em que se busca uma 

aproximação com a Psicologia Cognitiva e com o paradigma interpretativo, cabe 

destacar o papel dos modelos representacionais, os quais permitem exercícios de 

abstração, de análise, síntese e insights. São analisados o modelo da Teoria de 

Controle, o modelo PDCA (do inglês, Plan–Do–Check–Act, ou seja, Planejar–Fazer–

Averiguar–Agir) e o de Aprendizagem em Double Loop, sendo também apresentado 

um estudo que propõe algumas equivalências entre os modelos analisados. A seção 

é concluída com uma síntese relacionando as contribuições e aplicações dessas 

teorias no desenvolvimento da tese. 

 

3.4.1. Modelo da Teoria de Controle  

Conforme aponta Martini (2009), a Teoria de Controle é um ramo da 

Engenharia e da Matemática que estuda comportamento de sistemas dinâmicos, 

visando à garantia do seu funcionamento dentro de padrões desejados. Essa teoria 

abrange desde uma aplicação simples como a de um termostato que mantém o ar-

condicionado funcionando dentro de uma faixa de temperatura até aplicações 

altamente complexas como é o caso de projeção e construção de naves 

aeroespaciais. 

Apresenta-se a seguir uma representação gráfica da Teoria de Controle e, 

em seguida, descrevem-se os seus elementos básicos: 

 

 
FIGURA 3.17: Teoria do Ciclo de Controle 
Fonte: Martini

41
 (2010). 

                                                           
41

 Material didático da disciplina PCS 2038 – conceitos gerais de Automação. Escola Politécnica, 2010 
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1) Sistema referencial: contém as especificações da saída desejada, isto 

é, padrões e/ou indicadores, como é o caso, por exemplo, da faixa de 

temperatura do ar-condicionado; 

2) Sistema de Informações: repositório organizado de informações sobre 

a operação do sistema, incluindo eventuais ocorrências de 

perturbações. É a base para atualização do sistema referencial; 

3) Decisão: tendo o sistema referencial como guia, compara dados 

desse sistema com os resultados do processo e define ações a serem 

tomadas: manter, ajustar ou corrigir; 

4) Ações: para manutenção ou correção do processo; 

5) Sistema sob controle: o processo que está sendo monitorado. 

Fornece informações sobre o funcionamento para o sistema 

supervisão; 

6) Perturbação: algum agente externo que provoca risco de que o 

funcionamento ou os resultados sejam diferentes do desejado e 

7) Supervisão: medição/detecção de informações sobre o funcionamento 

e/ou resultados (outputs) do processo. Pode ser regulatória 

(apontando necessidade de ajustes) ou antecipativa (identificando 

necessidade de que uma perturbação seja previamente neutralizada). 

 

As funções típicas de um sistema de controle são: medir, comparar, 

computar e corrigir. Essas funções são realizadas por meio de sensores, 

controladores, transmissores, detectores e transdutores, em geral na forma de 

circuitos eletrônicos. Os principais conceitos envolvidos nessas funções são: 

referência (saída desejada), estabilidade (em oposição à perturbação), 

controlabilidade e observabilidade. 

Cada vez mais se convive com dispositivos inteligentes que contam com um 

sistema de controle configurado na chamada tecnologia embarcada (embedded 

technology) nos veículos, eletrodomésticos, sistemas de segurança e aplicações da 

medicina, por exemplo. Todavia, vale destacar que a ideia de criar dispositivos para 

controlar e automatizar processos faz parte da história das civilizações humanas, 

desde a criação das primeiras ferramentas, sendo que a demanda por esses 

dispositivos ganhou importância com a revolução industrial e a crescente 
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automatização de processos. Particularmente a Teoria de Controle e suas 

aplicações na Engenharia ganharam grande impulso com a incorporação de 

técnicas da Matemática, da Eletrônica e da Tecnologia da Informação e 

Comunicação, possibilitando ampliar sua capacidade de lidar com problemas muito 

mais complexos. Além da Engenharia existem também aplicações nas teorias de 

Finanças, na Psicologia e na Sociologia. 

Dois pesquisadores que fizeram parte da origem da Psicologia Cognitiva 

(cf. Subseção 3.2.1) – Norbert Wiener (com os conceitos de Feedback e Cibernética) 

e Claude Shannon (com as Teorias da Informação e da Comutação) – também 

fazem parte do desenvolvimento da Teoria de Controle.  

 

3.4.2. Serviço como Processo de Transformação 

 

No processo de prestação de serviços, existem algumas particularidades 

cuja compreensão é importante para se saber como gerenciá-las. Lovelock e Yip 

(1996 apud TORRES JR., 2007, p. 4) classificam os serviços em três categorias, a 

saber: 

 
a. Serviços baseados em informação, cujos objetos transformados são as mentes das 

pessoas ou as informações: dirigem-se às mentes das pessoas ou a seus ativos 
intangíveis. O envolvimento do cliente na produção pode ser mínimo. O uso de 
tecnologia da informação permite a realização de alguns desses serviços de modo 
remoto; 

b. Serviços que tem como objeto principal atos físicos em objetos das pessoas. Os itens 
a serem processados precisam estar envolvidos no processo de serviço, mas os 
clientes, não necessariamente. Exemplo: transportadoras, instalação e manutenção 
de equipamentos; 

c. Serviços que tem como objeto principal do processo as próprias pessoas: “atos 
físicos nas próprias pessoas” e que envolvem cada cliente diretamente na entrega 
dos serviços. Nestes serviços, a produção e o consumo são simultâneos. Ou os 
clientes se dirigem ao prestador de serviço, ou o prestador de serviço deve ir até os 
clientes. Exemplo: serviços de saúde, restaurantes, transporte de passageiros etc. 

. 

De acordo com Johnston e Clark (2002, p. 59), os elementos-chave que 

devem constar em serviços bem configurados são: 

 

 Input: experiência do serviço (experiência direta do processo de serviço pelo cliente; 
diz respeito à forma como o fornecedor de serviço lida com o cliente) + operação de 
serviço (o modo como o serviço será entregue); 

 Output: o que o cliente recebe; 

 Resultado / Valor do serviço: o benefício que os clientes percebem.  
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Sink e Tuttle (1989 apud TORRES JR., 2007) classificam os processos 

quanto à possibilidade de controle e avaliação dos resultados, como mostra a 

enumeração e as FIG. 3.17 a 3.19 a seguir. 

 

 Sistemas de resultados diretos: o output praticamente garante o 

resultado; 

 Sistemas de resultados indiretos: a variabilidade dos outputs é maior 

que do caso anterior, e apenas alguns deles geram os resultados 

favoráveis; 

 Sistemas de resultados desconhecidos: a compreensão da relação 

entre o output e o resultado não é perfeita; provavelmente não é 

visível ou passível de ser conhecida, ou ainda, pode existir uma 

grande defasagem de tempo entre o output e o resultado. Exemplos 

são o tratamento psicoterápico e o tratamento médico desagradável 

que depende da adesão do paciente. 

 

 

FIGURA 3.18: Sistemas de resultados diretos 
Fonte: Sink e Tutlle (1989, p. 168). 

 

 

FIGURA 3.19: Sistema de resultados indiretos 
Fonte: Sink e Tutlle (1989, p. 169). 
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FIGURA 3.20: Sistemas de resultados desconhecidos 
Fonte: Sink e Tutlle (1989, p. 169). 

 

3.4.2.1. Serviços com resultados ulteriores 

Segundo Torres Jr. (2007), dentre os serviços com resultados indiretos 

existem os chamados serviços com resultados ulteriores, cujos resultados são de 

difícil avaliação imediata. Por exemplo, os serviços que dependem do nível de 

adesão e comprometimento dos clientes.  

Johnston e Clark (2002) identificam dois tipos de fatores que podem 

afetar os resultados desse tipo de serviço: i) riscos percebidos nos encontros de 

serviço: financeiro (prejuízo), físico (no caso, por exemplo, de esportes radicais) e 

psicológico e ii) nível de estresse na interação(por exemplo, medo da mudança, 

resistência, inércia). A FIG. 3.20, apresenta alguns tipos de atividades e os níveis de 

risco e estresse.  

 

FIGURA 3.21: Nível de estresse em relação ao nível de interação e risco percebido pelo 
participante 
Fonte: Johnston e Clark (2002). 
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O serviço Gestão de Carreira e Mentoring, foco desta tese, é um caso de 

Programa de Desenvolvimento Pessoal, que gera o maior nível de risco percebido e 

nível de estresse. Considerando que o serviço é gratuito para os alunos e as 

atividades realizadas nas oficinas são bastante seguras, o único risco que pode 

ocorrer na percepção do aluno é o psicológico: falta de competência ou confiança e 

consequente sentimento de baixa autoestima, ansiedade e receio de se expor ou de 

ser julgado. Essa condição ocorre principalmente com pessoas muito reservadas, 

que não gostam de se manifestar publicamente.  

 

 

3.4.3. PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

PDCA é um dos modelos de gestão mais citados em Engenharia, 

Administração e até em Educação. Também conhecido como Ciclo de Qualidade, 

Ciclo de Deming (1990), Ciclo de Shewhart ou Ciclo de aprendizagem contínua. 

É uma metodologia gerencial que visa orientar a análise, diagnóstico e 

prognóstico de problemas em processos industriais e organizacionais. Está na base 

do sucesso alcançado pelos programas de Qualidade Total, programas de Melhoria 

Contínua e pelo progresso industrial do Japão pós-guerra. Apesar da aparente 

simplicidade é muito efetivo na solução de problemas, desde que se possa contar 

com organização, disciplina e persistência, isto é, é uma metodologia que depende 

antes de tudo, do ser humano, da sua atitude e da cultura coletiva. Nesse ponto 

reside a sua complexidade para se tornar uma efetiva ferramenta. 

A metodologia foi desenvolvida originalmente na década de 1930 por 

Walter Shewhart42, um eminente estatístico. Foi retomado na década de 1950 por 

William Deming nos trabalhos desenvolvidos como consultor das indústrias 

japonesas. PDCA consiste de uma sequencia lógica de quatro etapas cíclicas ou em 

espiral; ao final da quarta etapa, retoma a primeira etapa, iniciando novo ciclo. 

Falconi (2009) associa essa metodologia de controle de processo ao processo de 

aprendizagem e Gestão do Conhecimento. 

O PDCA transforma uma organização numa escola, pois a busca por 

resultados é paralela à busca do conhecimento [“...] o aprendizado é a alma 

da utilização do PDCA, pois permite criar, aprender, copiar e difundir o 

conhecimento.” (Falconi, 2009, p. 25) 

                                                           
42

 Sistematizado no livro Statistical method from the viewpoint of Quality control, 1939 
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As quatro etapas são: 

P [Plan] – Definir objetivos e metas (quantificáveis) e, plano de ação para 

atingir as metas 

D (Do) – Preparar-se para ação e executar o plano 

C (Check) – Verificar resultados das atividades realizadas, comparando-

os com o padrão desejado e, em caso de lacuna, apontar o 

problema detectado. 

A (Act) – Atuar corretivamente ou definir melhorias no processo. 

 

No modelo original, no lugar de C (Check), Shewart utilizava S (Study) – 

estudar os resultados, analisar comparando com padrão. 

PDCA é aplicado tanto a processos de melhoria quanto aos de 

manutenção (operação consistente). Vide FIG. 3.21 – Ciclo PDCA, 

 

 
FIGURA 3.22: Ciclo PDCA 
Fonte: Falconi (2009) 

 

 

3.4.4. Aprendizagem Double-Loop e Gestão do Conhecimento 

Um dos grandes desafios em Gestão do Conhecimento é como otimizar a 

aprendizagem individual e depois como transferir essa aprendizagem para a 

organização. 
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Kim (1993) propôs um modelo em que a aprendizagem individual segue 

um processo baseado no ciclo de Kolb. Vide QUADRO 3.8 e FIG. 3.22. 

 

Aprendizagem vivencial de David Kolb Aprendizagem Individual de Kim 

Ter experiência concreta  Observar, coletar dados concretos 

Apresentar observação reflexiva Avaliar 

Formar conceitos abstratos (generalização) Projetar  

Submeter-se a experimentação ativa (teste, aplicações) Implementar 

 Obter resposta ambiental (feedback) 

QUADRO 3.8: Correspondências entre os conceitos de Kolb e de Kim 
Fonte: autor, baseado em Kolb (1997) e Kim (1993) 

 

A aprendizagem individual ocorre em duas dimensões: 

 Conceitual (avalia e projeta) – relacionado à Estrutura 

 Operacional (Implanta e observa) – relacionado com Rotinas 

Essas duas dimensões constituem o Modelo Mental do indivíduo. A 

aprendizagem vivencial implica em interação com o ambiente por meio de ação do 

indivíduo e feedback do ambiente. 

A aprendizagem organizacional ocorre no âmbito organizacional quando 

existem interações e trocas de conhecimento entre os indivíduos, resultando em 

enriquecimento coletivo sobre: 

 Rotinas organizacionais (melhoria de detalhes operacionais) 

 Visão organizacional do mundo (melhoria da dimensão estrutural). 

O conjunto de ações individuais constituem ações organizacionais no 

ambiente que dá retorno (feedback), enriquecendo o conhecimento. A aprendizagem 

individual se dá por laços simples e a aprendizagem organizacional por laços duplos, 

pois é resultado de retomadas dos laços individuais. 
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Figura 3.22– Aprendizagem por Double Loop  

Fonte: Kim (1993) 
 

3.4.5. Relações e equivalências entre os modelos 

Cada um dos modelos tem suas aplicações e reconhecimento em campos 

distintos, próprios das comunidades onde floresceram. Um exercício de 

aproximações para visualizar possibilidades de equivalências pode ser 

enriquecedor, pois amplia o poder de representação dos fenômenos e o potencial de 

descoberta de soluções de cada modelo. O Quadro 3.8 sintetiza uma proposta de 

equivalências e aproximações entre os modelos: Teoria de Controle (modelo cíclico 

para autômatos, sistemas de controle, dispositivos autoregulados), PDCA (modelo 

para melhoria de processos), TOTE (modelo cognitivo de decisão-ação), Kolb 

(modelo de aprendizagem vivencial) e OADI (modelo de aprendizagem individual e 

organizacional). 
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TEORIA DE CONTROLE PDCA TOTE KOLB OADI (KIM) 

Sistema Referencial (objetivos, 
padrões e metas) 

P T1 CA D 

Ação D Oi ou E EA I 

Supervisão 
 
Sistema de Informação 

C 
 
 

T2 EC O 

Decisão A / P O i+1 ou E OR A 

Quadro 3.9 Equivalências e aproximações entre os modelos cíclicos 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Afigura 3.23 ilustra a equivalência entre os modelos da Teoria de Controle 

e o PDCA e a figura 3.24 ilustra a equivalência entre os modelos de aprendizagem 

de Kolb e de Kim e o PDCA. 

 

 

FIGURA 3.23: O modelo da Teoria de Controle e PDCA 
Fonte: autor, baseado em Martini (2010) e Falconi (2009) 

 

 

FIGURA 3.24: Equivalência dos modelos de aprendizagem (Kolb e Kim) e PDCA 
Fonte: autor, baseado em Kolb (1997) e Falconi (2009) 
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Pode-se analiar essas equivalências dentro de cada uma das etapas. 

Etapa 1: ativação da “inteligência” do sistema. No modelo da Teoria de 

Controle, o sistema Referencial registra e atualiza padrões (comportamentos 

desejados ou faixa ótima de operação) e, em função de objetivo (manter padrão, 

melhorar ou calibrar resultados) são definidas metas (decisão). No modelo PDCA 

esta etapa equivale à etapa Planejar (analisar situação e decidir se vai manter a 

operação dentro do padrão ou se deve melhorar, criando novo padrão). No modelo 

TOTE equivale ao Teste inicial: está OK? Nesta pergunta está implícito que existe 

uma inteligência capaz de avaliar e decidir. Se estiver OK encaminha para saída 

(Exit); se não, comanda uma ação (Operate). No modelo de Kolb (aplicado em 

aprendizagem) equivale à função CA – Conceituação Abstrata, onde se trabalha 

conceitos, teorias, mapeia relações, explora generalizações, abstrações. A 

equivalência se justifica na medida em que é uma função baseada em inteligência e 

que antecede uma ação. No modelo OADI de Kim a 1ª. Etapa é Design (Projetar), 

uma das funções da dimensão conceitual. Também é uma etapa que antecede a 

ação. 

Etapa 2: AÇÃO. No modelo da Teoria de Controle é a etapa Ação que é 

comandada por uma decisão. No modelo PDCA equivale ao Fazer (Do). No modelo 

TOTE equivale à Operação – executar uma ação ou comportamento. No modelo de 

Kolb equivale à função EA – Experimentação Ativa, aprender através da ação ou da 

experiência. No modelo de Kim equivale à Implementação.  

Etapa 3: Coletar Dados. No mdelo da Teoria de Controle equivale à 

Supervisão (monitoramento) e Sistema de Informações (registra e organiza dados). 

No modelo PDCA equivale a Checar e registrar e tabular dados. No modelo TOTE 

equivale ao 2º. Teste (pós operação), avaliando os resultados da operação. No 

modelo de Kolb equivale à função EC – experimentação concreta, estar atento ao 

que está acontecendo, avaliar com acuidade. No modelo de Kim equivale a 

Observar e coletar informações. 

Etapa 4: Deliberação. No modelo da Teoria de Controle equivale à 

Decisão, com base nos dados da etapa 3 e os padrões do sistema referencial. No 

modelo PDCA equivale a Agir (Act) para manter, corrigir ou antecipar. No modelo 

TOTE equivale ou a uma operação (diferente) ou saída (em caso de solução). No 

modelo de Kolb equivale a OR – Observação Reflexiva, aprender refletindo sobre a 

experiência (por exemplo, teorias que funcionam ou teorias que precisam ser 
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substituidas). No modelo de Kim equivale a Avaliação (Assess). Em todos os 

modelos a etapa 4 representa uma avaliação dos resultados e a ligação para novo 

ciclo. 

 
3.4.6. Desenvolvimento dos alunos 

O processo de desenvolvimento do aluno pode ser visto como um 

processo de transformação em espiral (cíclico), portanto poder-se-ia utilizar esses 

modelos para autogestão do próprio desenvolvimento, conforme sintetizado no 

Quadro 3.10. 

 

Teoria de Controle PDCA KOLB KIM Desenvolvimento do aluno 

Sistema Referencial 
(objetivos, padrões e 
metas) 

P CA D Desenvolver consciência sobre o perfil 
desejável para o tipo de carreira 

Ação D EA I Ações para desenvolvimento e mudança 

Supervisão 
 
Sistema de Informação 

 
C 

 
EC 

 
O 

Autoconsciência e Assessment 
Feedback do mentor 
Informações sobre mercado trabalho 

Decisão A OR A Compara perfil desejável com o real, se 
tiver gap e se interessar, define ações 
para mudar 

Quadro 3.10 – Desenvolvimento do aluno do ponto de vista de modelos cíclicos 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

FIGURA 3.25 - Modelagem do desenvolvimento do aluno (Modelo de Ciclo de Controle 
aplicado à formação complementar) 

Fonte: elaborado pelo autor, baseado em Martini (2010)
43

 

 

                                                           
43

 Material didático da disciplina PCS 2038 – Conceitos Gerais de Automação. POLI, 2010 
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Há que se fazer ressalva quanto à controlabilidade do processo, pois o 

processo de desenvolvimento dos alunos pode ser visto como um tipo de sistemas 

de serviços com resultados indiretos, muitas vezes desconhecidos e ulteriores 

(SINK; TUTLE, 1989). 

 

3.4.7. Desenvolvimento do serviço Gestão de Carreira e Mentoring 

 

O desenvolvimento evolutivo do serviço Gestão de Carreira e Mentoring, 

conforme apresentado no capítulo 5 pode ser representado por sucessivos ciclos 

PDCA, no qual a cada ciclo, uma identificação dos pontos a melhorar (Check) 

provocou a elaboração de novas versões do serviço (Act), iniciando novo ciclo 

(Plan), conforme representado na FIG. 3.26.  

 

 

FIGURA 3.26 - PDCA representando a evolução dos formatos do serviço 
Fonte: autor, baseado em Falconi (2009) 

 
Nesse sentido, este caso pode ser considera um exemplo de processo de 

melhoria contínua: P1 > D1 > C1 > A1 > P2 > D2 > C2 > A2 > .... Os detalhes desse 

processo evolutivo estão apresentados na seção 5.1.3.  
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4. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentadas as diversas possibilidades 

metodológicas para o desenvolvimento de uma pesquisa científica e as justificativas 

para as opções escolhidas. A pesquisa foi desenvolvida segundo o paradigma das 

Ciências Humanas denominado de Interpretativo. Com base no problema e objetivos 

proposto a abordagem escolhida é a qualitativa, o formato da pesquisa é Estudo de 

Casos e os procedimentos de coleta de dados utilizados foram pesquisa de campo 

(contato direto com o público em estudo), observação, questionário, entrevista e 

análise de documentos.  

 

4.1 Paradigmas Científicos Pós-Positivista, Interpretativo e Crítico. 

Por muito tempo, houve o predomínio do chamado “sistema de casta na 

comunidade científica”, pelo qual a Física era considerada a mais básica e 

fundamental das ciências, pois lidava com objetos, eventos e propriedades 

diretamente observados e radicalmente simples (irredutíveis). As outras ciências 

derivariam da Física e, quanto mais distante desta, mais inferior seria o seu status 

na hierarquia, pois seriam redutíveis à disciplina da qual foi desdobrada (ACKOFF, 

1973 apud YONAMINE, 2006).  

Esse predomínio se deveu justificadamente ao grande e bem-sucedido 

desenvolvimento científico e tecnológico no campo das Ciências Naturais. Nesse 

contexto, o paradigma predominante era o Positivismo ou Empirismo Lógico, que, 

segundo Alves-Mazzotti (1998, p.111),  

 
prescrevia que todos enunciados e conceitos referentes a um dado 
fenômeno deveriam ser traduzidos em termos observáveis (objetivos) e 
testados empiricamente para verificar se eram falsos ou verdadeiros. 

 

De acordo com essa mesma autora, os recursos típicos do pesquisador 

eram a observação – registrada de modo quantitativo –, a Lógica e a Matemática. As 

teorias eram construídas por indução, via regras gerais que possibilitariam explicar, 

prever e controlar um conjunto amplo de fenômenos. O desenvolvimento científico 

se dava por acúmulo progressivo de teorias com crescente poder explicativo e 

preditivo, o Positivismo. 
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A hegemonia do Positivismo foi contestada por cientistas e filósofos da 

Ciência. Popper, Kuhn, Lakatos e Feyerabend questionaram os dois pilares do 

Positivismo, quais sejam: (i) a objetividade da observação, que, na verdade, está 

sempre impregnada de alguma teoria e (ii) a legitimidade da indução, haja vista que, 

a partir de certo número de observações, diferentes teorias podem ser construídas 

com base nos mesmos dados. No início da década de 1960, concomitantemente à 

“crise dos paradigmas” (Kuhn), ocorreu o fortalecimento do paradigma qualitativo, 

rompendo-se assim a rigidez do Positivismo nas Ciências Humanas (Alves-Mazzotti, 

1998, p. 112). 

 

Entretanto, o paradigma qualitativo também sofreu um abalo devido à 

falta de rigor em algumas pesquisas e à diversidade epistemológica e metodológica 

entre as várias correntes que se originaram. Em 1989, o Phi Delta Kappa44 

promoveu uma conferência histórica cujos resultados estão reunidos no livro The 

paradigm dialog, de Egon Guba, publicado em 1990. Os cientistas presentes 

identificaram os seguintes sucessores do paradigma positivista nas Ciências 

Humanas: 

 

1) Pós-Positivismo: abordagem que adota o método científico, 

privilegiando os modelos experimentais, com testes de hipóteses e a 

busca por formulação de teorias explicativas de relações causais. As 

diferenças dessa nova vertente em relação ao Positivismo são: (a) fim 

da importância absoluta da observação, admitindo-se a 

“subdeterminação de teoria” (i.e., possibilidade de que um mesmo 

conjunto de dados possa ser explicado por teorias diferentes); (b) 

admissão de que em Ciências Humanas não existe a “observação 

pura”, uma vez que há a influência do observador, que parte de uma 

teoria prévia e tem interesses próprios e (c) fim do viés fundacionista 

(i.e., “conhecimento só é válido se construído sobre fundamentos 

sólidos e inquestionáveis”, “existe apenas uma perspectiva verdadeira 

sobre um dado fenômeno”). Mantém a crença central na objetividade, 

                                                           
44

 Associação profissional para educadores. Disponível em http://www.pdkintl.org/ Acesso em 01/09/2011 

http://www.pdkintl.org/
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a qual, contudo, deixa, por influência de Popper, de ser equivalente a 

certeza. (ALVES-MAZZOTI, 1998, p. 135-137). 

 

2) Construtivismo Social: vertente que deriva da tradição “compreensiva” 

(i.e., “compreender é mais importante que explicar”) e “interpretativa / 

hermenêutica” (i.e., “pessoas agem em função de suas crenças, 

percepções, sentimentos e valores, e seu comportamento não se dá a 

conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado”). As correntes 

filosóficas que influenciaram o Construtivismo Social foram: 

(a) a Fenomenologia, que dá mais foco à compreensão do fenômeno 

do que às teorias a priori, isto é, o pesquisador deve colocar as 

teorias “entre parênteses”, possibilitando a emergência de “múltiplas 

realidades” e (b) o Relativismo, segundo o qual, por oposição ao 

objetivismo-fundacionista, há, em uma pesquisa, múltiplas 

possibilidades de interpretação. Para essa vertente, as realidades 

humanas “existem sob forma de múltiplas construções mentais, locais 

e específicas, fundadas na experiência social de quem as formula”. 

(ALVES-MAZZOTI, 1998, p. 131-135) 

 

3) Teoria Crítica: além da defesa de rigor na argumentação, linguagem e 

método, essa corrente, com forte influência da Sociologia (Escola de 

Frankfurt), parte do pressuposto de que as investigações são sempre 

orientadas ideologicamente. Portanto, enfatizam-se a “análise das 

condições de regulação social, das desigualdades e poder [...]; 

[enfatiza-se] o papel da ciência na transformação da sociedade” 

(ALVES-MAZZOTTI, 1998, p.139-141). 

 

Chims et al. (2008) apresenta orientações para uma pesquisa qualitativa 

rigorosa em Ensino de Engenharia.  

Um artigo de Koro-Ljungber publicado em 2008 no Journal of Engineering 

Education sintetiza os paradigmas ou perspectivas, também no campo de Ensino de 

Engenharia, conforme mostra o Quadro 4.1 a seguir. 
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Parâmetro 

Perspectiva Teórica 

Pós-Positivista 
Construtivista Social / 

Interpretacionista 

Teoria Crítica ou 

Emancipatória 

Visão da 
realidade e 
propósito da 
pesquisa 

- Realidade única e 
falseável  

- Descobrir relações de 
causa-efeito entre 
variáveis  

- Múltiplas realidades 
subjetivas 

- Descrever uma 
situação, experiência 
ou fenômeno  

- Múltiplas realidades 
subjetivas e políticas 

- Produzir crítica 
sociopolítica 

Métodos 

- Métodos e variáveis 
são definidos a priori, 
orientados por 
hipóteses 

- Métodos e abordagens 
emergem e são 
ajustados durante a 
pesquisa. Hipóteses 
são provisórias 

- Métodos e abordagens 
projetados para 
capturar 
desigualdades 

Papel do 
pesquisador 

- Permanecer de fora, 
destacado da 
pesquisa,  

- Pesquisador e 
participantes são 
parceiros 

- Pesquisador e 
participantes são 
ativistas 

Resultados 
ou produto 
da pesquisa 

- Generalizações 
independentes de 
contexto 

- Descrições situadas; 
eventualmente 
transferibilidade 

- Ensaios críticos, 
políticas para 
mudanças 

QUADRO 4.1: Paradigmas ou perspectivas teóricas 
Fonte: Koro-Ljungber e Douglas (2008) 

 

4.2. Natureza do Problema e Escolha do Método e Estratégia de Pesquisa 

Conforme apresentado na Introdução, o problema proposto para 

investigação nesta tese se traduz na pergunta: 

Que fatores impactam a eficácia de aprendizagem de 

atividades complementares desenvolvidas para preparar os 

alunos de engenharia para uma transição satisfatória para o 

mundo profissional? 

 

O problema refere-se à formação do futuro engenheiro e à sua 

preparação para a carreira profissional, o que envolve, além de aspectos técnicos, 

também aspectos comportamentais, cognitivos, atitudinais e interpessoais, dentre 

outros. Dada a natureza complexa do fenômeno, pauta-se aqui em um estudo 

interdisciplinar que busca contribuições das áreas da Psicologia, da Educação e da 

Administração e que se baseia no método qualitativo. Optou-se por esse método 

pelas seguintes razões explicitadas por Borrego et al.(2009): 

 é o método mais adequado para responder a questões do tipo “o que 

está ocorrendo aqui?”, “por que algo acontece?” e “como este 

fenômeno afeta aquele outro?” 
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 mais do que comprovar teorias ou hipóteses aventadas a priori, o 

objetivo do método é melhorar a compreensão dos fenômenos. As 

teorias são usadas a posteriori para servir de lentes alternativas para 

interpretar os resultados; e as categorias de análise emergem a partir 

dos dados coletados e não são definidas a priori, o que possibilita, no 

presente contexto, melhores insights do que aqueles fornecidos por 

pesquisas que partem de categorias predefinidas45.  

 por se abordar um fenômeno ainda pouco estudado, é preferível 

pesquisar com amostras pequenas, porém com maior profundidade. 

Após a identificação dos fatores, caberiam pesquisas quantitativas 

com amostras maiores para testar hipóteses específicas. 

 há possibilidade de transferibilidade (equivalente ao conceito de 

generalizibilidade, dos métodos quantitativos). Os dados na forma de 

textos possibilitam aos leitores elaborarem conexões entre o relato da 

pesquisa com a sua própria situação. Enquanto nas pesquisas 

quantitativas o potencial para generalização depende do pesquisador 

e das ferramentas estatísticas utilizadas, nas pesquisas qualitativas o 

potencial para a transferibilidade está no leitor e na sua capacidade 

para absorver as descrições textuais. 

 

Yonamine (2006) coloca que, devido à complexidade (i.e., não 

linearidade, imprevisibilidade, dificuldade de modelagem em fórmulas matemáticas, 

dificuldade de padronização, presença de ambiguidade e ambivalência próprias da 

dimensão psicossocial), os fenômenos humanos necessitam de metodologias 

apropriadas. Nesse caso, as metodologias positivistas não são suficientes. 

 

Nessa mesma linha, Corga (1998 apud YONAMINE, 2006, p. 51) faz uma 

crítica à Psicologia Social Experimental. Devido ao sucesso obtido por essa área do 

conhecimento, as paredes foram se tornando mais impermeáveis – o psicólogo 

social ficou confinado no laboratório, processando sofisticações experimentais, 

esquecendo-se de inúmeros problemas carentes de estudo pela Psicologia Social 

                                                           
45

  O Anexo D contém um relato comparativo entre duas pesquisas sobre o mesmo tema: “ensino de 
disciplinas humanísticas ou sociais”. Esse relato ilustra a diferença entre o enfoque quantitativo e 
qualitativo. 
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Experimental por não poderem ser levados para os laboratórios. Essa distração 

resultou na produção de frivolidades, microteorias com pouca extensão. 

 

4.3. Escolha da Estratégia de Pesquisa 

Yin (2001) apresenta as alternativas de estratégia para a realização de 

uma pesquisa qualitativa, conforme mostra o Quadro 4.2 a seguir. 

 

Estratégia 
Forma da questão de 
pesquisa 

Exigência de controle 
sobre eventos 
comportamentais? 

Focaliza 
acontecimentos 
contemporâneos? 

Experimento Como? Por quê? Sim Sim 

Levantamento 
Quem? O quê? Onde? 
Quantos? Quando? 

Não Sim 

Análise de arquivos 
Quem? O Que? Onde? 
Quantos? Quando? 

Não Sim / Não 

Pesquisa histórica Como? Por quê? Não Não 

Estudo de caso(s) Como? Por quê? Não Sim 

QUADRO 4.2: Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 
Fonte: YIN, 2001, p. 24. 

 

Com base nos critérios acima, a estratégia mais adequada para a 

temática ora investigada corresponde ao estudo de casos, pois o problema 

abordado (i.e. identificação de fatores e seus impactos) envolve 

 questões do tipo “como” (processos);  

 questões do tipo “por que” (influências e impactos);  

 foco em acontecimentos contemporâneos; e  

 nenhuma necessidade de controle dos eventos comportamentais.  

 

Outra característica da pesquisa retratada nesta tese é a possibilidade de 

se desdobrar em um estudo de casos múltiplos, que, conforme aponta Yin (2001, p. 

68), tem a vantagem de que “as provas resultantes são consideradas mais 

convincentes, e o estudo global é visto, por conseguinte, como sendo mais robusto”. 

A condição para que uma pesquisa seja considerada um estudo de casos múltiplos 

é seguir a “lógica da replicação”, que difere da lógica da amostragem. Enquanto 

nesta se coletam dados de respondentes múltiplos dentro de um mesmo 
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experimento, naquela as situações e participantes são distintos, porém os processos 

utilizados nos serviços são semelhantes assim como os resultados esperados.  

Além disso, consoante Eisenhardt (1989), o estudo de casos múltiplos 

abre uma possibilidade de que a pesquisa, inicialmente descritiva, evolua, pelo 

método indutivo, para a elaboração de uma teoria ou construto. O Quadro 4.3 a 

seguir apresenta os procedimentos a serem cumpridos para se construir uma teoria. 

 

Passos Atividade Razão 

Procedimentos 

preliminares 

 Definição da questão da 
pesquisa. 

 Se possível, construção de 
construtos a priori 

 Nem teoria, nem hipóteses 

 Focaliza esforços 

 Fornece melhor fundamentação para 
as medições dos construtos 

Seleção de 

casos 

 Especificação da população 

 Amostra teórica, não 
randômica 

 Restringe variações externas e refina 
validade externa 

 Focaliza esforços em casos 
teoricamente interessantes (aqueles 
que replicam ou ampliam a teoria por 
atenderem às categorias conceituais) 

Construção de 

instrumentos e 

protocolos 

 Métodos de coleta de dados 
múltiplos 

 Combinação de dados 
quantitativos e qualitativos 

 Múltiplos pesquisadores 

 Fortalece fundamentos da teoria pela 
triangulação da evidência 

 Permite visão sinérgica da evidência 

 Promove perspectivas divergentes e 
fortalece fundamentos 

Visita ao 

campo 

 Sobreposição de coleta e 
análise de dados, inclusive 
anotação no campo 

 Métodos flexíveis e 
oportunos para coleta de 
dados 

 Acelera análises e revela ajustes úteis 
nos dados coletados 

 Possibilita que os pesquisadores tirem 
vantagem dos temas emergentes e 
das características dos casos únicos. 

Análise de 

dados 

 Análise por caso 

 Busca de padrões em casos 
cruzados usando-se 
técnicas divergentes 

 Permite que o pesquisador ganhe 
familiaridade com os dados e proceda 
à geração preliminar da teoria 

 Força o pesquisador a enxergar além 
das impressões iniciais e perceber 
evidência através de múltiplas lentes 

Formulação de 

hipóteses 

 Tabulação iterativa da 
evidência para cada 
construto 

 Lógica da replicação entre 
os casos (em vez da lógica 
da amostragem) 

 Refina definição de construtos, 
validade e mensurabilidade 

 Confirma, amplia e refina teoria 

 Constrói validade interna 

Abordagem da 

literatura 

pertinente 

 Comparação com literatura 
conflitiva 

 Comparação com literatura 
análoga 

 Constrói validade interna, eleva nível 
teórico e refina definição de construto 

 Refina generalizibilidade, melhora 
definição de construto e eleva nível 
teórico 

Encerramento 
 Saturação teórica quando 

possível. 

 Finaliza o processo quando as 
melhorias marginais se tornam 
pequenas. 

QUADRO 4.3: Processo de construção de uma teoria a partir da pesquisa por estudo de caso 
Fonte: Eisenhardt (1989).  
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5. ESTUDO DE CASOS 

 

 

 

Este capítulo apresenta um histórico do desenvolvimento do serviço de 

“Gestão de Carreira & Mentoring” juntamente com a descrição de três casos de 

aplicação desse serviço. 

Os três casos apresentados são propostas de experimentos 

educacionais de atividades complementares realizadas na Escola Politécnica e 

destinadas a ajudar os alunos e jovens profissionais tanto na preparação para a 

transição da faculdade para o mercado de trabalho quanto na consolidação da 

carreira profissional. Seguindo os princípios da educação orientada para 

aprendizagem (MASETTO, 2003), foram definidos os seguintes objetivos 

educacionais:  

 

1) propiciar condições para que os alunos aprendam conceitos básicos, 

compreendam a finalidade e os processos de Gestão de Carreira & 

Mentoring e apliquem as ferramentas de autoconhecimento; 

2) orientar e estimular os alunos a desenvolver reflexões sobre suas 

aspirações, seus pontos fortes e talentos, bem como a se 

conscientizarem das suas deficiências e das formas de lidar com elas; 

3) disponibilizar espaços para esclarecimento de dúvidas e trocas de 

percepções, insights e experiências nas oficinas presenciais;  

4) orientar e dar apoio para que os alunos elaborem seus projetos de 

carreira de forma consistente, preparando-os para o encontro com o 

mentor. 

 

Cada caso consiste na aplicação do serviço junto a um público bastante 

diferente entre si: no caso 1, o programa foi realizado com alunos da graduação em 

Engenharia; no o caso 2, com recém-formados (trainees) da área de TI (Tecnologia 

da Informação) de uma empresa líder em seu segmento; e, no caso 3, com novos 

docentes da Escola Politécnica. Este caso com docentes foi inserido porque o 

docente tem papel fundamental na formação dos alunos e porque uma das 
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propostas da tese é que o docente desenvolva o serviço de modo transversal em 

algumas disciplinas. 

Apesar dessas diferenças, praticamente o mesmo processo é utilizado 

nos três casos, com pequenas adaptações. Em nenhum dos casos descritos, o 

programa foi desenvolvido como uma disciplina curricular, condição que será 

analisada no Capítulo 6. 

As descrições dos casos 2 (trainees de TI) e 3 (novos docentes) são mais 

sintéticas, pois os processos utilizados foram baseados nas aprendizagens do caso 

1 (com as suas várias versões do programa de atividade complementar). Essas 

duas descrições foram aqui inseridas para possibilitar uma comparação entre 

aplicações com públicos distintos e analisar a transferibilidade dos conceitos, 

processos e técnicas. Os três casos têm em comum o fato de estarem relacionados 

à carreira de engenheiros. 

 

 

5.1. Descrição do Caso 1: Histórico do Desenvolvimento do Serviço de 

Gestão de Carreira & Mentoring 

5.1.1. Gênese e concepção 

 O serviço de “Gestão de Carreira & Mentoring” foi desenvolvido pela 

associação de ex-alunos da Escola Politécnica (AEP – Associação dos Engenheiros 

Politécnicos). O serviço, inicialmente denominado Mapcom (Mapeamento de 

Competências), foi criado para atender formandos e recém-formados.  

Foi feita uma pesquisa ampla junto a fornecedores de ferramentas de 

autoconhecimento para conhecer os produtos, suas características, benefícios 

oferecidos, custos e requisitos para implantação em massa. Algumas alternativas 

foram descartadas devido ao alto custo (i.e., valor unitário por aplicação e honorários 

de consultores para dar aos alunos orientação quanto à interpretação e utilização 

dos resultados). Foi escolhida a ferramenta VECA (Verificação de Competências 

Administrativas), da Alba Consultoria, que concedeu significativo desconto na 

aplicação unitária e nos custos de consultores. Foi realizada uma aplicação-piloto 

(aplicação dos testes e devolutiva dos resultados com consultores da Alba) junto a 

alguns conselheiros da AEP, que ficaram positivamente impressionados e 

aprovaram a ferramenta. 
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Também cumpre sublinhar que, como parte do desenho e implementação 

do programa, a equipe da AEP ficou responsável pela logística: divulgação, 

inscrições, aplicação dos questionários, digitação, agendamento das turmas, 

convocação dos inscritos para as oficinas e avaliação do processo. Ademais, para 

disponibilizar o serviço de forma gratuita a todos interessados, foi preciso conseguir 

patrocínio: contou-se então com o subsídio de uma instituição financeira que tem 

muitos ex-alunos entre seus colabores, incluindo o atual e o antigo presidente.  

 

: A ferramenta VECA propõe avaliar o perfil dos respondentes quanto ao 

potencial de competências profissionais / gerenciais. Através de escolhas forçadas 

entre pares de frases, identificam-se preferências, facilidades e interesses que 

seriam pistas de potencial de competências.  

São 20 competências agrupadas em:  

 

1) Doze competências voltadas para RESULTADOS 

 

 planejamento; 

 organização; 

 controle; 

 liderança; 

 comunicação; 

 decisão; 

 tempo de execução; 

 intensidade operacional; 

 relação com autoridade; 

 flexibilidade e criatividade; 

 atenção e priorização e 

 detalhismo x delegação. 

 

2) Oito competências pessoais ou voltadas para RELACIONAMENTO: 

 administração de conflitos; 

 controle emocional; 

 disposição para mudanças; 

 afetividade; 

 realização; 

 autoimagem; 

 sociabilidade e  

 mobilidade física. 

 

O Anexo E – Glossário de competências Veca, contém um glossário 

dessas 20 competências e a FIG. 5.1 a seguir mostra uma representação gráfica 

dos dois grupos que compreendem essas 20 competências. 

 



108 
 

 

FIGURA 5.1: As 20 competências VECA 
Fonte: elaborado por Consultores AEP (2002) 

 
Após receber o relatório com resultados, o aluno participa de uma oficina 

de comentários e devolutiva do VECA . O relatório individual (FIG. 5.2) apresenta na 

primeira página um mapa geral com as 20 competências. Para cada competência 

(linha do mapa), existe uma faixa hachurada na qual teoricamente estariam as notas 

dos desempenhos mais eficazes. A nota do respondente em cada competência está 

na mesma linha e pode se estar abaixo, acima ou dentro da faixa hachurada. A nota 

que o respondente obteve na competência está destacada (em negrito). 
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FIGURA 5.2: Relatório VECA – página de abertura (mapa geral) 
Fonte: Relatório emitido pela Alba Consultoria (2004) 

 

Nas páginas 2 a 21 do relatório (FIG. 5.3) são apresentadas, para cada 

competência: 

 a nota que o aluno recebeu para a competência (canto superior 

direito); 

 a conceituação da competência; 

 o perfil do aluno: traços comportamentais característicos das pessoas 

com a mesma nota; 
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 ganha eficácia: situações favoráveis (nas quais o aluno levará 

vantagem / conseguirá se sobressair, considerando a nota recebida); 

 perde eficácia: situações desfavoráveis (às quais o aluno deverá estar 

atento ou nas quais poderá correr riscos, considerando a nota 

recebida); 

 o que desenvolver: comportamentos que podem contribuir para 

melhorá-la; 

 quando desenvolver situações adequadas para exercitar a 

competência e 

 como desenvolver: sugestões de táticas para desenvolver a 

competência. 
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FIGURA 5.3: Miolo do relatório VECA (1 página por competência) 
Fonte: Relatório da Alba Consultoria (2004) 

 

Um dos motivos para a escolha da ferramenta VECA foi a forma de 

apresentação dos resultados. A nota em cada competência é dada em relação a 

uma faixa teórica esperada (FIG. 5.4) – baseada em uma amostra empírica com 

muitas aplicações e ajustável em função da especificidade do cargo e da natureza 

do negócio. O resultado não deve ser considerado de modo absoluto – para uma 

nota alta (acima da faixa), deve ser considerada a possibilidade de se estar 

exagerando no uso da competência. Por exemplo: nota muito alta em Liderança 
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pode ser indicativo de autoritarismo, e nota muito alta em Planejamento pode indicar 

baixa disposição para ação. Por outro lado, no caso de uma nota baixa também 

deve ser considerada a eventual “vantagem” dessa deficiência. Por exemplo: nota 

baixa em Organização pode indicar pessoa altamente criativa; nota baixa em 

Planejamento pode sinalizar um perfil voltado para ações concretas e rápidas. 

 

 
FIGURA 5.4: Faixa teórica esperada (falta, excesso e gaps) 
Fonte:Alba Consultoria (2002) 

 

Para aumentar a aderência dos resultados à realidade profissional dos 

engenheiros, foram feitas algumas elaborações. Uma delas foi a combinação de 

competências para compor competências mais complexas (e mais valorizadas). 

Essa combinação partiu do questionamento que muitos alunos faziam quanto a 

outras competências frequentemente citadas nas empresas e na mídia. Essas 

competências foram então consideradas competências que agregavam um conjunto 

de competências VECA. Para mostrar a equivalências entre esses dois grupos de 

competências foi elaborado pelos consultores da Alba e da AEP um Quadro (5.1 a 

seguir) que passou a fazer parte do Manual de carreira. Além disso, foi acrescentada 

pelos consultores da AEP uma competência agregada muito presente nos trabalhos 

dos engenheiros – a da engenhosidade.  
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Competências 
agregadas 

Competências VECA 

Visão Estratégica 

 Planejamento 

 Liderança 

 Flexibilidade/Criatividade 

 Disposição para Mudanças 

 Atenção / Priorização 

Empreendedorismo 

 Decisão 

 Liderança 

 Controle 

 Relação com a Autoridade (Baixa) 

 Flexibilidade / Criatividade 

Orientação para 
Resultados 

 Atenção / Priorização 

 Decisão 

 Tempo de Execução 

 Intensidade Operacional 

 Controle 

Gestão de Projeto 

 Planejamento 

 Organização 

 Comunicação 

 Intensidade Operacional 

 Detalhismo / Delegação 

Trabalho em Equipe 

 Sociabilidade 

 Comunicação 

 Afetividade 

 Administração de Conflitos 

 Delegação / Detalhismo 

 Controle Emocional 

Negociação 

 Comunicação 

 Planejamento  

 Administração de Conflitos 

 Controle Emocional 

 Organização 

 Autoimagem 

Foco no Cliente 

 Atenção / Priorização 

 Comunicação 

 Planejamento 

 Controle Emocional 

 Tempo de Execução 

 Administração de Conflitos 

Autodesenvolvimento 

 Realização 

 Planejamento 

 Controle Emocional 

 Autoimagem 

 Decisão 

Engenhosidade
46

 

 Inteligência Analítica: Planejamento e Organização 

 Inteligência Criativa: Flexibilidade, Realização, 

Disposição para Mudança 

 Inteligência Prática: Comunicação, Liderança, 

Intensidade Operacional, Tempo de Execução, 

Administração de Conflitos, Controle, Decisão, 

Flexibilidade 

QUADRO 5.1: Equivalência entre competências agregadas e VECA 
Fonte:Consultores Alba e consultores AEP (2003) 

 

Outra elaboração foi a equivalência entre as etapas da Metodologia de 

Projetos e a competência da engenhosidade. Como uma das principais atribuições 

                                                           
46

 Noção de competência baseada no conceito de Inteligência Plena de Sternberg (2003). 
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do engenheiro é gerenciar projetos, fez-se um mapeamento dos componentes da 

engenhosidade com as fases da metodologia (adotada nos projetos do Curso de 

Introdução à Engenharia).  

 

 
QUADRO 5.2: Equivalência entre etapas da Metodologia de Projeto e a competência da 

engenhosidade 

(Nota:  x – participação significativa  xx – participação crítica) 
Fonte: Yonamine (2005)

47
. 

 

Uma terceira elaboração foi a tradução das competências VECA em 

termos de CHA (Conhecimento + Habilidade + Atitude), em uma abordagem 

semelhante àquela adotada por Pelletier (1985), conforme apresentado no Anexo F. 

Exemplo dessa abordagem é o caso da competência da comunicação: pode-se 

conhecer sobre comunicação lendo a respeito ou assistindo a palestras, mas 

conhecer sobre a matéria não é suficiente. É preciso primeiro se conscientizar da 

importância dessa competência e partir para a habilidade, isto é, para a busca por 

práticas que propiciem melhorias contínuas, o que implica aproveitar todas as 

oportunidades (e.g., seminários, debates em sala de aula, movimentos estudantis, 

eventos sociais) possíveis para praticar, conhecer, absorver e aplicar melhores 

técnicas. Além disso, é preciso ter atitude para saber priorizar, superar medos e 

bloqueios e ter determinação para superar as dificuldades e resultados abaixo do 

esperado. 

                                                           
47

 Equivalência do conceito de Engenhosidade com Etapas da Metodologia de Projetos. Material didático 
utilizado na disciplina “Introdução à Engenharia”, com alunos ingressantes. 



115 
 

Uma quarta elaboração consiste no fato de que, além dos relatórios, os 

alunos recebem orientações para desenvolvimento de competências, incluindo 

sugestões de leituras. 

 

 

5.1.2. Versão inicial do processo e recursos utilizados 

Em 2002, o serviço foi desenhado para ser desenvolvido em três etapas 

principais. Na primeira, foi feita a divulgação, coleta de inscrições e aplicação do 

questionário VECA com 100 pares de frases. Na segunda, procedeu-se à digitação 

dos questionários preenchidos e emissão dos relatórios individuais. Na terceira, 

passou-se à organização de turmas com até 35 alunos para a realização de oficinas 

presenciais, divididas em duas partes: (i) entrega dos relatórios individuais, 

orientações para interpretação dos resultados e sugestões para utilização dessas 

informações no projeto de carreira; e (ii) orientação para a aprendizagem e 

desenvolvimento de um projeto de carreira. O modelo conceitual de referência foi o 

de Pelletier (1985), e a oficina presencial tinha o seguinte roteiro: 

 

1. ouvir expectativas e interesses dos alunos; 

2. realizar análise de trajetória (história pessoal); 

3. identificar motivações e valores (Anexo G); 

4. promover autoavaliação, isto é, complementar o autoconhecimento 

elaborando um inventário de experiências, know-how (e.g., cursos, 

leituras), perfil, histórico de performance, rede de relacionamento etc.; 

5. solicitar planejamento de um projeto de vida (com base no filme A 

visão do futuro, de Joel Barker48) e listagem de objetivos e 

6. solicitar realização de pesquisa de mercado, empresas e 

oportunidades; e 

7. promover gestão estratégica de carreira por meio do desenvolvimento 

de mapa de objetivos (Apêndice D) e plano de ação (Apêndice F). 

 

                                                           
48

 Nesse filme, Joel Barker fala sobre o poder da visão do futuro para pessoas, organizações e 
nações. Abordam-se, por exemplo, nações que prosperaram apesar de não terem vantagens 
naturais e crianças de bairro pobre que mudaram a perspectiva de vida quando passaram a ter 
uma visão, com apoio da comunidade etc.  
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Na primeira versão do projeto, as oficinas presenciais contavam com uma 

carga horária total de cinco horas de atividades distribuídas igualmente em duas 

reuniões. Todas as atividades eram feitas nas oficinas: devolutiva do relatório de 

autoconhecimento, reflexões, troca de percepções e elaborações de projeto, com 

apoio de formulários e roteiros. 

Da forma que o serviço foi disponibilizado, atraiu um número satisfatório 

de interessados (FIG. 5.5), interessados nos resultados dos testes de 

autoconhecimento (VECA). 

 

 

Figura 5.5: Número de participantes do programa Gestão de Carreira, 2002-2008 
Fonte: documentação projeto AEP - Gestão de Projeto 

 

A partir de 2004, o serviço passou a ser oferecido também para os 

ingressantes, por sugestão de formandos. A ampliação de público aumentou o 

número de participantes, conforme indica a FIG. 5.5. Entretanto, por ter-se 

identificado que a ferramenta VECA era inadequada para o nível de maturidade dos 

ingressantes, o curso foi suspenso em 2008 e substituído em 2011 por um módulo 

em EaD para autoconhecimento e informações sobre tipos de ocupações para 

engenheiros. 

Desde o início, ficou evidente que o grande desafio era estruturar a oficina 

dentro do tempo disponível, em especial a parte de projeto de carreira, que requer 

reflexões substanciais. Como se tratava de uma atividade extracurricular, o 
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programa acabava disputando disponibilidade de horário com outras atividades dos 

alunos. Todo esforço posterior foi para equacionar esse desafio. 

Apesar da insatisfação dos organizadores com o nível de envolvimento 

dos participantes nas oficinas presenciais, os alunos que permaneciam e concluíam 

o trabalho avaliavam o programa de forma positiva (TAB. 5.1). Essas avaliações 

foram coletadas em folhas de avaliação individual ao final das oficinas, sendo 

estimuladas pelo seguinte comando: “escreva uma frase que sintetize a sua 

avaliação da oficina”. 

 

TABELA 5.1: Avaliação dos participantes de 2004 a 2007 

 
Fonte: documentação projeto AEP - Gestão de Projeto 

 

A seguir, apresentam-se alguns exemplos de frases que resultaram nas 

palavras-chave apresentadas na TAB. 5.1.  

 

Avaliação quanto ao autoconhecimento  
• Atividade muito importante para o autoconhecimento. Deveria ser 

realizada no início e fim da formação da Poli. 
• Com a reunião de hoje, foi possível reconhecer melhor minhas 

qualidades e defeitos, principalmente porque nessa etapa da vida você 
se sente muito confuso e necessita da definição do seu perfil para 
encaminhar sua carreira. 

• O evento foi proveitoso para avaliar meu autoconhecimento e criar 
perspectivas de mudança.  

• Muito bom o mapeamento. Correspondeu à minha personalidade e 
acredito que me ajudará tanto na Poli quanto fora dela.  

• Muito elucidativa com respeito a mim mesma. 
• Excelente e esclarecedor, pois mostra coisas que nós não queremos ver. 
 
Avaliação quanto ao desenvolvimento profissional e à carreira 
• Interessante para o desenvolvimento profissional. 
• Concordo com o resultado, pois reflete meu atual estado de 

desenvolvimento. 
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• O trabalho me surpreendeu. Fantástico! Quero, depois de formado, 
ajudar a AEP a continuar este trabalho muito legal e importante. A 
palestra foi muito útil e com certeza vai me auxiliar neste início de 
carreira.  

• O evento mostra que o aperfeiçoamento pessoal é contínuo e 
interminável. 

• Interessante e nos colocou para pensar no futuro como algo mais 
concreto. 

• O evento trouxe fonte de conhecimento em um assunto extracurricular  
• Gostei do workshop. Estava claro e realmente apontou pontos 

importantes de como me realizar no futuro. 
 
Manifestação de interesse pelo serviço “Gestão de Carreira” 
• Acho que deveria ter mais tempo para aprofundar mais os conceitos. 
• Achei muito interessante o evento; seria interessante se tivéssemos mais 

tempo.  
• Excelente esse primeiro contato para uma análise de gestão pessoal de 

carreira. 
• Achei bastante interessante. A AEP cresceu muito no meu conceito!  
• Evento importante – ao mesmo tempo global e pessoal. Passa 

informações desconhecidas da maioria dos politécnicos. 
 
Avaliação quanto à qualidade das oficinas e materiais 
• Foi muito proveitoso. Achei as informações coerentes e relevantes. 
• Muito boa iniciativa, que complementa a formação do politécnico. 
• Deve atingir mais pessoas. É muito importante! 
• Acho interessante porque dá pra você ter uma ideia do que você quer e 

o que tem em mente; afinal, agora nós estamos meio confusos.  
• Continuem com este excelente serviço aos formandos da Poli! 
• Não conhecia o MapCom e me surpreendi bastante. Acho que é uma 

atividade para se desenvolver durante todo o período em que se está na 
Poli, e não somente no último ano. 

• Gostei muito do MapCom. Ficou muito acima das minhas expectativas. 
 
Manifestação de deslumbramentos e elogios  
• Mantenham esta atividade, por favor! 
• Excelente atividade. Deveria ter sido aplicada também no ingresso.  
• A apresentação foi ótima.  
• Ótimo trabalho! Parabéns  
• Muito bom! Boa iniciativa. Deve ser continuada e ampliada. 
• Adorei o evento. Parabéns, sinto-me orgulhoso de participar dele! 
• Válido e surpreendente. 
• Voltando da França, onde vi como a comunidade de ex-alunos da escola 

em que estudei era coesa, fiquei desejando que existisse tal cultura na 
Poli. Não havia quando parti, mas vejo hoje trabalhos da AEP nesse 
sentido. Minha mensagem é de motivação. 

• Produtivo e esclarecedor.  
• Obrigada pela ajuda!  
• Continuem com este excelente serviço aos formandos da Poli! 
• Duas palavras: "fundamental" e "parabéns". 
• Muito bom!!! Foi de grande ajuda. 

 
Apesar das avaliações positivas, o propósito de capacitar os alunos no 

desenvolvimento de um projeto de carreira consistente atingia apenas uma minoria. 

Foi preciso lidar com três principais desafios. 

Um desafio era equacionar a logística do processo. Por ser uma atividade 

extracurricular, o programa de “Gestão de Carreira & Mentoring” era desenvolvido 
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fora dos horários de aula. Esses horários “vagos” são disputados com outras 

atividades, como estágios, eventos sociais e projetos acadêmicos. Por estarem 

estagiando em tempo integral, os formandos da Engenharia Naval e de Produção 

praticamente não vinham à Poli no segundo semestre.  

Foram testados vários formatos de horário: 

 

 Duas oficinas de 2,5 horas com um intervalo (formato inicial): como a 

atividade ocorria no período noturno, muito alunos iam embora ao 

intervalo. 

 Duas oficinas de 2,5 horas em dias diferentes: poucos retornavam 

para o segundo dia. 

 Duas oficinas de 2,5 horas em dias diferentes, com “tarefa de casa” 

(leitura, reflexão, esboço do projeto de carreira), para que a oficina 

fosse mais produtiva, pautada basicamente em discussões: poucos 

retornavam e, dentre esses, poucos faziam as “tarefas de casa”. As 

insatisfações que surgiam nas avaliações eram relacionadas a esse 

problema: dinâmica confusa, pois a oficina misturava alunos com 

diferentes níveis de qualidade de participação. 

 Única oficina de 2,5 horas: foi elaborado um Manual de carreira com 

todo conteúdo conceitual, roteiro e formulários. Assim, a segunda 

parte da atividade complementar (i.e., gestão de carreira) passou a 

ser apenas explicada, tendo como referência o Manual de carreira. A 

expectativa dos promotores era que esses alunos fizessem o projeto 

de carreira, mesmo que posteriormente. 

 

Uma possível solução para esse desafio da disponibilidade de horário 

seria integrar as atividades, de modo transversal com algumas disciplinas afins. Para 

os ingressantes, foi feita a experiência com a disciplina “Introdução à Engenharia” 

durante quatro anos. Por motivo já exposto (estágio de maturidade dos 

ingressantes), essa experiência foi descontinuada. 

Outra alternativa seria a integração com a disciplina de “Estágio 

Obrigatório”, que em geral realiza atividades coletivas. Foi feita uma experiência com 

os formandos da Engenharia da Computação – Cooperativo, que se reúnem 

periodicamente em atividade denominada de “Workshop de Estágios”. Foi uma 
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experiência breve (sem planejamento prévio), mas que, apesar de ter sido realizada 

no último workshop antes da formatura, possibilitou certificar que é uma excelente 

alternativa. Os alunos continuaram mesmo depois de concluírem o curso; além 

disso, tem-se que os estagiários estão tendo contato com o mundo profissional e 

estão mais sensibilizados para o tipo de trabalho proposto. 

Também se começou a pensar em outros formatos de atividades, 

utilizando a Internet (cf. Subseção 5.1.3 a seguir).  

O segundo desafio consistia na resistência ou dificuldade dos alunos em 

realizar atividades que requerem reflexões envolvendo a sua subjetividade. 

Conforme metodologia adotada, baseada em Pelletier (1985), a proposta é criar 

condições para que o aluno seja o próprio construtor do seu projeto de carreira, de 

um modo amplo. Para tanto, algumas atividades são importantes, como: 

 

 reflexão sobre valores (o que é importante para o participante e o seu 

futuro profissional, o que o motiva – cf. Anexo G);  

 reflexão sobre a carreira com um horizonte de médio e longo prazo, 

mais estratégico, extrapolando o imediatismo. 

 elaboração de uma história de vida com a qual se possa consolidar o 

autoconhecimento, destacando as características essenciais e 

relevantes: experiências marcantes, decisões-chave, pessoas 

influentes, perfil, preferências etc. 

 

A dificuldade com relação a essas atividades é nítida quando se 

comparam a primeira e a segunda parte da oficina. Na primeira parte 

(autoconhecimento), subsidiada pela ferramenta VECA e, posteriormente, também 

por outras ferramentas de mesma natureza, desperta interesse da maioria, 

provavelmente por não requerer esforço de reflexão e satisfazer uma curiosidade. 

O terceiro desafio correspondia ao processo de divulgação. Foram 

testadas várias formas de promoção do programa, como: 

  

 e-mail dos alunos fornecido pela EPUSP;  

 sítio eletrônico da AEP; 

 newsletter da AEP; 
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 entidades estudantis que permitem acesso do material do programa 

aos alunos: comissões de formatura, Centrinhos (centro acadêmico 

de cada especialização), professores simpáticos ao projeto, Poli Jr., 

cartazes, banners etc. e 

 promoção de palestras com personalidades de prestígio. 

 

Mesmo utilizando essas estratégias, todos os anos recebiam-se críticas 

dos alunos por não saberem dos serviços. Os alunos recebem tantos estímulos e 

pressões que acabam não prestando atenção a todas as mensagens que lhes 

aparecem. Inclusive, o e-mail do domínio @poli.usp.br foi descontinuado porque era 

pouco utilizado pelos alunos.  

A combinação desses três desafios resultava em participação irregular e 

incompleta na segunda parte das oficinas (Projeto de Carreira), a mais importante da 

atividade complementar proposta. Muitos alunos que participavam apenas da 

primeira parte posteriormente retornavam e comentavam: “O relatório é muito 

interessante, mas o que eu faço com esse resultado?” Ou então diziam: “Meu colega 

fez a oficina e me disse que foi muito importante, quando vai ter outra oficina?”. 

 

 

5.1.3. Versões evolutivas: desenvolvimento em espiral  

Tendo em conta as restrições de recursos e de disponibilidade dos 

alunos, foram implementados, desde 2005, ajustes no processo, visando encontrar 

um formato mais eficaz para a aprendizagem dos alunos. Sendo assim, descreve-se 

a seguir o processo evolutivo do programa de “Gestão de Carreira & Mentoring” sob 

escrutínio nesta tese. 

 

 

5.1.3.1. Versão 2005: processo e resultados 

 

Para estimular os alunos a elaborarem o projeto de carreira foi criada uma 

atividade na qual os alunos participantes construiriam uma webpage pessoal. Para 

tal, o processo contou com três etapas, enumeradas a seguir e apresentadas na 

FIG. 5.6: 
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1. preenchimento do questionário VECA e dos dados cadastrais; 

2. reunião de devolutiva sobre o perfil VECA e orientação para 

elaboração do projeto de vida e carreira; e 

3. aula de construção de webpage pessoal com informações de projeto 

de vida e carreira. 

 

 
FIGURA 5.6: Processo utilizado em 2005 

Fonte: documentação projeto AEP - Gestão de Projeto 

 
Essa versão inicial contou com um total inicial de participantes constituído 

por 402 ingressantes e 497 formandos. Nas devolutivas de resultado, estavam 

presentes 264 participantes. Um total de 124 alunos participou das 14 aulas web 

(com ensino prévio de HTML e projeto web). Ao final, foram entregues 28 projetos 

web, número esse considerado insatisfatório para os critérios de avaliação da época. 

 

As figuras 5.7 e 5.8 apresentam um exemplo de webpage construída: 
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FIGURA 5.7 - Exemplo de web page  
Fonte: documentação projeto AEP - Gestão de Projeto 

 

A FIG 5.7 mostra uma cópia da webpage com conteúdos do projeto de carreira.  

 

 
FIGURA 5.8: Exemplo de webpage com autoconhecimento de projeto de carreira 

Fonte: documentação projeto AEP - Gestão de Projeto 
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5.1.3.2. Versão 2006: processo e resultados 

O processo foi modificado, tendo-se como destaques a elaboração de um 

Manual de carreira (FIG. 5.9) com mais conteúdo e um novo folder de divulgação 

(FIG. 5.10). Mesmo assim, essa nova versão não levou à conclusão de um número 

satisfatório de projetos de carreira: foram entregues apenas 26 projetos de um total 

de 941 participantes. 

 

 

FIGURA 5.9 - Capa do Manual de carreira (versão 2006) 
Fonte: documentação projeto AEP - Gestão de Projeto 

 

O Manual de Carreira 2006 tinha o seguinte conteúdo: 

1) Questionário de percepção sobre a Poli 

2) Mini-currículo 

3) Manual de Carreira 

4) Expectativas e interesses 

5) Análise de trajetória 

6) Motivações e valores 

7) Avaliação de Potencial e desempenho (VECA) 

8) Pesquisa de Cenários e oportunidades 

9) Projeto de vida e objetivos 

10) Gestão estratégica de carreira:Planos de ação 
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FIGURA 5.10 – Folder de divulgação (2006) 
Fonte: documentação projeto AEP - Gestão de Projeto 

 

5.1.3.3. Versão 2007: processo e resultados 

Para a versão 2007, foi novamente reelaborado o Manual de carreira, 

introduzindo-se novos conteúdos (FIG. 5.11). Novamente, o resultado do processo 

não foi considerado satisfatório, haja vista que foram concluídos apenas 43 projetos 

de carreira dentre um total de participantes constituído por 603 ingressantes e 385 

formandos. 

 

FIGURA 5.11 - Capa do Manual de carreira (versão 2007) 
Fonte: documentação projeto AEP - Gestão de Projeto 
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O Manual de Carreira 2007 tinha o seguinte conteúdo: 

1) Questionário de percepção sobre a Poli 

2) Mini-currículo 

3) Instruções 

4) Manual / guia de carreira 

5) Expectativas e interesses 

6) Análise de trajetória 

7) Motivações e valores 

8) Avaliação de Potencial e Desempenho (VECA) 

9) Cenários e oportunidades 

10) Projeto de vida 

11) Planos de ação 

 

5.1.3.4. Versão 2008 – processo e resultados 

 

Em 2008, também foi elaborada uma nova versão do Manual de carreira, 

o qual, com 100 páginas (FIG. 5.12) que serviu de apoio para a oficina de carreira 

(presencial).e nova versão do folder (FIG. 5.13). Devido ao custo da ferramenta 

VECA o seu uso seria seletivo. Por isso foram introduzidas duas ferramentas 

gratuitas de autoconhecimento – Âncora de Carreira49 e Estilos de Comunicação50 – 

e também feito um projeto-piloto de mentoring informal, o qual contou com a 

participação de 45 formandos e 30 mentores. Os resultados desse ano foram 

considerados razoáveis, uma vez que, de um total de participantes constituído por 

598 ingressantes e 421 formandos, foram entregues 68 projetos de carreira 

elaborados (incluindo os dos 45 mentorados).  

                                                           
49

 Vide apresentação de Âncora de Carreira em 3.3.2.2. e exemplo no apêndice A 
50

 Estilo de Comunicação é uma ferramenta de autoconhecimento desenvolvido por Paul Mok. É baseada na 
tipologia de Jung e propõe identificar perfil de comunicação associado à interação, decisão, aprendizagem, etc. 
Modelo no apêndice B. 



127 
 

 
FIGURA 5.12: Capa do Manual de carreira (versão 2008) 
Fonte: documentação projeto AEP - Gestão de Projeto, 2008 

 

O Manual de Carreira 2008 tinha o seguinte conteúdo: 

1) Calendário anual e calendário permanente até 2099. 

2) Visão geral do ano 

3) Agenda semanal 

4) Banco de ideias: insights e apontamentos 

5) Visão geral de Projeto de vida e carreira 

6) Bases para a realização e sucesso 

7) Autoconhecimento: Linha do tempo da minha vida 

8) Autoconhecimento: os meus valores e motivações 

9) Autoconhecimento: identificar e refletir sobre competências 

10) Projeto de vida: sonhos, visão do futuro e objetivos 

11) Conceito de carreira e porque deve ser gerenciada 

12) Potencial e desempenho 

13) Pesquisa de Cenários e Oportunidades 

14) Transformando sonhos em realidade 

15) Planos de ação: projetos 

16) Rede de relacionamentos 

17) O mundo do trabalho 

18) Indicações para aprofundamento 
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FIGURA 5.13– Folder de divulgação (versão 2008) 
Fonte: documentação projeto AEP - Gestão de Projeto, 2008 

 

Apresenta-se a seguir uma avaliação do projeto-piloto de mentoring. 

Sendo assim, segue uma síntese dos relatos de avaliação dos 30 mentores e dos 45 

alunos. 

 

Síntese dos relatos de avaliação dos mentores 

 O mentoring tem grande importância; significa ir além da formação que 
a escola dá. Na iniciativa privada, existe esse tipo de acompanhamento 
para desenvolver pessoas, ajudá-las a se tornarem melhores pessoas 
e profissionais. Mentoring é uma missão muito importante, pois pode 
mudar toda a vida do orientando. 

 De fato, essa fase de saída para mercado de trabalho gera uma série 
de dúvidas, dificuldades. O trabalho mais intenso do mentor é no início. 
Depois que baixa a ansiedade, a conversa fica mais solta. Com o 
tempo, podem-se espaçar os encontros para não criar dependência. 

 O mentoring é ideal quando o orientado tem dificuldade para lidar com 
a decisão de trabalhar em áreas fora da Engenharia (Financeira, 
Marketing ou RH) ou dificuldade de trabalhar em especializações 
diferentes daquela em que se formou (aplicações na Medicina, 
aplicação da Engenharia de Produção em Minas). [Ajuda-se] o 
orientando a lidar com os medos, ansiedades, e a entender que uma 
determinada escolha não irá definir “sucesso ou fracasso”, que ele 
receia ser irreversível e por toda a vida. 

 Os alunos têm expectativa de carreira acelerada. 

 Alguns trazem situações de fragilidade nas relações familiares, 
dificuldades de conversar com os pais sobre questões de carreira, ou 
falta de apoio para suas dificuldades. 

 Ele trouxe uma questão interessante de compatibilizar a intuição com a 
Engenharia. Contribuição do mentor: Intuição + Engenharia = Inovação. 

 Conversamos sobre a facilidade que os engenheiros têm para 
modelagem, fazer paralelo entre situações semelhantes, mas nem 
sempre facilmente perceptíveis. [O engenheiro tem] facilidade para 
transposição de modelos mentais entre realidades diferentes. E 
[comentamos] que isso tem muito valor. 

 Dependendo da questão que o orientando traz, é preciso dar rumos, 
velocidade e periodicidade diferentes aos encontros.

51
 

 O estágio é fundamental para adquirir experiência, mas parece que na 
Poli existe grande dificuldade para conseguir estágio por conta da 
grade horária.  

 Excelente iniciativa da instituição. 
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  Obs.: avaliação de um mentor que tinha dois orientados. 
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 Os alunos chegam aos encontros ansiosos, mas motivados e muito 
bem preparados. 

 As discussões, em geral, estão associadas à transição entre 
universidade (aluno) e o mercado de trabalho (profissional). 

 Encontros ocorrem entre 30 a 60 dias, com duração aproximada de 
uma hora. 

 Os mentores também aprendem significativamente com os jovens 
formandos. 

 Há, contudo, a necessidade de preparação maior dos mentores, que se 
demonstraram também ansiosos com os encontros. 

 Dificuldades e dúvidas sobre o papel e limite dos mentores: devo 
oferecer repertórios e recursos? Devo esperar que o orientando defina 
o que quer abordar nos encontros? Posso inferir o que o orientado 
precisa? Posso dar conselhos sobre “viver os seus 20 anos”? Ou foco 
apenas na questão da carreira? Até que ponto não devo dar soluções e 
só ajudá-lo a pensar? Tenho ansiedade se estou procedendo 
“corretamente”. 

 Crítica: o processo está muito solto – falta definir procedimentos e 
diretrizes. 

 

Quanto aos relatos de avaliação dos mentorados / orientandos, observou-

se que, como era esperado, os 45 mentorados consideraram muito positiva a 

experiência de mentoring. Foi solicitada uma avaliação mais detalhada, cujos 

resultados estão dispostos nas TAB. 5.2 e 5.3 a seguir.  
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TABELA 5.2: Grau de importância das características desejáveis de um mentor (1 = menos importante; 12 = mais importante) 

 
Fonte: documentação do Projeto AEP - Gestão de Projeto 
 

TABELA 5.3: Grau de interesse por temas a serem discutidos com o mentor (1 = menos importante; 11 = mais importante) 

 
Fonte: documentação do Projeto AEP - Gestão de Projeto 
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5.1.3.5. Versão 2009: revisão e desenvolvimento de novos recursos 

Em 2009, como se pretendia iniciar o desenvolvimento de uma versão e-

learning baseada no Manual de carreira de 2008, foi feito um convite a alunos do 

terceiro, quarto e quinto anos e a ex-alunos da Escola Politécnica (tanto àqueles que 

participaram parcial ou completamente das oficinas anteriores quanto àqueles que 

não tinham participado de nenhuma atividade prévia) para uma conversa aberta 

sobre o serviço “Gestão de Carreira & Mentoring”. Após uma rápida apresentação do 

histórico do serviço e do propósito pretendido, foi solicitada uma avaliação honesta 

dos participantes, pois, uma vez que seriam investidos tempo e dinheiro em uma 

versão EaD, seria fundamental ter uma avaliação dos clientes e usuários.  

Entre os presentes estavam alunos que participaram do serviço quando 

ingressaram na Poli. Eles comentaram que hoje reconhecem a importância do 

serviço, mas à época não entenderam bem os benefícios de uma gestão de carreira. 

Acharam interessante o VECA, mas o resultado soava como algo distante, pois 

tratava de contexto organizacional e papéis de gerentes. O projeto de carreira não 

era preocupação naquele momento, tendo sido muito difícil a sua elaboração. 

Estavam ainda procurando entender e se ajustar à nova vida – bem diferente e mais 

estressante do que antes da faculdade. Os formandos que haviam sugerido 

estender o serviço para os ingressantes provavelmente não se deram conta de que 

tinham outra maturidade no início do curso. Assim sendo, em 2009, a aplicação para 

os ingressantes foi descontinuada, no formato que vinha sendo oferecido.  

Alguns que haviam participado em anos anteriores e não levaram as 

oficinas de carreira a sério disseram que isso foi devido a pouca maturidade e por 

estarem passando por muita pressão para desempenho acadêmico (dependências). 

Entretanto, esses participantes reconheciam a importância do serviço e que ele 

deveria continuar sendo ofertado. Como foi apontado que, de fato, é muito 

complicado conseguir conciliar as oficinas presenciais com as diversas agendas 

acadêmicas, pessoais e profissionais dos participantes (oriundos inclusive de 

diferentes turmas e cursos) com as oficinas presenciais, perguntou-se a esses 

participantes sobre a conveniência de uma versão à distância. A maioria achou a 

proposta muito interessante e com maior probabilidade de participantes. 

Outros apontamentos pontuais dos participantes foram: 
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 Pela importância do serviço, o programa deveria ser mais bem 

divulgado, pois muitos alunos não entendem a proposta ou nunca 

ouviram falar do assunto. Muitos confundem com atividades 

acadêmicas e prontamente descartam a ideia de participarem do 

programa.  

 Alguns comentaram que o fato de o VECA ser mais atraente à 

primeira vista acaba ofuscando o valor agregado da oficina de 

projeto de carreira. Segundo esses participantes, talvez não se 

devesse enfatizar tanto essa ferramenta e divulgar melhor os 

benefícios do projeto de carreira. 

 Alguns criticaram a escassez de pessoal de apoio na AEP, pois não 

conseguiram ajuda fora das oficinas quando precisaram. 

 Muitos apontaram que é muito difícil pensar em projetos de longo 

prazo, mas que os de curto e médio prazo são importantes. 

 Muitos manifestaram interesse em oficinas para preparar para 

processos seletivos (dinâmicas e entrevistas). Esse tipo de 

preparação era abordado, mas superficialmente. 

 

Além disso, compete apontar que, apesar dos motivos expostos que 

justificaram a descontinuidade do curso para os ingressantes da forma como ele 

vinha sendo oferecido até então, muitos alunos disseram que um apoio importante 

seria trazer informações vivas sobre o trabalho, por meio de depoimentos de quem 

está no mercado, a fim de subsidiar na definição do curso específico dentro da 

Engenharia. Muitos fazem uma escolha no vestibular, mas não têm segurança 

quanto à escolha feita e essa dúvida continua pesando mesmo depois que entram 

na Poli. Parte dessa demanda foi atendida em 2011, conforme 5.1.3.7. 

A partir dessas avaliações com alunos e ex-alunos e também com os 

mentorados e mentores que participaram do projeto-piloto, decidiu-se mudar o 

indicador de desempenho do programa que vinha sendo o número de participantes e 

o número de projetos de carreira concluído. Assim, a AEP deliberou em conjunto 

com a diretoria da Poli e decidiu que seria desenvolvida uma versão EaD que 

pudesse ser oferecida a todos os alunos, contendo um módulo inicial envolvendo 

questões de autoconhecimento e informações sobre mercado de trabalho para 
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engenheiros (dois temas de interesse da maioria dos alunos). Também se decidiu 

que as oficinas de projeto de carreira seriam realizadas parcialmente por EaD e 

parcialmente de forma presencial, sendo oferecidas apenas para os que tivessem 

concluído o módulo inicial e tivessem interesse em desenvolver o projeto de carreira. 

Foi adicionalmente decidido que o mentoring seria disponibilizado para aqueles que 

concluíssem o projeto de carreira, cuja consistência seria analisada em uma 

entrevista com consultor de carreira da AEP. 

Assim, decidiu-se dedicar esforços nas seguintes ações: 

 

 desenvolvimento dos módulos na modalidade EaD para a gestão de 

carreira; (módulo inicial e módulo de Projeto de Carreira) 

 considerando as críticas dos mentores e mentorados, foi desenvolvido 

um processo estruturado para o mentoring, incluindo preparo de 

material para os mentores e 

 

No ano de 2009, enquanto se desenhavam e se desenvolviam as novas 

versões, o serviço foi feito sob demanda espontânea dos alunos. Foram utilizados os 

mesmos materiais de 2008 (Manual de Carreira, Âncora de Carreira e Estilo de 

Comunicação). Foram atendidos 396 alunos, dos quais 58 concluíram o projeto de 

carreira e 35 foram encaminhados para o mentoring. Os outros 23 foram atendidos 

pela equipe de consultores de carreira, pois tinham dúvidas bem específicas e 

pontuais e a demanda não era para mentoring. Todos esses 58 alunos que 

concluíram o módulo Projeto de Carreira avaliaram o programa positivamente e 

indicaram algumas sugestões para melhoria da navegação do EaD e da logística do 

agendamento dos encontros. 

 

5.1.3.6. Versão 2010: processo e resultados 

Em 2010, deu-se continuidade ao desenvolvimento e aos ajustes dos 

módulos EaD – mais especificamente no módulo “Projeto de Carreira”, ofertado aos 

alunos, e o módulo “Mentoring”, ofertado para capacitação dos mentores. O 

processo de autoconhecimento por EaD envolvia as ferramentas Âncora de Carreira, 

Estilos de Comunicação e História de Vida, e o processo para elaboração do projeto 

de carreira por EaD compreendia as ferramentas Mapa de objetivos, Ponderação de 
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Objetivos e Plano de Ação. Já as oficinas presenciais passaram a ser oferecidas 

apenas para os interessados e envolviam sugestões de leituras complementares, 

tarefas de casa, troca de experiências entre os participantes e apresentações de 

reflexões individuais para o grupo a partir dos resultados obtidos com as 

ferramentas. Exemplos preenchidos dessas ferramentas estão na seção de 

apêndice: Âncora de Carreira (APÊNDICE A), Estilo de Comunicação (APÊNDICE 

B), História de Vida (APÊNDICE C), Mapa de Objetivos (APÊNDICE D), Ponderação 

de Objetivos (APÊNDICE E) e Plano de Ação (APÊNDICE F). Além disso, foi 

implementado um novo formato do mentoring estruturado com 35 mentorados e 30 

mentores. 

 

Esse novo processo resultou em melhor qualidade dos projetos de 

carreira e maior satisfação entre os mentorados e os mentores. Foi sugerido que os 

mentorados deveriam ser encaminhados para mentores com experiência no tipo de 

carreira desejado: indústria, consultoria, mercado financeiro, carreira acadêmica, 

empreendedorismo ou recursos humanos. Além disso, compete sublinhar que, com 

a retomada da divulgação aberta para todos os alunos e com o apoio de entidades 

estudantis, a versão de 2010 atraiu 964 participantes, dos quais 65 concluíram o 

projeto de carreira e 35 participaram da etapa de mentoring. 

 

5.1.3.7. Versão 2011: processo e resultados 

Com base nas lições aprendidas, o serviço ofertado em 2011 foi 

segmentado em três blocos, a saber: 

 

1) Módulo EaD “Bases para o sucesso profissional”, contendo versão 

mais leve de autoconhecimento e informações sobre o mercado de 

trabalho para engenheiros; 

2) Módulo EaD completo composto de autoconhecimento e Projeto de 

Carreira, além de oficinas presenciais para quem enviasse a 

documentação com resultados de autoconhecimento: História de Vida 

(APÊNDICE C), Mapa de Objetivos (APÊNDICE D), Ponderação de 

Objetivos (APÊNDICE E) e Plano de Ação (APÊNDICE F) e 

3) Módulo para preparação de mentores (FIG. 5.14) e mentoring 

estruturado e seletivo, para aqueles que elaborassem um projeto de 
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carreira consistente e passassem por entrevista com orientador de 

carreira para avaliação da qualidade do projeto de carreira e 

identificação do mentor com perfil mais adequado. 

 

 
FIGURA 5.14 Tela de abertura do curso em EaD “Mentores da Politécnica” 
Fonte: documentação projeto AEP - Gestão de Projeto 

 

O objetivo dessa segmentação foi equacionar dois desafios: (i) dar 

abertura para que todos os interessados pudessem participar de dois temas que se 

percebeu serem de interesse geral, quais sejam, autoconhecimento e informações 

sobre o mercado de trabalho e (ii) disponibilizar os serviços de maior profundidade 

(Projeto de Carreira e Mentoring) para os alunos que demonstrassem efetivo 

interesse e maturidade para essa proposta de aprofundamento. 

Os resultados observados até o momento indicam que a versão e-

learning possibilita: (i) realização prévia dos exercícios e reflexões individuais 

(Âncora de Carreira, Estilo de Comunicação e história de Vida); (ii) oficinas mais 

práticas e interessantes; (iii) troca de experiências entre os participantes; (iv) 

preparação adequada para o mentoring e (v) identificação de lições aprendidas. As 

avaliações dessa nova versão são bastante positivas, como mostram os dois relatos 

a seguir. 
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Avaliação de um recém-formado  
O programa de “Gestão de Carreira” me trouxe a possibilidade de pensar e 
colocar no papel uma proposta para o meu futuro pessoal. É um momento 
em que você pensa, prioriza e escolhe caminhos para sua vida. Além disso, 
os mentores são muito dedicados e trazem um pouco de sua experiência 
para nossos momentos de decisão profissional. Se hoje eu estou 
trabalhando na empresa pela qual lutei, dedico parte disso às horas de 
conversa com meu mentor e ao apoio da AEP. 

 
Avaliação espontânea de aluno de Engenharia Elétrica (quarto ano) 
Gostaria de parabenizar a iniciativa da AEP de proporcionar este curso. 

 

Observou-se também que a capacitação de mentores por e-learning e 

aulas presenciais possibilitam troca de experiências entre os participantes, 

preparação adequada para o mentoring, oficinas mais práticas e interessantes e 

identificação das lições aprendidas. Outra vantagem desse sistema misto é o fato de 

que os mentores não precisam se deslocar, todos, até a USP em uma determinada 

data e horário. 

Constatou-se ainda que a nova versão do mentoring apresenta um nível 

adequado de estruturação (dois encontros monitorados pela AEP), estando 

assentada na preparação de material para mentorados e mentores, bem como 

encontros dos consultores da AEP com os mentores para treinamento, troca de 

lições aprendidas e certificação e consolidação da rede de mentores. A continuidade 

dos encontros entre mentorado e mentor é incentivada, porém é deixada a critério 

da dupla. 

Outro resultado a ser destacado é a construção de estreitas parcerias 

com entidades estudantis para a divulgação do serviço: comissão de formatura, Poli 

Jr., Centrinhos52 e disciplinas de estágio. Esses canais têm se revelado muito 

efetivos, sobretudo porque o convite aos alunos por outro aluno traz mais interesse 

para a participação no programa. 

Por fim, cabe apresentar o Quadro 5.3 a seguir, que resume a evolução 

do serviço Gestão de Carreira e Mentoring. Esse processo evolutivo se deu 

conforme o modelo PDCA (vide FIG. 3.26). A oficina de Gestão de Carreira sofreu 

vários aperfeiçoamentos, especialmente no material entregue para os alunos, que 

contou com duas versões. O processo de Mentoring também teve duas versões: a 

primeira foi informal, e a segunda mais estruturada e apoiada em material de suporte 

                                                           
52

 Na Poli, dado o grande número de alunos (em torno de 4.000 na graduação), o Centro Acadêmico 

está subdivididos em Centrinhos (e.g.i, Civil, Mecânica e Mecatrônica Naval, Produção, Elétrica). 
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aos mentores. Recentemente, foi implantada uma ferramenta para avaliar estilo de 

aprendizagem e serão testadas alternativas para diferentes tipos de navegação, 

conforme o estilo de aprendizagem identificado. Ademais, vale apontar que o 

módulo de autoconhecimento permaneceu inalterado desde o início e tem tido 

aceitação muito positiva dos alunos.  

 

 
QUADRO 5.3: Evolução do programa de “Gestão de Carreira & Mentoring” 
Fonte: autor, documentação do projeto. 
(v.1 – versão 1; v.2) 

 

Este serviço foi objeto de artigos publicados em COBENGE-Congresso 

Brasileiro de Ensino em Engenharia por Yonamine et al. (2007), Yonamine et al. (2008), 

Yonamine et al.(2009), Matai e Matai (2003), Matai e Matai (2005). 
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5.2. Descrição do Caso 2: Oferta do serviço a Alunos Recém-Formados 

(Trainees de Tecnologia da Informação)  

5.2.1. Caracterização do público 

Participaram do programa ora descrito, denominado de “Projeto de 

Carreira & Mentoring - empresa ABC53”, 36 trainees da área de Tecnologia da 

Informação (TI) de uma empresa líder do seu segmento. Desses participantes, 27 

eram formados em Engenharia. 

O problema que gerou a procura pelo serviço foi a baixa retenção de 

talentos do programa de trainees: após um alto investimento no processo seletivo e 

na formação dos selecionados, muitos acabam saindo da empresa depois que 

concluem o programa (em geral, com duração de dois anos). A empresa havia feito 

uma pesquisa de satisfação com esses trainees e identificou fortes sinais de que 

muitos estavam insatisfeitos e poderiam abandonar a organização. Após uma 

rodada de entrevistas com diretores, superintendentes, gerentes e alguns trainees, 

diagnosticou-se que a principal causa da insatisfação entre os trainees era a falta de 

oportunidade para participarem de projetos estratégicos e relevantes nos quais 

pudessem mostrar resultados e assim serem legitimados para uma carreira 

acelerada.  

A aceleração da carreira era de interesse tanto dos diretores (para 

resolver o problema de falta de sucessores preparados para assumir os cargos 

gerenciais) e dos trainees (que foram contratados com essa perspectiva, mas 

estavam envolvidos em trabalhos operacionais e sem perspectiva de que essa 

situação fosse mudar). Essa condição dos trainees se devia ao fato de que muitos 

gerentes não compreendiam o propósito do programa e consideravam que, assim 

como foi nas suas respectivas carreiras, os trainees deveriam “entrar na fila” comum 

a todos. Assim, as entrevistas iniciais mostraram que nenhum dos trainees tinha 

expectativa de ser promovido a coordenador, a primeira posição da carreira 

gerencial. 

Foi então definido em conjunto com a contratante o seguinte objetivo do 

programa de “Gestão de Carreira & Mentoring”:  

 

                                                           
53

 ABC – nome substituto da empresa. 
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Elevar a qualidade e garantir a factibilidade dos projetos de carreira, de 
modo que seja um efetivo recurso para orientar ações de desenvolvimento 
de carreira e, dessa forma, abrir espaços organizacionais para os talentos 
de ABC.

54
 (grifos do autor) 

 

O programa foi então desenvolvido tendo como mentores os 

superintendentes da empresa, inseridos na seguinte linha hierárquica: trainee < 

coordenador < gerente < superintendente < diretor < vice-presidente. A designação 

do mentor foi feita pelos diretores, observando a regra de que o trainee não fosse da 

superintendência da qual o mentor fosse o titular. Foram utilizadas as seguintes 

ferramentas de autoconhecimento: Âncora de Carreira (SCHEIN, 1996), Estilo de 

Comunicação (MOK, 2007), VECA (Alba Consultoria) e História de Vida. 

 

5.2.2. Processo de trabalho 

O processo adotado foi constituído pelas etapas representadas na FIG. 

5.15 a seguir. 

 

FIGURA 5.15 - Visão geral do processo do “Projeto de Carreira e Mentoring” – Empresa ABC. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A primeira etapa consistiu na abertura do projeto pelo vice-presidente, 

com a presença dos mentores, dos trainees e dos gerentes da unidade na qual o 

trainee estava alocado. Foram apresentados: (i) objetivos do projeto, (ii) cenário 

mundial, brasileiro, da empresa e da vice-presidência; (iii) oportunidades e 

perspectivas de carreira na empresa e (iv) visão geral do projeto; 
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 Parte da documentação do projeto “Gestão de Carreira & Mentoring – ABC”  
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A segunda etapa, chamada de bases para a interação em mentoring, 

envolveu a explicação e aplicação das ferramentas autoconhecimento (Âncora de 

Carreira, Estilos de Comunicação, VECA, História de Vida) tanto para os mentores 

como para os trainees. Também foram apresentados e discutidos os papéis dos 

mentores e trainees no programa, além da realização do primeiro encontro entre os 

trainees e os seus respectivos mentores. 

A terceira etapa, de elaboração do projeto de carreira, compreendeu a 

apresentação de conceitos, roteiros práticos, formulários de apoio e exemplos, bem 

como a definição de objetivos a partir de sonhos e visão do futuro. Nessa etapa, 

também ocorreu o segundo encontro entre os trainees e seus respectivos mentores, 

havendo a organização dos planos em um mapa de objetivos, articulando objetivos-

fim (Para quê?) e objetivos-meio (Como?).  

A quarta etapa correspondeu à ponderação dos objetivos ou análise da 

factibilidade. Essa ponderação se baseou, inicialmente, nas crenças dos trainees a 

respeito dos seus objetivos mais importantes e nas respostas às seguintes 

perguntas: “Quanto eu acredito que esse objetivo seja possível, nas minhas 

condições atuais e da empresa?” “Quanto depende de mim e de outros / empresa?” 

“Quanto estou disposto a investir ou dedicar?” “Quanto de fato eu quero?” Com as 

respostas a essas perguntas, o trainee podia eventualmente refrasear o objetivo ou 

ajustar prazo e escopo, além de embasar melhor a sua conversa com o mentor. 

A quinta etapa foi dedicada às bases da legitimidade, a qual foi concebida 

para resolver o apontamento dos trainees de que não conseguiam formas ou 

oportunidades para se legitimarem. Embora sejam contratados com expectativa e 

perspectiva de carreira acelerada, isto é, receber promoções em prazos menores 

que o de outros, a sustentabilidade dessa condição depende de alguma forma de 

legitimação, isto é, alguma base que permita que essa aceleração seja considerada 

como justa, lógica e aceitável tanto pelos superiores como pelos pares. Foi então 

utilizado um modelo (FIG. 5.16) de bases de legitimidade (YONAMINE; MARTINI, 

2011) para conscientizar os trainees da importância de fatores que contribuem para 

a construção da legitimidade. O passo seguinte consistiu em identificar deficiências 

em fatores específicos e inserir no projeto de carreira os objetivos para reduzir tais 

deficiências (como por exemplo, baixo nível de competências interpessoais). Nessa 

etapa, também se deu o quarto encontro com o mentor, para o qual o tema 



141 
 

selecionado foi “espaços organizacionais e bases de legitimidade” – tema esse 

relevante na interação porque, em geral, mentores são profissionais legitimados. 

 

 
Figura 5.16 – Bases da legitimidade para evolução na carreira 
Fonte: Yonamine e Martini (2011) 

 

Na sexta e última etapa voltou-se para o tema da sustentação e fábrica de 

talentos, buscando apoio do mentor e do gerente na implementação do projeto de 

carreira do trainee alinhado com as metas da unidade e da empresa. Essa etapa 

recebeu a designação de “fábrica de talentos”, pois é quando ocorre o efetivo 

surgimento e consolidação de talentos. 

 

5.2.3. Importância dos stakeholders 

 Uma figura importante no processo de legitimação é a do stakeholder (ou 

público de interesse), que pode afetar positiva ou negativamente o projeto de 

carreira. Em geral, os stakeholders são, dentre outros, os superiores, os clientes 

internos e externos, o mentor e as entidades certificadoras de capacitação. Tendo 

em vista o papel representativo desse público de interesse, foi definido um plano de 

ação e de comunicação para que o trainee pudesse desenvolver e manter bom 

relacionamento com os stakeholders. 
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5.2.4. Avaliação dos resultados 

Como todos participantes eram da mesma empresa e como se contou 

com stakeholders importantes (i.e., vice-presidente e diretores), o desenvolvimento 

do projeto foi mais regular e os resultados foram mais efetivos que aqueles obtidos 

junto aos alunos da Escola Politécnica. Além disso, para uma melhor avaliação, 

foram realizadas duas auditorias de qualidade dos projetos de carreira, utilizando 

como roteiro a planilha da TABELA 5.4. 

Tabela 5.4 – Template para auditoria de qualidade do projeto de carreira. 

 
Fonte: Yonamine e Ferreira (2011). 

 

A FIG. 5.17 apresenta, na forma de gráfico radial, uma síntese das 

auditorias de qualidade (médias das notas de todos trainees). 
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FIGURA 5.17 - Síntese das auditorias de qualidade dos projetos de carreira dos trainees 
Fonte: Yonamine e Ferreira (2011). 

 

A FIG. 5.17 ilustra a evolução em qualidade dos projetos de carreira, 

especialmente nos quesitos: plano de ação, ponderação de objetivos, articulação de 

ferramentas, articulação do perfil pessoal com projeto de carreira, percepção de 

oportunidades na empresa e concisão e completude. 

O APÊNDICE D apresenta um exemplo de mapa de objetivos de um 

trainee. 

A FIG. 5.18 sintetiza as percepções dos trainees acerca do Programa de 

Trainee antes e depois do trabalho de projeto de carreira e mentoring. Como se 

pode observar, houve uma melhoria média de 40% nessas percepções. 

 

 
Figura 5.18 - Percepções dos trainees antes e depois do trabalho 
Fonte: Yonamine e Ferreira (2010) 
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A TAB. 5.5 apresenta um balanço da situação dos trainees ao final do 

trabalho Projeto de Carreira e mentoring – empresa ABC 

TABELA 5.5: Indicadores de qualidade: retenção e perspectiva de evolução 

 
 

Fonte: Yonamine e Ferreira (2010) 

 

O projeto atingiu o objetivo proposto de reduzir o risco de evasão e dar 

perspectiva de evolução. Doze trainees estavam com perspectiva de carreira 

acelerada: seis já haviam sido promovidos e seis já tinham sido indicados para 

promoção. Esses fatos tiveram efeito positivo no grupo, pois foi desmontada a 

opinião coletiva de que o programa de trainee na empresa ABC não possibilitava 

carreira acelerada. 

O grande desafio nesse projeto foi o tempo exíguo dos mentores. Como 

são profissionais bem sucedidos e ocupam uma posição gerencial de alto nível, tem 

agenda complicada, sujeita a urgências imprevistas. Essa condição dificulta a 

realização de atividades coletivas, especialmente para troca de experiências, que 

todos reconheceram como muito enriquecedoras. 
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5.3. Descrição do Caso 3: Oferta do Serviço a Novos Docentes do Curso de 

Engenharia Civil 

5.3.1. Caracterização do público: mentores e mentorados 

Apesar de o serviço “Gestão de Carreira & Mentoring” ser uma atividade 

extracurricular, muitos professores o conhecem e alguns deles sugeriram que esse 

trabalho fosse estendido aos novos docentes da Escola Politécnica e aos alunos da 

pós-graduação stricto senso (mestrado e doutorado).55 Por iniciativa do Chefe de 

Departamento da Engenharia de Construção Civil (PCC), Prof. Dr. Alex K. Abiko, foi 

então proposto o desenvolvimento de um projeto de mentoring para novos docentes. 

Outros três departamentos da Engenharia Civil (i.e., Departamento de Estruturas e 

Geotécnica, Departamento de Hidráulica e Ambiental e Departamento de 

Transportes), os primeiros a ser consultados, aceitaram. Assim o grupo do projeto 

piloto ficou constituído por 13 novos docentes, todos da Engenharia Civil. Este 

projeto foi concebido e realizado por dois consultores (o autor e outra consultora).  

Partindo-se do pressuposto de que existe uma diferença significativa 

entre as gerações devido a distintas condições históricas, cultura e valores, 

considerou-se que o mentoring seria uma boa forma de integração e melhoria da 

carreira desses docentes. Por sugestão dos consultores, os mentores seriam 

professores de outros departamentos, que tivessem o seguinte perfil (YONAMINE; 

ABIKO; MARTINI, 2011): 

 
• Professor titular; 
• “Apaixonado” pela Poli; demonstre orgulho de pertencer ao corpo 

docente da Poli; 
• Visão e atitude positiva e madura da Carreira e da Engenharia; 
• Disponibilidade (mais do que tempo físico: interesse e 

comprometimento); 
• Sólida experiência profissional: excelente histórico de desempenho em 

ensino, pesquisa e extensão, com destaque em pelo menos um desses 
campos de atuação; 

• Valoriza o desenvolvimento de pessoas (deixar legado), respeito às 
diferenças (estilos e ritmo), empatia nos questionamentos e nos 
feedbacks; 

• Tipicamente, um bom mentor é aquele que, ao conhecer a proposta do 
mentoring comenta: “Se seu tivesse tido um apoio desse tipo quando 
iniciei a minha carreira, ela teria sido muito melhor – por isso, topo ser 
mentor”. 

 

                                                           
55

  No início de 2011, a Poli contava com 841 mestrandos e 733 doutorandos. Esses alunos tem, em 

geral, pouca integração com a faculdade, haja vista que os contatos são mais restritos à interação 
com o orientador e com as disciplinas cursadas. Dentre esses alunos, muitos são talentos que 
poderiam ser futuros docentes da Poli. 
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Praticamente todos os professores titulares que foram indicados e 

convidados aceitaram o convite resultando em um grupo de mentores de alta 

qualidade (e.g., diretor, vice-diretor, ex-diretor, chefes de departamento e 

coordenadores de grandes laboratórios). 

 

5.3.2. Processo utilizado 

O projeto de mentoring para novos docentes da Engenharia Civil foi 

desenhado com as etapas representadas na FIG. 5.19. 

 
FIGURA 5.19– Processo de mentoring para novos docentes da Engenharia Civil 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Como os participantes são maduros e responsáveis, foi desenhado um 

processo enxuto, constituído basicamente por três encontros entre o mentor e o 

mentorado, antecedidos por uma oficina de preparação dos mentorados e outra para 

os mentores. Esses três primeiros encontros seriam monitorados pelos consultores, 

isto é, após cada encontro seriam feitas avaliações para garantir efetivo aprendizado 

e possibilidade de efetuar eventuais ajustes. 

Essa forma de aprendizagem gradual visou evitar uma sobrecarga de 

informações, pois se considerou que o aspecto mais importante é o da 

aprendizagem relacionada à dimensão humana. Após os três encontros 

monitorados, os pares continuariam a se encontrar segundo critérios e interesses 

próprios. O pressuposto era que esses três encontros serviriam para construir uma 

base consistente para um relacionamento ao longo da vida. Compete salientar, 
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contudo, que, apesar de desejável, não é possível garantir tal resultado, pois 

depende dos perfis e da afinidade entre o mentor e mentorado. 

Foi realizada uma abertura, que contou com a fala inicial do idealizador do 

projeto e com a presença de todos os chefes de departamento da Engenharia Civil, 

os mentores e os mentorados. Nesse evento cada um dos mentores presentes se 

apresentou e comentou sobre as razões de ter aceitado se tornar mentor. 

O processo como um todo foi estruturado em três etapas. A primeira 

delas foi voltada para o autoconhecimento com ênfase na questão da identidade 

(“Quem sou eu, professor da Poli?”; “Como quero ser reconhecido?”; “Como me 

sinto nesse papel?”; “Como vejo o meu futuro nessa carreira?”), conforme mostra o 

modelo da FIG. 5.20. A História de Vida é o principal recurso de apoio para o 

primeiro encontro com o mentor, sendo complementado pelos exercícios de Âncora 

de Carreira e Estilos de Comunicação. 

 

 
FIGURA 5.20: Modelo de autoconhecimento 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Paralelamente foi realizada a preparação dos mentores. Antes da primeira 

oficina para preparação dos mentores foi fornecido um link para o curso de EaD 

“Mentores da Politécnica56”. Esse curso aborda os seguintes tópicos (FIG. 5.14):  

 O que preciso saber sobre mentoring antes de aceitar ser um mentor; 

 Quais os benefícios em ser mentor; 

                                                           
56

  MENTORES DA POLITÉCNICA. Disponível em: <http://moodle.stoa.usp.br>. Acesso em: 9 jul. 
2011. 

http://moodle.stoa.usp.br/
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 O que um mentor precisa saber; e 

 Exercendo a função de mentor. 

 

Em seguida, os mentores participam de uma oficina presencial para 

trocarem ideias sobre o curso de EaD e para tomarem ciência de como os 

mentorados são preparados. Os mentores também recebem orientação para 

contarem as suas próprias histórias de vida, ouvirem as expectativas do mentorado 

e combinarem uma agenda para os encontros. 

A segunda etapa corresponde à elaboração do projeto de carreira. Os 

mentorados, que recebem um roteiro para elaborar uma visão de futuro e o mapa de 

objetivos (Apêndice G). No Apêndice H é apresentado um exemplo de Mapa de 

Objetivos. Os mentorados trazem os resultados para a oficina e apresentam-nos 

para o grupo, o que gera um rico aprendizado coletivo. Os mentores são informados 

do roteiro e aguardam os mentorados. 

Na terceira etapa, cada mentorado traz para a oficina o mapa de objetivos 

que apresentou ao mentor e comenta com o grupo como foi a conversa com o 

mentor. Os consultores apresentam os próximos tópicos a serem aplicados ao mapa 

de objetivo, quais sejam: (i) ponderação de objetivos ou análise de factibilidade e (ii) 

bases da legitimidade. 

Por fim, tem-se a etapa “em processo”, na qual os mentorados agendam 

livremente encontros com os respectivos mentores, conforme disponibilidade de 

ambos.  

 

5.3.3. Avaliação do projeto: comentários e desafios 

Ao final do projeto foi feita uma avaliação com os mentorados (em grupo) e 

com os mentores (individualmente). 

a) Avaliação dos mentorados (novos docentes) 

Houve unanimidade quanto à validade da iniciativa, pois reconhecem 

valor agregado em termos de: conseguir definir com maior clareza e 

motivação os rumos na carreira, contribuições do mentor para o 

enriquecimento das perspectivas e do projeto de carreira, conhecer 

pessoalmente alguém com carreira exemplar e aprender com suas 

experiências, integração com outros novos docentes e compartilhar 

inquietações semelhantes, enriquecimento de network no meio acadêmico, 

compreender a Cultura Poli e os vários papéis na carreira docente. Todos os 

mentorados pretendem continuar a se encontrar com o seu mentor. Alguns 
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pretendem ser mentores de alunos no future. Alguns depoimentos dos 

mentorados:  

Foi muito rico ouvir as experiências de vida e profissional do mentor nas 
diversas etapas da sua carreira. Pude conhecer a visão de um professor 
experiente da Poli - suas experiências como pesquisador, chefe de 
departamento e professor. E também, aspecctos pessoais me ajudaram a 
ter uma reflexão mais ampla a respeito de questões sobre a Universidade 
as quais eu julgava já ter respondido.  

Meu mentor foi capaz de me passar parte de sua experiência de vida e 
profissional, tornando mais claro para mim os próximos passos que devo 
seguir na minha carreira. 

Ajudou-me a perceber a importância do foco numa área específica de 
conhecimento e sobre ela ir incrementando o aprendizado. No início através 
de Projetos de pesquisas pequenos, mas que poderão vir a se tornar 
maiores. 

Conversamos sobre diversos assuntos, o tempo foi bem aproveitado e em 
muitos deles reforçou ou completou o que já conversava bastante com meu 
orientador e chefe do departamento, como a importância do pós-
doutoramento, o funcionamento da escola e da universidade, a crescente 
internacionalização, as comissões, as pesquisas e publicações, a 
PQ/CNPq, a progressão horizontal em implantação na USP, o plano de 
carreira, etc.  

Aprendi a lidar melhor com as minhas escolhas – organizar melhor as 
minhas idéias, com mais clareza, objetividades e definindo perspectivas 
futuras. 

Aprendi que é importante conhecer e manter contato principalmente com os 
demais professores jovens, mas também buscar apoio na sabedoria dos 
mais velhos. A parte que mais gostei do projeto foi saber das expectativas 
futuras dos demais mentorados, eu não imaginava que haveria planos tão 
distintos. 

O engenheiro formado pela Poli e de demais universidades brasileiras não 
recebem esse tipo de visão abordada no "mentoring". O nosso engenheiro 
sai muito técnico sem desenvolver esses conceitos de formação de 
objetivos, planejamento de carreira, vida. Falta um "pouco de óleo para 
lubrificar o motor que tem muita potência". 

Exercício de pensar sobre a carreira a longo prazo é fundamental – uma 
prática pouco comum entre engenheiros e docentes. 

Facilita e agiliza a inserção do novo docente na organização. Favorece o 
networking entre mentor e mentorado, do mentorado com outros 
professores, pesquisadores e estudantes. 

Ajuda o jovem docente a encontrar uma linha de atuação mais clara e 
diferenciada. Acredito que a evolução na carreira seja acelerada. 

 

b) Avaliação dos mentores 

Nas avaliações dos mentores há o reconhecimento explícito (e 

alguns enfáticos) da importância da experiência para a Poli. Consideram 

gratificante a possibilidade de expor a história de vida, suas experiências e 
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superação de desafios. E também por ser uma oportunidade de rever a 

própria trajetória.  

Apesar de reconhecerem a grande dificuldade na disponibilidade de 

tempo, desejam continuar como mentor, com o mesmo mentorado e 

eventualmente com outro novo docente. Alguns depoimentos de mentores: 

A maior contribuição foi apoiar com otimismo o projeto que considero bom. 
Passar confiança na idéia de que é preciso / possível realizar um plano 
pessoal associado à atuação em uma instituição que , por ser publica, tem 
(deveria ter) um projeto social para seus professores 

Uma contribuição tem sido a discussão de aspectos práticos e a 
apresentação da mentorada a outros docentes experientes / comprometidos 

Reforcei a importância de algo que o mentorado já tem consciência: uma 
consistente base científica para a carreira do docente. 

Elaboração de um projeto de carreira ambicioso, consistente e factível. 

Procurei passar a importância de se dedicar tanto ao ensino na graduação, 
a projetos de pesquisa e buscar um pós-doc.  

Acredito que ajudei a ampliar as perspectivas de carreira docente, incluindo 
possibilidade de geração de patentes. Procurei fomentar condições que 
favorecem uma carreira motivadora e consistente. 

O maior aprendizado para mim tem sido o de aprender a ouvir e a analisar 
com sinceridade perspectivas de vida de tão longo prazo. 

Achei o programa muito interessante. Permitiu olhar para traz - as coisas 
que fiz e as que não fiz corretamente. Com a experiência que  tenho hoje, o 
que teria ou não teria feito. Na minha geração os diretores e titulares eram 
distantes. Essa aproximação tira os preconceitos entre as gerações. 
Possibilita conhecer o que a pessoa é, não pelo cargo que ocupa. 

Foi muito interessante compartilhar histórias de vida, conhecer melhor o 
docente como pessoa, suas motivações e talentos. 

A iniciativa é ótima e deve-se continuar com o processo! 

Se a POLI mantiver este tipo de iniciativa teremos docentes mais íntegros e, 
em menor tempo, mais integrados às políticas da POLI. 

Para a escola é muito bom - ela ganha sempre quando o corpo discente e o 
docente são preparados. 

Mentoring ajuda aprofundar mais em assuntos acadêmico. Fala-se muito de 
burocracia e política acadêmica, mas não sabemos nada uns dos outros em 
termos de contribuições geradas. 

É uma iniciativa inédita na Poli. Deve continuar, pois ajuda na integração e 
na transferência positiva de experiências. 

 

Com base nas considerações acima, considera-se que os objetivos 

traçados inicialmente foram atingidos. 

 

  



151 
 

6. ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

 

 

6.1. Procedimentos de Análise 

Martins e Bicudo (2005, p. 99) propõem um processo de análise em 

pesquisa qualitativa, com base no pressuposto de que “as unidades de significado 

não estão prontas no texto. Existem somente em relação à atitude, disposição e 

perspectiva do pesquisador”. Os autores sugerem várias leituras da documentação 

de modo a criar uma proximidade com o texto, insights e sínteses provisórias. Esse 

processo permite a emergência de eixos de compreensão ou categorias que 

agrupam assuntos e conceitos repetitivos e afins. “A localização de temas repetidos 

é importante porque apontam para os aspectos essenciais do fenômeno” 

(MARTINS; BICUDO, p. 104).  

No presente estudo, no qual o pesquisador exerceu também os papéis de 

projetista, gestor e executor dos produtos e serviços, as hipóteses sobre as 

categorias surgiram ao longo do desenvolvimento do serviço e da pesquisa, e não a 

priori. A hipótese central que foi se configurando era que os fatores estariam 

agrupados em torno de quatro categorias, quais sejam: (i) o próprio aluno; (ii) a 

estrutura do serviço; (iii) os apoiadores envolvidos no serviço e (iv) o ambiente. 

 

6.2. Categorias e Fatores 

A análise dos dados coletados nos três casos – isto é, observações, 

avaliações e entrevistas com os envolvidos (i.e., alunos, mentores, trainees, novos 

docentes, orientadores de carreira e responsáveis por recrutamento de alunos para 

empresas) possibilita identificar alguns fatores que têm impacto direto na 

aprendizagem dos alunos. Esses fatores são discutidos a seguir com base nas 

quatro categorias apontadas na Seção 6.1. 

Na categoria alunos, identificam-se quatro fatores principais. Um deles é 

a “maturidade e o comprometimento”, fator esse que tem bases teóricas no 
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modelo de Super et al. (1992). Conforme já apontado na Seção 5.3.2.5 , alunos que 

participaram do serviço em 2009 comentaram que reconhecem a importância do 

programa, mas, à época que ingressaram na Poli, não entenderam bem os 

benefícios do serviço. Acharam interessante o VECA, mas o resultado soava como 

algo distante, pois tratava de contexto organizacional e papéis de gerentes, e o 

projeto de carreira não era preocupação naquele momento, tendo sido muito difícil a 

sua elaboração. Estavam ainda procurando entender e se ajustar a nova vida – bem 

diferente e mais estressante do que antes da faculdade. Alguns alunos que haviam 

participado em anos anteriores e não levaram as oficinas de carreira a sério 

disseram que isso se deveu ao estágio de maturidade e ao fato de estarem 

passando por muita pressão para desempenho acadêmico (dependências).  

Os participantes que se inscreveram no programa por iniciativa própria 

estavam entre os mais participativos e conseguiam bons resultados ao final do 

processo. Tipicamente, eram jovens que passavam por algum desconforto / crise na 

carreira. Inclusive, uma aplicação para formandos da Computação, apesar de ter 

sido realizada no último workshop de estágio antes da formatura, possibilitou 

certificar que essa condição de maturidade e desconforto é favorável para o 

desenvolvimento dos trabalhos. Esse grupo, além de homogêneo, era composto por 

27 formandos cujos estágios lhes davam contato com o mundo profissional e os 

tornavam mais sensibilizado para o tipo de trabalho proposto.  

Os resultados dos trabalhos com os trainees e novos docentes 

(resultados parciais) corroboram a importância do fator maturidade. Como estão em 

uma etapa mais avançada de carreira e já envolvidos concretamente com questões 

profissionais, os desafios enfrentados evidenciam a importância do trabalho de 

“Gestão de Carreira & Mentoring” e tornam maior o nível de comprometimento. 

O segundo fator situado dentro da categoria “alunos” é “interesse pelo 

autoconhecimento”. Esse fator, consistente com o conceito de “exploração” de 

Super et al. (1992) e Pelletier et al. (1985), é o que desperta mais interesse de 

participantes, sejam alunos, trainees ou novos docentes, conforme ilustram os 

depoimentos a seguir.  

 
 Foi possível reconhecer melhor minhas qualidades e defeitos, 

principalmente porque nessa etapa da vida você se sente muito confuso 
e necessita da definição do seu perfil para encaminhar sua carreira. 

 Atividade muito importante, deveria ser realizada no início e fim da 
formação da Poli. Deve atingir mais pessoas 
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 Não conhecia o Mapcom e me surpreendi bastante. Acho que é uma 
atividade para se desenvolver durante todo o período em que se está na 
Poli, e não somente no último ano. 

 Muito elucidativo [...], esclarecedor [...], proveitoso para avaliar meu 
autoconhecimento e criar perspectivas de mudança [...]; mostra coisas 
que nós não queremos ver. 

 

O interesse em conhecer mais sobre si mesmo é natural, não exige muito 

esforço, e a expectativa em relação aos resultados estimula que os questionários 

sejam preenchidos com atenção. Muitos trainees e novos docentes solicitaram 

inclusive explicações mais detalhadas e contextualizadas à realidade organizacional. 

O terceiro fator dentro da categoria “alunos” é a “importância do 

desenvolvimento de competências” – fator esse com sustentação teórica no 

conceito de competências desenvolvido por Zarifian (2003), Crawley (2002), Dutra, 

(2001) e Fleury e Fleury (2001). A maioria dos profissionais tem preocupação em 

melhorar seus desempenhos e suas competências, em especial aquelas 

identificadas como deficientes e que, embora não ensinadas nos cursos de 

Engenharia, ampliam a empregabilidade do engenheiro. Como os modelos utilizados 

no programa apontam estratégias para desenvolvimento de competências, esse 

fator desperta muito interesse, conforme alguns depoimentos, a seguir. 

 

 Pude reconhecer melhor minhas qualidades e defeitos. 

 O evento mostra que o aperfeiçoamento pessoal é contínuo e 
interminável. 

 Interessante para o desenvolvimento profissional. 

 [O curso traz o] reconhecimento do valor profissional da facilidade que 
os engenheiros têm para modelagem, fazer paralelo entre situações 
semelhantes, mas nem sempre facilmente perceptíveis; facilidade para 
transposição de modelos mentais entre realidades diferentes.  

 Muito boa iniciativa, que complementa a formação do politécnico. 

 

A Ferramenta VECA mostrou-se adequada para a identificação de 

potencial de competências profissionais e para relacionamento, exceto para os 

ingressantes, que ainda não estão familiarizados com o contexto organizacional. A 

forma de apresentação dos resultados é adequada para orientar desenvolvimento de 

competências, pois indica “o quê”, “como” e “quando” desenvolver. 

Ademais, observou-se que competências agregadas fazem sentido para 

os participantes. A equivalência entre etapas da “Metodologia de Projeto” e a 

competência da engenhosidade (Subseção 3.2.3.4) também faz sentido e integra 

dois conceitos muito relevantes para o trabalho dos engenheiros. Outra competência 
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que se destacou foi a de “Aprender a aprender” ou dimensão metacognitiva do 

modelo de Bloom-Krathwol (ANDERSON E KRATHWOL, 2001). 

Para os trainees e novos docentes esse fator mostrou-se mais 

significativo ainda, pois já vivenciam concretamente a importância do 

desenvolvimento de competências. Para esse público-alvo e para os discentes da 

Escola Politécnica, verifica-se que o interesse por esse fator confirma a pesquisa de 

Brighenti (1995) sobre as maiores dificuldades dos engenheiros durante o exercício 

profissional, assim como os vários relatórios de associações de classe (e.g., ABET, 

2000; CNI, 2006; FEANI, 2005). 

O quarto fator localizado na categoria “alunos” consiste nas “atividades 

de reflexão e criação”, como análise de trajetória (e.g., história pessoal e inventário 

de experiências), know-how (e.g., cursos e leituras), perfil, histórico de performance, 

rede de relacionamento, elaboração de projeto de carreira (e.g., desenvolvimento de 

Mapa de Objetivos e Plano de Ação). Esse fator, que tem sustentação teórica no 

conceito de “ativação do desenvolvimento vocacional e pessoal” de Pelletier et al. 

(1985), Parsons (1909) e Super et al. (1996), está relacionado ao nível mais elevado 

do processo cognitivo de Bloom-Krathwol (ANDERSON e KRATHWOL, 2001), 

sendo, portanto, o mais desafiador no processo de aprendizagem. 

Os alunos que participaram do programa e realizaram as referidas 

atividades de reflexão e criação de um projeto de carreira avaliaram-no 

positivamente: 

 

 Acho que deveria ter mais tempo para aprofundar mais os conceitos. 

 Achei muito interessante o evento; seria interessante se tivéssemos mais 
tempo.  

 Excelente esse primeiro contato para uma análise de gestão pessoal de 
carreira. 

 Evento importante – ao mesmo tempo global e pessoal. Passa 
informações desconhecidas da maioria dos politécnicos. 

 O trabalho me surpreendeu. Fantástico! Quero, depois de formado, 
ajudar a AEP a continuar este trabalho muito legal e importante. A oficina 
foi muito útil e com certeza vai me auxiliar neste início de carreira.  

 Interessante e nos colocou para pensar no futuro como algo mais 
concreto. 

 O workshop estava claro e realmente apontou pontos importantes de 
como me realizar no futuro. 

 

Na categoria “estrutura do serviço”, destacam-se seis fatores relacionados 

com os recursos de aprendizagem, incluindo o próprio serviço e outras atividades 

complementares, além de elementos da EaD. O primeiro desses fatores é o 
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“tamanho da turma”. Seguindo a diretriz inicial de que o acesso deveria ser 

universal e democrático, foi ofertado até 2008, um único serviço para todos que se 

interessassem, o que resultava na necessidade de se formarem turmas grandes, 

com 40 a 60 alunos. Como o aproveitamento se mostrou baixo e desestimulante, as 

turmas têm, desde 2009, apenas cerca de 20 participantes. Essa condição aliada à 

introdução de EaD e diferentes opções de aprofundamento, tem resultado em 

aproveitamento dentro da expectativa. 

O segundo fator da categoria “estrutura do serviço” consiste na 

formatação de “versões diferentes para alunos com diferentes níveis de 

demanda”. A introdução da modalidade EaD (vide a seguir) possibilitou criar uma 

espécie de funil, que possibilita que os interessados no aprofundamento do 

autoconhecimento, do projeto de carreira e do mentoring possam ser atendidos por 

mérito próprio, isto é, quem conclui uma etapa ganha o direito de participar da 

próxima. 

O terceiro fator é a “duração das oficinas presenciais”. Enquanto as 

atividades eram feitas inteiramente na modalidade presencial, o grande desafio foi 

compatibilizar a necessidade de fornecer conceitos e orientações e ainda realizar 

atividades que requeriam reflexão e criação. Foram testados vários formatos de 

distribuição da carga horária, todos insuficientes para a condução de um bom 

trabalho. Somente com a introdução do EaD, foi possível estruturar as atividades em 

três oficinas presenciais de duas horas cada, além do tempo dedicado às atividades 

de EaD. Como os resultados são significativos, os alunos interessados participam 

com satisfação e fazem os exercícios solicitados. 

O quarto fator é a “disponibilização gratuita do serviço”. Em 

conformidade com a diretriz para que o acesso fosse democrático, o serviço sempre 

foi gratuito (patrocinado). Percebe-se, contudo, uma provável diminuição do valor 

percebido pelo aluno, por associar a gratuidade com menor valor / utilidade. A 

mudança do serviço criando um “funil da meritocracia” reduziu um pouco essa 

percepção, pois, apesar de gratuito, exige dedicação. 

O quinto fator é a disponibilização do serviço como uma “atividade 

extracurricular”. O fato de o programa consistir em uma atividade externa à grade 

curricular e não “contar nota” tem tanto vantagem como desvantagem. De um lado, 

selecionam-se majoritariamente alunos com maior autonomia e determinação. De 

outro, o programa disputa o tempo dos alunos com outras atividades, o que acaba 
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fazendo com que alguns priorizem as atividades acadêmicas que demandam muita 

dedicação por conta do risco de reprovação. 

O sexto e último fator dentro da categoria “estrutura do serviço” 

corresponde aos “recursos de EaD”. A disponibilização de versões em EaD foi 

fundamental para equacionar o atendimento de um número grande de interessados. 

Em 2011, foi preparado um novo formato, com três níveis de serviço, quais sejam: (i) 

módulo “Bases para o sucesso profissional”, que é oferecido on-line e contém 

questões de autoconhecimento e informações sobre mercado de trabalho; (ii) 

oficinas de projeto de carreira, realizadas parcialmente por EaD e presencialmente e 

(iii) orientação de carreira e mentoring, presencial, individualmente ou em grupo. 

Outro módulo em EaD é o que fornece conceitos e técnicas para a elaboração do 

projeto de carreira: como se trata de uma atividade individual que requer bastante 

reflexão, é desejável que seja feita por EaD, no momento e local mais conveniente 

para cada um. Aqueles que elaboram o projeto de carreira posteriormente participam 

de duas oficinas de projeto de carreira, a qual, assim, passou a ser mais participativa 

e significativa para os alunos. Também é ofertado on-line o módulo de capacitação 

básica dos mentores, sendo essa modalidade importante tendo em vista a 

dificuldade de se congregarem todos os mentores em dia e horário fixo, por mais de 

duas horas. Com o módulo em EaD, existe mais flexibilidade para troca de 

experiências e orientações adicionais, inclusive por teleconferência. 

A terceira categoria refere-se aos “apoiadores” (mentores, orientadores 

de carreira, tutores e apoio administrativo). Para ela, foram identificados nove fatores 

principais. O primeiro corresponde ao “reconhecimento do valor do mentoring 

pelo mentor”. Os depoimentos dos mentores dos três casos (alunos, trainees e 

novos docentes) revelam que ficam muito satisfeitos por estarem contribuindo 

significativamente para a carreira do jovem profissional e de estar deixando um 

legado. 

O segundo fator é o da “capacitação dos mentores”. Inicialmente, 

acreditava-se que os mentores, por conta da grande experiência profissional, não 

necessitariam de preparação. A experiência revelou, contudo, que isso não válido 

para todos os casos. Muitos mentores têm receio de que não estejam preparados 

para o que consideram uma grande responsabilidade: influenciar no futuro de um 

jovem. Mesmo os docentes com larga experiência em orientações acadêmicas 

solicitaram uma preparação prévia para o papel de mentor. Foram dúvidas e 
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questionamentos típicos: “Devo oferecer repertórios e recursos?”; “Devo esperar que 

o orientando defina o que quer abordar nos encontros?”; “Posso inferir o que o 

orientando precisa?”; “Posso dar conselhos sobre ‘viver os seus 20 anos’? Ou foco 

apenas na questão da carreira?”; “Até que ponto não devo dar soluções e só ajudá-

lo a pensar?” e “Tenho ansiedade, pois não sei se estou procedendo ‘corretamente’”. 

O terceiro fator consiste no “perfil desejável de um mentor” (cf. TAB. 

5.2). A pesquisa realizada com alunos da graduação em processo de mentoring 

mostra que os atributos mais importantes de um mentor são: (i) interesse em 

orientar; (ii) experiência na área de interesse do aluno; (iii) conhecimento na área de 

interesse do aluno; (iv) experiência de vida e (v) reconhecimento por sua ética e 

moral. Contrariando expectativa dos organizadores, o atributo “ocupar posição de 

direção” ficou apenas em nono lugar. 

O quarto fator corresponde aos “temas de interesse para tratar com o 

mentor” (cf. TAB. 5.3). A pesquisa com alunos da graduação mostra que os temas 

de maior interesse para tratar com o mentor são: (i) escolha de trajetória de carreira; 

(ii) processo de tomada de decisão; (iii) motivação e autoconhecimento; (iv) gestão 

de pessoas e liderança e (v) trabalho em equipe. 

O quinto fator é o da “compatibilidade entre área de atuação do 

mentor e a demanda do mentorado”. Esse fator motivou a sugestão para que o 

mentorado seja encaminhado para mentores com experiência no tipo de carreira 

desejada: indústria, consultoria, mercado financeiro, carreira acadêmica, 

empreendedorismo ou orientação de carreira (por consultores da AEP). 

O sexto fator é a “organização do serviço de Gestão de Carreira & 

Mentoring”. À medida que cresce a procura pelos serviços, passa a ser critica uma 

estrutura administrativa para gerenciar a demanda, receber inscrições, enviar links 

dos módulos EaD, agendar oficinas com alunos e mentores, realizar divulgações 

com antecedências necessárias (e.g., articular com parceiros e produzir material de 

divulgação) e convocar os inscritos.  

O sétimo fator é a constituição de “parcerias com entidades 

estudantis”. Assim, têm-se canais de acesso para a divulgação do programa entre 

os alunos, como é o caso das comissões de formatura, Centrinhos, professores 

simpáticos ao projeto, Poli Jr., cartazes e banners. 

O oitavo fator é a “certificação da preparação do mentorado”. Uma 

situação que gera decepção nos mentores é receber um mentorado com projeto de 
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carreira inconsistente e sem demanda definida. Para evitar essa situação, é feita 

uma entrevista com orientadores de carreira que verificam a qualidade do projeto de 

carreira e a prontidão do mentorado para conversar com o mentor. Alguns casos têm 

demanda de orientação de carreira e são resolvidos internamente.  

O nono e último fator dentro da categoria “apoiadores” consiste na figura 

do “orientador de carreira”. Esse profissional preparado para fazer orientação de 

carreira tem vários papéis, além do citado no fator anterior: esclarecer dúvidas sobre 

resultados de autoconhecimento, conduzir oficinas presenciais, tirar dúvidas sobre 

ocupações (e.g., ocupações estendidas – área financeira, marketing, consultoria, 

empreendedorismo, ONGs ou RH). 

A quarta e última categoria foi denominada de “ambiente” e corresponde 

à questão de mercado de trabalho para engenheiros e evolução tecnológica 

(fator 1) e disponibilidade de horários dos alunos (fator 2). O primeiro fator 

corresponde ao fato de que o mercado de trabalho para engenheiros recém-

formados é muito dinâmico: A demanda por uma especialização pode estar em alta 

e cair repentinamente ou estar em baixa e de repente subir. Exemplos recentes são 

os da procura por engenheiros de Telecomunicações que esteve em alta na fase 

das privatizações das empresas de telecomunicações e repentinamente ocorreu 

uma queda, devido a uma superestimativa do mercado consumidor, rapidamente 

estagnou-se e levou ao congelamento da contratação de novos engenheiros. Alunos 

que ao ingressarem no curso na época de alta demanda, quando se formam e 

encontram o mercado retraído, sentem uma grande frustração. Engenharia Civil 

experimentou um longo período de poucas contratações e de 2008 até 2011 as 

empresas não conseguem engenheiros civis na quantidade suficiente. Essas 

oscilações têm impacto direto no estado emocional dos alunos e afetam a procura 

pelo serviço de gestão de carreira, positiva ou negativamente. Já o segundo fator 

corresponde à “carga horária disponível”: dependendo do curso, alguns semestres 

têm carga horária totalmente tomada ou, ao contrário, nenhuma aula, pois todos os 

alunos estão em estágio e não vão à faculdade. É importante conhecer essas 

particularidades para programar eventos. 

6.3. Fatores Identificados das Teorias de Orientação Profissional 

As contribuições do referencial teórico “Orientação Profissional” podem 

ser rica fonte para identificar fatores importantes para serviços desta natureza, além 



159 
 

daqueles que emergiram dos três estudos de caos. Essa coletânea de conceitos 

relacionados a cada etapa do serviço é apresentada no QUADRO 6.1 a seguir. 

 

Etapas de Gestão de Carreira Bases Conceituais / Referencial Teórico 

Âncora de carreira – valores e 
competências 

 Parsons (compreensão de si, ambições, interesses) 

 Pelletier (identificar valores e interesses) 

 Schein (identidade profissional) 

Estilo de comunicação – perfil e 
comportamento interpessoal e 
VECA 

 Parsons (capacidades, recursos, limites) 

 Pelletier (leque de habilidades e talentos) 

 Super (tarefa exploratória) 

História de vida 
 Parsons (entrevista de orientação) 

 Super (perspectiva do tempo – passado e presente) 

Conhecimento de cenário e 
oportunidades 

 Parsons (conhecer diferentes tipos de trabalho) 

 Super (informações sobre o mundo do trabalho) 

 Pelletier (tarefas exploratórias) 

Visão de futuro 
 Parsons (ambição, interesses) 

 Joel Barker – DVD O poder da Visão 

Relação de objetivos   Pelletier (identificar interesses e avaliar desejabilidade) 

Ponderação de objetivos 

 Parsons (entrevista de orientação) 

 Super (orientação para realidade) 

 Pelletier (desejo x realidade, analisar estabilidade de 
interesse) 

Plano de ação 

 Parsons (entrevista de orientação) 

 Super (realismo) 

 Pelletier (decidir, planificar e operacionalizar) 

Bases de legitimidade 
 Yonamine e Martini

57
, baseado em Weber e French Jr. e 

Raven 

Oficinas em grupo  Pelletier ADVP
58

 oficinas em grupo 

Gestão de carreira 
 Pelletier (proteger decisão, escolhas substitutas) 

 Arthur et al. (carreira inteligente) 

Mentoring  
 Benefícios do mentoring:  Baranik et al., 2010; Allen et al., 

2004; Chao et al., 1992; Fowler et al, 2005; Whiteley et al , 
1993 

QUADRO 6.1: Etapas de “Gestão de Carreira & Mentoring" x contribuições do referencial teórico em 
Orientação Vocacional e Profissional 
Fonte: autor, baseado em Ribeiro e Uvaldo (2007), Super et al.(1992), Pelletier (1985), Baranik et al., 
2010; Allen et al, 2004 apud Baranik, 2010; Chao et al., 1992; Weber (1967); French Jr. e Raven 
(1960) 

 

                                                           
57

  YONAMINE; MARTINI. Bases da legitimidade para evolução na carreira. In: X Simpósio Brasileiro 
de Orientação Vocacional & Ocupacional, S. Paulo, 6 out. 2011. Comunicação pessoal. 

58
  Ativação do desenvolvimento vocacional e profissional. 
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6.4. Fatores Identificados a Partir de Todas as Contribuições do Referencial 

Teórico 

A partir de uma abordagem essencialmente teórica, foram identificados 

fatores que podem ser objetos de pesquisa futura. Na FIG. 6.1, encontra-se um 

mapa conceitual com os fatores que teoricamente impactariam na eficácia da 

aprendizagem dos alunos em “Gestão de Carreira & Mentoring”. 

 

 

6.5. Fatores identificados a Partir do Estudo de Casos 

Especificamente para o estudo de casos desenvolvido nesta pesquisa, foi 

identificado um subconjunto de fatores que fazem parte do mapeamento teórico. 

Esses fatores estão representados na FIG. 6.2. 
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FIGURA 6.1:Mapa conceitual com os fatores que teoricamente impactariam na eficácia da aprendizagem dos alunos em “Gestão de Carreira & Mentoring”.  
Fonte: elaborada pelo próprio autor, com base no Referencal Teórico 
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FIGURA 6.2. Mapa conceitual com os fatores identificados no Estudo de Casos.  
Fonte: elaborada pelo próprio autor, com base no Estudo de Casos e Análise de Dados. 
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. 

7. CONCLUSÕES 

 

 

 

A formação complementar dos engenheiros (atuais e futuros) em 

competências demandadas pelo vários segmentos da sociedade é uma questão 

presente e de alta relevância, conforme declarações de entidades de classe (em 

especial, ABET, 1999; FEANI, 2005; CNI, 2006), órgãos governamentais (e.g.,MEC, 

FINEP), educadores (e.g., UNESCO /DELORS, 2010; PAQUAY et al., 1998; 

ZARIFIAN, 2003) e pesquisadores (e.g., SILVEIRA, 2005; CRAWLEY, 2002). No 

entanto, essa não é uma missão trivial – basta comparar o volume de ações 

institucionais efetivas com o volume de declarações e apelos sobre a importância.  

Neste contexto, esta tese tem como tema um tipo de atividade 

complementar que pode trazer contribuição efetiva para o desenvolvimento de 

algumas das novas competências requeridas do perfil do engenheiro. Essa atividade 

é aqui chamada de “Gestão de Carreira & Mentoring” e, a partir do tema 

empregabilidade – que interessa a maioria dos alunos de engenharia –, busca 

promover atividades individuais e grupais que visam desenvolver competências 

como conhecimento, consciência, habilidades e atitudes. 

O referido tema foi traduzido no problema de pesquisa  

“Que fatores impactam a eficácia de aprendizagem de atividades 

complementares desenvolvidas para preparar os alunos59 de 

engenharia para uma transição satisfatória para o mundo 

profissional?” 

A resposta a essa pergunta de pesquisa é consolidada neste capítulo. 

Inicialmente, na Seção 7.1, são apresentados os fatores mais relevantes que foram 

identificados em três estudos de casos de aplicação do programa de “Gestão de 

Carreira e Mentoring": (i) entre alunos da graduação da Escola Politécnica, (ii) entre 

trainees de TI de uma empresa líder em seu segmento, e (iii) entre novos docentes 

                                                           
59

 Conforme nota da página 3, além dos alunos da graduação, a pesquisa contemplou outros dois públicos 
relacionados ao público inicial: trainees (engenheiros recém-formados) e novos docentes da Escola Politécnica, 
por terem sido alunos até recentemente e por serem formadores de opinião dos alunos. 
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da Escola Politécnica. Em seguida, na Seção 7.2, retomam-se os objetivos gerais e 

específicos propostos no início da pesquisa para se proceder a uma verificação dos 

resultados alcançados. Na Seção 7.3, apresenta-se uma síntese das contribuições 

trazidas pela pesquisa e das limitações dos resultados. Por fim, na Seção 7.4, faz-se 

um encerramento deste trabalho e introduzem-se propostas de futuras pesquisas 

que podem ser desdobradas a partir deste trabalho. 

 

7.1. Fatores que Impactam a Aprendizagem dos Alunos 

Com base na análise dos dados desta pesquisa, envolvendo os três 

públicos-alvo supracitados, chegou-se a algumas conclusões quanto aos fatores 

mais relevantes na aprendizagem dos alunos. Esses fatores, como apresentado no 

Capítulo 6, estão agrupados nas categorias “aluno”, “estrutura do serviço”, 

“apoiadores” e “ambiente”. 

Em se tratando dos fatores relacionados à categoria “aluno”, destacam-se 

quatro fatores. O primeiro é a “maturidade” para gestão de carreira (SUPER et al., 

1992, p. 80) ou competência para gestão de carreira inteligente (KHAPOVA et al., 

2007). Refletir sobre carreira, investir no autoconhecimento, pesquisar 

oportunidades do mercado de trabalho, criar um projeto de carreira, criar um plano 

de ação, analisar factibilidade e gerenciá-los requer maturidade, a qual, por sua vez, 

implica autonomia, interesse, comprometimento e gradual fortalecimento de uma 

identidade profissional. Trabalhar na elaboração da própria história de vida e na 

visão do futuro contribui para aumentar o senso de identidade profissional. 

O segundo dentro da categoria aluno é a disposição para o 

“autoconhecimento” (i.e., melhorar o conhecimento de si próprio), buscando-se 

identificar valores, interesses, pontos fortes e fracos, talentos especiais, perfil 

comportamental e, especialmente, competências interpessoais.  

O terceiro fator é o interesse em “desenvolver competências”, o que vai 

desde a abertura para fazer uma avaliação honesta até o reconhecimento, a 

valorização e aplicação das competências já desenvolvidas e também a disposição 

para gerenciar os pontos fracos. Por fim, tem-se a capacidade cognitiva para 

manter-se atualizado acerca do cenário e das oportunidades que estejam ou 

possam ser alinhados com seus valores, interesses e perfil. Nesse caso específico, 

utiliza-se cada vez mais as redes sociais e os sítios eletrônicos de pesquisa. Um 
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projeto de carreira consistente, baseado em autoconhecimento e conhecimento do 

cenário e oportunidades profissionais, é motivador quando alinha pontos fortes com 

desafios significativos. 

Não obstante, compete sublinhar que fatores desfavoráveis ocorrem 

quando não há consciência da importância de se pensar e gerenciar a carreira (atual 

ou futura) e se adota uma atitude reativa. Igualmente desfavorável é a ausência de 

consciência ou disposição para desenvolver competências não técnicas ou soft 

skills, mantendo-se na arrogância ou na crença da autossuficiência do supertécnico. 

Também é desfavorável a visão estreita de carreira, imbuída de foco em poucas 

alternativas. 

No que diz respeito aos fatores relacionados à categoria “estrutura do 

serviço”, destacam-se três pontos. O primeiro é que um fator altamente favorável é 

conseguir condições e oportunidades para troca de experiências e insights 

entre os participantes, o que normalmente é facilitado em grupos pequenos (com 

no máximo 20 participantes). O papel do grupo é importante para a aprendizagem, 

pois o processo deixa de ser apenas cognitivo e passa a ter um caráter 

experiencial, vindo dos depoimentos dos participantes. 

Outro ponto favorável consiste no fato de poder contar com recursos de 

EaD, pois possibilitam que: (i) o programa seja segmentado por diferentes níveis de 

interesse em aprofundamento; (ii) os participantes recebam os conteúdos 

informativos (i.e., conceitos, ferramentas e roteiros de trabalhos individuais) com 

antecedência, de modo a poderem realizar as atividades individuais de reflexão e 

criação no tempo e local mais conveniente e (iii) as oficinas presenciais sirvam 

basicamente para troca de experiências, esclarecimento de dúvidas, 

aprofundamento e contextualização para situações reais. Com o formato de EaD é 

possível atender a todos interessados em assuntos básicos (i.e., autoconhecimento 

e informações sobre o mercado de trabalho para engenheiros) e, em outro módulo, 

atender de modo seletivo àqueles interessados em aprofundar o autoconhecimento 

e o projeto de carreira e, se aplicável, em encaminhar para um programa de 

mentoring. Alinhado com a diretriz da ABET-EC2000 (1999), o foco do ensino a 

distância, assim como do presencial, deve ser na aprendizagem de competências 

pelo aluno, e menos no ensino de conteúdos por um professor, devendo o docente 

ter o papel de facilitador e orientador. Além disso, vale apontar que a capacitação de 
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mentores também é bastante favorecida com recursos de EaD, pois mentores 

tipicamente dispõem de pouco tempo.  

Outro fator favorável é poder contar com estrutura administrativa de 

apoio, caso a demanda de interessados seja grande. Nesse caso, a logística passa 

a ser uma questão crítica: organização de eventos, divulgação, agendamento de 

formação dos mentores, inscrições e convocações etc. 

No que tange aos fatores relacionados à categoria “apoiadores”, há duas 

questões pertinentes. Um fator crítico é conseguir formar uma rede de mentores, 

capacitá-los e dar um acompanhamento nos primeiros encontros com os seus 

respectivos mentorados. O serviço de mentoring deve ter um adequado nível de 

estruturação para que os resultados sejam efetivos, evitando que o mentor se 

frustre e perca interesse nessa contribuição pessoal. Bons mentores dispõem de 

tempo muito escasso e, por isso, o processo precisa de um nível adequado de 

estruturação, para que o tempo concedido pelo mentor seja produtivo. Nesse 

sentido, é importante definir claramente os papéis dos participantes e informar 

tanto o mentor quanto o mentorado desses papéis, para evitar falsas expectativas. 

Um dos papéis do mentorado, por exemplo, é responsabilizar-se pelo agendamento 

dos encontros. 

A segunda questão está relacionada com a figura do orientador 

profissional (i.e., consultor ou orientador de carreira ou docente capacitado para o 

papel). O orientador profissional conduz as oficinas presenciais, atende a demandas 

individuais na elaboração do projeto de carreira, esclarece pontos específicos do 

autoconhecimento e realiza uma auditoria de qualidade nos projetos de carreira dos 

interessados em ter um mentor.  

 

Quanto aos fatores relacionados à categoria “Ambiente” – um fator de 

peso é o das demandas do mercado de trabalho das várias especializações e das 

ocupações estendidas. Em horizontes de tempo de cinco anos podem ocorrer 

grandes oscilações. Outro fator relacionado ao ambiente é o tempo disponível para 

se dedicar às atividades de gestão de carreira e mentoring. O tempo disponível 

depende de variáveis como período de estágio, período de intercâmbio no exterior, 

dedicação intensa a projetos (trabalho de formatura, provas, projetos sociais, 

culturais). 
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7.2.  Verificação dos Objetivos Geral e Específicos  

Conforme disposto na Introdução, o objetivo geral desta pesquisa é: 

“Conduzir estudos de casos para descrever e avaliar experiências de ensino-

aprendizagem de atividades complementares gratuitas desenvolvidas no âmbito da 

Escola Politécnica e voltadas para o desenvolvimento de competências profissionais 

e, portanto, para uma melhor preparação de alunos de engenharia para a transição 

para o mundo profissional”. A descrição e análise dos casos forneceriam subsídios 

para identificar os fatores favoráveis e desfavoráveis. Quanto a esse objetivo, cabe 

destacar que a possibilidade de experimentar várias versões do serviço e com três 

diferentes públicos de fato permitiu a identificação dos fatores relevantes para a 

eficácia da aprendizagem. O relato da evolução do processo utilizado, nas suas 

várias versões traz também contribuições para identificar alguns fatores relevantes. 

– fatores esses aqui agrupados nas categorias apontadas na Seção 7.1. 

Em relação a cada um dos objetivos específicos, destacam-se os 

seguintes aspectos: 

• Identificar fatores que impactam a motivação e envolvimento dos 

acadêmicos de diferentes perfis (i.e. formandos, egressos e novos 

docentes) para participar e concluir atividades extracurriculares 

constituídas basicamente por reflexão, deliberações e práticas 

relacionadas à sua subjetividade e questões profissionais. 

A pesquisa possibilitou identificar prováveis fatores que impactam a 

motivação e envolvimento: nível de maturidade; contato experiencial 

prévio com atividades profissionais em organizações (o que 

diretamente revela a importância dos estágios) e adequada 

organização do serviço oferecido de modo que os resultados 

percebidos pelos alunos ao longo do trabalho relacionado ao tema 

Carreira e Desenvolvimento Profissional sejam significativos e úteis.  

 

• identificar e aplicar contribuições interdisciplinares da Engenharia de 

Computação, Psicologia Cognitiva, Educação e Administração, tanto 

para o desenho de modelos e ferramentas educacionais de atividades 

complementares quanto para a compreensão dos processos de 

desenvolvimento de competências dos alunos.  
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Essas contribuições foram identificadas e pesquisadas à medida que 

se desenvolvia a pesquisa. Além de terem auxiliado na identificação 

dos fatores relevantes, elas podem servir de base conceitual para a 

capacitação de docentes ou consultores interessados em desenvolver 

um serviço semelhante em outra instituição de ensino superior. 

 

• Avaliar e diferenciar os potenciais do ensino presencial e do ensino a 

distância (EaD) buscando identificar e aplicar as contribuições das 

tecnologias de EaD (Ensino a Distância) para desenvolvimento de 

atividades complementares extracurriculares constituídas por 

reflexões, deliberações e ações relacionadas à subjetividade e 

questões profissionais dos alunos. 

Observou-se que de fato os recursos baseados em EaD contribuem 

significativamente para equacionar os desafios de preparação prévia 

dos participantes (alunos e mentores), sem a necessidade de terem 

de se deslocar em datas e horários rígidos. A realização de oficinas 

presenciais após a etapa de EaD tornou essas oficinas mais 

dinâmicas e significativas. Por outro lado, por limitação de tempo e 

recursos, muitas funcionalidades de EaD não foram devidamente 

exploradas (Chat, Fórum,...) 

 Discutir a importância de fatores como ambiente, estrutura, modalidade 

pedagógica, recursos humanos de apoio, para a eficácia do serviço 

“Gestão de Carreira & Mentoring”. 

Conforme apresentado em “Análise de dados e discussão dos 

resultados” (cap. 6), os fatores ambiente, estrutura e recursos 

humanos de apoio, considerando-se suas importâncias, foram 

consideradas como categorias, isto é, agrupamento de fatores 

correlatos. Os fatores da categoria Estrutura são: 1) Adequado 

tamanho da turma da oficina presencial para que possibilite interação e 

troca de experiências e insights; 2) Conteúdos ajustados a diferentes 

demandas; 3) Duração da oficina; 4) Gratuidade; 5) Não valer crédito 

acadêmico e 6) Recursos de EaD. Os fatores da categoria Recursos 

humanos de apoio são: 1) Valorização pelo mentor do seu papel; 2) 

Preparação do mentor; 3) Perfil do mentor; 4) Possibilidade de atender 
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os temas de interesse do mentorado; 5) Experiências do mentor; 6) 

Organização do serviço; 7) Parcerias com entidades estudantis; 8) 

Avaliação da qualidade do material preparado pelo mentorado antes 

de encaminhá-lo para o mentor; 9) Atuação do Orientador de Carreira. 

Os fatores da categoria Ambiente que tem influência na motivação e 

aproveitamento do serviço de Gestão de Carreira & Mentoring são: 1) 

Perspectivas do mercado de trabalho a curto e médio prazo; 2) 

Evolução tecnológica que impacta no mercado de trabalho; 3) grade 

curricular que impacta na disponibilidade dos alunos para atividades 

extracurriculares. O fator modalidade pedagógica que possibilita 

melhor aproveitamento é a combinação da modalidade à distância 

(EaD) para atividades individuais prévias seguida de oficinas 

presenciais em pequenos grupos. 

 

7.3. Contribuições e Limitações da Pesquisa  

Entendendo que a complexidade do mundo contemporâneo tornou 

imprescindível a abordagem interdisciplinar, esta tese apresenta alguns fomentos 

interdisciplinares consistentes para a formação de engenheiros, como é o caso da 

Educação, Tecnologia de EAD, Psicologia e Administração. Além disso, a descrição 

e a análise dos dados aqui empreendida podem fornecer subsídios para replicação 

da experiência em outras instituições. Em outras palavras, o conteúdo usado nas 

atividades complementares e o registro das experiências podem ser usados para 

capacitação de professores interessados em inserir essas atividades nas suas 

disciplinas. Pode-se elaborar proposta para inserção transversal do trabalho na 

grade curricular, em disciplinas afins como Estágio e Introdução à Engenharia. 

Todavia, vale ressaltar que, embora a análise dos dados dos três casos 

tenha possibilitado a identificação de alguns possíveis fatores que impactam a 

eficácia do aprendizado em “Gestão de Carreira & Mentoring”, não foi realizada uma 

mensuração desses fatores. Conforme aponta Torres Jr. (2007), trabalhos dessa 

natureza têm resultados denominados de ulteriores, isto é, são difíceis de avaliar, 

pois podem ocorrer em diferentes graus e em diferentes prazos. Além disso, os 

fatores identificados são numerosos e exercem influência entre si. 
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Outra limitação dessa pesquisa está relacionada com o seu caráter 

exploratório. Como o estudo está baseado em poucos casos, não se pretendeu 

propor modelo ou teoria conclusivo.  Igualmente, por limitação de escopo e recursos, 

não foram abordadas todas as questões pertinentes, como seria o caso da 

dimensão das competências emocionais e do fator interatividade em EaD (e.g., 

chats e fórum). 

 

 

7.4. Considerações Finais 

Conforme colocado em justificativas para desenvolvimento do tema 

(Seção 1.3), as demandas por engenheiros com novo perfil é real, atual e com 

perspectivas de crescimento. Os países desenvolvidos, os em desenvolvimento e os 

emergentes têm déficit de engenheiros tanto em termos quantitativos quanto 

qualitativos.  

Esta pesquisa de natureza exploratória teve o objetivo de apresentar, na 

forma de estudos de casos, experimentos pedagógicos que poderiam ser 

consideradas atividades complementares. O objeto dessa atividade complementar 

foi o serviço de “Gestão de Carreira & Mentoring”, que pode ser uma alternativa para 

suprir parte do déficit qualitativo na formação de engenheiros. A partir de reflexões 

sobre carreira, o serviço disponibilizado para o aluno visa despertar a consciência da 

importância da gestão da carreira para o seu desenvolvimento profissional e a 

melhoraria da sua empregabilidade. 

O doutorado que fomentou esta tese foi uma oportunidade para aplicar 

conhecimentos e experiências no desenvolvimento de uma proposta de atividades 

complementares para disponibilizar aos alunos e professores da Escola Politécnica 

atividades que visam à complementação da formação discente com competências 

importantes, mas que não fazem parte da grade curricular. O conteúdo produzido e 

o registro das experiências nesta tese podem gerar um material para capacitação de 

professores interessados em inserir essas atividades de modo transversal nas suas 

disciplinas. 

A conjugação de contribuições da tecnologia de EAD, Educação, 

Psicologia e Administração ampliou horizonte e enriqueceu o processo de 

identificação dos fatores. Experimentação de modelos e ferramentas com alunos de 
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engenharia possibilitou muitas aprendizagens. Envolvimento de ex-alunos em um 

programa brasileiro de Mentoring possibilitou testar as ferramentas com um público 

mais maduro e perceber a importância desse fator. 

Por fim, cabe apontar que, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, 

foram identificados alguns temas interessantes que podem ser objetos de futuras 

pesquisas. São eles: 

 

 Realizar experimentos de capacitação de docentes interessados em 

inserir o trabalho de gestão de carreira e mentoring em sua disciplina; 

 Pesquisar impactos de fatores específicos ou entre fatores específicos 

utilizando pesquisa qualitativa e quantitativa; 

 Desenvolver pesquisas quantitativas com os participantes (alunos, ex-

alunos, gestores que contratam politécnicos e professores) para 

aumentar a acuidade dos resultados da pesquisa, em pontos 

específicos; e 

 Pesquisar a possibilidades de incorporação na grade curricular, de 

modo transversal, a partir de disciplinas como Introdução à Engenharia 

e/ou Estágio Obrigatório. 

 Aprofundar os estudos de casos com outros públicos e amostras 

maiores, coletando dados quantitativos para construções de modelos 

teóricos. 

 Aprofundar a pesquisa de personalização de aprendizagem por EaD, 

baseada em estilos de aprendizagem. 

 Refinar e aprofundar o processo de Gestão de Carreira utilizando o 

modelo de Pelletier. 

 Retomar as contribuições coletadas em referencial teórico (teorias, 

modelos e técnicas), para aprofundar, refinar e aperfeiçoar o serviço 

“Gestão de Carreira & Mentoring”. 
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APÊNDICES E ANEXOS  

 

APÊNDICE A - EXEMPLO DE ÂNCORA DE CARREIRA 
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APÊNDICE B - EXEMPLO DE ESTILO DE COMUNICAÇÃO 
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APÊNDICE C – EXEMPLO DE HISTÓRIA DE VIDA 

 

 

 
ALUNO DA COMPUTAÇÃO E EMPREENDEDOR 
Aos 12 anos resolvi aprender HTML e montei um site que, na época, 
atingiu dez mil visitas. Num aniversário algum tempo depois pedi de 
presente um passeio na Santa Ifigênia e comprei vários componentes 
eletrônicos e ferramentas. Eles renderam um projeto pra escola de um 
jogo eletrônico, na quarta série. 
Anos mais tarde, optei pela engenharia e durante a graduação descobri 
meu interesse pelo empreendedorismo. Participei de cursos e 
competições internos, e depois, junto com um excelente grupo de 
amigos, participei do Desafio SEBRAE, ficando em 8º lugar dentre 3500 
só no estado de São Paulo. 
Com o tempo tomei noção do meu potencial, e minha capacidade de 
realização ao me comprometer com uma ideia. Hoje procuro 
oportunidades para explorar esse potencial na minha carreira 
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APÊNDICE D - EXEMPLO DE MAPA DE OBJETIVOS 
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APÊNDICE E - EXEMPLO DE PONDERAÇÃO DE OBJETIVOS 

 

Objetivo: Desenvolver habilidades necessárias para ocupar o cargo de coordenador. 

  

O quanto acredito que seja possível atingi-lo? (0 a 10) 9 

O quanto estou automotivado (= predisposto a enfrentar desafio e desconforto) 
(0-10) 

9 

Da forma que está enunciado, o quanto (%) 
depende...  

de mim 70% 

de outros / da empresa 30% 

Pelo que sei do quanto me vai custar ($ e esforço), o quanto acho que vale a 
pena (0-10) 

10 

Pelos meus próprios critérios de valor, o quanto eu acho que mereço (0-10)  8 

Fatores 
organizacionais 

Favoráveis: mudanças na empresa, realocação de pessoas, 
necessidade de novos líderes 

Desfavoráveis: grande número de pessoas capacitadas com mais 
tempo de carreira 

Fatores 
pessoais 

Favoráveis: conhecimento, atitude, organização, reconhecimento por 
parte de clientes 

Desfavoráveis: pouco poder de persuasão, negociação e pouca 
cobrança 

O quanto de fato eu quero (0-10) 10 

 

Enunciado melhorado (ou desdobramento em objetivos-meio/ como):  
Ter mais atitude em reuniões 
Me expor mais 
Assumir papel de gestão de projetos 
Atuar mais nas cobranças de prazos e metas 

 

APÊNDICE F - EXEMPLO DE PLANO DE AÇÃO 
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APÊNDICE G – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA VISÃO DO FUTURO E MAPA 

DE OBJETIVOS 

1) Qual é a sua Visão do Futuro? 
Como você configuraria o “auge” da sua carreira? 
Sugestões para ajudar a desenhar essa visão: 

 Use como referência a sua História de Vida e as suas Âncoras de 
carreira (mais fortes). 

 Imagine sendo homenageado por seus colegas e familiares quando 
atingir esse “auge” – o que eles diriam nessa homenagem? 

 Nessa Visão do Futuro inclua aspectos profissionais e pessoais / 
familiares relacionados à sua carreira 

 Use como referência os exemplos: 
 

Criei uma grande empresa de computação, que está contribuindo para o 
desenvolvimento do Brasil e vai inspirar novos empreendedores. Quero ter 
criado algo muito grande e relevante internacionalmente, sempre com muita 
ética e dentro da lei. Essa empresa tem um ambiente de trabalho onde os 
colaboradores tem muito prazer em estar, com trabalhos cheios de desafios e 
motivadores. 

 

A Poli 2015 é referência nacional e internacional em ensino, pesquisa e 
extensão universitária.  Está comprometida com o desenvolvimento 
sustentável nas dimensões social, econômica e ambiental. Tem administração 
flexível e integrada. 
O engenheiro da Poli 2015 tem formação abrangente, tanto sistêmica quanto 
analítica, fundamentada em sólidos conhecimentos das ciências básicas para 
a Engenharia, com a atitude de sempre aprender. É competente no 
relacionamento humano e na comunicação. Tem postura ética e 
comprometimento cultural e social com o Brasil. 

 
2) Faça uma lista de seus objetivos de vida e profissionais  

 Brainstorming (imaginação e intuição) 

 Sugestão - depois do brainstorming, complemente a lista usando como 
pista, cinco verbos: Conhecer (cursos, leituras, ...), Fazer (viver 
experiências),Ter (patrimônio, bens,...), Relacionar (familiares e 
networking) e Ser (autodesenvolvimento) 

 
3) Elabore um Mapa de Objetivos 

Mapa de objetivo é a organização em forma gráfica, dos encadeamentos de 
objetivos-fim e objetivos-meio. 
Coloque a sua Visão de Futuro no topo (objetivo-fim de maior nível). 
Os objetivos-meio de menor nível são os objetivos de curto prazo e que darão 
sustentação para realizar os objetivos de médio e longo prazo. 

 
4) Os passos 1,2 e 3 são iterativos – depois que fizer uma primeira versão do 

Mapa de Objetivos, reveja a Visão, identifique novos objetivos (meio e fim) 
que faltam para criar um encadeamento consistente e, eventualmente, 
rearranje o Mapa. 
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APÊNDICE H – EXEMPLO DE MAPA DE OBJETIVO – NOVO DOCENTE 

 

Fonte: documentação projeto mentoring novos docentes Poli 
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ANEXO A – RESUMO DA AULA-MAGNA “DE CALOURO A ENGENHEIRO”. PROF. 

Dr. J. SIDNEI MARTINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatro carreiras que se complementam 

Carreira Pessoal 

 Infância 

 Adolescência 

 Adultos Juniores 

 Adultos plenos 

 Adultos seniores 

 Adultos eméritos 

Carreira Profissional: 

 Estudante 

 Estagiário 

 Engenheiro Junior 

 Engenheiro pleno 

 Engenheiro sênior 

 Gerente 

 Diretor 

Carreira Social 

 Dependente 

 Contribuinte 

 Colaborador 

 Coordenador  

 Líder 

Projeto de Vida 

• Saber onde se está 

• Saber onde se quer chegar 

• Saber como chegar lá 

• Reunir e administrar recursos  

• Mobilizá-los com determinação 

• Corrigir os desvios de percurso 

• Desfrutar do sucesso alcançado 
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ANEXO A – RESUMO DA AULA-MAGNA “DE CALOURO A ENGENHEIRO”. PROF. 

Dr. J. SIDNEI MARTINI  (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE CAPACIDADES DEVE TER O ENGENHEIRO DA POLI ? 

 

• Atuar em equipes interdisciplinares e multiprofissionais 

• Transmitir e registrar seu conhecimento e produção 

• Enfrentar novos desafios tecnológicos e sociais 

• Promover inovações 

• Conceber, coordenar, supervisionar e implementar aplicações. 

 

QUE HABILIDADES DEVE TER O ENGENHEIRO DA POLI ? 

• Convincente comunicação oral e escrita; 

• Visão crítica de ordem de grandeza;  

• Aplicação de conhecimentos teóricos a questões gerais de 

várias áreas; 

• Planejamento, construção, operação e manutenção de 

sistemas de engenharia  

 

QUAIS CAPACIDADES SÃO IMPRESCINDÍVEIS ? 

• Dominar três línguas 

• Usar computadores com eficiência 

• Navegar em redes de informação 

• Planejar e cumprir planejamentos 

• Saber vender e saber comprar 

• Dominar a aplicação do tempo 

• Dominar o stress  
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ANEXO B – PRINCIPAIS AUTORES E LINHAS DE INFLUÊNCIAS EM TEORIAS DA INTELIGÊNCIA 

  
Fonte: Indiana University. Disponível em  http://www.indiana.edu/~intell/periodIndex.shtml

http://www.indiana.edu/~intell/periodIndex.shtml
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ANEXO C – AMBIENTES PROFISSIONAIS CORRESPONDENTES AOS ESTILOS 

DE PERSONALIDADE DE ESCOLHA PROFISSIONAL – MODELO DE HOLLAND 

 

Personalidade Capacidades Perfil Ofícios preferidos 

Realista mecânicas conformista, franco, honesto, 

materialista, natural, perseverante, 

prático, modesto e estável 

mecânico, eletricista, 

capataz de fazenda 

Intelectual matemáticas e 

científicas 

analítico, prudente, crítico, curioso, 

independente, introvertido, 

metódico, preciso e racional 

biólogo, químico, 

antropólogo, geólogo, 

médico. 

Artista artísticas, 

musicais e 

literárias 

complicado, emotivo, expressivo, 

imaginativo, pouco prático, 

impulsivo, independente, intuitivo, 

não conformista e original 

compositor, músico, 

escritor, decorador de 

interiores e ator. 

Social sociais convincente, cooperador, 

amigável, prestável, idealista, 

amável, responsável, sociável e 

compreensivo 

professor, religioso, 

conselheiro, psicólogo 

e terapeuta 

Empreendedor liderança e 

facilidade de 

expressão 

aventureiro, ambicioso, 

dominador, enérgico, impulsivo, 

otimista, amante do prazer, 

autoconfiante e popular 

corretor, executivo, 

gestor, produtor de TV, 

comerciante 

Convencional trabalho de 

escritório e lidar 

com números 

conformista, consciencioso, 

prudente, conservador, 

organizado, perseverante, senso 

prático e calmo 

administrativo, analista 

financeiro, bancário, 

controller 
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ANEXO D – RELATO COMPARATIVO ENTRE DUAS PESQUISAS – 

QUANTITATIVO VS QUALITATIVO 

 

A título de ilustração, apresentam-se a seguir duas pesquisas sobre a mesma questão, qual 
seja: a importância que alunos de Engenharia atribuem a disciplinas de formação 
humanística. 
A primeira, de natureza qualitativa, é relatada em Pinto e Burnham (2010), “Disciplinas de 
formação humanística em engenharia: resistência do estudante, recursos educacionais 
motivacionais e alguns resultados”. As autoras explicam inicialmente que, ao assumirem a 
disciplina “Tópicos de Formação Humanística”, em 2005, constataram uma “resistência dos 
estudantes quanto à aprendizagem e reflexão dos temas humanísticos, assim como quanto 
à sua frequência e participação nos encontros previstos” (idem, p.1). Em um primeiro 
momento, as autoras recorreram a recursos tradicionais (e.g., leituras e aulas expositivas) e 
procuraram estabelecer a prática do diálogo, além de utilizarem parcialmente o método PBL 
(do inglês, Problem-Based Learning – Aprendizagem Baseada em Problemas). Como a 
resistência continuou, resolveram introduzir e investigar o impacto de alguns recursos 
pedagógicos distintos. Mais especificamente, buscaram abordar “os fatores que interferem 
na motivação dos estudantes durante os encontros previstos em disciplina como Tópicos de 
Formação Humanística” (idem, p.2) e responder às seguintes questões:  
1) Quais os principais fatores relacionados à resistência dos estudantes [...]?; 
2)  [De que] recursos educacionais o professor [...] pode dispor para atrair os estudantes 
[...], incitá-los a participarem [sic] das atividades e, então, animá-los no exercício do 
pensamento crítico e na aprendizagem dos temas relacionados [...]?; 
3)  Que resultados podem ser obtidos nesses espaços de aprendizagem [...]? 
 
A metodologia adotada pelas autoras foi a pesquisa-ação e, para a coleta de dados, elas 
empregaram a observação participante e a pesquisa documental. A investigação forneceu o 
seguinte diagnóstico inicial: 
 

1) Existia uma insatisfação dos alunos em relação à metodologia PBL, à qual 
estavam atrelados a necessidade de maior dedicação (quando comparada com 
o método tradicional), despreparo dos tutores e excessiva complexidade dos 
problemas propostos. Os alunos também não estavam preparados para a 
utilização adequada do método, cujo foco é na aprendizagem do aluno e não no 
ensino do professor.  

2) Apesar de os alunos afirmarem que gostam dos temas humanísticos, acabam 
dando prioridade às disciplinas técnico-profissionalizantes que requerem 
realização de relatórios e codificação de programas. 

3) A disciplina em questão adotava parcialmente o método PBL, uma vez que a 
organização desejável, em pequenos grupos, não estava sendo cumprida; e 

4) Também se identificaram outros problemas correlacionados, como: não 
adaptação de alunos que vieram do interior ou de outros Estados, necessidade 
de conciliar estudo e trabalho, redução da vida social e conflitos por questões 
éticas (uso indevido da tecnologia). 
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ANEXO D        Continuação 

A partir do diagnóstico, foram adotadas as seguintes mudanças(idem, p.3): 
 

1) incorporação do método PBL de modo adequado; 
2) escolha de problemas relacionados à comunidade para motivar a aprendizagem 

e reflexão; 
3) incentivo à utilização de modelos conceituais (mapas conceituais e ontologias) e 

ao uso de ferramentas computacionais para elaborar tais objetos: CMAPTOOL 
para mapas conceituais e PROTEGE para ontologias e web semântica; e 

4) utilização de filmes e músicas, para tornar o aprendizado mais prazeroso. 
 
Os resultados alcançados ao final do curso foram (idem, p. 4):  
 

1) capacidade de transferir as reflexões sobre problemas locais para problemas 
mais amplos (pensamento crítico-reflexivo; global-local); 

2) “(re)valorização e aprendizagem de temas humanísticos;  
3) potencialização da comunicação face a face, tendo como desdobramentos a 

organização e realização pelos próprios alunos do evento “Semana da 
Integração de Engenharia de Computação”;  

4)  integração de saberes técnico-humanísticos; 
5) desenvolvimento da autonomia; 
6) disposição para aplicar os aprendizados em projetos sociais; e 
7) aumento do significado e motivação na utilização de ferramentas computacionais 

(CMAPTOOL e PROTEGE). 
 
A segunda pesquisa, de natureza quantitativa, relatada em Peinado e Rodacoski (2008), 
teve como objetivo 
 
avaliar a percepção dos alunos de um curso de Engenharia Mecânica, da importância das 
disciplinas sociais, [sic] como forma de aprimoramento e contribuição na formação do 
engenheiro. Pretendeu-se aferir a eficácia para aprimorar a formação profissional, 
identificando-se a percepção dos alunos de Engenharia Mecânica quanto aos seguintes 
aspectos: a concordância sobre a necessidade de disciplinas sociais na grade curricular, o 
nível de dificuldade em cursar essas disciplinas, a contribuição das disciplinas sociais para o 
crescimento pessoal e responsabilidade social e contribuição para aquisição de novos 
conhecimentos. (Peinado e Rodacoski, 2008, p.2) 
Para cumprir com esse objetivo de pesquisa, foi elaborado um questionário estruturado 
contendo dez questões. Três delas serviram para estratificação da análise em (idem, p. 4): 
1 - se o aluno trabalha ou não; e se já trabalhou ou não;  
2 - série em que o aluno está matriculado; e  
3 - se o aluno cursou ou não alguma disciplina de Ciências Humanas.  
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ANEXO D        Continuação 

Oito questões com alternativas em escala Likert de cinco pontos (“concordo plenamente”, 
“concordo”, “não tenho opinião formada”, “discordo” ou “discordo totalmente”) abordavam o 
posicionamento dos alunos em relação às seguintes afirmativas (idem, p. 5): 
 4 - O curso de Engenharia deveria oferecer exclusivamente disciplina técnicas. 
5 - O curso de Engenharia Mecânica deve oferecer disciplinas sociais na grade curricular. 
6 - Gosto das disciplinas da área de humanas porque são mais fáceis. 
7 - As disciplinas da área de humanas promovem o crescimento pessoal, pois ampliam a 
visão crítica da sociedade. 
8 - As disciplinas da área de humanas me mostram novos conhecimentos teóricos que eu 
desconhecia. 
9 – As disciplinas da área de humanas me mostraram novos conhecimentos teóricos que eu 
desconhecia. 
A questão final era: “De forma geral, que grau de importância você atribui às disciplinas 
ligadas às Ciências Humanas na grade curricular?”. Para essa questão, os respondentes 
poderiam atribuir os conceitos: excelente, bom, regular, ruim ou péssimo.  
Na análise dos resultados, são comentadas as estatísticas extraídas dos dados coletados 
junto a 277 respondentes, quais sejam: 

 81,59 % trabalham ou já trabalharam; 

 36,46 % já cursaram alguma disciplina de Humanas, 8% dos quais discordam da 
necessidade da disciplina; 

 63,18% concordam que o curso deve oferecer disciplinas sociais na grade 
curricular, enquanto 22,38% discordam; 

 75,81% dos que gostam da disciplina discordam que seja por que é mais fácil; 

 75,09% concordam que as disciplinas de Humanas promovem crescimento 
pessoal, enquanto 16,97% discordam; 

 73,65% dos alunos concordam que as disciplinas de Humanas os capacitam a 
identificar a responsabilidade social na profissão de engenheiro, ao passo que 
19,49% discordam quanto a essa perspectiva; e 

 58,48% concordam que as disciplinas de Humanas possibilitam a aquisição de 
novos conhecimentos, enquanto 23,10% discordam. 

Os autores ressaltaram, contudo, que poderia existir um viés nas repostas dos alunos 
porque o pesquisador foi o próprio professor e concluem que não identificaram nenhuma 
tendência em relação às estratificações (trabalho, série cursada e experiência anterior em 
alguma disciplina de Humanas). 
Os resultados da segunda pesquisa estão coerentes com os objetivos propostos (i.e., 
percepção da importância das disciplinas de Humanas e de Ciências Sociais) e os 
procedimentos metodológicos também estão corretos.  
Entretanto, comparando-se as duas pesquisas, é possível afirmar que, para a efetividade da 
disciplina, a primeira pesquisa, apesar de qualitativa e mais trabalhosa, forneceu resultados 
mais significativos (e.g., identificar e testar diretamente com os alunos fatores como 
conteúdo, recursos pedagógicos, perfil do docente e qualidade da interação). 
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ANEXO E – GLOSSÁRIO DE COMPETÊNCIAS VECA 

 

Planejamento 
Avalia a capacidade de planejar e projetar no futuro os desdobramentos de 
suas ações, conceituando e aprofundando o entendimento das situações para 
estabelecer e prover de objetivos sua estratégia. Mensura a eficácia com que 
planeja atividades, definindo estratégia e necessidades para a execução da 
mesma. 
 
Organização 
Avalia a capacidade de estruturar as atividades e seguir padrões que 
suportem a execução das tarefas. Define fluxos e estruturas com lógica e 
visão de custo vs. benefício do uso de recursos, dotando os projetos de 
condições que promovam a qualidade de sua execução. 
 
Controle 
Avalia a capacidade de analisar, em função de indicadores de resultados, o 
desempenho de processos, pessoas e estratégias. Mensura a eficácia da 
gestão, qualidade do follow-up que implementa e modelo de cobrança que 
adota. 
 
Liderança 
Avalia a capacidade de mobilizar pessoas, influenciando-as em suas ideias e 
estratégias. Define o nível de autoridade e poder com que maneja o papel de 
líder, levando as pessoas a cumprir objetivos. 
 
Comunicação 
Avalia a qualidade com que troca informações e condições para ampliar o 
entendimento das questões. Analisa a condição para vender suas ideias e 
transmitir para as pessoas, com clareza, as suas posições e informações. 
 
Decisão 
Avalia a capacidade de analisar problemas e tomar decisões, posicionando-se 
e assumindo a responsabilidade pelas mesmas. Mensura a eficácia para agir 
e o senso de oportunidade com que assume riscos e aproveita oportunidades. 
 
Tempo de Execução 
Avalia a capacidade de administrar o ritmo de resposta e adequar o mesmo às 
necessidades do trabalho. Mensura a capacidade de administrar cronogramas 
e compromissos de entrega. 
 
Intensidade Operacional 
Avalia a resistência à carga de trabalho e o nível de envolvimento com as 
atividades operacionais. Mensura a sua disposição para dedicar-se 
pessoalmente às atividades da área. 
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ANEXO E        Continuação 

Relação com Autoridade 
Avalia a capacidade de atuar de forma independente, definindo o nível de 
questionamento que alcança em relação ao sistema e hierarquia. Mensura a 
disposição a disposição para atuar em conformidade com o ambiente, cultura 
e valores institucionais. 
 
Flexibilidade / Criatividade 
Avalia a capacidade de atuar em função dos resultados que precisa atingir, 
revendo sua estratégia de funcionamento para atingir os desafios/objetivos. 
Mensura a disposição para descartar paradigmas adotados e a capacidade de 
rever normas e processos de trabalhos conhecidos. 
 
Atenção / Priorização 
Avalia a visão global e percepção do contexto, capacidade de finalização e 
forma com que define prioridades em seu trabalho. Mensura a capacidade de 
atender demandas externas, refazendo sua programação de trabalho. 
 
Detalhismo / Delegação 
Avalia a capacidade de designar tarefas a colaboradores, aproveitando 
plenamente o potencial de sua equipe. Mensura o nível de detalhe que dá 
atenção, indicando a confiança e capacidade de descentralizar a ação na 
busca de respostas através do grupo. 
 
Administração de Conflitos 
Avalia a capacidade de resolver problemas e estratégia de posicionamento 
frente aos conflitos. Mensura a condição do indivíduo em enfrentar, encarar e 
vencer uma situação de conflito. 
 
Controle de Emocional 
Avalia a capacidade de atuar com maturidade e equilíbrio frente às situações 
de tensão e pressão. Mensura a capacidade de avaliar o impacto que gera no 
ambiente e pessoas, administrando suas emoções. 
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ANEXO E        Continuação 

Disposição para Mudanças 
Avalia a capacidade de gerar alternativas para o trabalho, alternando rotinas 
para adequá-las às necessidades. Mensura a capacidade de inovar e propor 
mudanças em suas estratégias de atuação. 
 
Afetividade 
Avalia a capacidade de estabelecer compromissos com abertura e 
transparência, criando vínculos que favorecem a atuação em equipes e o 
compartilhamento de estratégias e interesses. Define a qualidade dos 
compromissos que estabelece as pessoas. 
 
Realização 
Avalia a disposição a desafios e capacidade de se auto motivar frente à novas 
situações não experimentadas. Mensura o grau de motivação com que se 
envolve com as diversas situações de trabalho e a ambição para crescer. 
 
Autoimagem 
Avalia a capacidade de exposição e a forma com que trabalha sua visibilidade 
nas diversas situações que enfrenta. Mensura a autoconfiança e a percepção 
que tem de si e do nível de contribuição que acredita ter no ambiente. 
 
Sociabilidade 
Avalia a capacidade de adaptar-se ao contexto e de ampliar sua rede de 
relacionamento. Analisa o seu comportamento no ambiente e o nível crítico 
com que se relaciona nos ambientes. 
 
Mobilidade Física 
Avalia o nível de disposição física e capacidade de atuar em atividades que 
exijam movimentação e deslocamentos. Mensura o tônus e resistência ao 
trabalho. 
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ANEXO F – DIVISÕES DAS SUBTAREFAS VOCACIONAIS EM CHA 

(CONHECIMENTO – HABILIDADE – ATITUDE) 

 

Desenvolver Capacitação para escolher e gerenciar a carreira profissional. 

CHA (Conhecimento, Habilidade e Atitude); Instrumentalizar o sujeito para melhorar 

a adaptabilidade (capacidade de responder e agir):  

Tarefas: EXPLORAÇÃOCRISTALIZAÇÃO  ESPECIFICAÇÃO REALIZAÇÃO 

 

 

T Subtarefas vocacionais Componentes 

E
X

P
L
O

R
A

Ç
Ã

O
 

1. Descobrir que existem no meio 
imediato e na sociedade em geral 
problemas que se devem resolver e 
tarefas que se devem realizar 

C - profissões existem para resolver problemas. 
H - fluidez, sensibilidade aos problemas 
A - curiosidade, risco 

2. Dispor de uma vasta gama de 
informações sobre si mesmo e o 
ambiente 

C: o Homem busca constantemente adaptar-se 
H - Fluidez ideativa, elaboração, sensibilidade aos 
problemas 
A - curiosidade 

3. Dispor de um repertório diversificado 
de informações  

C - utilizar as capacidades sensoriais, motoras e 
intelectuais para descobrir as invenções que se 
tornam então aperfeiçoamentos dessas mesmas 
capacidades 
H - flexibilidade, fluidez ideativa, sensibilidade aos 
problemas 
A - curiosidade 

4. Obter informações dificilmente 
acessíveis e incomuns com relação ao 
meio sociocultural imediato do indivíduo 

C - esclarecer o conceito de sucesso profissional 
H - Sensibilidade aos problemas, originalidade, 
elaboração, redefinição, improvisação 
A - assume risco, espontaneidade, curiosidade 

5. Reconhecer que surge a questão de 
orientação e que tem importância 

C - vai-se à escola por diversos motivos mais 
também e sobretudo para desenvolver talentos que 
se utilizam nas profissões 
H - Observação - análise, transformação, 
penetração  
A - assume risco, espontaneidade 

6. Aceitar que a questão de orientação 
seja complexa e não ofereça respostas 
únicas e definitivas 

C - Uma ocupação se assemelha sempre a outra 
ocupação, ao menos sob um certo aspecto 
H - Fluidez de expressão, flexibilidade, originalidade, 
observação-análise 
A - tolerância à ambiguidade, curiosidade 

7. Experimentar papéis profissionais C - os papéis profissionais comportam funções, 
atributos e pontos de vistas particulares 
H - redefinição, elaboração 
A - assume risco, espontaneidade 
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ANEXO F        Continuação 
C

R
IS

T
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

1. Constatar a necessidade de fazer 
escolhas 

C - as opções atendem às necessidades do indivíduo 
para se especializar conforme as estruturas de 
acolhida do mundo do trabalho 
H - Síntese- transformação, flexibilidade 
A - complexidade 

2. Dar-se conta da multiplicidade dos 
pontos de vista a partir dos quais se 
pode associar as ocupações 

C- o mundo do trabalho pode organizar-se em famílias 
ou campos profissionais conforme o nível de 
escolarização, segundo o tipo de tarefas, conforme as 
condições do ambiente 
H - flexibilidade de classes, pensamento conceptual 
A – Complexidade, autonomia 

3. Inferir as significações que os 
resultados, rendimentos, performances 
escolares e extraescolares podem ter, 
situando-os em um leque de 
habilidades e talentos 

C- existem muitos talentos a desenvolver. A partir 
desses talentos é possível imaginar projetos 
profissionais 
H - Pensamento conceptual, avaliação de classes 
A - autoestima 

4. Encontrar pessoalmente alguns 
atributos essenciais, com o poder de 
incluir um grande número de 
experiências 

C - descrever seu caráter é encontrar entre muitos 
traços aqueles que se manifestam no maior número 
de lugares e circunstâncias  
H - Pensamento conceptual, avaliação de classe 
A - ordem e estabilidade (senso de continuidade) 

5 Identificar entre muitas atividades 
aquelas para as quais se mostram 
interesses duradouros 

C - os verdadeiros interesses são interesses 
duradouros que servirão para organizar projetos 
profissionais 
H - pensamento conceptual, flexibilidade 
A - ordem e estabilidade 

6. Organizar o mundo do trabalho 
tendo como base os componentes da 
identidade pessoal 

C - Existe um tipo convencional e um tipo artístico de 
trabalhadores 
H - pensamento categorial e relacional, avaliação de 
classe, elaboração 
A - interesse (propensão a reduzir uma ideia geral ao 
ego) 

E
S

P
E

C
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 

1. Identificar os valores e as 
necessidades subjacentes aos 
comportamentos 

C - diversas atividades e experiências revelam 
necessidades e valores 
H - pensamento conceptual e avaliativo 
A - senso de continuidade e atitude reflexiva  

2.  Ordenar, segundo a importância, as 
necessidades e os valores 

C - escolher é identificar seus valores mais 
importantes 
H - pensamento avaliativo 
A - atitude reflexiva 

3. Obter informações, segundo 
determinados critérios 

C - certas ocupações são próprias para se realizar 
certos valores 
H - avaliação de classes, pensamento avaliativo 
A - preferência pela complexidade 

4. Encontrar possibilidades que sejam 
consequências das necessidades e 
valores identificados 

C - Nós partilhamos os mesmos valores, e várias 
ocupações podem satisfazer a um mesmo valor 
H - pensamento conceptual e avaliativo 
A - tolerância à ambiguidade, preferência pela 
complexidade 

5. Avaliar seus projetos conforme a 
desejabilidade e a probabilidade 

C - o processo de decisão implica o desejo e a 
realidade 
H - pensamento avaliativo referente a sistemas 
A - reflexiva, preferência pela complexidade 

6. Decidir, integrando todos os 
elementos já considerados 

C - existem tipos pessoais de decisão e convém 
identificá-los 
H - pensamento avaliativo e implicativo 
A - propensão ao risco, independência de juízo 
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ANEXO F        Continuação 

R
E

A
L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

1. Rever as etapas da decisão e 
experimentar sua estabilidade e 
certeza 

C - é útil rever uma decisão e reconstituir-lhe a sequencia 
a fim de assegurar-se de que todos os elementos a 
considerar o foram de fato 
H - pensamento avaliativo e pensamento implicativo 
A - reflexiva 

2. Planificar e operacionalizar as 
etapas de decisão  

C - na perseguição de um objetivo, é possível planejar 
todas as suas etapas 
H - pensamento implicativo 
A- autoafirmação 

3. Antecipar as dificuldades 
(desejo x realidade) 

C - há possibilidade de prever as dificuldades 
H - pensamento implicativo 
A - senso de responsabilidade 

4. Proteger sua decisão  C - Aprender a medir forças / reagir à realidade  
H - Pensamento implicativo, flexibilidade adaptativa 
A - senso de responsabilidade 

5. Formular escolhas substitutivas C - existe um parentesco entre diversas ocupações do 
mesmo setor ou do mesmo nível 
H - pensamento conceptual, avaliativo e implicativo 
A - preferência pela complexidade 
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ANEXO G – LISTAGEM DE VALORES 

E MOTIVAÇÕES 

 

Alegria  

Amizade, camaradagem, empatia  

Aperfeiçoamento, melhoria  

Apoiar, encorajar, incentivar, 
colaborar 

 

Apreciar esportes  

Aprendizagem a cada momento  

Autenticidade, ser genuíno  

Aventura , perigo, risco  

Carinho  

Cidadania  

Compaixão  

Competição  

Compreensão, entendimento  

Confiança  

Criatividade, concepção, 
inventividade 

 

Crítica  

Dar poder aos outros  

Dar prazer  

Derrotar, ultrapassar, vencer  

Descobrir, desvelar  

Desafio, pressão   

Desenvolvimento, crescimento  

Discernimento  

Divertir-se, brincar, entreter-se  

Domínio em uma área, ser um 
expert 

 

Educação  

Elegância, estética, gosto refinado  

Emocionar-se  

Ensino, treinamento, instruir, 
capacitar 

 

Equilíbrio  

Espiritualidade, relação com o divino  

Estar certo  

Estimular  

Excelência  

Experiência prática  

Foco, objetividade  

Guiar  

Harmonia, paz  

Honestidade, integridade  

Honra  

Imaginação, Inspiração, intuição  

Independência, autonomia  

Influenciar, persuadir, impactar  

Justiça, Igualdade de direitos  

Liderança, mobilizador  

Motivação, entusiasmo  

O desconhecido, o mistério  

 
 
 
 

Ordem, organização  

Ousadia  

Paixão, excitação  

Participação, Integrado, conectado  

Perspicácia  

Planejamento, antecipação  

Poder pessoal, Ter poder  

Predominar, prevalecer  

Produtividade  

Realizar, construir, montar  

Reconhecimento, brilho, marcar 
presença 

 

Relacionar-se, manter vínculo, 
associar 

 

Respeito humano  

Saúde, vitalidade  

Sem pressão, descontração  

Sensibilidade  

Sensualidade  

Sentir-se bem  

Sentir-se energizado  

Ser ativo  

Ser catalisador  

Ser conhecido, popularidade  

Ser direto  

Ser genuíno, singular, original  

Ser o melhor, o primeiro, estar no 
topo 

 

Ser parte da comunidade  

Ser parte de família  

Ser um mestre  

Serenidade  

Servir, contribuir,   

Simplicidade  

Sucesso, triunfo  

Superação  

Superioridade  

Ter consciência  

Tolerância, Aceitação  

Tradição  

Visão do futuro  

Viver o presente  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


