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RESUMO 
 
SOUZA, Ana Karina Mendonça de. Expertise Interacional Alinhada a 
Competência Profissional: Um estudo com coordenadores de curso do ensino 
superior. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2013. 
 
 
Os profissionais das Instituições de ensino superior, constantemente, produzem 
projetos acadêmicos interdisciplinares, demandando para isso que seus 
profissionais busquem a competência de adquirir domínio e fluência na linguagem 
de uma outra área de conhecimento, demonstrando para esse momento o domínio 
da expertise por interação, exercitando habilidades e atitudes inerentes a essa 
expertise. O presente estudo teve como objetivo principal entender, a partir das 
competências profissionais percebidas pelos coordenadores de curso, na função do 
seu cargo, bem como em projetos acadêmicos interdisciplinares o quanto identifica- 
se em sua competência profissional características e práticas da expertise por 
interação. Neste cenário o presente trabalho é o resultado de um estudo de 
competências alinhadas à expertise interacional, desenvolvida por Collins e Evans 
(2010). A análise desse cenário vislumbrou a comprovação da hipótese, de que as 
competências dos coordenadores de curso vão ao encontro com a expertise 
interacional. A metodologia utilizada foi um estudo de caso, realizado por meio de 
uma pesquisa qualitativa e quantitativa, contando com aplicação de questionário, 
sendo o público alvo os coordenadores de curso de duas unidades de uma 
Instituição de ensino superior no estado do Rio de Janeiro. A partir dos resultados 
obtidos por meio da análise e tabulação dos dados, concluiu-se que os 
coordenadores de curso conseguem perceber as competências relativas as 
necessidade do cargo, bem como para a realização de projetos acadêmicos entre 
coordenações de curso, percebem ainda o quanto possuem de cada uma dessas 
competências, mas evidenciam demandar à necessidade de alinhar suas 
habilidades e atitudes a expertise por interação. 
 
Palavras-chave: Collins e Evans; competência profissional; expertise interacional; 
projetos acadêmicos. 



 

 

ABSTRACT 
 

SOUZA, Ana Karina Mendonça de. Expertise Interacional Alinhada a 
Competência Profissional: Um Estudo de Caso com Coordenadores de Curso do 
Centro Universitário Redentor - RJ. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2013. 
 
 
 
The professionals of higher education institutions constantly produce interdisciplinary 
academic projects, demanding for this that their professionals seek the competence 
to acquire mastery and fluency in the language of another area of knowledge, 
demonstrating for that moment the domain of expertise by interaction, exercising 
skills and attitudes inherent in this expertise. The main objective of the present study 
was to understand, from the professional competence perceived by the course 
coordinators, in the function of their position, as well as in interdisciplinary academic 
projects how much their professional competencies and characteristics of interaction 
skills are identified in their professional competences. In this scenario the present 
work is the result of a study of competences aligned to the interactional expertise, 
developed by Collins and Evans (2010). The analysis of this scenario showed the 
proof of the hypothesis, that the competences of the course coordinators meet with 
the interactional expertise. The methodology used was a case study, conducted 
through a qualitative and quantitative research, with the application of a 
questionnaire, being the target audience the course coordinators of two units of a 
higher education institution in the state of Rio de Janeiro. From the results obtained 
through the analysis and tabulation of the data, it was concluded that the course 
coordinators can perceive the competences related to the need of the position, as 
well as for the accomplishment of academic projects between course coordinations, 
they also realize how much they have of each of these competencies, but evidence 
to demand the need to align their skills and attitudes to expertise by interaction. 
 
Keywords: Collins e Evans; professional competence; interational expertise; 
academic projects. 
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INTRODUÇÃO 

 

        As organizações estão buscando cada vez mais profissionais que 

atendam a demanda por decisões mais rápidas e precisas, alinhada a uma 

liderança participativa, tecnológica e social, ou seja, o mercado demanda cada vez 

mais por profissionais que atuem de forma interdisciplinar e que tomem decisões 

democráticas em contextos complexos, dessa forma, percebe-se que a absorção de 

experts ou de profissionais dotados de expertise especializada, ou seja, o 

profissional que possui a formação técnica e os novos estilos de liderança 

organizacional. Nesse contexto surgem os desafios da expertise por interação que 

vão além da especialidade técnica, exigindo desse profissional a habilidade de 

interagir e se comunicar com diversos profissionais de áreas distintas.                                                      

A pesquisa se desenvolve a partir do conceito de democracia participativa 

vinculados das categorias de expertise e expert originárias dos Estudos Sociais da 

Ciência e da Tecnologia (ESCT), por Collins e Evans (2010), juntamente com a, 

possível, proximidade do universo técnico- científico dos experts com outras áreas 

de conhecimento, alinhado a trajetória dos pensamentos derivados das correntes de 

competência individual e profissional.  

 O presente estudo engloba a abordagem da competência profissional e da 

expertise interacional desenvolvida a partir dos estudos de Collins e Evans (2010). 

Especificando, como universo de estudo, para tal contexto os coordenadores de 

curso de uma Instituição de ensino superior.         

Mediante presente estudo, destaca-se: 

. 

- Problema 

Os profissionais das Instituições de Ensino Superior, constantemente, 

produzem projetos acadêmicos interdisciplinares desenvolvidos por coordenadores 

de curso, demandando para isso a competência de adquirir domínio e fluência na 

linguagem de uma outra área de conhecimento, vislumbrando para esse momento a 

necessidade de alinhar a suas competências profissionais a expertise interacional, 

exercitando habilidades e atitudes inerentes a essa expertise.  
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Neste cenário a presente pesquisa analisa se a expertise interacional 

elaborada por Collins e Evans (2010), está cada vez mais sendo demandada dentre 

as competências essenciais dos profissionais de ensino superior, destacando para a 

presente pesquisa os coordenadores de cursos.  

 

- Desta forma o problema de investigação é:  

Coordenadores de curso do Ensino Superior, a partir das habilidades e 

atitudes exigidas e percebidas para a prática de projetos acadêmicos 

interdisciplinares, apresentam competências alinhadas à expertise interacional, 

desenvolvida por Collins e Evans (2010)? 

.  

- Hipótese  

 

Acredita-se que as competências dos coordenadores de curso vão ao 

encontro a expertise interacional de forma latente, buscando aprimorar-se para se 

tornar uma prática efetiva. 

 

- Objetivo geral  

 

 Conhecer, a partir das competências profissionais percebidas pelos 

coordenadores de curso, na função do seu cargo, bem como em projetos 

acadêmicos interdisciplinares o quanto identifica- se competências profissionais e 

práticas de expertise por interação. 

 

- Objetivos específicos  

 

a) Contextualizar competência e o repensar da expertise desenvolvida 

recentemente nos Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia (ESCT) por 

Collins e Evans (2000; 2010), ressaltando o conceito de expertise interacional 

desenvolvido por esses sociólogos. 
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b)  Identificar, a partir dos estudos de Collins e Evans (2010) e das 

competências percebidas pelos coordenadores de curso, se a expertise 

interacional se apresenta de forma latente e manifesta. 

c)  Ressaltar, a partir da percepção dos coordenadores de curso, as 

competências essenciais para o exercício do cargo de coordenação de curso,  

bem como para realizar projetos acadêmicos interdisciplinares. 

 

       - Justificativa 

 

        Os profissionais que ocupam cargos de coordenação ou Gestão de curso, no 

Ensino Superior, são experts e em suas áreas de conhecimento específico, 

possuindo também a expertise adquirida pela sua trajetória acadêmica. Esses 

profissionais atuam com diversos outros profissionais, sendo esses docentes do seu 

curso, de outros cursos e com os outros Coordenadores no dia-a-dia, dentro das 

atribuições de seu cargo e também na prática de projetos acadêmicos 

interdisciplinares.  

        Nesse momento, outras competências são requisitadas, indo além da expertise 

adquirida pela titulação acadêmica, exigindo uma interação com a linguagem de 

outras áreas especializadas, bem como a habilidade de refletir a partir de contextos 

mais complexos e interdisciplinares. 

A expertise interacional representa a competência de ser fluente na linguagem 

de uma área especializada não obtendo competência contributiva, para realizar tal 

prática. Essa expertise se apresenta latente, ou seja, presente em profissionais, 

mas se não for exercitada a habilidade de interagir ela não será manifesta, ou seja, 

prática. 
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Nesse panorama a expertise interacional não pode ser negligenciada dentre 

as competências essencias dos coordenadores de curso, justificando-se a 

importância de se mostrar e identificar a expertise interacional dentre as 

competências necessárias à gestão de cursos de graduação, indo além da expertise 

contributiva, objetivando contribuir para projetos e processos decisórios mais 

democráticos e interdisciplinares.  

 

     - Sessões       

 

A princípio foi apresentado um recorte histórico dos temas de competência e 

do pensamento de Collins e Evans (2010) até a expertise interacional, em seguida o 

alinhamento entre esses dois temas até iniciar a análise e tabulação dos dados 

obtidos por meio dos questionários aplicados aos Coordenadores de curso do 

Centro Universitário Redentor – RJ, nas unidades de Itaperuna e Campos dos 

Goytacazes. O embasamento teórico dos temas contou com os autores Maximiano, 

Mascarenhas, Dutra, Fleury e Fleury, Ruas, Zarifian, Drucker dentre outros para a 

abordagem do recorte histórico de competências, Pessoa Jr., Mendonça, Collins e 

Evans, dentre outros para o recorte histórico do pensamento de Collins e Evans 

(2010), quanto a expertise por interação, contanto ainda, para o embasamento 

metodológico Kauark, Manhães e Souza, Braga e Leone.  

 

- Metodologia 

 

O caminho percorrido para se chegar ao resultado final deste estudo com 

suas referidas análises de resultados e conclusões, contou com uma 

fundamentação teórica e pesquisa quantitativa, que vislumbraram obter uma 

sustentação inerente aos principais propósitos da investigação desta pesquisa, os 

quais são: competência profissional e expertise interacional. 

Alguns campos de pesquisas foram consultados, tais como: bibliográfico, 

Google Acadêmico, Teses, Dissertações e artigos da UENF como de outras 

Instituições, durante o período de março de 2016 a junho de 2018. As palavras- 
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chave: competências; expertise interacional; interdisciplinares; projetos acadêmicos 

foram utilizadas nas buscas de informações.  

A pesquisa foi realizada no Centro Universitário Redentor, no estado do Rio 

de Janeiro, com os Coordenadores de curso das Unidades de Itaperuna e Campos 

dos Goytacazes, contando no momento da pesquisa com 17 cursos em Itaperuna e 

9 em Campos dos Goytacazes, completando o universo de 26 cursos no total. 

Desse total 23 Coordenadores de curso responderam os questionários aplicados. 

O questionário foi semi- estruturado contando com questões fechadas e 

abertas, divididos em dois momentos, conforme indicador cognitivo: conhecimento, 

habilidade e atitudes.  

No segundo momento foi utilizada a escala de importância de Likert para 

avaliar o quanto os Coordenadores percebem suas habilidade e atitudes para o 

cargo e para desenvolver projetos acadêmicos com outros cursos, bem como de 1 a 

10 como mensuram ter cada uma dessas competências, obtendo ainda a frequência 

e média ponderada de cada variável, propiciando a tubulação e análise de dados. 
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1 UM RECORTE HISTÓRICO CONCEITUAL DE COMPETÊNCIA - INDIVIDUAL 

E ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Referencial histórico conceitual de competência  

 

As raízes da administração foram baseadas na Era Industrial, também 

conhecida como Era da Máquina, onde a força bruta, altamente especializada, 

padronizada e tecnicista era caracterizada como ideal para as fábricas e processos 

produtivos. Nesse contexto surge Frederick Winslow Taylor (1856 -1917), inventor, 

engenheiro norte-americano e criador da Administração Científica.  

Taylor sistematizou o chão de fábrica, implementou a organização racional do 

trabalho (ORT), trouxe em 1895 o pagamento por peças produzidas (A piece-rate 

system), inovou nos métodos de trabalho com a implementação dos tempos e 

movimentos, buscando sempre a melhor forma de executar tarefas, de obter a 

eficiência e produtividade, como uma engrenagem e dessa forma mudou toda uma 

mentalidade e forma de se produzir dos industriais da época. Um dos pensamentos 

fundamentais da administração científica era que “a produtividade resulta da 

eficiência de trabalho e não da maximização do esforço. A questão não é trabalhar 

duro, nem depressa, nem bastante, mas trabalhar de forma inteligente” 

(MAXIMIANO, 2012, p.47).   

Em 1903 Taylor que tinha seguidores importantes como Henri Ford e outros 

fez o estudo da administração de operações fabris (Shop management), onde 

amplia a atuação da administração científica. “Na segunda fase do movimento da 

administração científica, a ênfase desloca-se, da produtividade do trabalhador, para 

o aprimoramento dos métodos de trabalho” (MAXIMIANO, 2012, p.46).  

Conforme Maximiano, em Shop management (1990), Taylor destacou o que 

seria a distinção entre o homem médio e o homem de primeira classe. 

 

Segundo Taylor, o homem de primeira classe é altamente motivado 
e realiza seu trabalho sem desperdiçar tempo nem restringir sua 
produção. Idealmente, tal pessoa deveria ser selecionada para a 
tarefa que lhe fosse mais apropriada e incentivada financeiramente. 
Mesmo um homem de primeira classe torna-se-ia altamente 
ineficiente se lhe faltassem incentivos ou se houvesse uma pressão 
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do grupo de trabalho para diminuir a produção (TAYLOR, 1990, 
p.46). 

 

Dessa forma o trabalhador (operário), era visto como “homo econômicus”, 

onde a fonte motivadora do trabalho estava, unicamente, ligada aos fatores 

econômicos. Pensamento este questionado, mais tarde, pelo enfoque 

comportamental que traz outros aspectos motivadores e entende a empresa como 

um sistema social.  

Outro ponto a ser destacado é a identificação do trabalhador classe A, ou seja, 

o trabalhador “competente” é aquele que executa sua tarefa conforme os padrões 

estabelecidos. Destaca-se a ligação entre cargo e individuo. Dessa forma a fase 

Shop management, ressaltava a importância da seleção e treinamento, bem como a 

melhor forma de executar tarefas. 

A administração científica deixou crenças e técnicas marcantes para 

engenharia como para a administração. “Toda atividade cerebral deve ser removida 

da fábrica e centralizada no departamento de planejamento, propunha Taylor” 

(MAXIMIANO, 2012, p.47). Contudo, o que temos hoje de processo produtivo e 

ciência na administração originou-se nos estudos de Taylor e dos integrantes do 

movimento da administração científica, bem como dos empreendedores como 

Henry Ford (produção em massa), seguidor de Taylor. 

Por mais que tivessem estudos voltados para comportamento individual e 

coletivo, tais como os da Escola da Relações Humanas, voltar o olhar para as 

pessoas como indivíduos e não como máquinas, permanece no cargo e na 

qualificação para realizar tarefas, estando o foco no trabalhador competente, eficaz 

e produtivo. 

 Para Mascarenhas (2015), o conceito tradicional de qualificação para o posto 

de trabalho surgiu em um contexto de mercado profissional de cargos definidos e 

atividades prescritas pelo sistema produtivo burocratizado, postulando que os 

indivíduos acumulassem as capacidades necessárias para realizarem suas 

atribuições e padrões estabelecidos para tal. Já o conceito de competência surge 

com a evolução tecnológica e competitiva dos mercados, principalmente após 1990. 

(Mascarenhas, 2015, p.173) 
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1.2 Referencial conceitual de competência e correntes 

 

“Em 1973, foi proposto pela primeira vez, de forma estruturada, o conceito de 

competência”. O autor David McClelland publicou o Paper Testing for Competence 

rather than Intelligence” (Fleury, Fleury 2001), fomentando o debate entre 

psicólogos e os administradores sobre o tema. A competência para McClelland 

estava ligada ao desempenho superior e ao realizar determinada tarefa e não a 

aptidão, habilidade ou conhecimento. Esse conceito foi rapidamente ampliado para 

atender a processos de avaliação e orientação de ações de desenvolvimento 

profissional. 

O dicionário Webster (1981, p. 63) define competência, na língua inglesa 

como: "qualidade ou estado de ser funcionalmente adequado ou ter suficiente 

conhecimento, julgamento, habilidades ou força para uma determinada tarefa". Essa 

definição destaca como palavras-chave: conhecimento e tarefa. Enquanto que o 

dicionário de língua portuguesa Aurélio ressalta, competência como aptidão e a 

quem o faz melhor. Sendo próximas as definições. 

O debate teórico a respeito do conceito e abordagem de competência, transita 

entre a literatura americana e europeia. 

As principais correntes (Europeia e Americana) estão apresentadas no quadro 

abaixo, de forma comparativa, conforme os aspectos abordados em cada uma 

delas. 

          Quadro 1:  Comparativo das principais vertentes teóricas sobre competências 
 

Aspectos Principais Correntes 

 Europeia 
(França e Inglaterra) 

Americana 
(Estados Unidos) 

Principal expoente Durand (1998; 2000) Boyatzis (1982) 

Dimensões Conhecimento, 
Habilidades e Atitudes 

Conhecimentos, 
Habilidades e Papel Social – 

Autoimagem, Traços e 
Motivação 

Abordagem Construtivista Comportamentalista 

Elementos centrais Trabalho e educação Atributos individuais 

Resultados Processos de 
aprendizagem 

Desempenho Superior 

 

                                                 Fonte: Leone, 2010. 
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1.2.1 Corrente Americana 

 A corrente americana composta pelos teóricos Boyatizis (1982), McClelland 

(1973), Spencer (1993), Wooddruffe (1991) e Parry (1996), pautada no indivíduo, 

onde em sua maioria, os autores americanos ressaltam o alinhamento entre as 

competências as necessidades do cargo ou pelo estoque de conhecimento 

adquirido pela pessoa. Sendo assim, a gestão de competência ainda segue com os 

resquícios e princípios, Taylorista e Fordista que deram origem a Administração 

Científica.  

McClelland (1973), por meio de suas pesquisas sobre os fatores determinantes 

de sucesso, definiu as competências diferenciado- as por cargos ou grupos de 

cargos da organização, as quais seriam: conhecimento, habilidade e atitudes (CHA). 

Definido o CHA, ou perfil ideal para o ocupante do cargo seria feito um confronto 

entre o exigido pelo cargo e a realidade do candidato. Os pontos a serem 

desenvolvidos, as lacunas para o perfil ideal, foram chamados de “gap” (termo muito 

usado na linguagem empresarial).  

Entre os anos de 1980 a 1990, ocorreu uma tendência em se destacar as 

pessoas que mais “agregavam valor” para o desenvolvimento organizacional, na 

busca de melhor entender os critérios de valorização das pessoas dentro das 

empresas. “Em meados da década de 80, as propostas de McClelland e Boyatzis 

eram predominantes” (DIAS et al, 2013, p.25). 

Grande parte do contexto acima apresentado, inspirou o principal expoente da 

corrente americana, Boyatzis (1982, p.13) que levando em conta as demandas de 

cada cargo, procurou fixar ações e comportamentos, realmente, esperados. 

Boyatzis (1982) defendia a ideia de que a competência profissional é característica 

encoberta de uma pessoa, sendo justificada por um motivo, traço, habilidade, 

aspecto da autoimagem ou papel social, ou parte do conhecimento que utiliza.  

Nesse sentido, o conceito de competência é visto como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, capacidades humanas, as quais 

justificam a alta performance. Sendo assim, a gestão de competência ainda segue 

com os resquícios e princípios, que deram origem a Administração Científica.  

Nos dias atuais, a competência, bem como sua aplicabilidade e mensuração 

são um dos temas mais abordados nas áreas acadêmicas e de gestão empresarial.  
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1.2.2 Corrente Europeia 

A literatura europeia (de origens francesa e britânica), destacando os teóricos  

Zafirian (1996, 2001), Durand (1998; 2000), Perrenoud (2002), Le Boterf (1994, 

2000, 2003), a qual tem suporte na abordagem construtivista,  ressaltando o 

trabalho junto a educação como sendo advindos de processos contínuos de 

aprendizagem. O debate francês a respeito de competência imergiu nos anos 70, a 

partir da preocupação do conceito de qualificação e do processo de formação 

profissional.  

Sobre competência Zafirian (2003, p.33) alerta que “a emergência do modelo 

de competência é uma transformação de longo prazo, que inaugura um novo 

período histórico”. Tal alerta vem da importância de se transpor, os dois grandes 

modelos de influencia histórica que dominaram o mundo corporativo durante muitos 

anos, sendo estes: o modelo de profissão, advindo das corporações artesanais 

urbanas (ofício técnico), e o modelo do posto de trabalho (cargo), implantado pelo 

taylorismo na Administração Científica de enfoque tecnicista. “A referência à 

autonomia e à responsabilidade é uma verdadeira novidade” (ZAFIRIAN, 2003, 

p.13). 

O debate francês a respeito de competência surgiu nos anos 70, a partir da 

preocupação do conceito de qualificação e do processo de formação profissional.  

O acordo ao qual chegaram os representantes das categorias 
sociais, após três anos de discussões, todavia, permanece um 
pouco estranho no nível conceitual. O acordo é o seguinte: 
chamamos de “qualificação” o que sobressai dos recursos (em 
conhecimento, habilidade, comportamento...) adquiridos por um 
indivíduo, seja por formação ou por exercício de diversas atividades 
profissionais. E “competência”, a utilização desses recursos na 
prática (ZAFIRIAN, 2003, p.35-36). 

 
Enquanto que o conceito de competência dos anos 90 foi além, nesse sentido, 

ou seja, entendendo o CHA (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes) como 

dimensões que embasam as competências como capacidade pessoal, juntamente 

com os aspectos cognitivos, técnicos, sociais e afetivos, atrelados ao trabalho.   

A base desse conceito desenvolvido pelos franceses é a mudança do foco 

sobre da quantidade de conhecimento e habilidades adquiridas para a forma como a 

pessoa usava seus conhecimentos e habilidades adquiridos em determinado 



22 

 

 

 

contexto, de modo a “agregar valor” para o meio no qual estivesse inserido 

(FLEURY;FLEURY, 2000, p.21). 

Esse pensamento enseja, então, uma verdadeira inversão de valores em 

relação a tradicional visão taylorista. Por isso mesmo o autor frisa que:  

[...] os critérios de autonomia e responsabilidade são completamente 
novos em relação ao critério clássico de complexidade da atividade. 
Sempre se valorizou o fato de ocupar-se um emprego complexo, 
mas isso podia acontecer “com muitas normas e pouca 
responsabilidade”. 
[...] É o modo de construção da qualificação que o caracteriza, e não 
o seu nível. A referência à autonomia e à responsabilidade é uma 
verdadeira novidade (ZAFIRIAN, 2003, p.13). 

 
 
 Zafirian (2001) entende que, as pessoas estão cada vez mais expostas ao 

inusitado, ao inesperado do dia-a-dia nas organizações, sendo muito difícil pensar 

com exatidão o conjunto de tarefas e atividades que a pessoa terá de executar. 

Sendo assim, não tem sentido vincular competência ao cargo e sim ao indivíduo, o 

qual terá de compreender as demandas do contexto sobre ela e saber adaptar e se 

adequar para atender às mesmas (DUTRA, 2004).  

Para Zafirian (2001) os três elementos complementares para a definição de 

competência são os seguintes:  

 

 “Competência é a tomada de iniciativa e responsabilidade do indivíduo em 

situações profissionais com as quais se confronta. 

 Competência é uma inteligência prática das situações, que se apoia em 

conhecimento adquiridos e os transforma, à medida que a diversidade das 

situações aumenta. 

 Competência é a faculdade de mobilizar redes de autores em volta das 

mesmas situações, de compartilhar desafios, de assumir áreas de 

responsabilidade” (p.137). 
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Nesse contexto, Dutra (2004), ressalta que:  

 

Le Boterf (1995 e 2000) trabalha a ideia de que o importante não é a 
pessoa saber ou saber fazer ou querer fazer, mas sim o saber ser. O 
saber ser é o resultado de um aprendizado obtido ao longo da vida 
da pessoa. Essa construção do conceito de competência explica de 
forma mais adequada o que observamos na realidade das 
organizações (DUTRA, 2004, p.58). 

 
 

Tanto Le Boterf quanto Zafirian contribuem para o entendimento de que  não 

basta a pessoa ter capacitação profissional, precisa ficar atenta as demandas do 

contexto em face as competências. “A competência do indivíduo não é um estado, 

não se reduz a um conhecimento ou Know how específico”, conforme frisa Fleury e 

Fleury (2001, p.187) a respeito do conceito de competência na perspectiva de Le 

Boterf, destaca que:  

A noção de competência aparece assim associada a verbos como: 
saber agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e 
complexos, saber aprender, saber engajar-se, assumir 
responsabilidades, ter visão estratégica. Do lado da organização, as 
competências devem agregar valor econômico para a organização 
e valor social para o individuo (FLEURY, FLEURY, 2001, p.188). 
 

 
 

Figura 1: Competência para a organização e para o indivíduo  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa bibliográfica, orientada pelo estudo de Le Boterf, 2003. 

 

Indivíduo 

Conhecimentos 
Habilidades 
Atitudes 

   Organização 

         Agregar Valor 

   Social  econômico 

saber agir 
saber mobilizar 
saber transferir 
saber aprender 

saber se engajar 
ter visão estratégica 
assumir responsabilidades 
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1.2.3 Alinhando as correntes teóricas Americana e Francesa 

Nos anos de 1990, segundo Dias et al (2013), a proposta de inclusão é uma 

demanda presente no contexto do trabalho, de novos elementos, como a 

instabilidade, flexibilidade e a responsabilidade. “É a fase em que o foco da 

competência se movimenta para o da ação, para a combinação e a mobilização das 

capacidades, pois é ali e somente ali que se afirma e se coloca a questão da 

competência” (DIAS et al., 2013, p.25). Nesse período que vigoram as ideias de Le 

Boterf (1994) e Zafirian (2001). 

Finalmente, já nos primeiros anos deste século, um período em que 
são intensificados os processos de avaliação de desempenho 
coletivos e individuais, são valorizados os sistemas de mensuração 
e o uso de indicadores (Balanced Scorecard, por exemplo), é o 
momento em que “competência” é pensada na perspectiva de sua 
contribuição econômica e social para a empresa. É a fase da difusão 
e afirmação do conceito associado de “entrega” (DUTRA, 
2001;2004), através do qual se reafirma que pessoas e grupos não 
são avaliados pelo que fazem , nem tampouco pelo domínio de 
capacidades, mas sim pelo que entregam (DIAS et al., 2013, p.25). 

 

Conforme os autores, Dutra, Fischer e Nokata (2013), atualmente, os autores 

entendem a competência com a integração entre duas linhas, onde uma linha 

ressalta como as características da pessoa podem auxiliá-la a integrar no contexto 

com maior facilidade (McLangan, 1997; Parry,1996), e a outra linha ressalta e  

discute a questão da competência alinhada à atuação da pessoa em áreas de 

conforto profissional, usando seus pontos fortes, tendo assim mais possibilidade de 

êxito no que tange a realização e felicidade (Schein, 1990; Derr,1998).  

A trajetória histórica e conceitual do estudo da competência vem 
sugerindo certo acordo consensual para suas denominações ligadas 
à capacidade, onde se destacam os conhecimentos, habilidades, 
atitudes ou atributos, dentro de uma visão estratégica, sobretudo, 
nos níveis individual e organizacional (LEONE, 2010, p.63). 

 

Os estudos franceses advindos principalmente por Le Boterf, Zafirian, autores 

ingleses como Jacques, Billis etc, contribuem para novas perspectivas e enfoques 

(Rhinow, 1998; Amatucci, 2000; Fleury e Fleury, 2000; Hipolito, 2000; Rodrigues, 
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2000; Ruas, 2000), conforme ressalta Fleury e Fleury (2001, p.187). “Observamos 

que atualmente as organizações abandonam gradativamente a visão americana de 

competências para incorporar a visão francesa” (DUTRA, 2004, p.9). 

Conforme Dutra (2004)  ressalta,  
 

 

Ao longo do tempo, as organizações sentiram a necessidade de 
explicar com maior clareza suas expectativas em relação às 
pessoas. A competência foi a melhor forma de fazê-lo; entretanto, 
algumas organizações multinacionais atuando no Brasil e de capital 
brasileiro que utilizavam a gestão de pessoas com base em 
competências utilizavam o conceito desenvolvido nos Estados 
Unidos (DUTRA, 2017, p.9). 

 

No Brasil essa trajetória conceitual segue alinhada, em princípio, a corrente 

americana, sendo que nos anos 80 começa a ser repensado os conceitos e 

ferramentas de gestão e de gestão de pessoas, mas somente em meados dos anos 

90 começa a aplicar de forma concreta, na gestão de pessoas, um novo olhar, mais 

voltado para a corrente francesa. A produção brasileira em relação ao tema, consta 

de grande diversidade nos conceitos de competência utilizados destacando os 

autores: Fleury; Fleury (2000); Dutra (2001); Bitencourt (2001-2004); Hipólito 

(2000,2004); Ruas (2002) e Silva (2003). 

O modelo de profissão brasileiro, advindo das corporações artesanais urbanas 

(ofício técnico), e o modelo do posto de trabalho (cargo), exerceram e ainda 

exercem, muita influência na organização das relações de trabalho e na idealização 

de formação/educação profissional. Segundo Zafirian (2003, p.10) “o núcleo central 

da formação profissional consistia na preparação técnica para determinados postos 

de trabalho”.  

O uso do termo e conceito de competência, pelas organizações brasileiras, em 

função de sua abrangência e impacto podem ser divididas em três fases, conforme 

Dutra (2017), sendo estas:  

- Competência como base para seleção e desenvolvimento de pessoas, que 

aborda os anos de 1970 a 1980.  
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 - Competência diferenciada por nível de complexidade, ressaltando a 

entrega da competência (Boulter, 1992) e as escalas de complexidade que 

representam esse nível de entrega.  

- Competência como conceito integrador da gestão de pessoas e destas com 

os objetivos estratégicos da empresa. Levantando a questão de como alinhar 

as competências individuais e organizacionais. Na segunda metade da 

década 1990, ocorreu um avanço conceitual, principalmente na área de 

gestão de pessoas. 

- Apropriação pelas pessoas dos conceitos de competência. Conhecer suas  

competências para desenvolvê-las.  

 

No Brasil, este debate surge na discussão acadêmica fundamentada, 

inicialmente pela influencia da literatura americana, conforme, destaca Dutra (2004): 

 

O conceito desenvolvido por McClelland (1973) era utilizado por 67% 
das organizações privadas e por 82% das organizações públicas 
que tinham gestão de pessoas com base em competências, quando 
efetuamos a primeira medição em 2005 (DUTRA; FISCHER; RUAS; 
NAKATA, 2008), e por 52% das organizações privadas e 65% das 
organizações públicas, quando medimos em 2010 (DUTRA, 2017).  

Segundo Dutra (2004) nos anos 90, começou a ser empregado o conceito de 

competência em empresas brasileira e multinacionais situadas no Brasil. Em 

meados 1990 tal prática é intensificada na área de gestão de pessoas. “Nesse 

período se inicia um novo olhar para a gestão de pessoas, buscando não só sua 

integração com os objetivos estratégicos da empresa, mas também a integração da 

gestão de pessoas em si” (DUTRA, 2004, p.35).  

Os grandes avanços vieram quando começamos a utilizar, com 
maior ênfase , o conceito de competência com entrega e agregação 
de valor, e a ela incorporamos conceitos complementares: o de 
complexidade e o de espaço ocupacional. A incorporação desses 
dois conceitos permitiu estender o uso da competência para 
trabalhar com questões ligadas a carreira e a remuneração (DUTRA, 
2004, p.35). 

 
 

Tanto em textos acadêmicos como no ambiente organizacional ocorre, no 

Brasil, uma grande variedade de expressões associadas ao que se denomina 
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competências organizacionais: core competence, competências essenciais, 

competências organizacionais, competências funcionais, competências distintas, 

competências seletivas, competências básicas, competências grupais, 

competências de suporte, competências dinâmicas e competências qualificadoras. 

Nesse contexto, Dutra et al. (2017) especificam algumas dessas competências:  

Competências essenciais: são tidas como imprescindíveis para a sobrevivência 

da organização e o centro da estratégia empresarial. 

Competências distintas: reconhecidas pelos clientes como diferenciais em 

relação aos concorrentes; propiciam à organização vantagens competitivas; 

Competências de suporte: atividades que servem de alicerce para outras 

atividades da organização. Por exemplo: um trabalho em equipe que otimiza os 

processos, propiciando maior velocidade na realização de determinada 

atividade. 

Capacidade dinâmica: condição da organização de adaptar continuamente suas 

competências às exigências do ambiente.  

Dutra et al. (2017)  frisam, ainda que:  

Pesquisa envolvendo mais de 100 empresas - dentre as quais a 
maior parte aparece posicionada entre as 500 maiores e/ou entre as 
100 melhores para se trabalhar no Brasil (FISHER; 
ALBUQUERQUE, 2004) – revela que 55% delas colocam a gestão 
por competências na segunda posição dentre as estratégias que 
orientarão os modelos de gestão de pessoas nos próximos anos. 
Percentual semelhante de empresas, na mesma pesquisa, entende 
que a gestão por competências é, neste momento, uma estratégia 
de altíssima relevância para as empresas (FISHER; 
ALBUQUERQUE, 2004 citado por DIAS et al. 2017 ). 

 

1.3 Competência individual (gerencial) e organizacional (coletiva) 

 

A competência individual e organizacional permeia na esfera que compõem as 

características da empresa como um todo. Conforme frisa Drucker (2006, p.142): “A 

teoria de uma empresa é composta de três partes, sendo que a primeira consiste 

nas premissas sobre o ambiente da organização: a sociedade e sua estrutura, o 

mercado, o consumidor e a tecnologia”, a segunda constituiu as premissas sobre a 

missão específica da organização e a terceira parte são as premissas sobre as 
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competências essenciais para cumprir a missão da organização. Diante desse 

contexto o autor ressalta que: 

No entanto, ao mesmo tempo em que subestimamos e 
surperestimamos as novas ferramentas, não percebemos as 
transformações drásticas que elas impõem às próprias tarefas a 
serem empreendidas. A história ensina, de forma reiterada, que os 
conceitos são mutuamente interdependentes e interativos. Um muda 
o outro. É o que está ocorrendo atualmente com o conceito do que 
chamamos negócio e com as ferramentas que denominamos 
informação (DRUCKER, 2006, p.27). 

 

No que tange a origem das competências, Dutra (2017) refere que “A questão 

da origem das competências individuais é essencial para a caracterização das 

expectativas da organização em relação às pessoas” 

Colocando de um lado a organização e do outro as pessoas, pode-se entender 

como esses dois fatores estão entrelaçados, em face a troca de competências. “Há, 

uma relação intima entre competências organizacionais e individuais” (DUTRA, 

2017, p.11). Destaca ainda que:  

 

A organização transfere seu patrimônio para elas, enriquecendo-as e 
preparando-as para enfrentar novas situações pessoais, na 
organização ou fora dela. As pessoas, ao desenvolverem sua 
capacidade individual, transferem para a organização seu 
aprendizado, capacitando-a a enfrentar novos desafios (p. 11). 

Revisando a noção de competência na produção científica em administração, 

seus avanços e limites, Dias et al. (2013, p.16)  destacam as principais tendências 

da literatura acerca da abordagem competências individual, coletiva e 

organizacional, conceituando:  

Competências individuais e/ou gerenciais: referem-se à competência do 

indivíduo, cuja entrega é resultante de trabalho individual, na concepção de 

Parry (1998), Le Boterf (1995), Zarifian (2001), Dutra (2004); 

Competências coletivas e/ou grupais: referem-se às competências coletivas, 

cuja entrega é resultado do trabalho coletivo, no entendimento de Dejoux 

(2001), Le Boterf (2000), Figueiredo (2003), Ruas (2005)”; 

Competência organizacional: refere-se as competências que dizem respeito à 

estratégia da empresa e são evidentemente também competências coletivas, na 
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perspectiva de  Hamel e Prahalad (1995), Fleury e Fleury (2000, 2004) e Ruas 

(2005). 

Sobre competências individuais, Le Bortef (2003) situa entre três eixos 

conforme a figura 2. 

 

Figura 2: Os três eixos da competência individual 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Le Bortef (2003) [adaptado] 

 

Sendo assim, ao estabelecer as competências individuais deve-se estar atento 

às competências organizacionais, ou seja, alinhar as duas coisas, “uma vez que é 

mútua a influência de umas e de outras” (DUTRA, 2017, p. 11). 

São diversos os referenciais teóricos a respeito do que pode ser considerada 

competência individual e organizacional. Para um melhor entendimento os quadros 

abaixo ressaltam os principais autores que conceituaram competência, 

cronologicamente, destacando sua ênfase. 
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Quadro 2:  Conceitual de referência ao estudo da competência no nível individual 
 

Autor Denominação de Competência Ênfase 

Boyatzis 
(1982) 

Ligados a própria natureza humana, aspectos 
individuais verdadeiros 

Formação, 
comportamentos 
e resultados. 

Boog (1991) Capacidade de apreciar, de resolver, fazer algo, 
habilidade. 

Aptidão, valores 
e formação 

Spencer e 
Spencer 
(1993) 

Características intrínsecas ao indivíduo e que 
influenciam diretamente no seu desempenho no 
ambiente de trabalho. 

Resultado e 
formação 

Moscovici 
(1994) 

Aspectos intelectuais inatos e adquiridos. 
Conhecimentos, capacidades, experiências e 
maturidade. 

Aptidão e ação 

Cravino 
(1994) 

Padrões de comportamento que podem se 
observáveis 

Ação e 
resultado 

Sparrow e 
Bonanno 
(1994) 

Representam atitudes entendidas como relevantes 
para a obtenção de alto desempenho no trabalho ao 
longo de uma carreira profissional. 

Estratégia, 
ação, resultado 

Parry (1996) Conhecimentos, habilidades e atitudes 
correlacionados ao desempenho que pode ser 
medido e melhorado. 

Resultado e 
formação 

Le Boterf 
(1997) 

Quando se assumem responsabilidade frente a 
situações de trabalho tidas como complexas e de 
natureza singular. 

Mobilização e 
ação 

Magalhães 
et al. 
(1997) 

Conjunto de conhecimentos, habilidades e 
experiências  que creditam um profissional a 
exercer função específica. 

Aptidão e 
formação 

Perrenoud 
(1998) 

São práticas do dia-a-dia que se fazem por meio do 
saber, baseado no senso comum e do saber a partir 
de experiências vivenciadas. 

Formação e 
ação 

Zafirian 
(2001) 

Combinação de conhecimento, de saber fazer, de 
experiências e comportamentos e um contexto 
específico. 

Aptidão, ação, 
resultado 

Becker 
(2001) 

Conhecimentos do indivíduo, habilidades ou 
características de personalidade que influenciam 
diretamente o desempenho no trabalho. 

Formação e 
desempenho 

Fonte: Adaptado de Bitencourt, 2001, p.27-29. 
 

 

Pode ser observado que os pontos em comum dentre as definições de 

competência individual e/ou gerencial, estão a aptidão, formação e ação, 

possibilitando o alcance de resultados e desempenho no ambiente de trabalho. 
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Quadro 3:  Conceitual de referência ao estudo da competência no nível organizacional 

 

Autor Denominação de Competência Ênfase 

Hamel e  
Phahalad 
(1990, 1995) 

Conjunto de habilidades e tecnologias, que 
contribuem com para agregar valor ao cliente, 
habilitando a organização para isso. 

Ação e resultados 

Davis 
(1992, 2000) 

Descrevem de forma holística a aplicação de 
habilidades de comunicação e conhecimento 
no ambiente de trabalho. 

Ação e resultados 

Bruce (1997) Resultado final da aprendizagem como 
expressão de desempenho. 

Aprendizagem e 
autodesenvolvimento 

Durand (1998) Conjuntos de conhecimento, habilidades e 
atitudes interdependentes que levam ao 
alcance de um objetivo específico. 

Formação e resultados 

Dutra et al.  
(1998, 2001) 

Capacidade de gerar resultados a partir do 
conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes, conforme os objetivos estratégicos da 
empresa.  

Aptidão, resultados, 
formação 

Fleury e Fleury 
(2000) 

Saber agir responsável e reconhecido, que 
implica mobilizar, integrar, transferir 
conhecimentos, recursos, habilidades, de 
forma a agregar valor econômico e social ao 
indivíduo e a organização. 

Ação e resultado 

Bitencourt 
(2001) 

Estratégia e gestão articulada Estratégia e gestão 

Ruas 
(1999, 
2001,2003, 
2005) 

Atrelada aos elementos da estratégia 
competitiva da organização (recursos de 
competências) afim de atingir/superar 
desempenhos advindos da missão da 
empresa. 

Ação e resultados 

Leite e Porsee 
(2005) 

Capacidade de coordenação de recursos de 
maneira a alcançar objetivos organizacionais. 

Coordenação e 
resultados 

Fonte: Adaptado de Bitencourt, 2001, p.27-29. 
 

Observado os pontos em comum dentre as definições de competência 

organizacional percebe-se que a ação e resultados estão mais presentes, alinhadas 

a formação, possibilitando o desempenho coletivo no ambiente de trabalho. 

Fleury e Fleury (2000) fazem uma relação entre as entregas (o quanto o 

indivíduo se dedica no que faz) exigidas das pessoas em cada eixo de carreira em 

função da estratégia e das competências organizacionais, para dois gerentes 

financeiros de duas organizações com descrição de cargo semelhantes, conforme 

mostra o quadro abaixo:  
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Quadro 4: Definição de competências por três eixos 

Estratégia Competências 
Organizacionais (coletivo) 

Competências 
Individuais e/ou gerencial 

Volume de vendas 
Excelência 
Operacional 
(bens de consumo, 
commodities) 

- Custo 
- Qualidade 
- Processo Produtivo 
- Distribuição 
- Monitoramento de Mercado 
- Comercialização 
- Parcerias estratégicas 

- Orientação a custo e 
qualidades 
- Gestão de recursos e prazos 
- Trabalho em equipe 
- Planejamento 
- Interação com sistemas 
- Multifuncionalidade 
- Relacionamento interpessoal 

Foco na Customização 
Inovação em Produtos 
(produtos para clientes ou 
segmentos específicos) 

- Inovação de produtos e 
processos 
- Qualidade 
- Monitoramento tecnológico 
- Imagem 
- Parcerias tecnológicas 
estratégicas 

- Capacidade de Inovação 
- Comunicação eficaz 
- Articulação interna e externa 
- Absorção e transferência de 
conhecimentos 
- Liderança e trabalho em 
equipe 
- Resolução de problemas 
- Utilização de dados e 
informações técnicas 
- Aprimoramento de 
processos/produtos e 
participação em projetos 

Fonte: Quadro desenvolvido por Dutra (2017) a partir das reflexões de Fleury e Fleury 

(2000). 

Segundo Dutra (2017, p.14-15) esse exemplo, possibilita notar que o tipo de 

empresa irá determinar o conjunto de entregas esperado das pessoas, ainda que 

isso não esteja formalizado ou consciente, direcionando os processos de seleção de 

candidatos externos, de valorização, ascensão na carreira etc. Nesse sentido, a 

empresa busca alinhar as competências organizacionais as individuais para obter 

profissionais mais eficientes e eficazes.  

1.4 Competência profissional 

As novas exigências para ocupação de cargos, Mascarenhas (2015, p.173) 

destaca que: “a reestruturação produtiva nas últimas décadas transformou os 

conteúdos dos pontos de trabalho a os pré-requisitos à ocupá-los” exigindo assim 

novos conhecimentos e atitudes dos indivíduos. Esta nova postura, coloca em 

destaque as iniciativas inteligentes dos indivíduos, conforme corrobora 

Mascarenhas (2015). 
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[...] a gestão de competência é uma abordagem alternativa à gestão 
do desempenho baseada nos conceitos de competência, propondo-
se mais abrangente e flexível que metodologias tradicionais, 
pautando-se em valores e expectativas que caracterizam as 
organizações em aprendizagem. Segundo essa proposta, a 
vinculação estreita e direta do desempenho individual e funcional às 
metas estratégicas é substituída pela associação e coordenação das 
competências individuais, que devem ser integradas à construção de 
competências coletivas consideradas estratégicas para a 
organização (MASCARENHAS, 2015, p.173). 
 

 

A gestão de competências representa um caminho que busca integrar o 

conceito de competência individual ao conceito de competência organizacional. A 

qualificação entendida como competência assume os seguintes significados, 

segundo Zafirian (2003): 

 

Delegar uma parte do poder de decisão às equipes de base, para 
que elas possam responder ao aumento da complexidade do 
desempenho. (...) assumir uma responsabilidade local, em dada 
situação; saber tomar a decisão certa num prazo curto, ante um 
evento que é, ele mesmo, uma expressão condensada da incerteza 
(ZAFIRIAN, 2003, p.60). 

 

Conforme Le Boterf (2003) a competência na dimensão do trabalho engloba 

tipos de saberes que possibilitam a administração no contexto profissional 

complexo. 
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Quadro 5:  Saberes da competência profissional 
 

Saberes Definições 

Saber agir e reagir com 
Pertinência 

-saber o que fazer; 
-saber ir além do prescrito; 
-saber escolher na urgência; 
-saber arbitrar, negociar, decidir; 
-saber encadear ações de acordo com a finalidade. 

Saber combinar 
recursos e mobilizá-los 
em um contexto 

-saber construir competências a partir de recursos; 
-saber tirar partido não somente de seus recursos incorporados 
(saberes, saber-fazer, qualidades), mas também dos recursos 
de seu meio. 

Saber transpor -saber memorizar múltiplas situações e soluções-tipos; 
-saber distanciar-se, funcionar “em dupla direção”; 
-saber utilizar seus metaconhecimentos para modelizar; 
-saber determinar e interpretar indicadores de contexto; 
-saber criar as condições de transponibilidade com o auxílio de 
esquemas 
transferíveis. 

Saber aprender e 
aprender a aprender 

-saber tirar as lições da experiência; saber transformar sua ação 
em experiência; 
-saber descrever como se aprende; 
-saber agir em circuito duplo de aprendizagem. 

Saber envolver-se -saber envolver sua subjetividade; 
-saber assumir riscos; 
-saber empreender; 
-ética profissional. 

Fonte: Pesquisa bibliográfica, orientada pelo estudo de Le Boterf (2003, p.2003) 

Conforme Braga e Brito (2009, p.5) a competência profissional, envolve ação, 

mobilização e combinação de recursos, uma inter-relação das situações, 

aprendizado e envolvimento com soluções e resultados esperados para os 

problemas no ambiente de trabalho. 

Diante desse contexto, Zafirian (2003) enfatiza sobre os modelos no mundo do 

trabalho e a relação do “saber” como nova perspectiva de ver a competência 

profissional. “A superação desses modelos no mundo do trabalho exige uma 

educação profissional diferenciada, centrada na autonomia em relação ao objeto da 

aprendizagem e do saber” (ZAFIRIAN, 2003), ressaltando ainda que:  
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Não basta aprender a fazer, adquirindo os automatismos inerentes a 
um dado exercício profissional. Quem aprendeu a fazer deve saber 
por que está fazendo dessa maneira e não de outra, e aprender que 
existem outras tantas formas para esse mesmo fazer. Deve também 
cultivar os valores inerentes à cultura do trabalho, desenvolvendo o 
gosto pelo trabalho bem feito, belo e acabado. Exige-se a superação 
do enfoque tradicional da formação/educação profissional, com base 
apenas no treinamento e na preparação para a execução de um 
determinado conjunto de tarefas (ZAFIRIAN, 2003,p.11).  
 

 
Em relação à educação profissional Zafirian (2003), frisa a necessidade de um 

olhar global do processo produtivo, além do domínio operacional de uma 

determinada tarefa, saber adquiri o saber tecnológico, a valorização cultural do 

trabalho e a mobilização dos valores essenciais para uma tomada de decisão.  

Os autores Oderich (2005) e Ruas (2005) destacam como componentes do 

perfil do gestor na atualidade as seguintes competências: “visão sistêmica e 

estratégica, domínio pessoal, capacidade de trabalhar em equipe, habilidades 

humanas e interculturais, criatividade, flexibilidade, capacidade de inovação, 

comportamento ético e capacidade de aprender, de liderar e educar” (ODERICH in 

RUAS, 2005, p.94). Complementando Braga e Brito (2009) ressaltam, a 

competência gerencial engloba conceitos voltados para a articulação e gestão.  

Dessa foram, pode-se constextualizar para o presente estudo, o conjunto de 

definições de Perrenoud (1998), Le Boterf (2003), Zafirian (2001), Dutra, Fleury e 

Ruas (2017), Braga e Brito (2009) etc, definir o perfil de competência profissional 

como o conjunto de:  

 Conhecimentos (indicador cognitivo) -  saber conceitual;  

 Habilidades (indicador comportamental) - que se refere a capacidade 

de aplicar os conhecimentos, ou seja, de saber fazer; 

 Atitudes (indicador comportamental) - que ser refere ao querer fazer a 

partir da motivação (motivo para agir) pessoal. 

Para a presente pesquisa foi considerado que as atitudes são reflexos dos 

valores do indivíduo, pois quando construídos representam, mesmo que 

inconsciente, a orientação para as ações das pessoas.  
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Dutra et al (2013), destacam a respeito da competência a linguagem e o fazer 

individual e organizacional:  

 

A competência tem a particularidade de funcionar tão bem na 
linguagem ligada às pessoas quanto na linguagem das 
organizações; essa linguagem leva a uma relação entre a reflexão 
sobre as questões humanas sobre a estratégia da empresa. 
Permitindo traduzir o potencial das pessoas em oportunidades de 
atividade ou a atividade a realizar em termos de características 
pessoais, a noção de “competências” preenche o vazio que podia 
existir entre as categorias tradicionais da gestão de RH e a 
estratégia (DUTRA; FLEURY; RUAS, 2013, p.298-299). 

         

  Diante do exposto até o momento sobre competência, da diversidade de 

áreas de conhecimento, no contexto organizacional atual, da necessidade de 

interagir, refletir e entender as diversas áreas e suas linguagens para tomada de 

decisões em situações complexas, fez surgir a reflexão sobre expertise interacional 

(Collins e Evans 2010) e competência (individual e/ou gerencial e organizacional), 

em projetos acadêmicos realizados com mais de uma área de conhecimento.  
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2 RECORTE HISTÓRICO DO PENSAMENTO DE COLLINS E EVANS AO 

REPENSAR DA EXPERTISE INTERACIONAL 

 

2.1 Contribuições da Filosofia e Sociologia da Ciência  

 

A filosofia da ciência desenvolve-se como reflexão crítica sobre o fundamento 

do saber científico, se desdobrando em questões como: estudo do método da 

investigação cientifica, classificação da ciência, natureza das teorias científicas e 

sua capacidade de explicar a realidade e o papel da ciência e sua utilização na 

sociedade (HAYASHI et al., 2014).  

A filosofia, ciência e tecnologia formam uma ligação viva com a sociedade dos 

homens desde o início da Antiguidade Clássica evoluindo nas suas concepções 

conforme cada momento histórico.  

Segundo Hayashi, Rigolin e Kerbauy (2014), 

 

Portanto, a ciência e a tecnologia, como elementos teóricos e 
instrumentais que possibilitam o desenvolvimento material e 
espiritual dos homens, estão condicionadas, em ultima instância, à 
Filosofia, ou seja, ambas estão vinculadas, de uma forma ou outra, a 
determinada concepção de mundo que orienta o futuro de qualquer 
sociedade historicamente constituída (HAYASHI, et al., 2014, p.15). 

 

Filosofia da ciência estuda a natureza do conhecimento obtido nas diversas 

ciências, identificando e avaliando os métodos e modo de operar de cada uma 

delas, objetiva distinguir a ciência autêntica da pseudociência, ou seja, aquela 

ciência falsa (HAYASHI et al., 2014)..  

Nesse sentido a filosofia da ciência corrobora com o fato das ciências não 

estarem livres de questionamentos, pois são transitórias, ou seja, propõem atingir 

conhecimentos precisos, coerentes e sistemáticos, tentando alcançar resultados 

que por muitas vezes reinaram como absolutos e mais tarde foram refutados, 

modificados, substituídos por novas “verdades” (HAYASHI et al., 2014).. 

Contudo a filosofia da ciência tenta discutir o conceito de ciência, ressaltando 

as seguintes questões: Tudo que é falado em nome da ciência é legítimo? Qual a 

credibilidade da interpretação e análise utilizadas a partir dos objetos de pesquisa? 
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Como os paradigmas são concebidos? A filosofia se faz presente para não deixar a 

ciência se ater das verdades absolutas, de um saber sempre certo e absoluto. 

Diante de tais questionamentos não se encontra uma única linha de 

pensamento, podendo destacar duas principais. A primeira que ressaltava as 

questões voltadas para as formas que garantiriam que a ciência poderia ser 

objetiva, bem como, quais as influencias culturais do pesquisador ou até mesmo 

preconceitos dos cientistas que poderiam vir a prejudicar a qualidade do 

conhecimento científico (HAYASHI et al., 2014).   

A dicotomia entre subjetividade e objetividade sempre foi tema de discussão 

entre teóricos. No século XVI o realismo foi dominante, primando o objeto e 

acreditando na existência das coisas da forma como são, até que no mundo 

contemporâneo o idealismo segue outra vertente, onde o conhecimento é 

determinado pelo sujeito, enquanto que no cristicismo de Kant, trás a concepção de 

que o conhecimento é o meio termo entre sujeito e objeto (SHINN E RAGOUET, 

2008). 

Hegel (1770 - 1831) levanta uma critica as teorias anteriores defendendo a 

unidade do objeto e sujeito. Conforme destaca Hayashi, Rigolin e Kerbauy (2014, p. 

28), Hegel frisa que a razão não está no tempo; ela é o tempo. Sendo a razão não 

exclusivamente objetiva (verdade está nos objetos) e nem totalmente subjetiva 

(verdade está no sujeito), mas sim na unidade de ambos.  

Karl Marx ( 1818-1883) inova essa concepção, enfatizando a importância da 

realidade histórica (fator objetivo) sobre as ideias (fator subjetivo) dentro do contexto 

de unidade necessária. “A dialética aplicada à compreensão materialista da história 

influenciou o pensamento ocidental e inspirou a produção de conhecimento por 

propor um novo método de se investigar a realidade histórico social” (HAYASHI, et 

al., 2014, p.29). 

No cerne da visão antiga, durante a Idade Média, destaca-se o conhecimento 

religioso, tendo forte presença quanto aos dogmas e as verdades absolutas, 

condenando assim as demais formas de conhecimento. Nesse contexto, conforme 

ressalta Hayashi, Rigolin e Kerbauy (2014, p. 29) o positivismo é criado por Auguste 

Comte (1798-1857) como crítica a esses dogmas religiosos e a verdade, entendida, 

como algo revelado. O positivismo, sustentou o fato de que o conhecimento só 
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poderia ser validado se fosse produzido cientificamente, tais como os métodos das 

ciências exatas, sendo estas baseadas em observação, exatidão, neutralidade e 

objetividade, inclusive nas esferas humanas e sociais. “Desse modo, não havia a 

sociedade como objeto ou uma realidade propriamente dita, mas apenas efeito de 

ações psicológicas dos indivíduos” (HAYASHI, RIGOLIN, KERBAUY, 2014, p. 29).  

Já no início do século XX, o positivismo lógico desenvolveu-se, do Círculo de 

Viena, em decorrência do positivismo, onde todo conhecimento humano baseia- se 

em fundamentos lógicos e científicos. Segundo Pessoa Jr. (1993, p.02) o ponto de 

origem do positivismo lógico “era o critério de significado das sentenças 

observacionais ou protocolares”. O significado de uma sentença observacional, 

segundo o positivismo lógico, são suas “condições de verificação.” O autor 

corrobora destacando que: 

 

A chamada “visão recebida” (ou “ortodoxa”) da natureza da ciência 
se formou a partir das diversas tentativas em definir as teorias 
científicas a partir da lógica. Como se sabe, a lógica simbólica teve 
um grande desenvolvimento nas primeiras décadas de nosso século, 
e não tardou para que ela fosse aplicada a descrição geral das 
teorias científicas” (PESSOA JR, 1993, p.02). 

 .        
     

Nos anos 1930 já se divulgava uma “filosofia científica”, trazendo também a 

distinção entre o contexto da justificação, o qual trazia a compreensão da não 

neutralidade do cientista e a sua maneira de proceder, bem como o contexto da 

descoberta, o qual promovia o entendimento da ciência da forma como ela é na 

realidade.  

Na década de 50 do século XX consolida-se a visão recebida na filosofia de 

que o foco principal de análise em ciência é a teoria com a linguagem teórica 

(lógica). Segundo aponta Pessoa Jr. (1993), 

 

A observação é considerada como sendo independente da teoria. 
Teorias progridem de acordo com critérios racionais: confirmação, 
falseamento, simplicidade, probabilidade. A filosofia da ciência era 
antes de tudo normativa (como a ciência deve ser), sendo pouco 
relevante a descrição de como a ciência de fato era feita” (PESSOA 
JR., 1993, p.03). 
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Concomitante a ascendência da lógica para a ciência, destaca-se o sociólogo 

Robert Merton, com a sociologia da ciência funcionalista, onde “sua preocupação, 

em relação à ciência, é com suas formas de organização e autonomia, grau de 

institucionalização, desempenho e manutenção e o papel histórico do cientista na 

moderna sociedade ocidental” (PREMEBIDA, NEVES, ALMEIDA, 2011, p.80).  

Sobre Merton, Shinn e Ragouet (20098) destacam que 

 

Ele se dedicou, de uma parte, à análise de sua estrutura normativa, 
trazendo `a luz os imperativos institucionais que constituem, 
segundo ele, o ethos da ciência e , de outra parte, ao estudo do 
sistema de recompensa próprio à instituição científica (SHINN E 
RAGOUET, 2008, p.09). 
 
 

Em 1942 Merton destaca quatro normas, que eram institucionalizadas e que 

norteavam o conhecimento científico: universalismo, comunalidade, desinteresse e 

ceticismo organizado. “Outras normas tem sido adicionadas à lista: originalidade, 

humildade, independência, neutralidade emocional, imparcialidade” (PESSOA JR., 

1993, p.04). 

Segundo Shinn e Ragouet (2008):  

 - O universalismo – a emergência da verdade está ligada à aplicação de 

critérios impessoais preestabelecidos.  

- O comunalismo – a ciência é uma atividade pública que leva à produção 

coletiva de bens públicos.  

- O desinteresse – a noção de desinteresse não remete àquela do altruísmo, 

do mesmo modo que seria errôneo assimilar uma ação interessada ao egoísmo. 

Está ligada a honestidade do cientista ligado ao exercício de um controle público. 

- O ceticismo organizado – os cientistas exercem um ceticismo sustentado 

relativamente às descobertas e às teorias  

Por consequência do foco dado ao controle da conduta de cientistas em face 

ao grau de institucionalização, Hayashi, Rigolin, Kerbauy (2014) destacam que a 

abordagem mertoniana é normalmente enquadrada como exemplo de sociologia 

tradicional da ciência, caracterizada por supostamente ter uma abordagem tida 

como “estática e idealizada da atividade científica (Collins,1983), prescritiva 

(Kurzman, 1994), normativista (Goldman, 2006), não correspondente a realidade da 
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prática cientifica ou limitadamente social” (HAYASHI et al, p.125), crítica formulada 

por representantes da SSK (Sociologia do Conhecimento Científico).  

 Sobre a abordagem de Merton1, Vicente e Costa (2013) dizem que: “Pouco 

restou da abordagem internalista mertoniana, onde o que havia para se explicar não 

era o método ou o conhecimento científico, mas somente a dinâmica e a posição 

social da empreitada científica na sociedade” (VICENTE E CONSTA, 2013, p.02). 

A sociologia funcionalista segundo Pessoa Jr. (1993) se encaixa perfeitamente 

na concepção lógica da filosofia da ciência, remetendo a visão recebida. Ressalta 

ainda que “essa velha sociologia da ciência não se ocupa com qualquer influência 

do meio social no conteúdo da ciência, mas apenas com as condições sociais que 

moldam a organização da ciência” (PESSOA JR., 1993, p.04).  

Mendonça (2008) corrobora frisando que: 

 
Grande parte dos filósofos da ciência continua supondo que apenas 
sua disciplina é capaz de fornecer um retrato fidedigno da 
„racionalidade científica‟. Eu penso que essa pretensão os impede 
de manter uma relação frutífera com as demais abordagens. Mais 
recentemente , historiadores, sociólogo, etnólogos, entre outros, têm 
modificado completamente a nossa concepção de ciência, por 
intermédio de seus estudos da prática científica tal como esta 
efetivamente se dá (MENDONÇA, 2008, p.13). 

 

Segundo Monteiro (2012), com uso da etnografia o laboratório surge, dessa 

forma, como um dos focos centrais dos Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia 

(ESCT) contemporâneos (Knorr-Cetina, 1992), significando uma importante virada 

nessa área, marcando a ruptura de um grupo de autores com as concepções 

estruturalistas ligadas a Robert Merton (1973) e sua sociologia da ciência. 

Transitando para uma nova visão da Filosofia e Sociologia da Ciência . 

 

2.2 A Filosofia e Sociologia da Ciência  

Para entender a lógica do pensamento científico quanto ao papel social das 

tecnologias e da ciência é importante analisar a dinâmica de desenvolvimento dos 

fatos científicos e de suas formas de expressão, ou seja, “o quanto há de mediação 

                                                           
1
 A sociologia mertoniana tem sido revisada a partir de 2010 conforme artigo REIS, O retorno 

ao Ethos mertoniano na „ciência pós-acadêmica‟ de John Michael Ziman. Revista Brasileira de 
Ciência, Tecnologia e Sociedade, v.2, n.1, p.194-210, jan/jun 2011. 
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social na construção das verdades dos fatos científicos” (PREMEBIDA;NEVES; 

ALMEIDA, 2011, p.36).  

No que se refere à ciência, Mendonça (2008) reforça a crença de que a ciência 

tem muito a aprender com a “antropologia, a sociologia e a história da ciência 

(MENDONÇA,2008,p.13) assim como o contrário, ou seja, retribuindo 

conhecimento, promovendo assim uma filosofia da ciência interdisciplinar 

(MENDONÇA, 2008). 

Novos equipamentos e a própria evolução tecnológica trouxeram riqueza na 

análise de dados da pesquisa, permitindo aumentar a qualidade da investigação e 

consequentemente muitas ideias vão sendo desconstruídas ou até mesmo 

abandonadas e os novos paradigmas ressurgem.  

Mendonça (2008) faz um recorte destacando algumas abordagens, segundo 

ele, que se destacam por sua importante influência à filosofia histórica da ciência, 

também intitulada como filosofia pós-positivista e de racionalismo histórico, 

destacando Thomas Kuhn e Paul Feyerabend dentre seus principais formuladores, 

tendo a herança, ainda hoje, nos estudos de Laudan, seguindo com a filosofia 

positivista revisionista da ciência, que retornou com toda força mais recentemente, 

com autores como Friedman e a filosofia local da ciência, podendo ser hoje a 

concepção que mais predomina, incluindo, segundo Mendonça (2008) autores do 

calibre de Rouse e Hacking, sem contar com autores da importância de Fine e 

Cartwright.  

A nova filosofia ou “teorias globalistas da ciência” surgem no final da década 

de 1950 onde a “distância existente entre o ideal lógico de ciência da visão recebida 

e a prática concreta da ciência” (PESSOA JR., 1993, p.05), tornam- se latentes nos 

campos de estudos que seguiam além dos aspectos lógicos da ciência.  

Os principais pontos destacados pela nova filosofia, conforme Pessoa Jr 

(1993), contrários a visão recebida são:  

 

a)A distinção entre linguagem observacional e a linguagem 
teórica deixou de ser clara” [...]. b) A transição de uma teoria 
para outra não é mais vista como uma ampliação cumulativa de 
conhecimento, mas como uma ruptura [...]. c) Os méritos de uma 
teoria se restringem meramente às suas consequências 
observacionais, avaliadas por procedimentos lógicos de 
confirmação ou falseamento [...]. d) A distinção entre o contexto 
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da justificação e o contexto da descoberta é apagada. Os 
detalhes de como um avanço científico foi obtido é relevante 
para a filosofia da ciência. e) Rejeita-se o “funcionalismo” do 
empirismo lógico, ou seja, a ideia de que uma teoria científica se 
assenta em bases sólidas fornecidas por  “dados observacionais” 
ou “sentenças prolatares”. f) Deixa-se de valorizar a observação, 
passando-se a enfocar a teoria (PESSOA JR., 1993, p. 05). 
 
 

Cabe destacar que tais mudanças foram fomentadas, a princípio, pelos 

estudos de Thomas Kuhn, apresentados em seu livro, A Estrutura das Revoluções 

Científicas (1962). A obra de Kunh é interpretada como um marco no que se refere 

à racionalidade científica, bem como seus posicionamentos acerca da relação entre 

ciência e realidade.  

Kuhn trazia nos seus estudos a defesa à independência da ciência e o 

alinhamento entre a ciência normal, denominada por ele, e o paradigma. “A ciência 

entra em uma fase normal justamente quando é guiada sob a égide de um 

paradigma” (MENDONÇA, 2012, p.537).  

Conforme Kuhn ciência normal significa a pesquisa especializada, ou seja, 

sistematicamente comprovada ao ponto de se tornar um paradigma aceito por 

todos. 

 

[...] a ciência normal, atividade que consiste em solucionar quebra-
cabeças, [...] é um empreendimento altamente cumulativo, 
extremamente bem sucedido no que toca ao seu objetivo, a 
ampliação contínua do alcance e da precisão do conhecimento 
científico (KUHN, 1970, p. 52). 

 

Conforme Mendonça (2012) destaca, “Kuhn se tornou a figura, senão mais 

influente, ao menos mais debatida na filosofia da ciência anglófona da segunda 

metade do século XX” (MENDONÇA,2012,p.535). Destacando ainda que 

juntamente com os autores: Stephen Toulmin, Imre Lakatos e Paul Feyerabend 

dentre outros, é visto como diretamente envolvido em uma nova concepção de 

ciência, sendo esta contrária àquela apresentada pelo positivismo lógico, “como se 

tivesse sido responsável por uma „mudança de paradigma‟ na epistemologia anglo- 

saxã”, (Mendonça, 2012, p.536). 

A questão norteadora nesse contexto está em torno da mensuração do quanto 

a esfera social é vista de fora, ou com o papel externo, da produção científica e 
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tecnológica. Conforme Hess (1997, p.82), configura-se aqui uma “postura moderada 

e heterogênea”, do construtivismo social na sociologia do conhecimento cientifico 

(CTS). “O construtivismo, ao negar a suposta pureza da ciência, caracterizou o 

conhecimento científico como socialmente criado ou construído, possibilitando tais 

discussões” (VICENTE, COSTA, 2013, p. 01).  

Shinn e Ragouet (2008), reforçam que desse contexto deriva a ideia de que é 

pressuposto nas sociedades democráticas que todas as decisões podem e devem 

ser, senão totalmente, públicas. Dessa forma eles, afirmam que: 

 

Enfim, a nova sociologia da ciência realizou com o construtivismo, 
corrente teórica mais ampla, uma aliança sólida. O construtivismo é 
com frequência, mas não necessariamente, crítico com relação à 
ciência e mais favoravelmente disposto com relação às teses 
modernas (SHINN, RAGOUET, 2008, p.03). 

 

Segundo Vicente e Costa (2013, p.2) foi preterida, deste modo, a concepção 

de que a palavra final seria dos cientistas, ou seja, os tidos como “experts”, 

imparciais e isentos de influencia pública ou social, no que diz respeito a técnica e 

decisões em assuntos relativos a ciência e tecnologia.  

Dentro desse contexto, Premebida et al. (2011), destacam que: 

 

A opção por um “construtivismo heterógeno”, por marcar posições 
sociais e cognitivas no processo de construção do conhecimento 
científico e tecnológico, relaciona-se a uma perspectiva de estudo 
em que os conteúdos da ciência e tecnologia são construídos em 
conjunto e progressivamente nas estruturas e interações sociais. 
(PREMEBIDA;NEVES; ALMEIDA, 2011, p.37).  

 

Representando o crescimento dos Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia, 

nas ultimas décadas como um campo disciplinar institucionalizado, reformulando 

seu foco em estudos de caso, trazendo o paradigma sócio- construtivista como sua 

principal fronteira de expansão. Percebe-se, deste modo, uma crescente 

importância dada ao envolvimento e participação social, advinda de uma “nova 

concepção e percepção da relação entre conhecimento e sociedade, de sua 

legitimação, e das condições da intervenção não somente do público, mas também 

do próprio cientista social” (SHINN, RAGOUET, 2008, p.61).  
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A partir dessa perspectiva novos movimentos surgem nos estudos sociais da 

ciência. Hayashi, Rigolin e Kerbauy (2014), descrevem que:  

 

Nos anos subsequentes, em especial na década de 1970, a 
Sociologia do Conhecimento Científico consolidou- se 
enquanto área de especialização, [...]. As novas abordagens 
que surgiram a partir daquela época tinham como agenda 
programática estudar não apenas as formas de organização da 
comunidade científica, mas também o próprio conteúdo do 
conhecimento científico e as práticas internas da ciência, que 
passam a ser o foco de interesse de novas gerações de 
sociólogos da ciência (HAYASHI et al., 2014,p. 146). 

 

As diversas abordagens metodológicas que constituem a nova sociologia da 

ciência seguem três vertentes:  

 

Inclusão do conteúdo técnico da ciência dentro do escopo da análise 
sociológica. [...] A nova sociologia rompe a distinção entre o social e 
o científico. Valorização de uma metodologia internalista, que se 
concentra em práticas internas da ciência. Virada linguística: uma 
valorização do estudo das “ações linguísticas” na ciência (PESSOA 
JR, 1993, p. 07). 

 

O ponto partida da nova sociologia da ciência , em torno de 1971, foi o retorno 

das discussões a cerca da sociologia do conhecimento, na perspectiva dos 

resultados da “história da ciência e da filosofia  “globalista” da ciência (Kuhn, etc.)” 

conforme frisa Pessoa Jr. (1993, p.08).  

Dessa forma surge uma nova maneira de entender e perceber a Ciência, ou 

seja, o conhecimento científico não é mais analisado como resultado de um 

processo, exclusivo de especialistas; pois, ele passa a ser visto como o resultado de 

práticas sociais e, portanto, um objeto passível de análise pela sociologia. 

 
A ciência deixou de ser vista como “pura” e imparcial, como uma 
cultura autônoma, dotada de acesso privilegiado à natureza, para 
ser caracterizada como um processo social. O interesse excessivo 
na comunidade científica e em seu alto grau de autonomia deu lugar 
às preocupações com relação entre a produção científica em si, e 
não somente os usos do saber científico nas instituições sociais 
(VICENTE, COSTA 2013). 
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Nessa perspectiva Shinn e Ragouet (2008, p.60), conforme a “nova ortodoxia” 

ressaltam as principais abordagens metodológicas desta nova sociologia, as quais 

são: 

- As “abordagens “fortes” ou “peri-fortes”, isto é, mais ou menos inspiradas no 

Programa forte (Barry Barners, David Bloor, Donald MacKenzie, Andrew Pickering)” 

, acrescentando H.M.Collins conforme destaca Pessoa Jr. (2002, p. 08)  

- “as abordagens etnográficas do trabalho empírico (Karin Knorr-Cetina, Bruno 

Latour & Steve Woolgar, Michel Callon, Bruno Latour, Jonh Law, Michael Lynch) 

- “as abordagens radicalmente construtivistas (Michel Callon, Bruno Latour, 

Jonh Law, Michael Lynch)”. 

Importante ressaltar que tais abordagens muitas vezes conflitam no que tange 

a alguns de seus posicionamentos, não sendo unânime os pensamentos. 

Dentro do contexto do presente estudo será dada ênfase ao Programa Forte, 

onde Collins e Evans desenvolvem seus estudos sobre a nova perspectiva da 

expertise.  

 

2.3 Programa Forte e os pensamentos de Collins e Evans 

 Muitos pesquisadores se engajaram no movimento importante no campo 

interdisciplinar conhecido como Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia (ESCT), 

formado em 1966, dentro do Departamento da Universidade de Edimburgo, Escócia, 

focado nos estudos interdisciplinares sobre a atividade científica.  

Os Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia (ESCT), têm como característica 

a união de diversas abordagens e metodologias das ciências sociais. “A ciência, 

para os ESCT, não é um conjunto uniforme de conhecimentos, independente de 

contextos específicos de produção e circulação” (PREMEBIDA; NEVES; ALMEIDA, 

2011, p.38). PREMEBIDA, et al. (2011), destacam ainda que:  

 

Os ESCT ou Estudos em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), 
em sua multiplicidade de abordagens, têm sua unidade no esforço 
de compreender objetos de estudo cada vez mais destacáveis na 
sociedade contemporânea, a saber, a ciência e a tecnologia 
(PREMEBIDA, et al., 2011,p.39). 
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Os autores acima ressaltam ainda as várias ramificações de tais objetos em 

muitos outros, tais como:  

- as investigações acerca dos condicionantes sociais da estruturação e 

autonomia do campo científico;  

- a formação de conteúdo científico e tecnológico e sua compleição 

institucional, de acordo com diferenças culturais e regionais;  

- as relações com o complexo industrial;  

- a caracterização do consumo contemporâneo das inovações tecnológicas;  

- as formas de decisão e de escolhas sobre os grandes sistemas técnicos 

especializados que gerenciam a vida cotidiana;  

- a relação entre peritos e leigos no contexto de produção a difusão destes 

conhecimentos;  

- os mecanismos e condições institucionais e sociais de estruturação da 

ciência e tecnologia, por região e suas diferenças socioculturais;  

- os mecanismos de engajamento público nos temas sócio- técnico, bem como 

os estudos sobre os impactos socioambientais decorrentes da utilização de 

sistemas e artefatos tecnológicos no dia-a-dia.  

 

Os ESCT por ter essas ramificações na produção de conhecimento composto 

por áreas interdisciplinares, inevitavelmente faz-se imergir diversos 

posicionamentos, nem sempre convergentes.  

Vicente e Costa (2013) relatam a crescente preocupação dos ESCT no que 

tange a “informar o público leigo sobre as incertezas e negociações que 

caracterizam os processos científicos e tecnológicos” (VICENTE E COSTA, 2013, 

p.01), como na contribuição para “discussão sobre questões práticas, sobre como 

as tecnologias deve ser construídas, quais grupos sociais merecem inclusão em 

determinados processos, e como controvérsias científicas devem ser resolvidas” 

(VICENTE E CONSTA, 2013, p.01). Aproximando o campo do ESCT para um foco 

de justiça social e os movimentos políticos e sociais.  

Segundo Collins e Evans (2002, p.03) torna-se importante incluir, o valor da 

experiência dos cientistas do conhecimento em comparação com o conhecimento e 

experiência dos outros. 



48 

 

 

 

 

O conhecimento científico só se torna socialmente aceito quando 
envolve, além de um extenso grupo de experts, os possíveis 
usuários e o público considerado leigo. Sua validade é testada não 
somente dentro de laboratórios, mas sim em um mundo em que 
fatores sociais, econômicos, culturais e políticos moldam os produtos 
e processos resultantes da inovação científico- tecnológica 
(VICENTE E COSTA, 2013, p. 01). 

 

Nesse contexto surgem grupos de indivíduos intitulados como core set, que 

discutiam assuntos de ordem técnica, quase que todos no âmbito da comunidade 

científica, “os estudiosos do core set passaram a preocupar-se também com a 

inclusão de grupos externos a ela, provenientes do público em geral” (VICENTE E 

CONSTA, 2013, p. 03). Nesse sentido a democracia do conhecimento na ciência e a 

construção social do conhecimento científico entram na pauta nas principais 

pesquisas de campo. 

No período de 1976 os pensamentos advindos da concepção do cientista 

como especialista detentor da expertise, privilegiada, da investigação da verdade, 

bem como de tomadas de decisão, foram fortemente criticados por um grupo de 

pesquisadores, localizados na Universidade de Edimburgo, intitulado como 

Programa Forte. Este grupo foi formado em 1970, tendo David Bloor e Barry Barnes 

como autores principais.  

Para Monteiro (2012), os debates a cerca do Programa Forte, foram 

importantíssimos para despertar o interesse pelo estudo social das ciências. Nesse 

sentido, Monteiro (2012), ressalta ainda que:  

 

Se antes a sociologia da ciência era a sociologia do erro, ou seja, 
daqueles elementos que causariam distorções na produção do 
conhecimento (este sempre intocável para a sociologia), com o 
Programa Forte e outras abordagens, é a própria ciência e sua 
objetividade que se tornam objetos da análise social (MONTEIRO, 
2012, p.114). 

 

A parte mais significativa do Programa Forte está, conforme destaca 

Mendonça (2014), nos quatro princípios fundamentais de causalidade, 

imparcialidade, simetria e reflexividade. Nesse sentido os autores Hayashi, Rigolin e 

Kerbauy (2014) especificam cada um desses princípios, sendo a:  
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- Causalidade, o interesse demonstrado diante das condições que 
ocasionam as crenças ou estados de conhecimento;  
- Imparcialidade no que diz respeito à verdade e à falsidade, à 
racionalidade ou irracionalidade e ao sucesso ou fracasso. Para 
qualquer lado, há necessidade de análise e explicação;  
- Simetria nos modos de explicitação, ou seja, os mesmos tipos de 
causas deverão explicar tanto as crenças verdadeiras quanto as 
falsas; 
- Reflexividade, os estilos e padrões de explicitação da Sociologia do 
Conhecimento Científico têm que ser aplicáveis à própria Sociologia, 
enquanto disciplina (HAYASHI,2014, p.150). 

 

 

O Programa Forte tem como característica fundamental adotar uma posição 

mais radical no que se refere ao relativismo, ou seja, relativiza até os teoremas da 

matemática pura. “Ora, se a história demonstra a variedade das crenças morais, ela 

também não demonstra a unicidade da verdade matemática? Acaso os fatos não 

refutam a alegação de que a natureza da compulsão lógica é social?” (BLOOR, 

2009, p.162). 

Sobre o relativismo, Pessoa Jr. (2002, p.08) destaca que “a tese relativista é 

comum a todas as abordagens da nova sociologia da ciência, mas o programa de 

Collins elabora um método para se realizar pesquisas sociológicas empíricas”. 

Programa conhecido como Programa Empírico do Relativismo, proposto por 

Collins (1970-1980), em um terceiro momento, do Programa Forte inspirado em dois 

dos princípios de Bloor, os quais são: a Imparcialidade _ caracterizado por um 

convite ao cientista social, objetivando que o mesmo faça a prova da imparcialidade 

quanto à verdade ou à falsidade, racionalidade ou irracionalidade e por fim ao 

sucesso ou fracasso, e o princípio da Simetria _ que “obriga o sociólogo a explicar 

pelos mesmos tipos de causas as crenças “verdadeiras” e as “falsas” (Shinn e 

Ragouet, 2008, p.65). As transições dos pensamentos dentro do Programa Forte 

foram em três momentos, denominados como ondas pelo fato de uma sobrepor a 

outra e irem se complementando. 

Conforme frisam os autores Hayashi, Rigolin e Kerbauy (2014, p. 155) para 

Collins “somente, os dados observáveis são dignos de investigação, o que justifica o 

empirismo associado a sua alternativa programática”. 
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Desde então Collins vem dando muitas contribuições para ESCT, ressaltando 

seus trabalhos mais recentes realizados, juntamente, com Robert Evans focado no 

repensar da expertise e experiência.  

 

2.4 O Repensar da Expertise e Experiência 

A segunda onda já provou, segundo Collins e Evans (2002), ser difícil distinguir 

a expertise dos cientistas daquela adquirida pela experiência. Quando se aproxima 

do conhecimento científico adquirido via experiência, as fronteiras da ciência se 

esbarram, e o que antes era ciência, se torna expertise, o cientista torna-se expet. 

Entretanto, dificultando os estudos, experts geralmente discordam entre si, ou seja, 

cientistas discordam das visões daqueles que possuem seu conhecimento baseado 

apenas em experiência, e o sentimento é recíproco. Um lado sempre achará que 

seu conhecimento é mais válido que o outro. Collins e Evans (2010), contudo, 

discordam dessa rivalidade, pois para eles a expertise não se baseia em 

certificações ou experiências, mas sim em performance, ou seja, o que se sabe 

fazer com o que aprendeu e não pela forma que adquiriu a expertise. 

Para melhor entendimento do repensar sobre a expertise desenvolvido por 

Collins e Evans (2002;2007), torna-se mister entender qual o sentido de expertise 

para tais filósofos. Segundo eles, expertise é o conhecimento que a pessoa adquiriu 

ao longo da vida, pela experiência, sendo este dificilmente formalizado a outra 

pessoa, pois é subjetivo e próprio das habilidades de cada pessoa, intitulado como 

conhecimento tácito. Nessa concepção Collins e Evans (2010) destacam que, “[...] a 

expertise está sendo vista cada vez mais como algo prático – algo baseado naquilo 

que você é capaz de fazer, e não naquilo que você pode calcular ou 

aprender”(COLLINS E EVANS, 2010, p.35). 

No âmbito da sociologia da ciência, a influência da concepção de 

conhecimento tácito vem a partir da ideia de Wittgenstein (1953), onde o significado 

de um conceito só pode ser compreendido pelo seu uso.  

Os estudos de Collins e Evans (2010) não objetivam analisar ou acrescentar 

elementos no que tange a como os experts venham a adquirir o seu status de 

expert, concentra-se na proposta de entender o processo para se tornar um expert.  
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Consiste no pensamento de atrelar esse processo, ao fato do indivíduo passar a ser 

considerado um expert a partir de aquisições reais e substantivas de expertise e não 

apenas por fatores relacionais, ou seja, comparativos com outras pessoas. Sendo 

assim: “Abordagens relacionais vêem a expertise como uma questão de relações de 

um expert com outros indivíduos. A noção de que expertise é apenas uma 

“atribuição” – a aplicação, em geral, retrospectiva, de um rótulo – é um exemplo de 

uma teoria relacional (RIBEIRO, 2010, p. 03). 

A expertise como posse real e substantiva está relacionada a interação, ou 

associação social, ou seja, uma questão de envolvimento com atividades práticas 

de um grupo de experts, seria uma socialização profunda e de longo tempo de 

imersão nesse contexto. 

Segundo Ribeiro e Lima (2010) na abordagem de Collins e Evans os 

indivíduos podem ou não possuir expertise de fato, não dependendo da concepção 

dos outros acreditarem nisso ou não.  

Dessa forma Collins e Evans (2010) tentam, 

 

[...] demarcar um domínio de expertise, mas apenas dentro do 
componente técnico de áreas que têm um componente técnico. A 
democracia não deveria reger todos os campos – isso destruiria a 
expertise – e tampouco deveria a expertise reger todos os campos – 
isso destruiria a democracia (COLLINS E EVANS, 2010, p.08). 

 

Os autores tentam resgatar o sentido de expertise, entendida como uma 

prática social estabelecida pela sociedade, repensando o conceito de expertise, 

quando se refere à experiência, especialização ou perícia. Valorizando cada uma 

dessas palavras no processo decisório, ou seja, trazendo o conjunto de habilidades 

e conhecimentos de uma pessoa, de um sistema ou tecnologia de forma menos 

heterogênea e mais interativa. 

  Importante destacar que dentro do ESCT, não ocorreu homogeneidade no 

que tange a expertise e experiência, ou seja, várias abordagens surgiram e muitos 

autores, segundo Rocha (2013), procuraram seguir caminhos relacionados ao 

Programa Forte, tais como da perspectiva de Collins e Evans (2002; 2010), 

destacando até mesmo as perspectivas que de início surgiram no intuito de reagir 
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aos pensamentos sobre a terceira onda quanto aos estudos sobre ciência e 

tecnologia.  

Esta onda foi marcada pela criação de uma teoria normativa da 
expertise e da experiência na ciência, e as suas críticas apontam 
para uma abordagem do problema da expertise em termos de 
heterogeneidade de agenciamentos e pontualizações (ROCHA, 
2013, p.41). 

          

A respeito da terceira onda, Collins e Evans (2002) frisam que a terceira onda 

explica que o fato de ser cientista por si só não o faz expert em tudo, dessa forma, 

você só tem direitos nas tomadas de decisões que envolvam o seu tema de 

expertise, caso contrário sua opinião conta tanto quanto a de uma pessoa da 

população sem nível de expertise algum. Há ainda, diferentemente da segunda 

onda, uma distinção entre os experts com e sem certificação. Isso significa que 

experts que se tornaram experts por experiência tem seu direito de opinião, 

entretanto não tanto quanto aqueles cientificamente certificados.  

Nesse sentido, Ribeiro e Lima (2010) ressaltam que por mais que a expertise 

seja analisada, não será possível desenvolver uma solução completa para a 

questão da relação entre experts e especialistas, onde se encontra de um lado os 

gestores, lideranças generalistas e de outro a democracia. Esse conflito surgirá 

sempre que experts/especialistas se envolvem com o tema ciência e sociedade.  

Competências técnicas que exigem especialistas para a solução de problemas 

no âmbito organizacional, público ou privado, impossibilita que a solução possa vir a 

ser encontrada pelos “não especialistas”, tornando o processo decisório, muitas 

vezes, menos democrático e participativo. 

No contexto de Collins e Evans (2010) acham importante ressaltar que: 

 

O debate ocorre dentro da própria ciência à medida que os 
experimentos se tornam tão grandes que outros profissionais, como 
administradores, contadores e engenheiros, têm de ser envolvidos 
na sua gestão (RIBEIRO E LIMA, 2010, p.06). 

 

Segundo Ribeiro (2005) os Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia 

(ESCT) apresentam contribuições interessantes sobre o crescimento da 

participação de experts em decisões no setor público, em contrapartida aos estudos 

sobre o papel burocrata nas políticas públicas. O autor destaca ainda que: “O poder 



53 

 

 

 

burocrático, enquanto um tipo de expertise, pode se enquadrar na perspectiva 

dessa abordagem que analisa as conexões entre a ciência, tecnologia e a 

sociedade” (RIBEIRO, 2005, p.01). Representando uma corrente que discute a 

“legitimidade dos processos decisórios nos quais estão inseridos o conhecimento 

técnico-científico – a expertise –e a participação nas decisões públicas – a 

democracia” (RIBEIRO, 2005, p. 01).  

Importante ressaltar que o repensar a expertise de Collins e Evans volta-se 

para uma analise da expertise no sentido de definir expert. Sendo assim, os autores 

fazem uma classificação, fundamentada, a partir da concepção do conhecimento 

tácito, onde se apresenta o  conhecimento tácito especializado, divido em expertise 

por interação e expertise contributiva.  

 

2.5 Expertise Interacional 

Percebe-se que o grande ganho quanto ao entendimento sobre expertise ao 

longo da segunda metade do século passado ocorreu com a mudança na 

concepção de que expertise estava atrelada ao conhecimento e habilidade para 

uma concepção que se aproximava mais a competência ou sabedoria.  

Nesse sentido temos a contribuição de filósofos da ciência, destacando „Karl 

Polanyi‟, o qual firmou o termo conhecimento tácito, bem como, para a sociologia da 

ciência onde se destaca como principal influência, os estudos de Wittgenstein 

(1953), os quais vão ao encontro da interpretação de Bloor (1973 e 1983), 

reforçando que a expertise no contexto estudado está mais alinhada ao tácito, 

prático, ou seja, o que se é capaz de fazer com o que se sabe. 

 Collins e Evans (2002) estabelecem uma classificação, um ponto de partida 

de análise baseado em suas experiências como Sociólogos de Conhecimento 

Científico (SSK). Refletindo em suas experiências, chegam a três níveis de 

expertise: 

 

- Nenhuma expertise: o nível que o participante começa, sendo insuficiente 

para conduzir qualquer análise sociológica do campo de pesquisa. 

- Expertise Interacional: um nível de expertise suficiente para interagir com os 

participantes e fazer algumas análises. 



54 

 

 

 

- Expertise Contributiva: expertise suficiente para contribuir com o campo de 

pesquisa analisado. 

 

A expertise contributiva, segundo Collins e Evans (2010) adquiri- se por meio 

de uma imersão em uma área científica específica, por meio de uma certificação 

obtida que possibilita atuar profissionalmente. Enquanto que a expertise por 

interação representa a habilidade de ser fluente na linguagem de uma área 

especializada não obtendo competência contributiva para realizar tal prática. 

 
A expertise por interação, portanto, encontra-se nesse meio termo entre a 
atividade prática e os livros, os computadores e similares. Essa expertise 
está, entretanto mais próxima da visão informal do que da visão formal. 
Ela está longe de ser um conjunto de proposições. A expertise por 
interação é a maestria em qualquer linguagem – seja a língua natural ou a 
linguagem especializada – demandada enculturação dentro de uma 
comunidade linguística (COLLINS & EVANS, 2010).  

 

A expertise por interação é a habilidade de interagir e de refletir. “Trata-se de 

habilidades que não necessariamente são compartilhadas por aqueles que têm 

expertise contributiva na área, o que levanta uma questão sobre a transitividade da 

relação entre expertise contributiva e por interação” (Collins e Evans, 2010, p.54).   

A expertise interacional consiste em aprender a “linguagem” de determinado 

grupo social. Sendo assim para melhor entendimento, o conceito de língua é 

destacado por Ferdinand de Saussure, que a define como:  

 

[...] é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que, por si 
só, não pode nem criá-la nem modificá-la; ela não existe senão em 
virtude duma espécie de contrato estabelecido entre os membros da 
comunidade. Por outro lado, o indivíduo tem necessidade de uma 
aprendizagem para conhecer-lhe o funcionamento; somente pouco a 
pouco a criança a assimila (SAUSSURE, 1995, p. 22). 

A língua origina-se através da linguagem, ou seja, língua é um tipo de 

linguagem, uma modalidade expressa através de palavras, utilizada por um grupo 

de indivíduos que formam uma comunidade. É através desta língua com seus 

diferentes signos linguísticos que cada comunidade se comunica. 

O indivíduo, inserido numa comunidade de fala, partilha com os 
membros dessa comunidade uma série de experiências e atividades. 
Daí resultam várias semelhanças entre o modo como ele fala a 
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língua e o modo dos outros indivíduos. Nas comunidades 
organizam-se agrupamentos de indivíduos constituídos por traços 
comuns, a exemplo de religião, lazeres, trabalho, faixa etária, 
escolaridade, profissão e sexo. Dependendo do número de traços 
que as pessoas compartilham, e da intensidade da convivência, 
podem constituir-se subcomunidades linguísticas, a exemplo dos 
jornalistas, professores, profissionais da informática, pregadores e 
estudantes (MARTELOTTA, 2015,p.20). 

 

Sobre a integração da linguagem entre comunidades científicas distintas, 

Duarte (2014, p.01) corrobora dizendo que: “A comunicação entre cientistas 

pertencentes às comunidades distintas é comumente marcada por dificuldades 

associadas ao alto grau de diferenciação interna da comunidade científica”.  

A excessiva especialização disciplinar nos centros acadêmicos decorrente do 

século XX, fez com que as atividades científicas tornassem cada vez mais 

heterogenias entre si. Tais fatos fizeram emanar a percepção de que as pesquisas 

acadêmicas têm, muitas vezes, o estigma de resultarem em obras teóricas 

afastadas do cotidiano. 

Nesse contexto, sobre a heterogeneidade, Duarte (2014, p.01) destaca uma 

série de pontos documentados por Collins e Evans nas produções dos ESCT, 

dentre eles:  

- as diferentes linguagens técnicas de domínio apenas dos membros de 

comunidades específicas (Collins e Evans 2002;2007; Galison 1997),  

- as diversas expertises, ou habilidades táticas, nas quais a pesquisa nas 

diferentes áreas de especialização estão alicerçadas (Collins 1974; Collins e Evans 

2007).  

Com uma perspectiva mais abrangente, Collins e Evans (2010) frisam que “de 

fato, quanto mais se pensa como a nossa sociedade funciona, mais se começa a 

enxergar que a expertise por interação está em toda parte”(COLLINS E EVANS, 

2010, p.117). 

É comum achar que para ter expertise contributiva é preciso ter a expertise 

interacional, mas isso não é verdade. Segundo Collins e Evans (2002):  

 
Um fazendeiro que nunca estudou, mas trabalhou a vida inteira com 
a mesma coisa possui expertise suficiente para propor e contribuir 
com trabalhos científicos na área, entretanto não possui 
conhecimento para fazer uma análise do trabalho ou do grupo 
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realizando a pesquisa. A expertise contributiva dos fazendeiros 
deveria adicionar à expertise contributiva dos cientistas, sem que os 
fazendeiros precisem ter expertise interacional, entretanto, para que 
os cientistas entendam, aceitem e acrescentem a expertise dos 
fazendeiros à sua expertise, eles precisam possuir a expertise  
interacional. Infelizmente, entretanto, os cientistas são relutantes a 
esse conhecimento (COLLINS E EVANS, 2002, tradução nossa). 

 

Pode-se destacar aqui dois exemplos onde Collins e Pinch (2010, p.07) 

demonstram muito claramente que “[...] o território da expertise nem sempre 

coincide com o território da educação e certificação formais em ciências”.  

O primerio exemplo foi o caso das ovelhas na Grâ- Bretanha, onde ficava a 

critério do Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentos, avaliar cientificamente 

qualquer risco de contaminação de alimentos que viesse a surgir. Sendo assim, os 

cientístas verificaram que as ovelhas das colinas cumbrianas, estavam com alto 

grau de contaminação. A partir dai os fazendeiros ficaram a mercê dos pareceres 

controversos dos cientistas, que ora eram positivos e depois negativos, interferindo 

de forma desastrosa na economia local. Conforme destaca Collins e Pinch (2010) 

“As avaliações científicas iniciais da ameaça radioativa provocada pela precipitação  

radioativa de Chernobyl na Grâ-Bretanha, no inicio de maio de 1986, estavam 

erradas, por que os cientistas subestimaram dois aspectos da radiação trazida pelas 

chuvas” (COLLINS E PINCH, 2010, p. 162), ressaltando que, 

 

[...] os cientistas não levaram em consideração o “conhecimento 
local” dos fazendeiros sobre a região e sobre os lugares onde a 
água se acumulava, os quais seriam, provavelmente, os locais 
críticos para acúmulo da radiação. Os cientistas pareciam cegos à 
expertise própria dos fazendeiros sobre o mundo natural no qual 
viviam e trabalhavam (COLLINS E PINCH, 2010, p.165) 

 

O segundo exemplo se refere aos primeiros posicionamentos da Secretaria de 

Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, a respeito da AIDS, no que diz 

respeito à contaminação, vacinas e medicação, bem como a importância da 

expertise adquirida por leigos, nesse contexto. Collins e Pinch (2010) descrevem:  
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Contamos a história em duas partes. Na Parte I, rastreamos parte da 
história da AIDS e documentos historicamente como os ativistas 
vieram a desempenhar um papel crescente na pesquisa da doença. 
A Parte I termina com a primeira aprovação oficial do uso de um 
medicamento para AIDS, cuja pesquisa havia sido realizada, em 
grande medida, por “experts leigos”. Na Parte II, relatamos o 
sucesso dos ativistas, concentrando nossa atenção, em especial, em 
um grupo de grande influência, o ACT UP. Mostramos como os 
ativistas  leigos adquiriram e refinaram sua expertise de modo a se 
tornarem capazes de formular uma crítica completa – política e 
científica – da forma como os testes  clínicos de AIDS eram 
realizados. Essa crítica se tornou, em sua maior parte, aceita pela 
medicina (COLLINS E PINCH, 2010, p. 178). 

 

Nesses dois casos percebe-se que as pessoas são tidas como leigas no que 

se refere à expertise contributiva, por não possuirem diploma, em contrapartida fica 

claro o quanto são experts no caso dos fazendeiros, sobre o fluxo das águas e 

rotina das ovelhas, da mesma forma os pacientes de AIDS já tinham conhecimento 

sobre suas necessidades no tratamento, adquirindo a expertise interacional ao se 

“educarem para se tornarem fluentes na linguagem e nos conceitos da pesquisa 

médica” (COLLINS E EVANS, 2010, p. 08), por isso tornaram se capazes de 

opinarem com propriedade sobre o assunto.  

Em uma situação específica, Harry Collins conseguiu confundir nove físicos 

com a sua expertise interacional. Desses, sete não duvidaram que o sociólogo 

pudesse ser físico ao comparar as respostas dadas por ambos das questões de 

extrema complexidade sobre ondas gravitacionais.  

Nesse contexto Zarifian (2003), acrescenta que: 

 

Experiência não quer dizer empirismo. Quando a atividade é 
fortemente intelectualizada, pode-se dizer que a experiência 
mobiliza, intuitivamente, fundos de conhecimentos e raciocínios 
intelectuais complexos. Mobiliza-os, porém, em direção à ação e 
conforme a singularidade da situação, não como uma atividade 
própria do pensamento ou como a simples aplicação de um 
conhecimento (ZAFIRIAN, 2003, p.106). 

 

Collins como sociólogo que ao longo dos seus trinta anos de experiência e 

estudos na área, realizava o estudo da comunidade de físicos de ondas 

gravitacionais. Dessa forma Collins demostrou que não precisaria ser conhecedor 

de matemática avançada ou experimentos práticos na área para ser entendedor da 
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linguagem dos mesmos e assim se posicionar com propriedade sobre o assunto. 

Dessa forma Collins e Evans (2010), destacam que: 

 

Quando a Sociologia do Conhecimento Científico (SSK) é aplicada à 
inteligência artificial, parece que ocorre a mesma coisa. Está sendo 
aplicada à inteligência artificial uma expertise contributiva que 
oferece entendimento da natureza social do conhecimento, mas é a 
expertise por interação na prática da inteligência artificial que habilita 
o indivíduo externo ao grupo a afirmar que a análise social do 
conhecimento deveria ser aplicada (COLLINS E EVANS, 2010, 
p.110).  
 

Nesse contexto Vicente e Costa (2013) destacam que Collins e Evans 

contribuem,  

[...] ao englobar o sociólogo da ciência na catergoria “Internactional 
Experitse”, os autores o caracterizam como um indivíduo apto não 
só a realizar análises sociológicas, mas também a interagir de forma 
eficaz com os participantes de seu objeto de estudo (VICENTE E 
COSTA, 2013, p.05). 
 

 

Cabe destacar que a diferença entre expertise por interação e expertise 

contributiva está no fato desta ser “autosustentável”, segundo Collins e Evans 

(2010, p.54), à medida que pode ser passada a alguém que não a possui. “Em 

outras palavras, uma expertise contributiva – como a física das ondas gravitacionais 

– pode ser ensinada a novos adeptos e passada de geração a geração” (p.54).  

Passando de geração para geração uma expertise por interação sem a 

expertise contributiva, esse conhecimento acaba sendo distorcido com o decorrer do 

tempo, pois a linguagem pode vir a mudar, bem como o contexto que a envolve em 

longo prazo. Collins e Evans (2010) frisam que,  

 
A expertise por interação em determinada área do conhecimento 
parece ser aprendida exclusivamente por meio da interação com 
comunidades que têm expertise contributiva naquela área, e não 
com pessoas que têm expertise por interação nessa área (COLLINS 
E EVANS, 2010, p.54). 

 

A expertise por interação vem de encontro com os processos de liderança 

buscados no mercado profissional, bem como nas suas competências. Dessa forma 

“Inclinações, como habilidade de interagir e habilidade de refletir, converter 
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expertise latente por interação em expertise manifesta por interação” (Collins & 

Evans, 2010, p.57).  

Nessa perspectiva de competências profissionais e expertise interacional que o 

presente trabalho se direciona.  
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3 ALINHAMENTO ENTRE COMPETÊNCIA PROFISSIONAL E EXPERTISE 

INTERACIONAL 

O propósito deste capítulo é dar embasamento para a produção de uma 

pesquisa de campo que permita avaliar se o problema e a hipótese propostos estão 

condizentes. 

3.1 Expertise Interacional e Linguagem para Collins e Evans  

A concepção de expertise por interação nos possibilita ter uma ideia melhor 

daquilo que alguns profissionais técnicos podem estar fazendo e como eles obtêm 

sucesso apesar da lacuna entre a linguagem e a prática (Collins e Evans, 2010). 

Segundo Collins e Evans (2011, p.45) a linguagem, seja ela natural ou de uma 

área especializada, tem sido tratada, conforme as seguintes formas:  

- Visão informal: onde seria necessária uma imersão total em toda uma forma 

de vida para se dominar uma linguagem.  

- Visão formal: ter domínio na linguagem pertencente a um campo envolve não 

mais que a aquisição do conhecimento profissional – um conjunto de fatos e regras 

formais adquiridos por meio da leitura e da instrução.  

        Conforme Collins e Evans (2010) ressaltam: “O inusitado a respeito da 

noção de expertise por interação vem do fato de que ela fica no meio das duas 

visões”. Sendo assim, a expertise por interação, encontra- se no meio termo entre 

as atividades práticas profissionais e os livros, conforme ressaltam os autores: 

 

A expertise por interação é a maestria no uso da linguagem de uma 
área, sendo que a maestria em qualquer linguagem – seja a língua 
natural ou linguagem especializada – demanda enculturação dentro 
de uma comunidade linguística. A expertise por interação não pode 
ser expressa em termos proposicionais (COLLINS E EVANS, 2010, 
p.59). 

 
Importante ressaltar que a expertise por interação não vai de encontro com a 

visão informal no sentido de máxima imersão em uma forma de vida. A concepção 

de que a expertise interacional implica em uma completa fluência na linguagem de 

uma área especializada, considera essa aquisição como sendo obtida na ausência 

de imersão física máxima em uma dada forma de vida.  
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3.2 Conexão entre Competência e Expertise: Habilidade de Interagir e Refletir  

O fato de comunidades de pesquisa, distintas, envolvidas em um projeto de 

socialização precisarem interagir e encontrar um ponto comum de colaboração, na 

linguagem técnica, em procedimentos específicos  e  expertises entre essas 

comunidades, pode ser visto como uma competência profissional alinhando a 

concepção de expertise por interação.  

Nesse sentido, Drucker (2006) destaca, 

 

Até mesmo pessoas que compreendem a importância de assumir 
responsabilidades por relacionamentos muitas vezes não se 
comunicam o suficiente com seus associados. Elas têm medo de ser 
vistas como presunçosas, intrometidas ou burras. Mas estão 
erradas. Sempre que alguém chama seus associados e diz: “É nisso 
que sou bom. É assim que trabalho. Estes são meus valores. Esta é 
a contribuição na qual planejo me concentrar e os resultados que 
devo atingir”, a resposta costuma ser: “Isso é muito bom. Mas 
porque você não disse isso antes?” (DRUCKER, 2006, p.16). 

 

A expertise por interação tem ampla aplicabilidade em diversas áreas 

profissionais, ressaltando que nem todas as pessoas podem contribuir na área de 

conhecimento específica de outros integrantes de um projeto, por exemplo. Sendo 

assim ela é a princípio um meio de intercâmbio em pesquisas propriamente 

interdisciplinares, entre cientistas e grupos pertencentes ao público em geral (Collins 

e Evans, 2010, p.49). 

 

3.2.1 Linguagem Profissional no Cenário de Expertise Interacional e Competência  

 

A linguagem usada pelos profissionais dentro das organizações é intitulada 

como a linguagem organizacional, vocabulário compartilhado, terminologia 

empresarial, etc.. São várias as nomenclaturas referentes, que por muitas vezes 

pode tornar a comunicação entre áreas diferentes de conhecimento mais complexa.  

A linguagem profissional, especializada, possui linguagem específica, tais 

como medicina, direito, sistemas de informação, administração, dentre outras. 
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Destacando na linguagem profissional os “jargões”, utilizados por áreas de 

determinado meio profissional, que muitas vezes dificultam a interação com as 

demais áreas, entendida como linguagem técnica e científica. Exemplo muito 

comum é o conhecido “juridiquês”, adotado por profissionais da área do direito. A 

linguagem profissional, dentro desse contexto, utiliza expressões específicas de 

determinada área de conhecimento que são complexas para o entendimento de 

outros profissionais. Diante desse contexto Faraco (2002), ressalta que: 

A expressão norma culta deve ser entendida como designando a 
norma linguística praticada, em determinadas situações (aquelas 
que envolvem certo grau de formalidade), por aqueles grupos sociais 
mais diretamente relacionados com a cultura escrita, em especial 
por aquela legitimada historicamente pelos grupos que controlam o 
poder social (FARACO,2002, p. 40). 

 

Quando se consegue a conexão entre a linguagem de áreas distintas, 

minimizando jargões, bem como a possibilidade de interação, promove-se a 

expertise interacional latente, real e prática. No que se refere a importância de uma 

linguagem compartilhada dentro das organizações, Probst, Raub e Romhardt (2002) 

afirmam que:  

A palavra falada é mais poderosa que os registros escritos. É a 
melhor maneira de preservar e fixar experiências de grupo. A fala 
está mais perto de nós do que a palavra escrita. No decorrer de 
sua vida, uma empresa desenvolve seu vocabulário próprio; os 
novos funcionários precisam aprendê-lo para participarem da 
conversa. Isso vai muito além das abreviações usuais, que são 
usadas em prol da eficiência. Palavras comuns como qualidade, 
mudança e segurança, são usadas de forma específicas na 
empresa e, assim, tornam-se veículos da história da empresa 
(PROBST et al, 2002, p. 186). 

 

Em face a essa linguagem especializada que a expertise interacional vem 

atrelada, trazendo a importância do entendimento dessa linguagem  para que haja 

uma proximidade maior entre áreas diferentes de conhecimento, possibilitando a 

proposição de trabalhos interdisciplinares, tais como solução de problemas 

complexos que envolvam uma diversidade de profissionais com especialidades 

diversas. “Nesse sentido, para que essas comunidades sejam capazes de se 
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comunicar e de colaborar efetivamente, é necessário que haja a construção de 

pontes comunicativas entre elas” (DUTRA, 2014, p.03). 

Valentim e Gelinski (2005) ressaltam a importância da construção de uma 

terminologia própria voltada para as áreas profissionais dentro das organizações, 

pois propicia uma linguagem consistente e fácil de ser compartilhada.  

Conforme Braga e Brito (2009, p.5) a competência profissional, envolve ação, 

mobilização e combinação de recursos, uma inter-relação das situações, 

aprendizado e envolvimento com soluções e resultados esperados para os 

problemas no ambiente de trabalho. Nessa perspectiva, Dutra et al. (2013), 

destacam que: 

 

A competência tem a particularidade de funcionar tão bem na 
linguagem ligada às pessoas quanto na linguagem das 
organizações; essa linguagem leva a uma relação entre a reflexão 
sobre as questões humanas sobre a estratégia da empresa. 
Permitindo traduzir o potencial das pessoas em oportunidades de 
atividade ou a atividade a realizar em termos de características 
pessoais, a noção de “competências” preenche o vazio que podia 
existir entre as categorias tradicionais da gestão de RH e a 
estratégia (DUTRA; FLEURY; RUAS, 2013, p.298-299). 

       

Não basta aprender a fazer, adquirindo os automatismos inerentes a um dado 

exercício profissional. Quem aprendeu a fazer deve saber por que está fazendo 

dessa maneira e não de outra, e aprender que existem outras tantas formas para 

esse mesmo fazer. Deve também cultivar os valores inerentes à cultura do trabalho, 

desenvolvendo o gosto pelo trabalho bem feito, belo e acabado. “Exige-se a 

superação do enfoque tradicional da formação/educação profissional, com base 

apenas no treinamento e na preparação para a execução de um determinado 

conjunto de tarefas” (DUTRA, 2017, p.11).  

Diante do exposto até o momento sobre competência, da diversidade de áreas 

de conhecimento, no contexto organizacional atual, da necessidade de interagir, 

refletir e entender as diversas áreas e suas linguagens para tomada de decisões em 

situações complexas, fez surgir a reflexão sobre expertise interacional (Collins e 

Evans 2010) e competência (individual e/ou profissional) alinhadas como 

competência essencial no contexto corporativo. 
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3.2.2 Expertise por interação e habilidade de interagir e de refletir  

 

Como já foi exposto anteriormente profissionais pertencentes a comunidades 

distintas possuem dificuldades em interagirem entre si ao apresentarem uma 

linguagem profissional especializada e com abertura restrita, dificultando assim o 

desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares, além de promover a limitação da 

prática de competências individuais e profissionais necessárias para um bom 

desempenho profissional.   

Partindo do princípio de que no mercado profissional, a colaboração 

interdisciplinar entre profissionais faz se tão necessária, percebe-se que a interação 

seja hoje umas das competências essenciais exigidas.  

Dessa forma Collins e Evans (2010) frisam que todo profissional precisa 

desenvolver a capacidade de interação com outras pessoas, de ter facilidade de 

falar sobre sua área de conhecimento com outras pessoas, de exercer uma reflexão 

sobre os assuntos, possibilitando articular seus resultados e julgamentos e, quando 

necessário, fazer a conexão da linguagem de uma área com a de outra. 

No que se refere à expertise, Collins e Evans (2010) defendem o 

posicionamento de que uma pessoa que tenha a expertise contributiva em uma área 

de conhecimento, ela também tem expertise por interação, mas se essa pessoa não 

tem a habilidade de usá-la, ou seja, de comunicar e refletir, ela provavelmente, tem 

pouco a evoluir no que tange a interação com os outros, no que se refere à 

expertise. Nesse contexto, o expert contributivo possui a expertise interacional 

latente, não manifesta. Fazendo um paralelo com a competência profissional que 

envolve as habilidades, conhecimentos e atitudes, no que se refere ao domínio da 

fala, da reflexão, da liderança etc.  

Dutra et al. (2013), destacam que:  

 

A competência é o conjunto de aprendizagens sociais e 
comunicacionais nutridas pela aquisição de conhecimento, formação 
e pelo sistema de avaliações. [...] competência é um saber agir 
responsável. Implica em saber como mobilizar, interagir e transferir 
os conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto profissional 
determinado (DUTRA, FLEURY E RUAS, 2013, P.217). 
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Reiterando que para Collins e Evans (2010) “a posse de expertise contributiva 

garante a posse de pelo menos expertise por interação latente. Para manifestar a 

expertise por interação, é também necessário possuir habilidade de interagir (p.59). 

Se a expertise por interação não for renovada continuamente por meio de 

interação com experts contributivos ela acaba se perdendo, logo uma diferença 

importante entre expertise por interação e habilidade de interagir é que ela é 

individualizada, não dependente do contato com o expert contributivo para se 

adquirir, podendo assim ser passada de geração para geração.  

Destacando a habilidade de refletir na concepção de Collins e Evans (2010) 

“uma habilidade mais profissionalizada e especializada que a habilidade de interagir, 

pois é ensinada, de forma totalmente consistente, nos cursos de sociologia e 

filosofia e de outras disciplinas críticas” (COLLINS E EVANS, 2010, p.60). Tanto a 

habilidade de refletir como de interagir são importantes no estabelecimento de 

expertise por interação, podendo ser passada de geração para geração.  

Sobre a habilidade de refletir, Collins e Evans (2010) destacam que ela não é 

uma habilidade reflexiva em algo, ela é simplesmente, uma habilidade de refletir, 

sendo parte da “expertise contributiva do analista social da ciência e do crítico de 

arte etc” (COLLINS E EVANS, 2010, p.61). 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO  

 

A pesquisa é um importante caminho para o aprimoramento do conhecimento 

científico, dessa forma os autores Kauark, Manhães e Souza (2006, p.25), afirmam 

que: “Não se deve dizer que se faz ciência, mas que se produz ciência através de 

uma pesquisa”. 

A presente pesquisa se desenvolveu vislumbrando alcançar os propósitos 

elencados nos objetivos e questionamentos apresentados, tendo como tema central 

a expertise interacional alinhada a competência profissional. O objeto de estudo, 

nesses contexto são os coordenadores de curso do Centro Universitário Redentor –

RJ das unidade Itaperuna e Campos dos Goytacazes.  

No que se refere a natureza da pesquisa, o presente estudo caracteriza-se 

como pesquisa básica, nesse sentido os autores Kauark, Manhães e Souza (2010), 

ressaltam que: 

 
Do ponto de vista da natureza das pesquisas, estas podem ser: 
- Pesquisa Básica: objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o 
avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades 
e interesses universais.  
- Pesquisa Aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplicação 
prática, dirigida à solução de problemas específicos. Envolve 
verdades e interesses locais (KAUARK et al., 2010, p. 26). 
 

A pesquisa caracteriza-se como exploratória, envolvendo um levantamento 

bibliográfico e estudo de caso, destacando, que para Gil (2007) o carácter 

exploratório visa, 

(...) desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em 
vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 
pesquisáveis para estudos posteriores.” “(...) pesquisas exploratórias 
são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de 
tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa 
realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 
explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis (GIL, 2007, p.46) 

 

Nesse contexto, nossa pesquisa possui abordagem tanto qualitativa quanto 

quantitativa, elaborada através de uma pesquisa de campo. Sendo assim, os 

autores Kauark, Manhães e Souza (2010) corroboram descrevendo tal abordagem: 
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Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, pode ser: 
Pesquisa Quantitativa: considera o que pode ser quantificável,o que 
significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-
las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas 
(percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de 
correlação,análise de regressão). (KAUARK et al., 2010, p. 26-27). 

 

O estudo conta com uma parte que é quantitativa, apresentando gráficos, 

sendo estes resultados da análise dos questionários aplicados junto aos 

Coordenadores de curso. A interpretação das respostas caminhou no sentido de 

responder as hipóteses levantadas, bem como atender o objetivo geral e específico.  

  

4.1 O lugar da pesquisa 

 

A Faculdade Redentor torna-se Centro Universitário Redentor, em 2017, 

permanecendo a sede em Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, sendo um 

estabelecimento isolado particular de ensino superior, mantido pela Sociedade 

Universitária Redentor - SUR pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

e com seu Estatuto registrado no Cartório do 12º Ofício da cidade de Niterói / RJ. A 

pesquisa foi realizada nas unidades de Itaperuna e Campos dos Goytacazes- RJ.  

Fundada em 1997, originalmente registrada na cidade de Niterói/RJ, 

elaborou projetos para Credenciamento da Faculdade e autorização de seus cursos, 

unicamente para cidade de Itaperuna. 

A Faculdade Redentor iniciou suas atividades em 2002 e crescimento da 

faculdade alcança novas perspectivas e se inicia o processo de credenciamento de 

uma nova Faculdade – a Faculdade Redentor de Campos dos Goytacazes. Sua 

autorização ocorreu em 2011 e funciona em parceria com o Externato Campista, 

com sede na rua Dr. Beda, 112 - Turf Clube Campos dos Goytacazes, RJ 28025-

110, contando com nove cursos de graduação na modalidade presencial 

A Faculdade Redentor de Campos também é mantida pela Sociedade 

Universitária Redentor, Sociedade Civil de direito privado, constituída na forma de 

associação, sem fins lucrativos, com objetivo puramente educacionais. 
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O Centro Universitário Redentor obteve autorização para atuar em Paraíba 

do Sul e em Queimados, no período da pesquisa, ainda em fase de estruturação 

para abertura de turmas.  

 

4.2 A População 

 

Ao que se refere a população ou universo identificado para análise da 

pesquisa, Kauark, Manhães e Souza (2010) descrevem que  a população são todos 

os indivíduos do campo de interesse da pesquisa, ou seja, o fenômeno observado. 

“Sobre ela se pretende tirar conclusões. Fala-se de população como referência ao 

total de habitantes de determinado lugar” (KAUARK et al., 2010p. 60). 

A pesquisa foi realizada no Centro Universitário Redentor, no estado do Rio 

de Janeiro, com os Coordenadores de curso das Unidades de Itaperuna e Campos 

dos Goytacazes, contando no momento da pesquisa com 17 cursos em Itaperuna e 

9 em Campos dos Goytacazes, completando o universo de 26 cursos no total, com 

aproximadamente 5.000 (cinco mil alunos), com cerca de 200 professores. 

Deste universo, somando as duas unidades, Itaperuna e Campos, foram 

escolhidos todos os cursos para a pesquisa. Ressaltando que o coordenador de 

Administração é o mesmo nas duas Unidades, respondendo assim um questionário 

e o coordenador em Campos dos cursos de Engenharia Mecânica, Civil e Produção 

é o mesmo, respondendo um questionário referente aos 3 cursos, sendo assim 

totalizaram-se 23 questionários respondidos. 

Os questionários que foram direcionados a esse grupo, foram questionários 

semi- estruturados compostos de duas parte, divididas em 11 perguntas, sendo 7 

abertas e 4 fechadas. A primeira parte contendo questões referentes a 

caracterização dos coordenadores de curso definidas através de uma série de 

variáveis de expertise contributiva, assim apresentadas: formação acadêmica, maior 

titulação, identificação da Instituição de Ensino Superior que trabalha, qual 

coordenação atua, tempo de atuação na Instituição, média anual de alunos do curso 

que coordena, bem com as questões abertas relativas aos conhecimentos de 

expertise, da necessidade de outra expertise além da contributiva para atuar no 

cargo, realização de projetos acadêmicos interdisciplinares. 
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A segunda parte do questionário diz respeito à identificação das questões 

voltadas para a percepção dos mesmos quanto a identificação de habilidades e 

atitudes. 

A condução da pesquisa partiu de um instrumento que apresenta os 

indicadores: cognitivo e o comportamental, representando as dimensões de 

competência, conforme quadro abaixo: 

 
Quadro 6 – Esquema geral de pesquisa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa bibliográfica, orientada pelo estudo de Braga, 2009 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Leone (2010)  
 

Os indicadores, conforme Leone (2010),são especificados da seguinte forma: 

(1) o indicador cognitivo que, refere-se ao conhecimento teórico, conceitual, 

imprescindível para orientar uma boa prática na área especializada e;  

Objetivo geral: identificar a expertise interacional no perfil de competências 

profissionais dos Coordenadores de curso 

Identificar o 

perfil de 

competência 

profissional 

Nível de  

Importância do  

Indicador 

Cognitivo 

Conhecimentos 

Nível de 

importância do 

Indicador  

Comportamental 

Habilidades 

Nível de 

importância do 

Indicador  

Comportamental 

Atitudes 

Objetivos 

Específicos 

Variedades Indicadores 

- Área/Setor de atuação na empresa; 

Formação em nível de graduação, pós-

graduação, mestrado ou doutorado; Tempo 

de atuação como coordenador de curso; 

produção de projetos interdisciplinares ; 

Gestão de pessoas; Tomada de decisão 

participativa; Planejamento interdisciplinar. 

-Planejamento; Organização; 

Comunicação/Saber ouvir; Análise e Síntese; 

Execução; Relações Interpessoais; Interagir 

com outras áreas; Refletir; Ser fluente na 

linguagem de outras áreas de conhecimento; 

Trabalho com equipe interdisciplinares. 

- Ético, Flexível; Democrático nas decisões; 

Comprometido; Inovador; Aberto à 

contribuição advinda de profissionais que 

possuem a linguagem da área de 

conhecimento e não a pratica.   
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(2) o indicador comportamental, que comporta as habilidades (referindo-se ao 

saber fazer, ou seja, a capacidade de aplicar os conhecimentos teóricos) e atitudes 

(referindo-se a querer ser/fazer a partir de iniciativas e motivações pessoais) de 

interagir e refletir, inerentes à expertise por interação.  

 

4.3 Técnicas e Instrumento de Pesquisa e Coleta de Dados 

 

Foram utilizados questionários aplicados, pessoalmente, aos coordenadores 

de Itaperuna e por formato eletrônico, gerado através da ferramenta Google Drive, 

para os Coordenadores de Campos, devido a incompatibilidade de agenda, dos 

mesmos, pois alguns coordenadores residem em outra cidade. Sobre coleta de 

dados Kauark, Manhães e Souza (2010), dizem que:  

 

A coleta de dados, diferentemente do que se pode pensar, não 
acontece somente no momento de execução da pesquisa. Até 
porque a pesquisa inicia no momento em que se começa a pensar 
sobre o problema a ser investigado. A coleta de dados se dá, 
portanto, desde o princípio do plano de estudo, ou mesmo em tempo 
anterior a ele, naquele momento do “pensar” (KAUARK et al., 2010, 
p.74) 
. 

 

4.4 Procedimentos de Análise de Dados 

 

No primeiro momento foram analisados no nível de importância do indicador 

conhecimento, no segundo momento do questionário foram abordados os níveis de 

importância do indicador habilidades e atitudes. As questões foram apresentadas 

em gráficos para melhor visualização e análise. 

As questões que tinham as opções de sim ou não, foram destacadas as 

justificativas conforme a escolha da opção e analisadas conforme a proximidade de 

conteúdo.  

As questões abertas foram analisadas a partir da identificação das palavras 

similares, conforme a quantidade de vezes, incidência, que foram citadas, além da 

análise do contexto geral das respostas. 
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Sendo que as questões 09 (em relação às habilidades necessárias para 

exercer sua atividade como coordenador de curso), 10 (em relação às atitudes 

necessárias para exercer sua atividade como coordenador de curso) e 11 (em 

relação as competências necessárias para exercer projetos acadêmicos com outros 

coordenadores de curso), do questionário foram compostas de 5 itens e 

classificados nos níveis da escala Likert: (5) Extrema importância, (4) Muito 

importante, (3) Importante, (2) Pouco importante e (1) Irrelevante, em seguida os 

coordenadores classificaram de 1 a 10 quantos de cada uma dessas habilidades, 

atitude e competências, citadas, eles possuem, apresentado a frequência e a média 

ponderada. 

A dimensão habilidades foi apresentada em 13 variáveis, enquanto, a 

dimensão Atitude 8 variáveis e as Competências para realizar projetos acadêmicos 

com outras coordenações de curso, possuem 11 variáveis.  Essas variáveis foram 

adaptadas do trabalho de BRAGA (2009) e LEONE (2010-2011). 
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5 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesse momento, após toda descrição do referencial teórico e caminhos da 

pesquisa que deram sustentação ao trabalho, serão apresentados os dados e a 

análise dos resultados, possibilitando a partir dessa etapa chegar às conclusões da 

pesquisa. 

No primeiro momento do questionário apresenta as informações sobre o perfil 

de competência profissional, correspondendo o nível de importância do indicador 

cognitivo (conhecimento), incluindo dados do curso coordenado e entendimento de 

expertise. No segundo momento o questionário apresenta o perfil de competência 

comportamental (habilidades e atitudes). 

A pesquisa foi realizada com 23 coordenadores de curso, obtendo a 

aplicação efetiva de todos. Importante ressaltar que 16 foram aplicados 

pessoalmente e os demais eletronicamente pelo Google Drive. Sendo o período de 

aplicação de 1º. setembro a 30 novembro de 2017. 

 

5.1 Perfil de competência Profissional dos Coordenadores de Curso 

 

5.1.1 Dimensão Conhecimentos – indicador cognitivo  

 

A dimensão conhecimento alinhada ao indicador cognitivo se refere ao Saber 

teórico/conceitual, conforme destaca Ruas (2007), fundamental para direcionar uma 

prática eficiente, conforme resultados analisados sequencialmente abaixo:  

Dos 23 coordenadores, objetos da pesquisa, profissional/curso, apresentaram 

da seguinte forma: os cursos de Fonoaudiologia, Medicina, Psicologia, 

Administração, Marketing, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências 

Contábeis, Sistema de Informação com 1 profissional/área, seguindo os cursos: 

Direito, Enfermagem, Serviço Social, Nutrição, Mecânica, Civil e Produção com 2 

profissional/área. 

O questionário inicia com a identificação da formação acadêmica dos 

coordenadores, constando, no momento da pesquisa, de 15 Mestres, 6 Doutores e 

2 Pós- graduados, no total de 23 respondentes.  
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No que se refere à idade perguntada no questionário, o gráfico abaixo, 

aponta que os coordenadores de curso em sua maioria possuem de 37 a 41 anos, 

com de 35% das respostas.  

                                                                         

 

 

                                                                       Gráfico 2 – Média de Idade  

  

                                                             
Fonte: Pesquisa direta 

 

 

 

  Idades Freq. 

27-31 1 

32-36 5 

37-41 8 

42-46 4 

47-51 2 

52-56 2 

62-67 1 

Total Geral 23 

Fonte: Pesquisa direta 

Gráfico 1 – Formação Acadêmica  

Tabela 1 - Idade 

Fonte: Pesquisa 

direta 
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O gráfico abaixo, relativo ao tempo médio de atuação no cargo na Instituição 

de Ensino, aponta que o tempo médio de experiência dos coordenadores de curso 

está em sua maioria em 3 anos, com 5 respostas, seguido de 5 com 4 respostas e 8 

anos com 3 respostas.  

 

 

                                                            Gráfico 3 – Tempo de experiência no cargo 

     
Fonte: Pesquisa direta  

 

 

 

No gráfico a seguir pode-se identificar a média anual, de alunos por curso.  

 

 

                                        Gráfico 4 – Alunos por curso 
                                                            

                            
           Fonte: Pesquisa direta 

 

Tempo na 
coordenação Freq 

0 ano e 8 meses 1 

1 ano 2 

1 ano e 6 meses 1 

2 anos 2 

3 anos 5 

4 anos 1 

5 anos 4 

6 anos 1 

7 anos 1 

8 anos 3 

9 anos 1 

10 anos 1 

Total Geral 23 

Tabela 2 - Experiência 

Fonte: Pesquisa 

direta 

 



75 

 

 

 

Os coordenadores, em sua maioria, gerem cursos com média de alunos 51 -

100 com 35%, representando 8 respostas, seguido de 101 -200 com 31%, 

representando 7 respostas e dos demais com 17% cada, 0- 51 e 201 – 300, 

presentando 4 respostas cada um.  

Ainda no primeiro momento do questionário, incluem-se as questões abertas 

relativas ao conhecimento de expertise, a percepção das necessidades de 

conhecimento que vão além da expertise contributiva, bem com a realização de 

projetos acadêmicos realizados com outras coordenações de curso.  

 

Questão 01 – O que se entende por expertise? Como se adquire? 

O que você entende por expertise?  

Das 23 respostas verifica- se com maior incidência as palavras:  

Conhecimento e competência aparecem com mais incidência, 6 vezes, em seguida 

habilidade, 4 vezes, e com menos incidência, mas com igual importância 

especialização, perícia e capacidade técnica.  

Como ela é adquirida? 

Das respostas verifica- se com maior incidência as palavras:  

- Estudo, 7 vezes, experiência, 7 vezes, formação e prática, 3 vezes, vivência, 2 

vezes, ou seja, adquirem expertise tanto com o estudo como com a experiência.  

Percebe-se que a concepção de expertise está atrelada ao conhecimento e 

habilidade, transitando para a concepção de competência e experiência. 

Constatando, conforme as respostas que os coordenadores entendem por expertise 

como um conhecimento especializado, adquirido por estudo e experiência prática na 

área, ou seja, de forma tácita.  

 

Questão 02 – Você desenvolve projetos acadêmicos com outras coordenações 

de curso? 

Das 23 respostas, 18 responderam que desenvolvem projetos acadêmicos 

com outras coordenações de curso, em face a 5 que disseram não realizar tal 

prática. Destacando alguns desses projetos:  
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- “Ação Social” 

- “A Semana das Engenharias e Arquitetura, e mais recentemente a extensão para 

atendimento de projetos residenciais para famílias hipossuficientes” 

- “Projeto Realizado: Perfil hematológico de ciclistas (fisioterapia)” 

- “Proposição: Extensão - hortas de plantas medicinais e temperos no presídio (Serviço 

Social)” 

- “Redentor Games - Evento que envolve todas as outras coordenações; Minha casa 

legal” 

- “Projeto Primeiros Passos” 

- “DemoDay, que foi a junção de Projetos Integradores de Engenharia de Produção e 

Sistemas de Informação, onde foram criados modelos de negócios digitais, baseados em 

problemas reais de pessoas e mercado” 

- “Com a coordenação da Eng. Elétrica e de Produção. Vem cooperações com a CNPQ, 

CAPES, FAPERJ e TECNORTE para a pesquisa sobre compósitos” 

- “Fonoaudiologia: Avaliação do risco de disfonia por hipertensão” 

- “Engenharia Elétrica: Desenvolvimento de software para analise de lesão muscular” 

- “Sistemas de Informação: Criação de um app para calcular dose do laser”  

- “Desenvolvimento de materiais terapêuticos junto à coordenação de Engenharia de 

Produção e Sistema de informação” 

- “As Ações Sociais - todos os cursos sem projeto específico” 

- “Grupo de Idosos no Surubi” 

- “Projeto com Ações Sociais, o curso de Psicologia, Nutrição, Fono, Biblioteca entre 

outros...” 

- “Capacitação Permanente de docentes (Medicina - Atenção Básica). Alguns projetos 

periódicos com curso de Nutrição” 

- “Ações Sociais” 

- “Pesquisas e desenvolvimento de disciplinas interdisciplinares”. 

- “Direção de Unidade”. 

- “Semana Integrada de Engenharia (SEA); Física Viva” 

- “Ação social em diversos bairros do munícipio”  

- “O projeto mais interessante foi um aplicativo voltado para crianças autistas junto ao 

curso de Fonoaudiologia”. 
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Questão 03 – Na sua percepção a expertise adquirida por meio da sua 

formação profissional, é suficiente para realizar projetos acadêmicos com 

outras coordenações de curso? Caso não, que tipo de competência ressaltaria 

como importante para realizar projetos acadêmicos com outras 

coordenações? 

Das 23 respostas, 14 responderam que sim, acreditando ser suficiente, em 

face a 9 que disseram não ser suficiente, sendo que uma não ressaltou a 

competência que sente falta. Destacando as respostas, onde ressaltaram as 

competências que pensar ser necessárias para esse contexto, além das que já 

possui enquanto expertise contributiva. 

Importante destacar dentre as 14 respostas que foram marcadas como Sim, 

quanto a ser suficiente, duas apresentaram as seguintes observações. 

 

 - “Sim. Precisa das competências de integração, visão mais ampla do ambiente como 

um todo. Uma melhor condução para observar o quanto você consegue potencializar, os 

resultados a partir da adição de novos conhecimentos” 

- “Sim. Entendo que a formação profissional é ato contínuo, e, dentre as competências 

desenvolvidas, a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade são primordiais para o 

desenvolvimento, não somente em projetos acadêmicos na instituição de ensino, mas 

também nas instituições de saúde nas quais atuo” 

 

Das 9 questões que tiveram como resposta: Não são suficientes, constaram 

com as seguintes observações: 

 

- “Trabalhar com equipes multidisciplinares, compreensão das relações entre diferentes 

áreas de conhecimento e trabalho” 

- “Para realizar projetos em outras coordenações a gestão é uma competência 

necessária”. 

- “Devido às formações diferentes, a área comum às coordenações acaba sendo a 

gestão e liderança”. 

- “Formação Acadêmica” 

- “Além da expertise são necessárias capacidades de trabalho em equipe e contribuição 

mútua” 
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- “Capacitação contínua (gestão, relações interpessoais, motivação ética, planejamento 

entre outros)” 

- “Perceber como os temas podem ter articulação e afinidades interdisciplinares” 

- “Formação complementar em gestão de pessoas e gestão de IES” 

 

Percebe-se dentre as respostas que a necessidade apontada para realizar 

projetos acadêmicos com outras coordenações, vai além da expertise contributiva 

devido aos apontamentos quanto a dificuldade de cooperação, relações 

interpessoais, perceber como os temas podem ter articulação e afinidades 

interdisciplinares. Todas as colocações apontam à importância da competência de 

interagir, comunicar e transitar entre a linguagem das áreas, bem como refletir.  

Importante destacar que dentre as respostas que foram marcadas como sim, 

duas apresentaram as seguintes observações. 

 

 - “Sim. Precisa das competências de integração, visão mais ampla do ambiente como 

um todo. Uma melhor condução para observar o quanto você consegue potencializar, os 

resultados a partir da adição de novos conhecimentos” 

- “Sim. Entendo que a formação profissional é ato contínuo, e, dentre as competências 

desenvolvidas, a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade são primordiais para o 

desenvolvimento, não somente em projetos acadêmicos na instituição de ensino, mas 

também nas instituições de saúde nas quais atuo” 

Tais respostas corroboram com as anteriores, quando destacam a demanda 

por competência de integração, e a ressaltam a interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade como primordiais no contexto de colaboração entre área 

diferentes para a produção de projetos acadêmicos.  

 

Questão 4 – Qual foi o ultimo projeto acadêmico realizado com outras 

coordenações de curso? Qual foi? 

Nessa questão as datas vêm confirmar o quão efetivo é a atuação 

interdisciplinar entre as coordenações, bem como a importância desses projetos 

para os Coordenadores. Nesse sentido 14 Coordenadores pontuaram os últimos 

projetos realizados com outras coordenações, sendo 10 em 2017, 3 em 2016 e 1 

em 2015. Foram destacadas 4 respostas, onde os Coordenadores citaram seus  
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projetos, mas não consta a data, podendo os mesmos terem assimilado como ultimo 

projeto o do de 2017. As demais respostas foram: nenhum, sem resposta, não teve, 

não se aplica e o curso está iniciando e ainda não temos projetos. 

A questão 4 vai de encontro com a questão 2, ou seja, o quantitativo de 

Coordenadores que disseram que fazem projetos acadêmicos com outras 

coordenações foi de 18 e o mesmo quantitativo se apresenta na questão 4, quando 

destacam o ultimo projeto. Demonstrando com prática efetiva dentre eles.  

 

Questão 5 – Marque com que frequência realiza projetos acadêmicos com 

outras coordenações de curso: 

Nessa questão foram colocadas como opção de frequência mensal, semestral, 

anual e nunca. Conforme demonstra o gráfico abaixo:  

 

  Gráfico 5 – Frequência com que se realiza projetos acadêmicos com outras coordenações 

                                                                                              

                                          Fonte: Pesquisa direta 

 

         Nessa questão pode-se identificar que a maioria dos projetos acadêmicos são 

semestrais, com 8 respostas, sendo que anualmente, com 7 respostas, tem-se 

projetos sendo colocados em prática. As demais, nunca, 5 repostas e mensal 3 

respostas. Mostrando ser uma prática institucional esses tipos de projetos 

interdisciplinares. Demandando assim por competências nesse sentido, conforme 

percebido em outras questões respondidas.  
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Questão 6 - Descreva segundo sua percepção, qual seriam os conhecimentos 

necessários para exercer o cargo de Coordenador de curso:  

Dentre os conhecimentos descritos pelos Coordenadores, o conhecimento da 

área específica apareceu 10 vezes, seguido de conhecimento em gestão, 6 vezes, 

conhecimento do perfil do egresso, 4 vezes, conhecimento do mercado profissional 

e legislação, 3 vezes, enquanto que conhecimento em liderança e organização 2 

vezes.  

Foi destacado também, o conhecimento interpessoal, com incidência 

significativa nas respostas, aparecendo 6 vezes, não sendo este um conhecimento 

contributivo, mas comportamental (habilidade e atitude). Constando mais uma vez a 

importância dessa competência, bem com a demanda por ela.  

Parte-se agora para o segundo momento do questionário.  

Fazendo um paralelo com a competência profissional que envolve as 

habilidades, conhecimentos e atitudes, no que se refere ao domínio da fala, da 

reflexão, da liderança etc.  

 

5.1.2 Dimensão Habilidade e Atitude – indicadores cognitivos  

 

As questões 7 e 8 são abertas e objetivam, entender como os Coordenadores 

percebem habilidades e atitudes no contexto de competências. Ressaltando em que 

proporção estão presentes as características da expertise contributiva e interacional. 

Nessa perspectiva seguem as tabulações e análises.  

Questão 7 – Descreva, segundo sua percepção, qual seria o perfil de 

habilidades ideais para um coordenador de curso. 

A dimensão Habilidade, tratada por meio do indicador comportamental, se 

refere ao saber fazer e consiste na capacidade de aplicar os conhecimentos 

teóricos.  

A incidência da palavras nas respostas foi identificado da seguinte forma: 

resolver problemas, 6 vezes, comunicação e trabalho em equipe, 5 vezes cada uma, 

criatividade, planejamento e liderança, constaram 3 vezes cada uma, enquanto que 

pro-atividade e empatia, 2 vezes cada.  
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Questão 8 – Descreva, segundo sua percepção, qual seria o perfil de 

atitude ideais para um coordenador de curso?  

A dimensão Atitude é abordada através do indicador comportamental que se 

refere ao querer fazer/fazer a partir da motivação e decisão pessoal, ou seja, 

expertise latente.  

As respostas nessa questão tiveram mais incidência nas palavras: ética, 4 

vezes, liderança, 4 vezes, enquanto que  ouvir, colaboração, bom relacionamento, 

organização constaram 2 vezes cada.  

Importante ressaltar que por um lapso na digitação essa questão não constou 

no questionário enviado preenchido eletronicamente, pelo Google Drive. 

 

5.1.3 Dimensão Habilidade e Atitude – indicadores cognitivos e frequência  

 

As questões 9, 10 e 11 foram elaboradas com variáveis de habilidades, 

atitudes e competências, para exercer projetos acadêmicos com outras 

coordenações. As variáveis foram adaptadas de Braga (2009) e Leone (2010). As 

questões possibilitam comparar a frequência e o grau de importância: (1) 

Irrelevante, (2) Pouco importante, (3) Importante, (4) Muito importante e (5) 

Extremamente importante, bem como, entender o quanto os Coordenadores 

percebem que possuem tais habilidades, atitudes e competências para exercer 

projetos acadêmicos com outras coordenações.  

Para análise de frequência foi utilizada a seguinte fórmula, para 

identificar a média ponderada: 

 

∑  f. grau  

 

f = quantidade de pessoas que responderam em cada item,  

n = numero de pessoas  

% = frequência relativa 

 

n 
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Questão 9 – Em relação as habilidades necessárias para exercer sua 

atividade com Coordenador, marque conforme o grau de importância. Sendo: 

 

A variável 1 – Planejar – consiste na capacidade de definir e implementar 

metas, estratégias e táticas referentes ao processo administrativo. Conforme os 

resultados da pesquisa, para 73, 91% dos Coordenadores a variável planejamento é 

de extrema importância, para 21, 74% muito importante, para 4,35% importante, 

enquanto 0% responderam como pouco importante e irrelevante, com uma média 

ponderada de importância igual a 2,5. 

A variável 2 - Organizar – condiz com a capacidade de gerir o processo 

administrativo, bem como de definir os diversos papéis dos membros da equipe, 

incluindo a distribuição de atividades, tarefas e responsabilidades. Conforme 

resultados, para 69,57% dos Coordenadores a variável organização é de extrema 

importância, para 30,43% muito importante, enquanto que para importante, pouco 

importante e irrelevante foi 0%, com uma média ponderada de importância igual 

a 4,6. 

Variável 
Grau 5 

Extrema importância 

Grau 4 
Muito 

importante 
Grau 3 

Importante 
Grau 2 

Pouco importante 
Grau 1 

Irrelevante 

F % F % F % F % F % 

1 17 73,91 5 21,74 1 4,35 0 0 0 0 

2 16 69,57 7 30,43 0 0 0 0 0 0 

3 19 82,61 4 17,39 0 0 0 0 0 0 

4 17 73,91 6 26,09 0 0 0 0 0 0 

5 19 82,61 4 17,39 0 0 0 0 0 0 

6 18 78,26 5 21,74 0 0 0 0 0 0 

7 22 95,65 1 4,35 0 0 0 0 0 0 

8 10 43,48 11 47,83 2 8,7 0 0 0 0 

9 14 60,87 5 21,74 4 17,39 0 0 0 0 

10 19 82,61 3 13,04 1 4,35 0 0 0 0 

11 14 60,87 7 30,43 2 8,7 0 0 0 0 

12 16 69,57 7 30,43 0 0 0 0 0 0 

13 5 21,74 9 39,13 8 34,78 1 4,35 0 0 

Total f por variável = 23 Total  % por variável = 100.00 

Tabela 3 – Dados referentes às variáveis da dimensão Habilidade, indicador cognitivo 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2017 
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A variável 3 – Liderar – relativo a capacidade de influenciar e mobilizar a 

equipe de trabalho, visando alcançar objetivos orientados para o bem coletivo. Os 

dados referentes à liderança demonstram uma forte tendência dos entrevistados 

para a importância dessa variável. 82,61% dos Coordenadores a variável liderança 

é de extrema importância, para 17,39% muito importante, enquanto que 0% 

responderam como importante, pouco importante e irrelevante, com uma média 

ponderada de importância igual a 4,8. 

A variável 4 – Decidir – indaga sobre a capacidade de definir ações/tomar 

atitude após análise de possibilidades, e que conduzem à resolução do problema ou 

situação examinada. Os dados revelam que 73,91% dos coordenadores à variável 

decisão é de extrema importância, para 26,09% muito importante, enquanto que 0% 

respondeu como importante, pouco importante e irrelevante, com uma média 

ponderada de importância igual a 4,7, possuindo grande representatividade nas 

respostas. 

A Variável 5 – Comunicar – se fazer entender, facilitando as relações 

interpessoais, os processos e o ambiente de trabalho, dar e receber feedback. Os 

dados referentes à variável comunicação mostram que 82,61% como extremamente 

importante, 17,39% como muito importante, enquanto que 0% responderam como 

importante, pouco importante e irrelevante, com uma média ponderada de 

importância igual a 4,8, significativo. 

A variável 6 – Saber Ouvir – relativo a capacidade de escutar os envolvidos no 

ambiente organizacional. Os dados referentes à variável saber ouvir, mostram que 

78,26% dos coordenadores a variável saber ouvir é de extrema importância, para 

21,74% muito importante, enquanto que 0% respondeu como importante, pouco 

importante e irrelevante, com uma média ponderada de importância igual a 4,7. 

A variável 7 – Trabalhar em equipe – correlata a habilidade pessoal e consiste 

na capacidade de entrosar-se facilmente com os demais membros da equipe e de 

converter-se em fator de integração do time com um todo. A variável trabalho em 

equipe obteve 95,65% para extremamente importante, 4,35% para muito importante, 

enquanto que 0% responderam como importante, pouco importante e irrelevante, 

com uma média ponderada de importância igual a 4,9, ou seja, essa variável tem 

uma alta relevância para os respondentes. 
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A variável 8 – Criar e Inovar – condiz com a capacidade de produzir novas 

ideias (criatividade), bem como de propiciar sua implementação (inovação). Essa 

variável obteve 43,48% para extremamente importante, 47,83% para muito 

importante, 8.7% responderam como importante, 0% respondeu como pouco 

importante e irrelevante, com uma média ponderada de importância igual a 4,3. 

A variável 9 – Executar – referente a capacidade de colocar em prática os 

planos de ação elaborados, objetivando a efetiva consecução dos resultados 

pretendidos. A variável execução obteve 60,87% para extremamente importante, 

21,74% para muito importante, 17,39% responderam como importante, 0% 

respondeu como pouco importante e irrelevante, com uma média ponderada de 

importância igual a 4,6. 

A variável 10 – Inspirar e motivar a equipe – consiste na capacidade do 

Coordenador de criar meios para inspirar e motivar a equipe, na busca constante do 

moral elevado do grupo. Essa variável obteve 82,61% para extremamente 

importante, 13,04% para muito importante, 4,35% responderam como importante, 

0% respondeu como pouco importante e irrelevante, com uma média ponderada 

de importância igual a 4,7. 

A variável 11 – Refletir – analisar sobre decisões a serem tomadas em 

situações complexas, tendo um senso crítico sobre as questões que venham surgir 

na gestão. Para essa variável refletir as respostas foram de 60,87% para 

extremamente importante, 30,43% para muito importante, 8.7% responderam como 

importante, 0% respondeu como pouco importante e irrelevante, com uma média 

ponderada de importância igual a 4,8.Representando alta importância para os 

respondentes. 

A variável 12 – Relacionar de forma interpessoal – aborda a capacidade de 

perceber a importância do bom relacionamento e de trabalhar, efetivamente, em 

equipe para obterem o alcance de resultados comuns. Essa variável obteve 69,57% 

para extremamente importante, 30,43% para muito importante, 0% responderam 

como importante, pouco importante e irrelevante, com uma média ponderada de 

importância igual a 4,6. 
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A variável 13 – Aprendera a linguagem de outra área - capacidade de interagir 

com linguagem profissional diversa.  A Variável apresentou 21,74% para 

extremamente importante, 39,13% para muito importante, 34,78% responderam 

como importante, 4,35% responderam como pouco importante 0% irrelevante, com 

uma média ponderada de importância igual a 3,7.Apresentando baixa 

importância dentre os respondentes.  

 

                  Gráfico 6 – Grau de importância para variável Habilidade 

 

                                                    Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Após identificar o grau de importância das habilidades os coordenadores 

avaliaram o quanto possuem de cada habilidade.  

 

Tabela 4 – Possuem da variável Habilidade 

 

 

Variável 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F % F % f % F % F % F % F % f % f % f % 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8,7 1 4,35 3 13,04 3 13,04 9 39,13 5 21,74 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,35 0 0 4 17,39 7 30,43 5 21,74 6 26,09 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,35 2 8,7 4 17,39 9 39,13 7 30,43 

4 1 4,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13,04 5 21,74 8 34,78 6 26,09 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8,7 1 4,35 4 17,39 7 30,43 9 39,13 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13,04 6 26,09 4 17,39 10 43,48 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13,04 5 21,74 6 26,09 9 39,13 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,35 3 13,04 2 8,7 4 17,39 10 43,48 3 13,04 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8,7 3 13,04 9 39,13 9 39,13 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13,04 3 13,04 8 34,78 9 39,13 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21,74 5 21,74 5 21,74 8 34,78 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13,04 4 17,39 7 30,43 9 39,13 

13 1 4,35 0 0 0 0 1 4,35 1 4,35 5 21,74 2 8,7 5 21,74 4 17,39 4 17,39 

Total f por variável = 23 Total  % por variável = 100.00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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As informações dos dados mostram que os coordenadores acreditam ter a 

habilidade de comunicar, saber ouvir, trabalhar em equipe e executar com maior 

grau de importância. 

 

Questão 10 – Em relação às atitudes necessárias para exercer sua 

atividade como coordenar de curso, marque o grau de importância: 

 

Tabela 5 – Dados referentes às variáveis da dimensão Atitude, indicador cognitivo 

                                             Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

A variável 1 - Ética – referente ao respeito absoluto pelo outro, como justiça 

nas decisões e congruência entre discurso e a prática. Conforme os resultados da 

dimensão atitude, a varável ética obteve 100% para extremamente importante, 

demais 0%. Máxima representatividade para os coordenadores essa variável, 

média ponderada de 5. 

A variável 2 – Autoconfiança – relativo a consciência de suas próprias 

limitações e de seus pontos fortes, com postura de segurança mediante sua equipe 

e a si mesmo. Em relação a variável confiança, apresenta-se 65,22% para 

extremamente importante, 21,74% para muito importante, 13,04% responderam 

como importante, 0% respondeu como pouco importante e irrelevante, com uma 

média ponderada de importância 4.3. 

A variável 3 – Determinação – consta a busca sistemática das condições 

necessárias para superar desafios e alcançar resultados, em nível pessoal e 

Variáv
el 

Grau 5 
 Extrema importância 

Grau 4 
Muito importante 

Grau 3 
Importante 

Grau 2 
Pouco importante 

Grau 1 
Irrelevante 

F % F % F % F % F % 

1 23 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 15 65,22 5 21,74 3 13,04 0 0 0 0 

3 16 69,57 6 26,09 1 4,35 0 0 0 0 

4 11 47,83 8 34,78 4 17,39 0 0 0 0 

5 22 95,65 1 4,35 0 0 0 0 0 0 

6 5 21,74 12 52,17 4 17,39 2 8,7 0 0 

7 21 91,3 2 8,7 0 0 0 0 0 0 

8 13 56,52 9 39,13 1 4,35 0 0 0 0 

Total f por variável = 23 Total  % por variável = 100.00 
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profissional. Para essa variável, apresenta-se 69,57% para extremamente 

importante, 26,09% para muito importante, 4,35% respondeu como importante, 0% 

responderam como pouco importante e irrelevante, com uma média ponderada de 

importância 4,6. 

A variável 4 – Flexibilidade – refere da abertura para ouvir, aceitar, opiniões 

diversas, bem como para sentir as constantes mudanças e se adaptar a elas. A 

variável flexibilidade apresentou 47,83% para extremamente importante, 34,78% 

para muito importante, 17,39% respondeu como importante, 0% respondeu como 

pouco importante e irrelevante, com uma média ponderada de importância 4,3. 

A variável 5 – Responsabilidade sobre decisões – consiste na busca de 

respostas, em nível ótimo, ao conjunto de atribuições do cargo, com elevado grau 

de atendimento as expectativas da organização em face as pessoas. A variável 

responsabilidade sobre decisões obteve 95,65% para extremamente importante, 

4,35% para muito importante, 0% respondeu como importante, pouco importante e 

irrelevante, com uma média ponderada de importância 4,9. A variável 

responsabilidade sobre decisões apresenta-se com alta significância para os 

coordenadores de curso. 

A variável 6 – Conhecimento da linguagem de outras áreas – referente a 

possibilidade de entendimento da linguagem profissional de área diversa. Quanto a 

essa variável responderam com 21,74% para extremamente importante, 52.17% 

para muito importante, 17,39% responderam como importante, 8,7% pouco 

importante e 0% irrelevante, com uma média ponderada de importância 3,8. 

Variável 7 – Comprometimento – aborda o compromisso e dedicação com a 

missão, negócio e resultados institucionais, bem como com a pessoas da 

organização. Para essa variável apresenta-se 91,3% para extremamente 

importante, 8,7% para muito importante, 0% responderam como importante, pouco 

importante e irrelevante, com uma média ponderada de importância 4,9. 

Importância significativa para os Coordenadores.  

Variável 8 – Desenvolver expertise por interação – realizar a interação com a 

linguagem de áreas diversas, com abertura para interdisciplinaridade. Para essa 

variável apresenta-se 56,52% para extremamente importante, 39,13% para muito 
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importante, 4,35% responderam como importante, 0% como pouco importante e 

irrelevante, com uma média ponderada de importância 4,4. 

 

Gráfico 7 – Grau de importância para a variável Atitude            

 

 

 

A partir dos dados acima entende-se que para os coordenadores as Atitudes 

mais significativas são: Ética, responsabilidade sobre decisões e comprometimento.  

A variável conhecimento da linguagem de outra área e a expertise por interação não 

apresentaram representatividade significativa. Ficaram bem divididas as avaliações 

quanto ao grau de importância.  

Após identificar o grau de importância das atitudes os coordenadores 

avaliaram o quanto possuem de cada habilidade.  

 

Tabela 6 – Possuem da variável Atitude 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Variável 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F % f % f % F % f % f % f % F % f % f % 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 26,09 17 73,91 

2 0 0 0 0 0 0 1 4,35 1 4,35 0 0 0 0 5 21,74 9 39,13 7 30,43 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,35 5 21,74 9 39,13 8 34,78 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,35 0 0 3 13,04 7 30,43 6 26,09 6 26,09 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8,7 5 21,74 16 69,57 

6 1 4,35 0 0 0 0 0 0 2 8,7 5 21,74 2 8,7 8 34,78 3 13,04 2 8,7 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,35 1 4,35 2 8,7 19 82,61 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17,39 2 8,7 6 26,09 4 17,39 7 30,43 

Total f por variável = 23 Total  % por variável = 100.00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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Os coordenadores acreditam possuir com mais relevância de importância, 

destacando as atitudes de ética, comprometimento e responsabilidade sobre 

decisões.  

Questão 11 – Em relação às competências necessárias para exercer 

projetos acadêmicos com outras coordenações de curso, marque conforme o 

grau de importância.  

 

Tabela 7 – Competências para projetos acadêmicos 

Variável 

Grau 5 
 Extrema 
importância 

Grau 4  
Muito 
importante 

Grau 3  
Importante 

Grau 2  
Pouco 
importante 

Grau 1 
Irrelevante 

F % F % f % F % f % 

1 9 39,13 10 43,48 4 17,39 0 0 0 0 

2 11 47,83 9 39,13 3 13,04 0 0 0 0 

3 5 21,74 10 43,48 7 30,43 1 4,35 0 0 

4 7 30,43 14 60,87 2 8,7 0 0 0 0 

5 15 65,22 6 26,09 1 4,35 1 4,35 0 0 

6 14 60,87 4 17,39 4 17,39 1 4,35 0 0 

7 18 78,26 5 21,74 0 0 0 0 0 0 

8 19 82,61 4 17,39 0 0 0 0 0 0 

9 3 13,04 10 43,48 9 39,13 1 4,35 0 0 

10 13 56,52 5 21,74 2 8,7 2 8,7 1 4,35 

11 7 30,43 10 43,48 6 26,09 0 0 0 0 

Total f por variável = 23 Total  % por variável = 100.00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

A variável 1 – Produção de Projetos – consta com 39,13% para extremamente 

importante, 43,48% para muito importante, 17,39% responderam como importante, 

0% como pouco importante e irrelevante, com uma média ponderada de 

importância 4,2. 

A variável 2 – Integração de diversos conhecimentos – apresenta com  

47,83% para extremamente importante, 39,13% para muito importante, 13,04% 
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responderam como importante, 0% como pouco importante e irrelevante, com uma 

média ponderada de importância 4,3. 

A variável 3 – Entendimento da linguagem de outra área - apresenta-se com 

21,74% para extremamente importante, 43,48% para muito importante, 30,43% 

responderam como importante, 4,35% como pouco importante e 0% irrelevante, 

com uma média ponderada de importância 3,8. 

A variável 4 – Reflexão sobre as adversidades – consta com 30,43% para 

extremamente importante, 60,87% para muito importante, 8,7% responderam como 

importante, 0% como pouco importante e irrelevante, com uma média ponderada 

de importância 4,2.  

A variável 5 – Solução de conflitos - apresenta-se com 65,22% para 

extremamente importante, 26,09% para muito importante, 4,35% respondeu como 

importante, 4,35% como  pouco importante e 0% irrelevante, com uma média 

ponderada de importância 4,4. 

A variável 6 – Decisão de forma democrática – destaca com 60,87% para 

extremamente importante, 17,39% para muito importante, 17,39% respondeu como 

importante, 4,35% como pouco importante e 0% irrelevante, com uma média 

ponderada de importância 4,3. 

A variável 7 – Expertise na minha área de conhecimento – refere-se a variável 

com 78,26% para extremamente importante, 21,74% para muito importante, 0% 

respondeu como importante, pouco importante e irrelevante, com uma média 

ponderada de importância 4,7.  

A variável 8 – Trabalho em equipe - apresenta-se com 82,61% para 

extremamente importante, 17,39% para muito importante, 0% respondeu como 

importante, como pouco importante e 0% irrelevante, com uma média ponderada 

de importância 4,8. 

A variável 9 – Conhecimento prático/técnico da outra área de conhecimento - 

obteve 13,04% para extremamente importante, 43,48% para muito importante, 

39,13% respondeu como importante, 4,35% como pouco importante e 0% 

irrelevante, com uma média ponderada de importância 3,6. 
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A variável 10 – Ter formação na área - apresenta-se 56,52% para 

extremamente importante, 21,74% para muito importante, 8,7% responderam como 

importante, 8,7% como pouco importante e 0% irrelevante, com uma média 

ponderada de importância 4,1. 

A variável 11- Expertise por interação com outra área – obteve 30,43% para 

extremamente importante, 43,48% para muito importante, 26,09% respondeu como 

importante, 0% como pouco importante e 0% irrelevante, com uma média 

ponderada de importância 4,0. 

 

 

Gráfico 8 – Grau de importância para a Competência para projeto acadêmico 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Percebe-se que os dados acima corroboram com as questões abertas relativas 

aos projetos com outras coordenações de curso, destacando aqui as competências 

com mais relevância, o grau de importância tais como: o trabalho em equipe, 

expertise na minha área de conhecimento, solução de conflitos e decisão de forma 

democrática.  
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Tabela 8  – Possuem Competência para realizar projetos acadêmicos 

Fonte – Dados da pesquisa, 2017 

 

Os coordenadores de curso acreditam possuir com maior grau de importância 

quanto a expertise na área de conhecimento e formação.  

A partir dos resultados obtidos na pesquisa conclui-se que os coordenadores 

em sua maioria são mestres, entre 37 a 41 anos de idade, variando a experiência 

como Coordenadores de 2 a 5 anos, gerindo o curso com a média de 50 a 200, 

alunos.   

Entendem a expertise como conhecimento e habilidade, transitando para a 

concepção de competência e experiência, como expertise especializada tácita, 

sendo estas mais alinhadas às concepções de Collins e Evans (2010). Acreditam 

adquirir a expertise com formação e também por meio da experiência na área.  

Os coordenadores realizam vários projetos com outras coordenações de curso, 

em sua maioria semestralmente, demonstrando ser uma das atribuições do cargo, 

relativa às exigências da Instituição de ensino. Nesse cenário percebe-se a 

Variável 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F % f % f % f % F % f % f % f % f % f % 

1 1 4,35 0 0 1 4,35 1 4,35 2 8,7 0 0 2 8,7 3 13,04 8 34,78 5 21,74 

2 1 4,35 0 0 0 0 0 0 3 13,04 0 0 2 8,7 5 21,74 8 34,78 4 17,39 

3 1 4,35 0 0 0 0 0 0 3 13,04 1 4,35 5 21,74 8 34,78 4 17,39 1 4,35 

4 1 4,35 0 0 0 0 0 0 1 4,35 2 8,7 0 0 7 30,43 6 26,09 6 26,09 

5 1 4,35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,35 1 4,35 6 26,09 7 30,43 7 30,43 

6 1 4,35 1 4,35 0 0 0 0 0 0 3 13,04 1 4,35 4 17,39 5 21,74 8 34,78 

7 1 4,35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,35 0 0 2 8,7 9 39,13 10 43,48 

8 1 4,35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,35 2 8,7 3 13,04 9 39,13 7 30,43 

9 1 4,35 0 0 1 4,35 2 8,7 1 4,35 0 0 4 17,39 9 39,13 3 13,04 2 8,7 

10 1 4,35 0 0 0 0 0 0 1 4,35 1 4,35 4 17,39 1 4,35 6 26,09 9 39,13 

11 1 4,35 0 0 0 0 1 4,35 2 8,7 0 0 4 17,39 8 34,78 4 17,39 3 13,04 

Total f por variável = 23 Total  % por variável = 100.00 
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necessidade contínua dos mesmos quanto a habilidade de interagir e se conectar 

com a linguagem profissional de outras áreas de conhecimento. 

 Os coordenadores percebem que a expertise contributiva é suficiente para a 

realização das atividades relativas ao cargo, no que tange a realização de projetos 

interdisciplinares, mas apresentaram algumas observações nas quais apontaram a 

necessidade de conhecimentos que vão além da expertise contributiva, ressaltando 

as habilidades interpessoais, de articulação interdisciplinar, de interação, 

comunicação e de transitar na linguagem de outras áreas, bem como saber refletir.       

Os coordenadores elencam conforme suas percepções, o ideal de 

conhecimento, habilidade e atitudes para realizar suas atividades no cargo e 

projetos interdisciplinares, podendo-se ressaltar no que tange ao conhecimento: 

saber sobre gestão, legislação, perfil do egresso, liderança, organização, habilidade 

interpessoal e de relacionamento para exercer a função de coordenação. Referente 

as habilidades foram tidas como ideal para realizar as atividades do cargo, em sua 

maioria, as habilidades de resolver problemas, comunicação, trabalho em equipe, 

criatividade, planejamento, liderança, pro-atividade e empatia. No que tange as 

atitudes, em sua maioria, foram ressaltado a ética, liderança, ouvir, colaboração, 

bom relacionamento e organização. Corroborando com o contexto acima quando 

descrito nas questões abertas. 

Reforçando, ainda, as respostas obtidas nas questões abertas, conclui-se o 

alinhamento das competências com os resultados da avaliação da dimensão 

habilidade, atitude conforme o grau de importância das varáveis, obteve os 

seguintes resultados: ética, comprometimento, e responsabilidade para decidir, 

incluindo as habilidades de comunicar, saber ouvir, trabalhar em equipe e executar 

suas atividades. As variáveis: aprender a linguagem de outra área e a atitude de 

desenvolver expertise interacional tiverem representatividade variada conforme o 

grau de importância, com média ponderada baixa. Quanto ao grau de importância 

das variáveis apresentadas como competências para executar projetos acadêmicos 

com outras coordenações de curso, destacou-se o trabalho em equipe, expertise na 

área de conhecimento, solução de conflitos e decisão de forma democrática.  

Nesse sentido, demonstra –se a possibilidade de caminhar para a conclusão 

da presente pesquisa.  
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CONCLUSÕES 

 

Chegar nessa etapa da pesquisa significa que um longo trajeto de investigação 

foi desenvolvido, com dedicação e empenho para a qualidade dos resultados.  

A partir de toda uma fundamentação teórica, com recorte histórico de 

competência e do pensamento de Collins e Evans (2010) a respeito de expertise e 

experiência, possibilitaram embasar a pesquisa. 

         Em todas as fases deste estudo contou-se com um grupo de autores que 

possibilitaram a construção das ideias de maneira segura e confiável, tais como 

Maximiano, Mascarenhas, Drucker, dentre outros no desenvolvimento da trajetória 

da administração, Zarifian, Dutra, Braga, Leone dentre outros colaboraram quanto 

ao embasamento da trajetória dos pensamentos e correntes a respeito da 

competência individual e profissional. 

O recorte histórico da visão recebida da filosofia e sociologia da ciência até os 

Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia, onde residem os estudos do Programa 

Forte e todo o repensar de Collins e Evans (2010), representaram um grande 

aprendizado para mim nessa área de conhecimento, no qual, pude contar com os 

autores: Pessoa Jr., Mendonça, Videira, Kuhn, Shinn e Ragouer, Ribeiro e 

principalmente Collins e Evans (2010), dentre outros.  

A imersão nessas trajetórias de evolução de pensamentos e práticas no 

contexto da Administração e da Filosofia e Sociologia foram enriquecedores e 

desafiados, no que diz respeito à conexão entre as áreas, bem como no 

entendimento da linguagem profissional de cada uma delas. A expertise por 

interação se fez presente constantemente.  

O universo de contribuições de Collins e Evans (2010) quanto a expertise aos 

estudos sociais de ciência e tecnologia transcendem e vão ao encontro com 

diversas outras áreas, ressaltando a Administração no cenário de competências.  

Chega-se finalmente aos cenários principais da investigação: Coordenadores 

de curso do Centro Universitário Redentor – RJ, das unidades Itaperuna e Campos 

dos Goytacazes.  
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  Para este estudo foi realizado um caminho metodológico, com embasamento 

dos autores Kauark, Manhães e Souza e a partir da análise e tabulação dos 

questionários respondidos pelos coordenadores de curso do Centro Universitário 

Redentor – Rj, nas suas unidades de Itaperuna e Campos dos Goytacazes foi 

possível chegar as conclusões deste estudo. Destacando para isso a questão 

norteadora: coordenadores de curso do Ensino Superior, a partir das habilidades e 

atitudes exigidas e percebidas para a prática de projetos acadêmicos 

interdisciplinares, apresentam competências alinhadas à expertise interacional, 

desenvolvida por Collins e Evans (2010) a qual buscou-se responder durante todo 

caminho da pesquisa. 

Diante deste contexto as análises dos questionários, com as médias 

ponderadas, frequência e grau de importância, obtidos com as respostas dos 

coordenadores, vieram a corroborar com o pensamento de que as competências 

dos coordenadores de curso vão de encontro a expertise interacional, de forma 

latente, buscando, ainda, aprimorar-se para uma prática efetiva, ressaltando ainda 

que a expertise por interação estudada por Collins e Evans (2010), vem de encontro 

com a perspectiva de exigências do mercado, no sentido de propiciar decisões mais 

democráticas, interdisciplinares e que se comuniquem com mais frequência, sem 

restrições a linguagem profissional e a interação.  

Nesse sentido, demonstra –se a expertise por interação latente dos 

Coordenadores, com a ressalva de aprimoramento para se fazer manifesta com 

mais assertividade.  
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO COORDENADORES DE CURSO   

               

 

UENF – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

QUESTIONÁRIO MESTRADO 

 

Área de formação acadêmica: 

_____________________________________________________________ 

Maior formação: (     ) Pós-graduação (     ) Mestrado  (    ) Doutorado 

Idade: _________ 

Nome da Instituição de Ensino Superior que trabalha: 

__________________________________________ 

Em qual Coordenação de Curso você atua: ________________________________ 

Tempo de atuação como Coordenador de Curso na Instituição:___________ 

Média, anual, de alunos do curso: 

(    ) 0-51   (    ) 51-100  (    ) 101- 200  (    ) 201-300 

 

Q1)O que você entende por expertise? Como ela é adquirida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Q2)Você desenvolve Projetos Acadêmicos com outras Coordenações de 

curso? 

(    ) Sim   (   ) Não 

 

Caso “afirmativo” destaque o Projeto Acadêmico, mais relevante, desenvolvido 

juntamente com outra Coordenação de Curso: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Q3)Na sua percepção a expertise adquirida por meio da sua formação 

profissional, é suficiente para realizar Projetos Acadêmicos com outras 

Coordenações de curso? 

(     ) sim (    ) Não 

 

Caso “negativo”, que tipo de competência você ressaltaria como importante para 

realizar projetos acadêmicos com outras coordenações?    

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Q4) Qual foi o último Projeto Acadêmico realizado com outras Coordenações 

de curso? Quando foi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Q5) Marque com que frequência realiza Projetos Acadêmicos com outras 

coordenações de curso:  

(    ) Mensal   (   ) Semestral (    ) Anual   (    ) nunca 

 

Q6) Descreva, segundo sua percepção, qual seriam os conhecimentos 

necessários para exercer o cargo de Coordenador de Curso: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Q7) Descreva, segundo sua percepção, qual seria o perfil de habilidades ideais 

para um coordenador de curso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Q8) Descreva, segundo sua percepção, qual seria o perfil das atitudes ideais 

para um Coordenador de Curso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Q9)Em relação as habilidades necessárias para exercer sua atividade como 

Coordenador, marque conforme o grau de importância:  

Grau 1 - Irrelevante 

Grau 2 - Pouco Importante 

Grau 3 - Importante 

Grau 4 - Muito Importante 

Grau 5 - Extremamente Importante 
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Logo a frente, atribua uma nota de 1 a 10 que acredita possuir como Coordenador 

de Curso, sendo 1 a pior nota e 10 a melhor nota. 

Variável 1 2 3 4 5 Nota 

Planejar       

Organizar       

Liderar       

Decidir       

Comunicar       

Saber Ouvir       

Trabalhar em Equipe       

Criar e Inovar       

Executar       

Inspirar e Motivar a equipe       

Refletir        

Relacionar de forma interpessoal       

Aprender a linguagem de outra área       

 

Q10)Em relação as atitudes necessárias para exercer sua atividade como 

Coordenador de Curso, marque conforme o grau de importância:  

Grau1 - Irrelevante 

Grau 2 - Pouco Importante 

Grau 3 - Importante 

Grau 4 - Muito Importante 

Grau 5 - Extremamente Importante 

 

Logo a frente, atribua uma nota de 1 a 10 que acredita possuir como Coordenador 

de Curso, sendo 1 a pior nota e 10 a melhor nota. 

Variável 1 2 3 4 5 Nota 

Ética       

Autoconfiança       

Determinação       

Flexibilidade       

Responsabilidade sobre suas decisões       

Conhecimento da linguagem de outras áreas        

Comprometimento       

Desenvolver expertise por interação       
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Q11) Em relação as competências necessárias para exercer Projetos 

Acadêmicos com outras coordenações de curso, marque conforme o grau de 

importância: 

Grau 1 - Irrelevante 

Grau 2 - Pouco Importante 

Grau 3 - Importante 

Grau 4 - Muito Importante 

Grau 5 - Extremamente Importante 

 

Logo a frente, atribua uma nota de 1 a 10 que acredita possuir como Coordenador 

de Curso, sendo 1 a pior nota e 10 a melhor nota. 

Variável 1 2 3 4 5 Nota 

Produção de Projetos       

Integração de diversos conhecimentos       

Entendimento da linguagem da outra área       

Reflexão sobre as adversidades       

Solução de conflitos        

Decisão de forma democrática       

Expertise na minha área de conhecimento       

Trabalho em equipe        

Conhecimento prático/técnico da outra área 

de conhecimento 

      

Ter formação na área        

Expertise por interação com outra área       

 

 

 

 

 


