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RESUMO

O estudo consiste numa proposta de competências bãsicas 

identificadas para a formaçao e desempenho de um profissional 

especializado em desenvolvimento de recursos humanos e educaçao 

permanente: o "Supervisor educacional de recursos humanos

Alem da discriminação de competências bãsicas desse pro_ 

fissional com vistas a direcionar uma futura proposição de cur

rículo, em nível de pos-graduaçao, o presente trabalho caracte

riza as tendencias de opinião sobre o grau de relevância das com 

petencias bãsicas definidas mediante consulta a representantes 

de mercados de trabalho potenciais para o profissional em ques

tão • Ás ãreas de atuaçao dos consultados consistem em sistemas 

e organizações de educaçao formal e sistemas e organizações de 

educaçao nao formal.

Para efeito dessa proposta de competências bãsicas, con 

ceitua-se o supervisor educacional de recursos humanos como um 

especialista em desenvolvimento de recursos humanos e educaçao 

permanente, capaz de exercer as funções de planejamento, avalia_ 

çao, assessoramento, coordenação e pesquisa e hãbil para esta

belecer um clima de inovaçao e mudança, definindo e redefinin

do objetivos, elevando o nível de aspiraçao dos indivíduos,com 

patibilizando interesses do pessoal com as necessidades da or- 

ganizaçao ou sistema e clarificando as relações interpessoais.



A partir da seleção de um referencial teorico, foram iden 

tificadas as seguintes ãreas de competência: informação, vivên

cia, execução e valoraçao compreendendo cada uma delas os compo^ 

nentes de conhecimentos, apreciações, habilidades e atitudes , 

interrelacionadas e integradas no desempenho desejável do pro - 

fissional e numa proposta com validade para sua formaçao. Foram 

definidos, ainda,processos intelectuais cognitivos e afetivos 

conativos, como formativos para aquisiçao das competências -anã 

lise, comunicação, resolução de problemas, criatividade, compro_ 

metimento e autodesenvolvimento.

Mediante combinaçao desses processos com as ãreas de 

competência foram discriminadas sete ãreas geradoras que origi^ 

naram cincoenta e tres competências bãsicas do profissional em 

supervisão educacional de recursos humanos, desdobradas em aŝ  

pectos específicos.

Utilizando-se um instrumento elaborado para este estu 

do (opinionãrio) levantaram-se dados que possibilitaram a cons^ 

tataçao de tendencias de opinião dos representantes da educaçao 

formal e da educaçao nao formal sobre o tipo de profissional 

competente, segundo as diversas percepções,

A descrição dos dados coletados evidencia que nenhuma 

competência foi rejeitada em sua totalidade por nenhuma das 

ãreas de atuaçao: formal e nao formal. A categorizaçao de nao 

relevância recaiu sobre aspectos particulares determinados em 

onze competências das cincoenta e tres definidas.



A partir da interpretação dos dados apresentados pelos 

respondentes pode-se estabelecer as seguintes tendencias de 

opinião:

- preocupação comum com os aspectos relacionados a 

planejamento de desenvolvimento de recursos humanos, avaliaçao 

como meio para revisar a política de recursos humanos; o asses 

soramento numa funçao de propiciador de possibilidades para o 

desenvolvimento de potenciais; a coordenação visando alcance 

dos objetivos individuais e objetivos coletivos, compatibiliza 

dos com os da organizaçao ou sistema; a pesquisa relacionada 

ao desenvolvimento de recursos humanos e educaçao permanente 

aplicada para solução de problemas e organizaçao de esquemas 

de mudança planejada.



ABSTRACT

The study is a proposal of basic competencies identified 

for the trainning and performance of the "Educational Supervisor 

of Human Resources1'3 a professional specialized in the development 

of human resources and permanent education.

Besides discriminating the basic competencies of this 

professional for the guidance to a future curricular proposition 

at the pos-graduate level, the present work characterizes the 

tendencies of opinion about the level of relevance of the basic 

competences defined. Such opinion was gathered among representatives 

of the labor market areas with potential for such supervisor’s 

work. The areas in view were systems and organizations of formal 

and non formal education.

The "Supervisor Educational of Human Resources'r in this 

study, was conceived as a specialist in the development of human 

resources and permanent education, with ablities in the functions 

of planning, evaluation, advising, coordination, research 

and in the establishment of a inovative and change climate. He 

has abilities in raising individual’s level of aspiration,making 

compatible interests and needs of personnel with those of the 

organization or system, clarifying interpersonal relationship.



, A theoretical framework lead to the identification of 

the following components areas: information, experiencing 

execution and valuation regarding the knowledge companents , 

appreciation, abilities, attitudes interrelated and integrated 

in the desired performance of the professional and in a valid 

proposal for his trainning. To understand the development of 

the competencies of analysis, communication, problem solving, 

creativity, envolvement and self-development, intellectual 

and affective processes were defined.

As a result of the combination between processes and 

competencies areas seven generative areas were defined. They 

resulted in fifty three basic and specific competences of the 

educational supervisor of human resources.

These fifty three competences resulted in a check list 

used to gather data regarding the opinion of the representatives 

mentioned before.

The description of the data collected demonstrates that 

no one single competence was rejected entirely by either one of 

the two education areas: formal or non formal. The nnon-re levantrt 

category fell in particular aspects of eleven of the fifty three 

competencies.

From the analyses of the data the following tendencies 

of the respondent’s opinions were observed:

V



- common concern with aspects related to planning of 

human resources, evaluation as a means to revise the human 

resources policies; advising as a function wich promotes the 

development of potential; coordination as a means of attainment 

of individual and group, objectives, in accordance with those 

of the organization or system; research related to the 

development of human resources and permanent education and 

applied to the solution of problems and organization of 

planned change.



RÉSUMÉ

L ’étude est une proposition des compétences bas! 

ques identifiées pour la formation et assistance d ’un 

professionel spécialisé en dévéloppement de ressources 

humaines et éducation permanente: Le "superviseur educa- 

tionnel de ressources humaines"«

La discrimination des competénces basiques de cet 

professionnel avec le but de direccionner une future pro 

position du curriculum, en niveau de post-graduation, le 

travail cherche caractériser les tendences d ’opinion sur 

le degré de rélevence des compétences basiques definiées 

pour moyen des consultations a des personnes attachées 

au marché du travail en potentiel par des professions en 

question« Les domaines d ’actuation des consultés, abor - 

dent en systèmes et organisation d ’éducation formelle et 

non formelle«

Pour l ’effect de cet proposition des compétences

basiques, on conceitue le superviseur éducationnel des

ressources humaines comme un spécialiste en développement

de ressources humaines et éducation permanente, capable

d ’exércer les fonctions de planification, évaluation ,

assistance, coordination et recherche habile pour établir
vii



un clima d ’innovation et changement, en definiant et en 

rëdefiniant objectifs, en elevant le niveau d ’aspiration 

des individus en compatib isant les intérêts du personnel 

avec les nécessites d ’organisation ou système et clarifi^ 

ant les relationes interpersonneles.

A partir de la selection d ’un referenciei thëori^ 

que, ont été identifiées les domaines suivantes de compê 

tences information, vécu, execution et valoration chacun 

des components de connaissance, appréciations, habilites 

et attitudes interrelationés, intégrés au élain désiré 

du professionnel dans une proposition avec validité pour 

la formation. Ont été definiés, encore, le processus in- 

telectuels, cognitifs et afectives, conatifs, comme 

formatifs pour l’acquisition des compétênces - analyse , 

communiccation, resolution des problèmes, criâtivitê et 

autodevelloppement.

La combination de ces processus avec les dommair 

nés des compétences ont été discriminées sept domaines 

gërateur qui ont origine cinquante trois compétences basji 

ques du professionnel en ressources humaines, se deplient 

en aspects especifiques.

Utilisant un instrument élaboré pour cet étude 

(check liste) les données qui ont possibilité la constata 

tion les tendences d ’opinion des représentents de l’ëducji 

tion formelle et de l’éducation non forme 1.1e sur le type 

de professionnel competente, selon plusieures perceptions.

VI. 1.2.



Les descreptions des données évidencient que aucu 

ne compétence a été réjeté en sa totalité en aucun doraaî  

ne d ’action: formel ou non formel. La categorisation de 

non rélevance tombe sur 1’aspects particulières determi

nes en onze compétences des cinquante et trois définies.

A partir de lfinterpretation des données présen

tés par les enquetés on peut établir les tendences sui - 

vantes d ’opinion:

— Preoccupation commum avec les aspects relacio- 

nés a planification de devéloppement de ressources humai^ 

nés; l’assistance dans une function de propeciateur de 

possibilités pour le développement des potences; la coô r 

dination visant touchant les objectifs individuels et 

objectifs colectifs, compatibilisés avec ceux de l’orga

nisation et ceux du système, la recherche relaçionée au 

développement de ressources humaines et éducation perma

nente appliquée pour la solution des problèmes et organi^ 

sation de schéma de changement planifié.
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CAPITULO I



INTRODUÇÃO

1.1. Considerações iniciais .

0 profissional cujas competências básicas estão sendo pro

postas no presente estudo poderá vir a denominar-se Supervisor 
Educacional de Recursos Humanos. Cabe a este profissional, previ^ 

to como especialista em educação, em nível de põs-graduação , a 
garantia da aplicação de princípios educacionais ao processo de 
desenvolvimento de recursos humanos em qualquer organização, vi
sando, através de sua ação, obter maior eficiência e produtivida 

de tanto para os sistemas de ensino quanto para os sistemas empre 

sariais em que poderá atuar com pleno êxito.

Supervisão Educacional de Recursos Humanos ê o processo*que 

visa a melhoria do ambiente de uma organização* para o desenvolvi 
mento dos recursos humanos* de qualquer tipo, através da oferta 

de condições para obtenção de melhor expressão pessoal, grupai e 
funcional das pessoas de cujo desempenho* depende a eficiência* e 

eficácia* dessa organização.

*0s termos assinalados são definidos no GLOSSÁRIO pertencente a 
este estudo.
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Mediante as funções de planejamento, coordenação, ava 
liação, assessoramento e pesquisa, esse profissional atingira os 
objetivos a que se propõe, desempenhando satisfatoriamente seu pa 
pel, se tiver adquirido as competências básicas necessárias ao 
exercício de suas funções.

Surge de um lado, em nível de Sistemas de Ensino, o papel 

do Supervisor Educacional como organizador de mudança, mudança e£ 

sa que ocorre em vários sentidos, tendo como requisito básico a 

visão das escolas, das relações dentro delas e entre elas, e, dos 
recursos humanos nelas atuantes. .

É necessário que o especialista em educação atuante em 
nível de sistema de ensino visualize a supervisão como processo 
para desenvolvimento de recursos humanos: ê o professor quem deve 
aperfeiçoar-se e aprofundar-se, através do aproveitamento das con 
dições oferecidas pela supervisão educacional, seja em nível Fede 
ral, Estadual, Municipal ou Particular, em caráter regular ou su

pletivo .

0 eixo de atenção por parte do Supervisor deve concentrar 

se no professor e, por decorrência, no educqndo. Seu campo de atua. 

ção ê fundamentalmente pessoas e não coisas, pois são as pessoas 

que poderão vir a atingir os objetivos visados pelos sistema e pro 

postos por elas próprias.
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• "0 principal esforço de qualquer ato de supervisão
ê a mudança de algum aspecto do conceito do eu da 
pessoày do seu comportamento3 do conjunto de ati
tudes ou da relação cqm a escola e dentro da esco_
la como organização."

Por outro lado, "no Brasil surge uma nova tomada de posi

ção dentro das organizações mais atualizadas e abertas ãs conside_ 

raçoes técnicas e cientificas do homem em situaçao de trabalho" .

A autora coloca como atividades relacionadas a essa toma
da de posição o avaliar, desenvolver e compensar os recursos huma 

nos. A partir dessas atividades, ê possível melhor caracterizaiqm 
se as funções do especialista em educação no campo empresarial , 

excetuando-se as relativas ã compensação de recursos humanos, que 

pelas suas características não se ajusta ao tipo de desempenho vi 

sado.

No presente estudo, enfatiza-se o desenvolver recursos hu 

manos, que, pela descrição do processo, realizada pela autora, es
ta em acordo com o conceito e as funções da Supervisão Educacio - 
nal de Recursos Humanos adotados neste trabalho. Conforme a fonte
consultada, o desenvolvimento de recursos humanos envolve ativida
des de planejamento, pesquisa e coordenação de treinamento. Quan
to às duas primeiras funções existe concordância^ no que diz res - 
peito à coordenação, a obra se refere a um aspecto específico pa
ra um tipo de atividade e representa uma aplicação particular den 
tro de uma função de maior amplitude conforme visualizada . no mode 
lo proposto neste estudo. Acrescentàm-íse as funções de avaliação e 
assessoramento que são necessárias ao profissional que planeja e 
implementa procedimentos de educação no sentido de verificar se
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os objetivos pretendidos foram alcançados e realimentando o proces 

so no que diz respeito â orientação oferecida aos executores de 
treinamentos específicos para os recursos humanos.

0 especialista em Supervisão Educacional de Recursos Huma 
nos, que serã caracterizado, mediante a definição de competências 

básicas no presente estudo, terá o perfil de um-gerente, cujo ter 

mo possui maior tradição nos meios empresariais, e que esta inti

mamente vinculado com o conceito do processo de Supervisão Educa

cional aqui estabelecido, uma vez que a ênfase nos dois processos 
ê o homem.

"Devemos convencer-nos de que a função de geren - 
cia não pode mais ser entregue a pessoas incompe
tentes.. . Se a gerencia estã fundamentada na ci
ência e se sua prãtica constitui uma profissão , 
entãoj no futuro, devemos esperar que seus expoen_ 
tes segam indivíduos de alta habilitação e com 
conhecimento ■ mais pleno possível - pessoasv que 
se diplomaram na sua profissão e estão por conse
guinte qualificadas para serem investidas nas re| 
ponsabilidades que a prãtica da gerencia impoe."

A partir das funções previstas para o profissional, com 

- atuação em sistemas de educação formal, ou em organizações de di

versas naturezas que desenvolvem programas de educação, serão iden 

tifiçadas,no presente estudo, as competências básicas que direcio 

narão o processo de formação do supervisor educacional de recursos 
‘humanos:um especialista em desenvolvimento de recursos humanos e
educação permanente, pois "a ãrea de recursos humanos ê uma ãrea

~ . 4de educaçao, no sentido lato da palavra. ”
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Apos a caracterização do profissional e identificação das 

competências bãsicas esta prevista uma consulta de opinião ao mer 
cado de trabalho, representado pela educação formal e educação não 
formal, no sentido de discriminar os aspectos julgados mais rele
vantes das competências identificadas.

". . . 0 mercado de trabalho não pode ser tomado co_ 
mo sistema absoluto de referencia. Trata-se sim
plesmente de instrumento de consulta, entre mui_ 
tos outros - que bem consultado - pode ser útil."

1.2. 0 problema e sua importância.

0 Problema:

Quais as competências bãsicas* relevantes para um profis

sional especialista em desenvolvimento de recursos humanos e edu
cação permanente* que atuara em organizações de diversas nature - 

zas que desenvolvem programas de educação* e em sistemas de educa 

ção formal e não formal*. .

"Por um lado a Universidade, como sistema aberto, 
estando em constante intercâmbio com o meio ambi
ente, deve formar um profissional adequado ãs ne
cessidades do mercado de trabalho e por outro, co_ 
mo instituição autonoma, critica, dedicada ã bus
ca da verdade, tem a responsabilidade de oferecer 
uma contribuição positiva no sentido de reorienta^ 
ção do mercado e de aperfeiçoamento das ativi^a - 
des de produção exercidas peto profissional."

*0s termos assinalados são definidos no GLOSSÁRIO pertencente 
a este estudo.
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A partir da conceituação de supervisão educacional de re

cursos humanos adotada neste estudo (apresentada neste capítulo)ê 
possível visualizar-se a preocupação com a oferta de uma nova di
mensão ao papel do especialista habilitado em supervisão para o 

âmbito de escolas e sistemas de ensino, mediante uma oportunidade 

de especialização em nível de pos-graduação. Desde o Parecer 252/69 
do CFE e a Resolução n9 2 ánexa a este Parecer, -a formação deste 

tipo de profissional vem sendo efetivada em curso de graduação em 
Pedagogia. Porem, o proprio texto da Resolução abre possibilidade 

de realização das habilitações pedagógicas em nível de põs-gradua 
ção. ( A Resolução n?2 db CFE prevê,através do seu Art. 89 item b , 

que as habilitações pedagógicas poderão também ser obtidas: b) em 
nível de mestrado, por licenciados e outros diplomados em ãreas 

afins cujos estudos de graduação hajam alcançado o mínimo de 2200
'  7(duas mil e duzentas) horas).

De dez a onze anos possui a vigência da Resolução n9 2/69 

do Conselho Federal de Educação que estabelece as habilitações e 
fixa os mínimos de conteúdo e duração do Curso de Pedagogia. Du - 

rante esse período, situações do contexto socio-educacional alte

raram-se :- "dificuldade de absorção dos especialistas em educação 

por parte do mercado de trabalho que lhe é especifico - o ensino
O

regular" ; - modificação do tipo de clientela que procura o Curso 
de Pedagogia, com o aumento do número de licenciados em diversos 
outros cursos que vem realizar complementação pedagõgica, habili
tando-se numa das modalidades oferecidas pelo Curso de Pedagogia: 
Administração Escolar, Inspeção Escolar, Orientação Educacional 
ou Supervisão Escolar* - surgimento de novas frentes de trabalho,

* De acordo com a Resolução n9 2/69 do CFE - Art. 89 item a):as 
habilitações pedagógicas poderão ser obtidas "ainda em nivel de 
graduação pelos portadores de outros diplomas de licenciatura3 me_ 
diante complementação de estudos que alcancem o minimo de 1100 
(mil e cem) horas."
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alem do âmbito da educação formal, como.por exemplo, o aumento da 

demanda de técnicos em assuntos educacionais por parte de agências 

não escolares, empresas de naturezas diversas, para composição de 

seus departamentos de recursos humanos; - as disposições legais 

sobre a dedução do lucro tributável, para fins de imposto sobre 

a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas 

em projetos de formação profissional previstas na Lei 6297 de 15 
de dezembro de 1975.

Para atender a toda esta nova perspectiva de atuação do 
especialista em educação, há necessidade de que sejam oferecidas 

oportunidades de aprofundamento e aperfeiçoamento aos egressos dos 
cursos de Pedagogia que desejarem abraçar a nova frente de traba

lho. Os currículos de Pedagogia não atendem as necessidades de 

outro mercado de trabalho alem do sistema de ensino formal, de 
acordo com o estabelecido pela Resolução n9 2/69 do CFE em seu Art. 
1?*

As próprias agências formadoras (Universidades) estão co
meçando a perceber a possibilidade de atuação do especialista em 

educação em novos campos, alem da educação formal. Tal evidência 
pode ser comprovada pela caracterização do Curso de Pedagogia em 
orientações para vestibulandos, quanto ao mercado de trabalho:

* "A formação de professores para o ensino normal e de especia
listas para as atividades de orientação, administração, supervi - 
são e inspeção, no âmbito de escotas e sistemas escolares, serã 
feita• no curso de grauação em Pedagogia, de que resultará o grau 
de licenciado com modalidades diversas de habilitação".
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"Hã ricas e variadas ofertas de trabalho merce da 
demanda qualitativa e quantitativa de professores 
de 19 3 29 e 39 graus e de especialistas em educa
ção - administradores3 supervisores e orientado - 
res - quer na rede oficial quer na particular da 
educação nacional. 0 mercado de trabalho ao Licen_ 
ciado em Pedagogia ve-se ampliado significativa - 
mente3 com a dinamização dos setores industrial e 
comercial3 que impãem3 às empresas públicas ou 
privadas3 a necessidade de criarem seus centros 
de preparação de recursos humanos. 0 treinamento 
de pessoal3 considerado3 cada vez mais3 como um 
processo educativo3 absorve este tipo de especia- 
lista3 pois é o quegtem a formação mais adequada 
a este desiderato."

Por outro lado, os cursos de Administração de Emprésas , 

em nível de graduação, não atendem integralmente ao propósito de 

formar um profissional capacitado para atuar na ãrea de desenvol

vimento de recursos humanos, devido a amplitude do campo de atua
ção da Administração.

Quanto â consideração sobre o carãter da participação dos 

especialistas em educação, principalmente d o "supervisor educacio-v- 
nal de recursos humanos" no sistema empresarial - se eventual ou 

permanente - a própria Legislação competente responde através da 

previsão de "agencia de formação profissional" na empresa. Tal d£ 
nominação refere-se ao órgão ao qual cabe a responsabilidade pela 
execução dos projetos de formação profissional, com um quadro de 

pessoal permanente, exclusivamente dedicado a condução das ativi
dades de formação profissional, com instalações e equipamentos 
adequados."^
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A elaboração de teses e dissertações a respeito de progra 
mas de educação em organizações não escolares demonstra o intere£ 
se que o tema vem despertando atualmente entre os estudiosos.*

Existem, atualmente, tanto nos sistemas de ensino quanto 

nos empresariais de diversas naturezas, pessoas-chave as quais de 

sempenham suas tarefas vinculadas ao desenvolvimento de recursoso
humanos, possuindo formações variadas em cursos de graduação. Al
gumas dessas pessoas não se encontram suficientemente capacitadas 

para obtenção dos resultados desejáveis dentro da ãrea em que atuam 

devido, muitas vezes, ao curso de graduação que realizaram que 

não os habilitou especificamente para o tipo de trabalho que hoje 
desempenham.

"Ainda estamos mais próximos da figura do ’homem 
de pessoal’ do que da figura do ’especialista em 
Recursos Humanos ’3 e isto se deve: tanto ao des - 
preparoj imaturidade e ausência de sabedoria dos 
profissionais, quanto ao relativo atraso revendo 
petos Executivos no entendimento do papel... "

Sente-se, portanto, a necessidade de realização de estudos, 

como este aqui proposto, a fim de contribuir com as agências for
madoras de especialistas em educação em determinados aspectos que
lhes permitam direcionar a preparação de profissionais de alto n_í 
vel.

* Ver, por exemplo, os seguintes trabalhos:
ALMEIDA, Leila B. de Araújo. A evolução dos objetivos de desen 

volvimento de pessoal na experiência empresarial brasileira como 
um caso de educação informai. Rio de Janeiro, PUC, (tese de Mes
trado)“ vmr. j

RITTINS, Janis Yvars. Contribuição â determinação das necessi
dades de desenvolvimento de pessoal em empresas. Rio de Janeiro, 
PUC“ (tese de Mestrado), 1973.
EIZIRIK, Marisa F. Educação na empresa e sua relação com mudan 

ça de atitudes, através de tecnologia social. Porto Alegre, Uni
versidade do Rio Grande do Sul, (tese de Mestrado), 1975.
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Existem Instituições de ensino superior que jã se preocu

pam mais de perto com a problemática de formação de um profissio
nal de recursos humanos. Tal ê o caso, por exemplo, da Universida 

de Catõlica do Paraná, que oferece curso de especialização em re

cursos humanos; da Universidade Federal da Paraíba, apresentando 
um Mestrado em Educação Permanente com área de concentração em 

Educação de Adultos e um Mestrado em Administração de Recursos Hu

manos; da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que oferece
12um Mestrado em Recursos Humanos.

0 objetivo fundamental da Põs-Graduação ê

"transformar as Universidades em verdadeiros cen
tros de atividades criativas permanentes3 o que 
serã alcançado na medida em que o sistema de pós- 
graduação exerça eficientemente suas funções for
mativas e pratique um trabalho constante de inves_ 
tigação e analise em todos os campos e temas do 
conhecimento humano e da cultura brasileira. "

Sua função específica ê a de preparar profissionais de 

nível elevado.

Os dois aspectos serão alcançados quando a Universidade dî  
recionar seus cursos de põs-graduação para formar especialistas , 
principalmente em educação, em função da educação para competência, 

que garantirá o desempenho satisfatório ao profissional em seu 

campo de atuação.
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As competências básicas que . são. identificadas no presen 

te estudo será uma contribuição para a formação de um profissio - 

nal que está sendo requisitado pelo processo de desenvolvimento 
do País: um especialista em desenvolvimento de Recursos Humanos e 
Educação Permanente.

1.3.Objetivos pretendidos. .

Geral: iniciar estudos para desenvolvimento de ãrea para 

formação em nível de pós-graduação, do especialista em desenvolvi 
mento de recursos humanos e educação permanente.

Específicos:-propor a caracterização do profissional, es
pecialista em desenvolvimento de recursos humanos e educação per

manente, que poderá vir a ser denominado "supervisor educacional 

de recursos humanos"; '

- determinar as competências básicas do "supervisor educa 

cional de recursos humanos", em caráter de proposta, para direcio 
nar um futuro currículo, em nível de pós-graduação, a ser elabora 

do para formação desse profissional;

- identificar as tendências de opinião sobre o grau de re 
levincia das competências básicas definidas para o "supervisor 

educacional de recursos humanos", em mercados de trabalho poten - 
ciais: sistemas de educação formal, educação em organizações em - 
presariais, agências de prestação de serviços que desenvolvem re
cursos humanos para outras organizações, sistemas de educação que 
atendem a setores determinados da economia e agências de educação 
de adultos.
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CAPÍTULO



SUPORTE TEÕRICO

Este capítulo, dividido em cinco seções, focaliza aspectos 
considerados relevantes para o estabelecimento de um quadro de re
ferência teõrica para o estudo desenvolvido, situando como prime^ 

ro aspecto a caracterização da pos-graduação dentro da Universida 

de Brasileira visando estabelecer o pano de fundo onde serã inse
rida a formação do profissional cujas competências básicas são de 
finidas no presente estudo.

Um segundo aspecto enfocado consiste nas relações entre 

educação, desenvolvimento e recursos humanos em três dimensões : 

considerações antropolõgico-filosõficas que embasam a ação educa

cional sob este prisma, o problema considerado em nível sõcio-eco 

nômico-cultural envolvendo a concepção de estruturas mais amplas, 

representadas pelo Governo, bem como o posicionamento de teõricos 

sobre o assunto.

A terceira seção deste capítulo refere-se ao tratamento 

da questão: o desenvolvimento de recursos humanos e a suj rvisão 
educacional nas organizações. Mediante análise de conceitos teõrji 
cos apresentados na literatura específica, obtêm-se as delimita - 
ções do processo e das funções a serem desenvolvidas por profissio 
nais atuantes em organizações de educação formal e empresas de 
diversas naturezas, que atendem ao desenvolvimento de seu pessoal.
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Estreitamente relacionado com os tópicos anteriores surge 

a educação permanente, com seus objetivos, constituindo o espaço 

de movimentação do profissional cujo desempenho ê delimitado no 

decorrer do trabalho, o qual ê denominado de supervisor educacio

nal de recursos humanos.

Para finalizar o suporte ao estudo realizado, ê efetivada 

a revisão de literatura sobre educação para competência a fim de 

embasar a proposta de um futuro currículo para formação do profi_s 
sional pretendido, a partir das competências básicas definidas no 
presente trabalho.

A partir do apoio teórico colhido em revisão bibliográfi
ca e contatos com profissionais diversos, çircunscreve-se dessa for

ma os contornos da problemática: SUPERVISOR EDUCACIONAL DE RECUR
SOS HUMANOS: COMPETÊNCIAS BÃSICAS PARA SUA FORMAÇÃO E DESEMPENHO.

2.1. A Pós-Graduação na Universidade Brasileira.

Considera-se datado de 1808 o surgimento do Ensino Supe - 

rior no Brasil. Sua implantação caracterizou-se através de escolas 

isoladas a partir da vinda da Família Real para nosso País. As 

instituições de ensino Superior, criadas por D. João VI visavam 
atender ao preparo exclusivamente de um determinado tipo de profi^ 
sional, capaz de atender ao Serviço Publico! Após várias tentati
vas de criação de Universidade , ao final do Império, o País pos- 
suia seis estabelecimentos civis de ensino superior e nenhuma Uni 
versidade^.
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Somente em 1920, a Universidade surgia no Brasil, como so 

matorio de três eseolas profissionais (direito, engenharia e medi^ 

cina), graças a um dispositivo colocado no Decreto 11530 de 18 

de março de 1915, expresso no seu artigo 69. "O Governo Federal t 

quando achar oportuno3 reunirá em Universidade as Escolas Politéc_ 

nicas e de Medicina do Rio de Janeiro, incorporando a elas uma das 

Faculdades Livres de Direito. . . -

Antes da primeira Universidade do País: Universidade do 

Brasil (atual do Rio de Janeiro) , instituída pelo Decreto 14343 
datado de 7 de setembro de 1920, que reuniu as escolas superiores 
existentes: Faculdade de Medicina, Escola Politécnica e Faculdade 
de Direito, ocorreram tentativas de constituição de duas Universi^ 

dades, mas que não foram reconhecidas oficialmente: de Manaus em 

1909 e do Estado do Paraná em 1912.

Em 1925, Rocha Vaz em seu decreto 16782-A autoriza a cria

ção de outras Universidades, segundo o modelo do Rio de Janeiro.

Em 1931, mediante o Decreto 19.851 de 11 de abril, que ex 
pressa a Reforma Campos, foi pela primeira vez divulgado o senti
do de educação universitária, cujos objetivos foram definidos como: 
elevar o nível de cultura geral; estimular a pesquisa científica 

em qualquer ãrea dó conhecimento humano; promover o preparo para 
o exercício de atividades que requerem educação superior e habili^
tação científica; assegurar a educação do indivíduo e da socieda
de e a perfeita harmonia de objetivos entre professores e estudan 
tes através da utilização de todas as disponibilidades universita 

rias.
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Quanto a organização da Universidade, citava o Decreto a 

constituição da Universidade, por, no mínimo três instituições de 
ensino superior dentre as seguintes: Faculdade de Direito, de Me- 

dicna, Escola de Engenharia e Faculdade dè Educação, Ciências e 

Letras.

Quanto a Faculdade de Educação, Ciências e Letras, não se 

ria apenas uma instituição encarregada de formar professores em 
atendimento ã demanda do ensino secundário, mas força propulsora 

da promoção de "cultura geral" e de "desenvolvimento de -pesquisa 

cientifica". ̂

Foram também introduzidas algumas medidas relativas ã or

ganização acadêmica: flexibilidade e diversificação de metodolo - 

gia (seminários, conferências, aulas tipo conferência...) insti - 

tuição de outros cursos de nível superior: especialização, aperfèi 
çoamento e extensão universitária, ampliação do processo de ava - 

liação do ensino.^

Em 1937, durante o "Estado Novo" existiam no Brasil qua - 

tro Universidades, entre as quais a Universidade de São Paulo, or 

ganizada em 1934 e a Universidade do Distrito Federal, criada em 
1935, conforme modelo proposto por Anísio Teixeira, aperfeiçoando 

o modelo de 1931.

Em 1939, o Decreto-Lei 1190, datado de 4 de abril, intro
duz a profissionalização na Faculdade de Filosofia, Ciências e Le 
tras.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, datada 

de 20 de dezembro de 1961, manteve o caráter da universidade como 
justaposição de escolas, não trazendo modificações substanciais ã 

estrutura e funcionamento da universidade brasileira.

Na opinião de FÃVERO^, a Lei de Diretrizes e Bases da Edu 

cação Nacional, em relação ao ensino superior apresenta-se mais 
como enumeração de providências particulares, do que como arcabou 
ço consistente para uma reforma em profundidade. E acrescenta a 

autora citada: "não estabelece princípios a partir ãos quais se 

pudesse questionar o sistema universitário brasileiro, e fazer as 

necessárias opções

No final de 1961 surge, também, a Universidade de Brasí

lia, que alguns autores* colocam como abertura de caminho para a 

Reforma Universitária.

A estrutura dessa Universidade abolia as faculdades como 

elementos isolados organizando-se sob a forma de institutos,atin 

gindo dessa forma maior flexibilidade do ponto de vista estrutu- 
ra-acadêmico. Como aspectos inovadores, a Universidade de Brasí

lia apresentou a não duplicação de recursos humanos e materiais, 

os departamentos de ensino, extinguindo a Congregação; a concei- 
tuação dos estudos básicos dentro de uma estrutura universitária 

flexível e a vitalização do estudo da ciência.

* Ver por exemplo:
RUASi Antonio Gaspar. 0 ensino superior no Brasil e sua estru 

tura basica. In: GARCIA (org). Educaçâo brasileira oontemporanea: 
organizaçao e funcionamento. Rio de Janeiro, McGraw Hill, 1978. 
p. 129".
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Entre seus objetivos básicos,encontra-se: .

- ampliar as exíguas oportunidades de educação oferecidas 

ã juventude brasileira;

- diversificar as modalidades de formação científica e tec 

nolõgica atualmente ministradas, instituindo as.novas orientações 

têcnico-profissionais que o incremento da produção, a expansão dos 

serviços e das atividades intelectuais estão a exigir;

- facilitar aos poderes públicos, o assessoramento de que 
carecem em todos os ramos de saber, o que somente uma Universida-

7de pode prover .

A Reforma Universitária foi iniciada com os Decretos-Leis 
53 de 1966 e 252 de 1967, pelos quais e determinada a nova estru
turação para as universidades federais, incorporando-lhes inova - 

ções estabelecidas na Universidade de Brasília.

0 art. I9 do Decreto-Lei 53/66 estabelece o princípio bá

sico geral orientador da reformulação estrutural da Universidade 

como preservação da unidade das funções de ensino e pesquisa e a 

plena utilização dos recursos materiais e humanos.

0 Decreto-Lei 252/67 estabelece normas complementares ao 
53/66 e destaca a importância a ser atribuída ao Departamento co
mo menor fração de estrutura universitária para efeitos de organi_ 
zação administrativa, didático científica e de distribuição de 
pessoal.®
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Esse mesmo Decreto institui o Colegiado que existe na Uni 
versidade atual do Brasil.

As características atuais da Universidade Brasileira foram 
definidas no art. 11 da Lei 5540 de 28 de novembro de 1968, a sa 
ber:

"a) unidade de patrimônio e administração;
b) estrutura orgânica com base em departamentosreu 

nidos3 ou não3 em unidades mais amplas; ~
c) unidade de funções de ensino e pesquisa vedada 

a duplicação de meios para fins idênticos ou 
equivalentes;

d) racionalidade de organização 3 com plena utili
zação dos recursos materiais e humanos;

e) universalidade de campo3 pelo cultivo das áreas 
fundamentais dos conhecimentos humanos3 estuda 
dos em si mesmos ou em razão de ulteriores apli_ 
cações de uma ou mais áreas técnico-profissio-

■ nais;
f) flexibilidade de métodos e critérios3 com vis

tas ãs diferenças individuais dos alunos às 
peculiaridades regionais e ãs possibilidades 
de combinação dos conhecimentos para novos cur_ 
sos e programas de pesquisa. "

A Lei supracitada ê complementada pelo Decreto-Lei 464 de 

11 de fevereiro de 1969.

Surgiu também como legislação referente â Universidade 

atual, a Lei 5537/68 que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação entre outros Decretos-Leis e Leis, bem como Pareceres 

-que se referem a legislação e jurisprudência da Pós-Graduação e 
que serão considerados no decorrer deste capítulo.
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Atualmente toda Universidade Federal deve compreender dcás 
sistemas distintos de unidades acadêmicas: 0 Sistema Básico e o 
Sistema de Formação Profissional, que atendam a estrutura curricu 
lar de um curso. Os cursos são desenvolvidos mediante a oferta de 
disciplinas dos diferentes Departamentos que integram os campos 

de conhecimento abrangidos pelo respectivo curso.

A concepção da Universidade brasileira atual ê de uma "Uni 

versidade ■polivalente que compreende a multiplicidade de papéis , 

funções - ensino^ pesquisa e extensão - fins e princípios3 exerci_ 

dos ou que orientam a instituição.

A Universidade procura atender a uma variedade de objeti

vos de ensino:

- quanto â graduação: cursos longos e de curta duração;

- quanto *à pos-graduação: cursos de aperfeiçoamento, esp£ 

cialização, mestrado e doutorado.

A pesquisa tende a crescer com o desenvolvimento da pos- 

graduação e com o apoio externo de órgãos específicos.

A extensão abrange atividades diversas:

- cursos e programas comunitários, tais como: Rondon, CRU 

TÂC, MUDES, CIEE, bem como atividades culturais, seminários e 

prestação de serviços.
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Na opinião desse mesmo autor, a graduação estaria aberta 

ã grande massa e incluiria as carreiras acadêmicas e profissionais, 

enquanto que a pos-graduação seria e estrutura de excelência, in

serindo-se na Universidade "massa" e caracterizando-se por uma 
alta seletividade.

Para que a Universidade desempenhe suas funções de ensino 
e pesquisa, necessita formar profissionais e especialistas alta - 

mente qualificados nos diversos campos de conhecimento.

Outros autores, como FÂVERO^ analisam o papel da Univer

sidade em relação à formação profissional, enfatizando a põs-gra- 
duação como ambiente para essa formação posterior â graduação e 
também o carãter de aperfeiçoamento profissional que podem assu - 
mir seus cursos.

"A formação profissional posterior ã graduação ob_ 
jetivaj por um ladoAassergurccr aqueles que exeroem 
uma profissão, melhor desempenho dentro de suas 
atividades profissionais e3 por outro3 em repen - 
sar sua profissão3 em vista de outras atividades 
ou a b e r t u r q u e  possam surgir ao longo de sua 
carreira."

Em qualquer dos níveis-graduação ou pos-graduação- a Uni

versidade deve estar voltada para habilitar bons profissionais 

conscientes para exercer influências sobre a realidade onde vão 

atuar, numa perspectiva de mudança.

"Para que a Universidade seja coerente com sua fun_ 
ção social, deve fornecer não só uma formação que 
vise proporcionar conhecimentos novos, mas que 
crie condições e, desenvolva a capacidade de adap_ 
tar de forma critica os conhecimentos adquiridos 
em função das necessidades do momento. "
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Esse comentário vem ao encontro do objetivo fundamental da 

pós-graduação que consiste em "desenvolver no aluno a faculdade de 

pensar critica e criativamente, em ampliar seus horizontes cultu- 

raisj estimular a capacidade de identificar novos problemas3 de 

questionar a sabedoria convencional3 de pesquisar novas soluções.

Newton Sucupira foi o Conselheiro do Conselho Federal de 
Educação que relatou o Parecer 977/65 que definiu a pós-graduação 
e estabeleceu as normas gerais de sua organização e funcionamento, 

Esse Parecer marcou a institucionalização do ensino de pós-gradua 
ção no Brasil a 3 de dezembro de 1965.

Apos o Parecer 977/65, surgiu o Parecer 431/66 aprovado em 

3 de agosto de 1966 que indica sugestões sobre o curso de pós-gra 
duação de Mestrado.

A promulgação da Lei 5540/68 (citada anteriormente) dele
ga ao Conselho Federal de Educação a responsabilidade de defini - 
ção das normas para a organização de cursos de pós-graduação no 

País e define a articulação do ensino Superior com a escola media.

A partir de 1968 começa a surgir toda legislação e juris

prudência referente à pós-graduação:

- o Decreto 63343 de l9 de outubro de 1968 dispõe sobre a 
instituição dos Centros Regionais de Pós-Graduação, ainda anterior 

a Lei 5540/68 ;
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- o Parecer 77/69 de 11 de fevereiro de 1969 estabelece as 

normas para credenciamento dos cursos de pós-graduação.

0 credenciamento consiste no ato pelo qual o Conselho Fe

deral de Educação reconhece que o Curso de Mestrado ou Doutorado 

atende aos padrões de qualidade compatíveis com a natureza de pÓ£ 
graduação, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo 
prõprio Conselho. 0 credenciamento deve ser renovado a cada cinco 
anos.

- Decreto-Lei 465/69 estabelece como condição para o pro

fessor manter a prerrogativa de exercício no magistério superior, 

sua qualificação a nível de pós-graduação, dentro do prazo de seis 
anos, a partir da data de sua contratação.

- Decreto 64.085 de 11 de fevereiro de 1969 prevê sobre a 
instituição da Comissão Executiva do Programa de Implantação dos 
Centros Regionais de Pos-graduação.

- Parecer 14, aprovado em 27 de janeiro de 1970, concei - 

tua o curso de pós-graduação credenciado.

- Decreto 66662/70 reformula a Coordenação do Aperfeiçoa

mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

- Decreto 67350, de 6 de outubro de 1970 dispõe sobre a 
implantação dos Centros Regionais de Pós-Graduação, prescrevendo 
medidas de instalação e funcionamento.
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- Decreto 67348/70 institui o Programa Intensivo de Pos - 

Graduação nas áreas ligadas ao Desenvolvimento Tecnolõgico do País.

- Parecer 236/71, aprovado em l9 de abril de 1971 dispõe 

sobre disciplinas comuns para graduação e põs-graduação e títulos 

de doutorados profissionais.^

- Parecer 1460/73, estabelece normas de sistematização pa 
ra pedidos de Credenciamento de cursos de Põs-graduação.

- Decreto 73.411/74 de 4 de janeiro cria o Conselho Nacio 

nal de Põs-Graduação e estabelece normas para a elaboração do Pia 
no Nacional de Põs-Graduação, revogando ainda os Decretos 63.343/68; 

64.085/69 e 67.350/70.

- Indicação 74/76 e Parecer 2288/77 estabelecem a regula

mentação dos cursos de aperfeiçoamento e especialização.

- Resolução 14/77, dispõe sobre a validade dos certifica

dos dos Cursos de Aperfeiçoamento e Especialização.

Sendo o Parecer 977/65 considerado o marco da põs-gradua

ção no Brasil, será interessante o destaque de alguns aspectos 
abordados nesse Parecer.

Como necessidade do ensino de Põs-Graduação foi apontado
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"em face do acúmulo de conhecimentos em cada ramo , 
das ciências e da crescente especialização das têc 
nicasy o estudante moderno somente poderá obter 3 
ao nivel de graduação3 os conhecimentos básicos 
de sua ciência e de sua profissão. Neste plano3di_ 
ficilmente se poderia alcançar superior competên
cia nas especializações cientificas ou profissio
nais. Temos de recorrer necessariamente aos estu
dos pós-graduados3 seja para completar a formação 
do pesquisador3 seja para o treinamento do especiã_ 
lista altamente qualificado. "

Quanto aos objetivos do ensino em pós-graduação citados 

estão o de proporcionar ao estudante aprofundamento de saber que 

lhe permita alcançar elevado padrão de competência cientifica ou 
têcnico-profissional e o de oferecer dentro da Universidade o am

biente e os recursos adequados para que se realize a livre inves
tigação cientifica e onde possa afirmar-se a gratuidade criadora 

das mais altas formas da cultura universitária.

No que se refere aos motivos para instauração do sistema 

de pós-graduação no Brasil, são apontados:

- formar professorado competente que possa atender â expan 

são quantitativa do ensino superior^ garantindo, ao mesmo tempo, a 

elevação dos atuais níveis de qualidade;

- estimular o desenvolvimento da pesquisa científica medi. 

ante a preparação adequada de pesquisadores;

- assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhado 
res intelectuais do mais alto padrão para fazer face as necessida 

des do desenvolvimento nacional em todos os setores.
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A respeito dos tipos de cursos, o Parecer prescreve no sen 

tido estrito da pos-graduação os cursos de Mestrado e Doutorado ; 
no sentido lato, os cursos de formação avançada em nível de espe
cialização e aperfeiçoamento.

Na Indicação 74/76 encontramos o conceito de cursos de 

Aperfeiçoamento e Especialização:

"os cursos de Aperfeiçoamento e Especialização tem 
por obj etivo fundamental atender a uma necessida
de especifica do mercado de trabalho, aprofundan
do e completando conhecimentos3 habilidades e ati_ 
tudes necessárias ao domtnio de funções be^defi- 
nidas no seu perfil tecnico-profissional. "

Na data de 11 de novembro de 1974 foi aprovado o I Plano 
Nacional de Põs-Graduação para o período de 1975 a 1979, que apre 

senta como objetivo fundamental de Pos-Graduação

"transformar as universidades em verdadeiros cen
tros de atividades criativas permanentes3 o que 
sera alcançado na medida em que o sistema de pos- 
graduação exerça eficientemente suas funções for
mativas e pratique um trabalho constante de inves_ 
tigação e análise em todos os campos e temas ^gdo 
conhecimento humano e da cultura brasileira.n

As diretrizes traçadas*no I Plano Nacional de Pos-Gradua- 

ção são as seguintes:

1) Institucionalizar o Sistema, consolidando-o como ativi^ 
dade regular no âmbito das Universidades e garantindo-lhe um fi
nanciamento estável;
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2) elevar seus atuais padrões de desempenho e racionalizar 

a utilização dos recursos, aumentando o rendimento e a produtivi

dade dos processos de trabalho, assegurando a melhor qualidade po£ 
sível dos cursos;

3) planejar sua expansão em direção a uma estrutura mais 

equilibrada entre as ãreas de trabalho educacional e científico e 

entre as regiões do País.

"S função atual e prospectiva da universidade a da promo

ção do saber desinteressado e a de prover o Estado dos recursos
- . 19humanos de que a Naçao precisa."

Dessa função dupla se originam dois tipos de cursos de põs 

graduação:

- cursos com finalidade acadêmica que visam dar ao elemen 

to docente pesquisador âs Universidades, e aos Institutos especia
lizados, não pertencentes a estas, o elemento humano de que nece£ 

sitam;

- cursos de caráter profissional, que podem atender a uma 

faixa mais ampla de atividades.

SAVIANI, em seu livro "Educação: do senso comum ã conscien 

cia filosofica" afirma que a Universidade estarã em condições de 
desempenhar suas funções se, e somente se, for capaz de formar pro 
fissionais com uma aguda consciência da realidade em que vão atuar, 
com uma adequada fundamentação teõrica que lhes permita uma ação 
coerente e com uma satisfatória instrumentalização técnica que lhes 
possibilite uma ação eficaz.^
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É objetivo da pos-graduação"criar atitude cientifica em seus 

estudantest capacitando-os a desenvolver pensamento autonomo3 inde_ 

pendência critica e poder criador3 no campo de sua especialidade3 

sem perder de vista o quadro humano em que está inserida.

Este profissional, assim formado, vai consituir-se,qual - 
quer que seja seu campo de atuação, em recurso humano em constan 

te processo de desenvolvimento.

2.2. Educação, desenvolvimento e recursos humanos.

I
"Se o homem ê aquele ser que para existir necessi 
ta estar continuamente produzindo sua própria exis_ 
tencia3 então não se pode falar em realidade huma 
na não desenvolvida ou gã desenvolvida; ela esta 
sempre em desenvolvimento."

Desenvolvimento é uma palavra composta (des-envolvimento), 

que significa portanto literalmente, negação do envolvimento. De
signa originalmente a relação do homem com a natureza em que ele 
nega o seu envolvimento natural, transformando a natureza, extra
indo o potencial nela envolvido, realizando as possibilidades que 

ela contem.

Continua o autor afirmando:

"dado que o homem é3 ele próprio um ser natural 3 
o desenvolvimento se apresenta como um processo 
contraditório através do qual o homem transforma- 
se a si mesmo3 transformando a natureza. Etimolo- 
gicamente 3 o desenvolvimento coincide com o pro - 
c e s s o humanização da natureza ’ do próprio ho
mem. "
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Existem determinados requisitos que estão presentes no de 

sénvolvimento: alguma estrutura preexistente; movimentos contínuos 

que podem ser ajudados mais ativamente por agentes externos e que 

são irreversíveis; algum estado final que, ao mesmo tempo que ex

pressa a culminância do processo consiste em ponto de partida(co

mo estrutura preexistente) para a continuidade do desenvolvimento.

Esse processo tem sido condição natural de todos os grupos 

humanos, caracterizado como a evolução que levou a humanidade âs 
grandes conquistas, e depende de determinados fatores:

- o "-potencial" disponível;

- disponibilidade de "forças" diversas capazes de realizar 
a atualização do potencial, ou seja, desencadear o movimento dinâ 
mico do processo de desenvolvimento.^^

0 potencial de riqueza de um país envolve os recursos na

turais (materiais) e os recursos humanos, sendo que estes últimos 

são de muita relevância devido a sua inteligência como fonte de 

poder, capaz de atuar sobre os recursos materiais, transformando- 
os.

A educação consiste na força que pode desenvolver o homem 
que, por sua vez, pode atuar sobre os recursos materiais. No entan 
to existem duas limitações da ação instrumental da educação:

a) refere-se a prõpria natureza do homem, que não pode pre 
tender alcançar de uma sõ vez, e pessoalmente, todo o patrimônio 
cultural conquistado pela espécie.
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Como decorrência dessa limitação, surge a necessidade de 

gradualização da educação, o aparecimento das especializações e a 

consciência de que sõ pelo conjunto de uma coletividade ê possí - 

vel alcançar o domínio da cultura humana como um todo.

A cultura não estã ligada, especificamente, a determinado 

campo de conhecimento, ela mantêm-se eqüidistante das ciências exa 

tas, das ciências sociais e das humanidades, embora todas lhes sig 

nifiquem meios. É isto precisamente que assegura â cultura expre£ 

sões individuais. "Ê culto o homem que captou as estruturas dos 
diferentes campos de conhecimento que experimentou e conseguiu res 
tabelecer a partir delast a unicidade do todoa pela identificação 
das relações existentes entre os vários campos.” ^

Assim considerada, a cultura torna-se um atributo adquiri 

do conquistado pelo homem da mesma forma que os outros atributos 

individuais; passa a ser uma característica do homem que a possui, 

independente do tipo de trabalho que ele desenvolve, nem se diri

ge a qualquer atividade em particular, porém orienta o seu compor 

tamento em todas as situações da vida.

b) A segunda limitação refere-se às condições ligadas a 

problemas ambientais que restringem as possibilidades de que venha 

um homem, ou muitos, a alcançar o máximo de saber, ou seja, "é co_ 
mum que um pais não possa oferecer a seus filhos uma educaçao que 
lhes permita realizar inteiramente a própria capacidade de apren

dert saber e realizar.
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Desse panorama resulta a importância que assume para o de 
senvolvimento, a política de educação num determinado país e num 
dado momento historico.

Atualmente para o período compreendido entre 1980 e 1985 

no Brasil, a política de desenvolvimento no setor da educação ê 
expressa da seguinte forma: .

será vista e administrada como atividade com - 
prometida com a cultura brasileira3 instrumento ãje 
democratização de oportunidades e de melhoria da 
distribuição da renda com sua enfase voltada para 
os objetivos de universalização do ensino básico 
e qualificação de recursos humanos para o desen - 
volvimento nos diversos níveis e áreasj

- a programação das atividades e proj etos e o uso 
dos recursos disponíveis estão orientados para a 
articulação dos diversos graus de ensino3 com des_ 
taque para o ensino de 19 grau3 o profissionali - 
zante3 a alfabetização e o ajustamento e dimensio_ 
namento das universidades ao mercado de trabalho
e sua evolução3 sem perda de suas demais responsa 
biliâades na formação humanística e política da 
juventude brasileira;

- o apoio às atividades e projetos culturais e ar_ 
tísticos - inclusive artesanais - deverá ser inten_ 
sificado3 particularmente no que se refere ao tea 
tro3 cinemaaoliteratura3 música nacional e artes 
plásticas."

No Manual Bãsico da Escola Superior de Guerra, encontra-se

o conceito de Desenvolvimento Nacional adotado no País:"0 Desen -

volvimento Nacional3 em sua compreensão mais abrangente3 consiste

no desenvolvimento dos elementos básicos da nação3 ou seja3 desen_
. ~ 29volvimento do homem3 da terra e das instituições."
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A seguir, o desdobramento dos três elementos básicos:

- desenvolvimento do homem, entendido como um processo de 

permanente aperfeiçoamento de seus atributos físicos, intelectuais- 

e espirituais para que ele, comungando com as aspirações nacionais, 

possa participar da formação de uma sociedade cada vez mais evolui^ 

da e aproveitar-se dos benefícios por ela proporcionados;

- desenvolvimento da terra, realizado através de crescen

te transformação dos recursos naturais em riquezas, do aumento da 

produtividade agropecuária, do estabelecimento de infra-estfutura 
(viária, energética, de comunicações...) e de adoção de medidas 
que assegurem e fortaleçam a integridade territorial;

- desenvolvimento das instituições como aperfeiçoamento e 

crescimento das instituições políticas, econômicas, psicossociais 

e militares, adequando-as ã complexidade e ao volume de encargos 
gerados pela prõpria evolução e, sobretudo, capacitando-as a dar 

continuidade ao processo de desenvolvimento nacional.

Esses elementos são vistos pela política do governo mili

tar, como essenciais para o Desenvolvimento Nacional.

Quanto a função da política deve ela coordenar a combina
ção dos fins gerais da educação (estabelecidos pela sociedade e
cultura como um padrão ideal) e dos fins mais restritos, que são

- 30estabelecidos em funçao dos meios existentes.
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A política e a educação são dois processos indispensáveis 

ã vitalidade de qualquer organismo social aberto.

Não devem relacionar-se por vínculo de causação, subordi
nação, ou determinismo.

A autonomia dos dois processos deve ser mantida, embora

ambas convirjam para um objetivo último: a promoção do bem comum
da sociedade e do desenvolvimento da personalidade de cada indiví

31duo que a compoe.

A sociedade necessita claramente de vencer a pobreza, rea 

lizar justiça social, renovar as cidades e o meio ambiente, melho 
rar a saude...

Estas tarefas aumentarão a necessidade que a sociedade pos 

sui de pessoas educadas, sensíveis e dotadas de visão.

"A educação ainda ê a principal esperança com que contemos 

para solucionar esses problemas. Os limites da educação ainda não 

foram alcançados.

Dentre a multiplicidade de objetivos e de meios para atin 
gir o bem comum da sociedade e o desenvolvimento da personalidade 

de cada indivíduo, deverão ser determinadas quais as tarefas que 
poderão e deverão ser cumpridas prioritariamente.
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"A conexão entre meios e fins não é- meramente formal3 ten 

do que levar em conta a realidade histórico-social3 concreta3 com 

todos os seus defeitos e virtudes.

Decorre disso, a importância de identificar-se as necessj. 

dades fundamentais que devem ser atendidas pela educação em qual

quer dos seus níveis formais; -

A título de ilustração, focaliza-se aqui o Parecer 3491/77 

do CFE, que conceitua necessidades sociais e critérios de sua aplî  
cação (para regular a expansão do ensino superior).

"Na medida em que a sociedade constitui um todo su 
pra-ordenado que unifique os homens numa verdadei_ 
ra participação funcional é licito falar de neces_ 
sidades sociais com relativa autonomia. Assim3 co_ 
mo o bem comum não e a simples soma dos bens par
ticulares 3 as necessidades sociais não são apenas 
a resultante das necessidades individuais. A sa - 
tisfação das necessidades sociais précede3 de cer_ 
to modo, as necessidades individuais tomadas iso
ladamente 3 uma vez que a satisfação daquelas e 
condição de satisfação destas do mesmo modo que o 
fim próprio da sociedade ê ^  realização subjetiva 
de todos os seus membros."

A educação ê colocada no supracitado Parecer como uma ne

cessidade social básica na medida em que contribui para assegurar 

a continuidade da cultura e os meios de sua renovação, bem como a 

coesão social.

Acrescenta o Conselheiro Newton Sucupira, relator do Pare 
cer, que sendo o desenvolvimento multidimensional não pode-se 
aceitar uma concepção puramente instrumental do ensino superior .
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"Ê imprescindível â sociedade elevar o nível de sua cultura; car<e 

ce de homens cultos capazes de refletir criticamente sobre as con 

dições e sentido do desenvolvimento e do projeto de sua existen - 

cia histórica.

São discriminadas, em sequência, três grandes categorias 

de necessidades sociais em matéria de ensino superior:

1. necessidades técnicas, expressas em mão-de-obra altamen 

te qualificada, requeridas pelo desenvolvimento da economia e re

lacionadas com a produção de bens e serviços;

2. necessidades correspondentes aos serviços sociais,tais 

como: saude, educação, assistência social, previdência;

3. necessidades puramente culturais, científicas, artísti^

cas, ...

0 atendimento dessas necessidades deve obedecer a priori
dades impostas pelas urgências vitais do processo social.

"0 homem não ó concebido apenas como agente de crescimento 

economico na formação de recursos humanos3 mas em sua condição de 

sujeito e fim do desenvolvimento total.

A educação, portanto,não pode ser planejada a fim de pre

parar o homem para submeter-se ao imperativo da tecnologia ( que 
caracteriza uma das forças que orienta o desenvolvimento). Deve-se 
preparar pessoas de visão e sensibilidade as quais deverão sentir 
se motivadas para dirigir a tecnologia para canais humanamente 

construtivos.
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Por humanismo aceita-se o conceito expresso no trabalho de 

Edília Coelho Garcia constante da coletânea de artigos"Projeto Edu 

cação": "0 humanismo ê um fim que se caracteriza pelo senso de to_ 

talidade: a visão da realidade como um todo, identificando-lhe as 

diversidades e compreendendo-lhe as conexões.

É a mesma autora que enfatiza a necessidade da formação 
humanística como um elemento de sobrevivência espiritual e de li

berdade .

"0 humanismo para ser eficaz na contingência des
te momento histórico, deve ter por meta a realiza_ 
ção plena do homem pela integração, em cada indi- 
vtduo, de seus vários componentes: o que pensa o 
que cria, o que faz, o que sente, o que contempla, 
o que o extasia, com o que convive, o economico , 
o politico, o moral. Ou expressão mais sintó_
tica: o homem integral."

Ao lado dessas colocações, em alguns autores encontra-se 

predominantemente a preocupação com a educação sob o ponto de vi.s 

ta econômico colocando a educação como fator de investimento, o 

que conduz a duas consequências possíveis: considerar a educação 

como investimento ao lado de todos os demais investimentos nos 

planos de desenvolvimento e considerar relevante o conhecimento e 

analise precisa dos custos da educação, tanto em seu conjunto quan 

to nos diversos subsetores.

Sendo considerada como fator econômico, a educação deve rea 
lizar a conexão entre a análise de suas necessidades e as necessi^ 
dades de um previsível quadro ocupacional dentro da realidade projs 

pectiva do momento histõrico-social.
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"A educação torna-se o instrumento de oferta capaz de sa
.  ̂ . 39tis fazer a mencionada demanda

Deve ser aceita também, segundo esta concepção econômica, 
a educação como a utilização eficaz dos recursos humanos e como 

uma inversão com rendimentos mais ou menos precisáveis, envolven

do necessariamente a idéia e realização do planejamento.

é sem dúvida a noção do planejamento para a educação e na 

educação a grande vantagem que foi oferecida através do ponto de 

vista econômico.

0 papel do sistema educacional diante do desenvolvimento 

econômico, complementar â visão da educação como fator econômico, 
surge sob dois aspectos:

- passivo: onde o sistema provem os diferentes tipos de 

mão-de-obra especializada que são requeridos por um modelo e uma 
velocidade de crescimento econômico dados;

- ativo: onde o sistema educacional transforma ativamente 

o modelo vigente de desenvolvimento econômico e acelera a veloci

dade do crescimento mediante inovações técnicas e transformação da .
40estrutura produtiva.

Por outro lado, existe a influência do desenvolvimento eco 
nômico no sistema educacional, principalmente sobre a educação es 

colarizada, onde percebe-se o fomento da expansão quantitativa des 
sa educação, sem conduzir no entanto a uma expansão qualitativa de
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proporções equivalentes. Dessa forma, aparentemente, estamos mobi 

lizando maior soma de fatores e de recursos educacionais do arobien 
te, mas consumindo na realidade mais riquezas para expandir um 

tipo de ensino que não proporciona o rendimento necessário e dese 
jável.^

A Universidade, como agência de educação formal, conscien 

tizarse atualmente de suas grandes responsabilidades nas tarefas 

do desenvolvimento considerado numa perspectiva global, através do 

desenvolvimento de recursos humanos, em que consiste a essência de 
seu fazer educação.

"No momento em que se compreende que não hã mais 
desenvolvimento que o do homem3 por ele e para ele3 
compreende-se também que a educação3 a ciência e 
a cultura sao a base e o coroamento 3 o principio 
motor e a finalidade valorizante do desenvolvimen_ 
to em sua natureza mais profunda. A educação 3 que 
é preparação 3 a ciência que ê descoberta e expli- 
cação3 a cultura que ê exame e assimilação3 defi
nem as fases %2os asVeGtos decisivos desta marcha 
do espirito. "

0 papel da escola no desenvolvimento dos recursos humanos 

da sociedade pode áer definida como "educabilidade", ou a capaci
dade das pessoas instruídas se integrarem da maneira mais eficien 

te as condições emergentes e não previsíveis do mundo dos nossos 
dias, dentro de uma ,faixa razoável de conhecimentos e habilidades 

-passíveis de serem desenvolvidas pelo processo de educação formal.
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Encontra-se no "Projeto Educação" uma análise bastante in 

teressante sobre a situação da instrução nos diversos setores da 

economia brasileira. E KERSTENETZKY, que apresenta os seguintes 
dados:

"- Hã carência do estoque de instrução no setor 
de atividades agrícolas3 onde quase metade de seus 
recursos humanos ê analfabeta3 e entre os restan
tes 3 45% são portadores de instrução primária3ge- 
ralmente incompleta.
- No setor secundário 3 a industria de transforma 

ção apresenta a pirâmide mais balanceada de dis - 
tribuição de seus recursos humanos nos vários ní
veis de escolaridade : construção civil: 1/5 da 
mão-de-obra ê analfabeta e 55% ê constituido de 
pessoas com instrução rudimentar.
Nos demais sub-setores da atividade industrial 

hã um equilíbrio maior3 ressaliàndo-se porém a 
tendência ã proximidade nos totais3 de pessoal com 
instrução superior e de 29 grau.
- No setor de atividades terciárias avulta o de 

prestação de serviços com mais de 532 milhões de 
pessoasj das quais S32 milhões são mulheres3 sen
do 1/5 deste contingente analfabeto e 55% apresen 
tanâo uma instrução rudimentar. Na administração 
pública3 quase a metade de seus recursos humanos 
possuem instrução de 29 grau (colegial) e superior. 
Nos serviços técnicos profissionais observa-se a 
predominância de pessoal com formação cole
gial e técnica. "

Diante desse quadró descrito, fica evidente que o sistema 

educacional necessita agir suprindo as carências apresentadas.Pa
ra isso precisa renovar-se e mobilizar-se.

- A escola e a empresa muitas vezes desconhecem mutuamen
te suas respectivas necessidades e possibilidades, o que acarreta 
cada vez maior defasagem entre essas duas organizações.

"- O descompasso que existe entre a ação das agên 
cias formadoras de recursos humanos e as expecta
tivas dos diferentes setores que os utilizam3 cau
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sa o descrédito em que a empresa mantem a escola 
e surge a necessidade, cada vez mais frequente, ̂  
de as empresas formarem o seu próprio pessoal."

- As empresas devem formar seu pessoal, numa dimensão hu- 
manística, sem considerar a pessoa apenas como um fator de produ

ção, mas sim como um "capital humano" (possível de ser investido), 
com suas potencialidades que poderão ser desenvolvidas para sua 

própria auto realização e para melhoria de desempenho no trabalho.

Para que isso ocorra serã necessário que a organização pojs 

sua uma função prevista em seus quadros, que seja desempenhada por 

um profissional que aceite os principios da educação permanente e 

acredite no processo de desenvolvimento de recursos humanos.

2.3. 0 desenvolvimento de recursos humanos e a Supervisão 

educacional nas organizações

Por organização compreende-se

"um agrupamento de indivíduos que agem coordenada^ 
mente para a realização de um objetivo comum pre
viamente determinado. Organização3 portanto pres
supõe o estabelecimento de um plano; que compreen 
de a classificação do pessoal e das coisas, segun_ 
do a hierarquia dos cargos e das funções atribuí
das a cada um; assim como a utilização dos meios 
físicos de execução..., tudo conforme uma seqQen- 
cia predeterminada de operações executivas."

Na literatura corrente e atual muitas são as denominações 
que tomam a função de formação de pessoal, dentro de uma organiza 
ção seja de que natureza for, com os objetivos os mais diversos.
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Muitas são as posições teóricas e abordagens,sobre o tema, 

no entanto,

"ê tendenoia mundial que as empresas assumam cada 
vez mais a responsabilidade peta formação profis
sional3 por uma necessidade social * tanto porque 
estas são suas beneficiárias diretas e primeiras3 
quanto porque dispõem3 em primeira mão3 das tecno 
logias modernas3 pelas^uais optaram para seu
processo de produção." -

Entre as denominações que são encontradas na literatura 

para expressar essa função desenvolvida no âmbito da organização 
empresarial, estão: administração de pessoal, desenvolvimento de 

pessoal, treinamento em serviço, treinamento de pessoal, adminis
tração de recursos humanos e desenvolvimento de recursos humanos.

Hã necessidade, com objetivos de mais clareza para o lei
tor e de mais precisão no uso da terminologia, diferenciar-se as 

diversas expressões colhidas na bibliografia consultada.

FARIA, apresenta a administração de pessoal como uma ãrea 

de administração especializada, definida e interdependente da ad

ministração de empresa, convergindo para objetivos determinados . 

Situa como possuindo um sentido idêntico "administração de pessoal" 

e "administração de recursos humanos" e a define como a ãrea que 

corresponde a problemática inerente ao emprego e desempenho do 
pessoal colaborador, o qual assume grande importância econômica e 
social. Envolve as decisões que afetam o pessoal, sob os aspectos 
legal, econômico, financeiro e psicossocial.^
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Ainda ê o mesmo autor que discrimina as atribuições deste 

tipo de administração:

- emprego de pessoal: mercado de trabalho, recrutamento , 

seleção, colocação, orientação, rotação de pessoal, fichário de 
cadastro;

- treinamento: formação e aperfeiçoamento de pessoal em 

diferentes níveis de hierarquia e conhecimento;

- remuneração: análise e avaliação de tarefas,tipos de 

salários, de incentivo e de participação, plano de promoções e 
avaliação de méritos ou de desempenhos;

- relações de trabalho: comunicações, processos de infor

mação, motivações, meios de cooperação e de elevar o moral do pe£ 

soai;

- relações com a associação representativa do pessoal:con 

vênios coletivos, regulamentos, legislação trabalhista, planos de 

transferência e de promoções;

- assistência social, seguros de enfermidade e velhice , 

cooperativas, centros recreativos e culturais.

Em, FERREIRA encontra-se como atribuições básicas as seguin
tes:



- executar e fazer cumprir as leis e regulamentos que se 

aplicam ao pessoal;

- realizar o registro sistemático das ocorrências funcio
nais do empregado;

- promover a seleção e o recrutamento em bases científicas

- apurar o ponto dos empregados (freqüência mensal) para 
fins de pagamento;

- elaborar e administrar um plano de classificação de car 

gos e avaliação de salários;

- promover a implantação de um sistema de avaliação do

mérito;

- prestar a necessária assistência aos empregados (previ£ 

to pelos regulamentos da empresa);

- estabelecer e promover a execução de programas regula - 
res de treinamento para o pessoal;

- aconselhamento e ajustamento;

- relações com as entidades de classe.^

Em ambas obras, como pode ser observado, o treinamento 
surge como uma atribuição da administração de pessoal.
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Em outra obra consultada, encontra-se a seguinte defini
ção:

"a função de pessoal (administração de) ê a que 
se interessa pela procura, desenvolvimento, remu
neração, integração e manutenção do pessoal de 
uma organização com a finalidade de contribuir pa_ 
ra que essa organi^ção atinja suas principais me_ 
tas ou objetivos. "

Portanto, administração de pessoal ê planejar, organizar, 

dirigir e controlar o desempenho daquelas funções operativas.

Outro autor que apresenta, basicamente estas funções e 

AQUINO: procura (com atividades de recrutamento e seleção); desen 

volvimento (com atividades de treinamento, planejamento de carrei^ 
ra e sistema de promoção); manutenção (salários, benefícios e ou

tros incentivos) e pesquisa (avaliação de desempenho e sistema de 
informação).^ '

Numa visão mais sistêmica, encontramos em CHIAVENATO a 

seguinte proposta: que a administração de recursos humanos compre 

enda como um subsistema o "desenvolvimento de recursos humanos"ao 

lado de outros subsistemas: "suprimento de recursos humanos" ;"apli_ 

cação de recursos humanos"; "manutenção de recursos humanos"; "con_

trole de recursos humanos".

Como áreas dentro do subsistema de desenvolvimento de re

cursos humanos o autor coloca o "desenvolvimento individual", o
"desenvolvimento do grupo" e o "desenvolvimento organizacional"^
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Pode concluir-se de todas essas colocações levantadas que 

a administração de pessoal (ou administração de recursos humanos) 

envolve o desenvolvimento de recursos humanos (ou desenvolvimento 
de pessoal), que, por sua vez apresenta como atividade o treina

mento de pessoal (que poderã ser em serviço).

- Uma abordagem que apresenta um novo enfoque é defendida 

por BERGAMINI que coloca o "desenvolvimento de recursos huma

nos" como um aspecto dentro da "gerencia de recursos humanos", ao 

lado da "avaliação de recursos humanos" e da "compensação de recur_ 

sos humanos".

Como funções dentro do desenvolvimento de recursos huma - 

nos, a autora apresenta "pesquisa e planej amento" e "coordenação 

de treinamento". ^

- A administração de pessoal, segundo esse enfoque, seria 

o aspecto referente ã "compensação de recursos humanos" envolven
do as atividades específicas referentes a "administração salarial" 

e aos "benefícios e assistência" do pessoal. Dessa forma a gerên
cia de recursos humanos seria a unidade maior.

Quanto a exata posição da ãrea de recursos humanos dentro 

da organização empresarial, encontra-se uma gama de posicionamentos 

entre dois pontos de vista extremos: "como um setor especializado

que lida diretamente com os problemas de pessoal" sem admitir qual̂  
quer tipo de iniciativa nessa ãrea, por parte de outros setores na 

empresa, ou, "como um departamento inexistente"3 presente somente
no organograma da empresa, deixando que as medidas que envolvam

- 53pessoal sejam tomadas por cada area, independentemente.
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Esses dois extremos não tem se mostrado eficientes e efi

cazes, pois quando um õrgão centraliza todas as decisões a respei^ 

to de pessoal, a resposta comportamental por parte dos superviso

res e de dèmais gerentes ê de total indiferença pelo assunto. Por 

outro lado, quando o setor de recursos humanos não atua realmente, 

as políticas mais diversas de pessoal surgem na empresa e poderã 
haver um caos na organização. .

0 mais indicado para uma eficiente e eficaz ação na ãrea 
de recursos humanos ê que o gerente (administrador, coordenador , 

supervisor ou outra denominação) envolva e prepare os demais ge

rentes e supervisorès para que possam-,-por si" mesmos atuar como ’- 
administradores de pessoal, dentro de uma única política de Desen 
volvimento de Recursos Humanos, estabelecida e aprovada pela orga 

nização e, proposta por sua ãrea.

Segundo ALMEIDA existem cinco categorias de atividades pa 

ra desenvolvimento de recursos humanos:

n-formação 3 onde ocorre a capacitação profissional 
para o cargo (geralmente ocorre fora da organiza
ção mediante frequencia a curso em nível de educa_ 
ção formal ou extra-escolar);
-treinamento (ajustamento ou adaptação ãs técni-r- 

cas peculiares ã função que o indivíduo irã ocu - 
par e ao setor onde irã exerce-la ou ainda que jã 
exerce);
-aperfeiçoamento que consiste na complementação 

de conhecimentos vais ando ao desempenho das tarefas 
de maior complexidade em casos de ascensão hierãr_ 
quica;
-atualização que envolve a ampliação de conheci

mentos realizada de forma sistemática e a interva 
los determinados de tempo3 a fim de obstar ou mi
nimizar o atraso tecnológico dos recursos humanos;
-especialização consistindo no aprofundamento em ^  

uma parcela da ãrea de conhecimentos jã existente."
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, 0 Ministério do Trabalho apresenta categorias que podem

ser utilizadas em projetos de "formação p r o f i s s i o n a l Apren
dizagem de menores (em agências de educação fora da empresa)

SENAI ,oui SENAG«Qualificação profissional, .(preparação,,.dê traba — 
lhadores para atendimento a necessidades imediatas de mão-de-obra 

na empresa)Aperfeiçoamento. (melhoria horizontal de desempenho 
profissional nas respectivas ocupações). Especialização (aprofun 

damento ou melhoria vertical de conhecimentos e ou habilidades 
em ãreas estreitamente relacionadas com suas respectivas ocupações). 

Formação (manutenção de pessoas cursando ensino regular de 2° grau, 
supletivo profissionalizante e nível superior). Treinamento (refa 

re-se ãs atividades desenvolvidas, em todas as categorias., que en ^  
volvam sub-projetos não compreendidos nos projetos anteriores).

A partir dessas informações, sente-se que não é somente 

o treinamento: a única forma para;'desenvolver1 recursos1 humanos-^ ,̂ 

inclusive na supracitada Portaria, não se encontra bem esclareci^ 

do o que seja treinamento.

A ênfase dada ao treinamento, justifica-se historicamente, 

quando a única atividade prevista pela organizàção, com objetivos 

de desenvolver seus recursos, tinha essa denominação. "Tradicio

nalmente, apenas tres atividades eram consideradas no cotidiano 

da empresa: seleção3 treinamento e administração salarial."'*^

* Ver Portaria 3341 do Ministério do Trabalho, que dispõe sobre 
as normas de apresentação de projetos pelas pessoas jurídicas be
neficiarias do incentivo fiscal previsto na Lei 6297/75 e publica 
da no Diãrio Oficial de 4 de outubro de 1978.



"Hoje a maioria das empresas jã modificaram ou es_ 
tão processando a modificação da terminologia ãos 
órgãos diretamente ligados a essas atividades (de 
recursos humanos), passando a palavra ’treinamen
to’ a designar elemento constitutivo do conjunto 
de procedimentos chamados desenvolvimento de, pes_ 
soai*

Seja- .como for denominada dentro; de; uma organização,a ãreai 

de Recursos Humanos devera vincular-se aos objetivos econômicos e 
estratégicos da empresa, ã cultura de organização e a função adnú 
nistrativa, compatibilizando os objetivos pessoais (individuais e 

grupais dos recursos), com os da empresa em que atuam.

Cabe ao Gerente de Recursos Humanos (administrador, coor

denador, supervisor, ou outra denominação) realizar a tarefa de 

compatibilização desses dois níveis de objetivos, que expressam 
as necessidades do indivíduo e da organização.

A American Society of Mechanical Engineers definiu a gerên 

cia como: "a arte e a ciência de organizar, preparar e dirigir o

esforço humano aplicado ao controle das forças e ã utilização ãos 

materiais da natureza para beneficio da humanidade.

"Gerente e aquele profissional que trabalha com pessoas e 

através de pessoas.

"Os gerentes tem de integrar, os recursos, .dispohl-, 
veis, processa-los e construir um organismo vivo, 
crescente e estimulante. E isto eles fazem atra - 
vés de suas funções formais e básicas de estabele_ 
cer objetivos, de organizar, de motivar, de comu
nicar, de controlar e ainda de desenvolver os re
cursos humanos da empresa. . . Para que as condições 
de sucesso sejam realizadas, é necessário fazer o 
diferente, tentar o melhor, assumir novos riscos, 
empregar criatividade, pensar, refletir e inovar, f
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Entre as capacidades apontadas como necessárias para o de - 

sempenho das funções citadas estão: análise, síntese, integração, 
vivência social, visão ampla e responsabilidade moral.

Existem papéis que qualquer gerente deverá tentar desenvol

ver interdependentemente em sua função (poderá, de acordo com sua 

individualidade, apresentar tendências maior para o desempenho de 

uns em detrimento de outros):

de produtor3 onde há a preocupação eom o fazer3 com 
a qualidade dos resultados de seu programa. Em exeesso3 
prejudicara a realização de tarefas em grupo3 pois o 
gerente desejará fazer tudo sozinho; ^
- de implementador3 envolvendo a tomada de providencias 
■para que tudo funcione conforme o plane jaão.iEm excesso3 
essa tendência conduzirá ao administrador burocrata preo_ 
cupado com detalhes do processo;
- de empreendedor: que garante a iniciativa para desen_ 
volver seu próprio plano de ação3 tomando decisões pa
ra modificar o que necessita ser alterado. Em excesso3 
o desempenho desse papel criará o estilo do 'gerador 
de crises'3 que deseja inovar tudo ao mesmo tempo3 sem 
preocupação com o ritmo das outras pessoas em relação 
ã mudança;
- de integrador: que harmoniza as realizações indivi - 
duais. Em excesso3 atuará somente no estilo de solução 
de conflitos3 visando atingir o clima de integração e 
uma unidade que pode ser aparente. H ^ u m a  ausência de 
política e filosofia a longo prazo".

Todo o gerente deve incentivar e orientar o desenvolvimento 
de seus subordinados, cafrendo ã organização em que atua a respon
sabilidade de desenvolver os gerentes para garantir, dessa forma, 

á continuidade e sistematização do processo iniciado.
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Para que haja possibilidade de elaborar e implantar dire

trizes de recursos humanos numa organização, ê necessário que exis 
ta uma definição clara dos objetivos da organização, bem como a 

definição de uma filosofia de Recursos Humanos, de um conjunto de 
valores voltados para o homem no trabalho. "Uma filosofia (de re

cursos humanos) ã valida quando assentada na crença do valor/ da 

‘potencialidade e da capacidade de crescimento e .desenvolvimento 

do ser humano.

"A criação de uma filosofia de Recursos Humanos para toda 

a empresaj definindo a nível de alta administração3 uma postura hu 

manística diante do quadro de pessoal é fundamental para que a al_ 

ta administração não veja o trabalhador apenas como um fator de 

p r o d u ç ã o mas sim como pessoa, com um potencial que, se desenvol^

vido, dar-lhe-ã maior realização e aperfeiçoará seu desempenho.

"A área de recursos humanos é uma área de educação3no sen 

tido lato da palavra.

Continua a autora

"educar significa promover o homem em tudo o que o 
caracteriza como ser humano. Significa levá-lo ã
plena realização de seu potencial3 a construir a
sua própria felicidade3 a ser responsável pelo seu 
destino3 a procurar sua auto-realização e o signi_

■ ficado de sua vida; signific<g^enfim3 ensinar o ho_
mem a usar a sua liberdade."

Desenvolver pessoas ê fazer educação.



A eduçação formal ê o sistema que fundamentalmente visa de 

senvolver pessoas, pretendendo formar o homem integral, que na vî  

são -de MIALARET "deva ser "um "homèm -cque uestefa muito rbem - em siea.-vp.e_ pt 

le" e "culto" no sentido em que ser culto é dominar e em que domi 

nar é explorar e utilizar não apenas com verdadeiro conhecimento, 
mas de maneira original, certos instrumentos para melhor conhecer, 
compreender e pensar o mundo.^ .

Para essa tarefa ê necessário que existam profissionais 

sensíveis e competentes que se dediquem ao educando, organizando 

todas as condições desejáveis para que ele faça sua caminhada,a.àe_ 

quadamente ã faixa de vida etária e de maturidade em que ele se 
encontra.

Assim, em organizações da área de educação formal, o pro

blema do desenvolvimento de recursos humanos adquire, cada vez , 
maior sentido devido ã defasagem existente entre o que se ensina 

na escola e o que se necessita na vida. ê urgente a necessidade de 

sanar essa situação (eliminar ou minimizar) a curto ou médio pra
zo , seus efeitos, mediante o aperfeiçoamento dos professores.

Nas organizações escolares cabe ã supervisão preocupar-se 
com este problema.

"A supervisão se apresenta, cem primeiro lugar ,co_ . 
mo um ’treinamento em serviço’. Ela deve suprir 
as deficiências da formação têcnico-pedagogica do 

' professor, bem como proporcionar meios de uma atua
lização constante."

PRZYBYLSKI apresenta como pressupostos para a realização do 
treinamento em serviço:

52



53

- todos os profissionais o necessitam;

- deveuser contínuo;iuio •

- deve iniciar na situação em que estiver o pessoal;

- deve ser planejado cooperativamente; .

- deve ser avaliado a partir de princípios educacionais
ó 7estabelecidos.

Conforme jã foi afirmado na introdução deste estudo, " o 

principal esforço de qualquer ato de supervisão ê a mudança de al_ 

gum aspecto do conceito do eu da pessoa3 do seu comportamento 3 do

conjunto de atitudes ou da relação com a escola e dentro da esco-
, . ~ „68 ' la como organ-vzaçao.

Para elaboração, e posterior implementação de um programa 

para desenvolvimento de recursos humanos, em qualquer natureza de 
organização, ê necessário que haja a identificação do tipo de mu - 

dança requerida: - se é requerida na geração ou no incremento da 

compreensão cognitiva, conceituai, isto e, em conhecimento; e/ou

- se e requerida na incorporação de novas maneiras de de- 
sempenhpij n is to i e ç * > em hab ilàdades ; ne/ouc, t*u

- se ê requerida na adoção de novas percepções sobre o am 

biente, isto é, em atitudes; e/ou
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- se é requerida na descoberta ou reformulação de crenças

individuais usobre aspectos: êtico-filosõfioosi do trabalho ,; Ü(StOi s ê ■?
, 69 °em valoxesa- u1

A mudança planejada, como se vê, ê um conceito que acompa 
nha o trabalho de supervisão.

Em outros autores encontra-se apoio para reforçar este en
foque.

Em LOVELL encontramos a indicação de processos que condu

zem a mudança:

- liderança; ça

- comunicação;,

- criatividade;

- cooperação;

- tomada de decisão;

70- resolução de problemas.

KIMBALL ; WILES, um dos autores clássicos em questões de su
pervisão ,- atuando desde 1930 nos Estados Unidos, ~ identificou, áreas 
de atuação dò Supervisor que deverão ser éxpressas em termos de 
habilidades em:
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- direção;

- relações humanas;

- processos de grupo;

- administração de pessoal;

. - 71- avaliaçao.

Mais tarde (1973) acrescentou o aspecto de mudança e si - 

tuou a supervisão como função de organização.

Para EYE e NETZER a Supervisão educacional e caracteriza

da como "função"; como um "sub-sistema da Administração" e como
~ 72uma "instituição de mudança".

"Como função executiva a Supervisão significa um conjunto 

de atividades realizadas de forma sistemática para alcançar uma 

finalidade determinada.

Como subsistema da Administração, os autores colocam-na 

com objetivos gerais relacionados ã área de implementação curricu 

lar.

Como instituição de mudança a supervisão devera atuar so
bre pessoas e situações:, ' a. fim der estimular-mudanças que possam - 
ser passíveis de implementação e avaliação.



56

, Ainda os mesmos autores explicitam a importância do domí

nio para o Supervisor dos aspectos de:

- liderança;

- comunicação;

- organização;

- mudança.

ALFONSO e outros caracterizam a supervisão como um proce^ 
so e- uma função ou papel organizacional,;; GomoCprocesso envolve uma 

combinação de propositos, filosofia e sub^-sistemas componentes da 

organização. Como papel, inclui as tarefas específicas e a combi

nação de atividades e responsabilidades, que juntas constituem o 
trabalho do supervisor. 0 desempenho da supervisão em termos de 
processo e papeis, tem como referência duas estruturas bisicas: a 

sócio-cultural e a natureza particular da organização em que a su
pervisão ocorre, daí afirmar-se que tanto a cultura externa, como

a interna de uma organização influenciam as necessidades e o estjL

lo de supervisão adotada.^

Seu modelo esta baseado, também, em pesquisas sobre:

- liderança;

- comunicação;
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- organização; ,

- mudança.

Um desempenho de supervisão bem sucedido exige o desenvo.1 

vimento de competências em três ãreas gerais: técnica, humana e 

administrativa, segundo os autores citados. -

Para refletir sobre o desempenho da supervisão ê necessá
rio que se faça uma analise de seu ambiente de ação.

A supervisão educacional tem o seu ambiente de ação no in 

terrelacsionamento de várias ordens propostas por ATTA como as se- - * 
guintes: ideológica, que envolve a previsão de objetivos e a defji 
nição de linhas de atuação; tecnológica, referente â atividade - 

fim da organização e que "na área educacional, engloba os aspectos 

de aprendizagem e seus fundamentos3 envolvendo o conhecimento de 

teorias que indiquem as estratégias adequadas ã realização dos ob_ 

getivos p r o p o s t o s define portanto, metodologia e recursos ade - 

quados ãs necessidades; psicossocial, identificada com o interre- 

lacionamento pessoal, desencadeando processos de liderança, toma

da de decisão, de comunicação e estabelecimento de normas grupais;
a ordem estrutural, que consiste no suporte físico, legal e admi-

' - 75nistrativo que identifica a organizaçao.

Serã^ dnteressant« arrolar-se outros ^conceitos csotbre super ücí 
visão escolar encontrados na literatura, que apresentam enfoques 

diversos:
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FRANSETH "supervisão ê liderança que encoraja o desenvol

vimento continuo de todo o pessoal da escola, num esforço coopera 

tivo para realizar um programa escolar mais eficiente.

ABU-MERHY posiciona a supervisão como um processo sistema 
tico de avaliação dos valores da escola com referência a objetivos 

bem formulados e, com isso, de reavaliação dos procedimentos que 

os professores empreguem. Como consequência a supervisão tem de
desenvolver atividades que ajudem os professores a se ajudarem a
• 77si mesmos.

FEYEREISEN

"A supervisão e o >subsis.tema responsãvel pelo^ apoio ... 
aos professores de forma a possibilitar v aumento - 
de oportunidade para desenvolvimento de suas capa 
cidades, de suas especialidades, de atualização 
de conhecimentos no campo da ação e de acompanha- yg 
mento de novos progressos em matéria de educação. "

Em HIERRO encontramos como funções da supervisão: orienta 

ção (no sentido de alcançar o auto conhecimento por parte do pro

fessor) ; assessoramento (no que se refere .a ajuda técnica) ; inve£>
tigação (impulsão para o aperfeiçoamento docente e de sèu prépriô

- 79desempenho); avaliação (acompanhamento dos resultados).

ANDRADE discrimina como alguns dos aspectos que a supervi 

são deve assumir;ucitando ABU-MERHY.: mí i .
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"-assistência, suprindo as deficiências técnico 
docentes observadas na atuação do professor;
-recurso, possibilitando a interpretação dos an

seios e necessidades do ambiente;
-estimulo, permitindo a melhoria das relações en_ 

tre todos os elementos humanos envolvidos no pro
cesso educativo;
-aconselhamento, utilizando maior conhecimento de 

métodos e recursos didáticos básicos ã eficiência 
da ação escolar;
-apoio, analisando e solucionando cooperativamen 

te possíveis dificuldades oriundas de cada situa
ção específica;
-assessoramento, relacionando as cúpulas técnico 

administrativas com as bases operacionais;
-co-participaçãoy vivenciando a consciência ggde 

uma ação única3 visando a um objetivo comum. "

PRESTES refere-se a supervisão como

"processo têcnico-pedagágico que visa a promoção 
e manutenção da unidade de atuação docente com vis_ 
tas à realização dos objetivos educacionais do es_ 
tabelecimento de ensino, por meio de um serviço 
planejado que possibili^ a eficiência e a eficá
cia da ação educativa."

PRZYBYLSKI afirma:

"Supervisão escolar ê o processo que tem por obje_ 
tivo prestar ajuda técnica no planejamento, desen 
volvimento e avaliação das atividades educacionais 
em nivel de sistema ou unidade escolar, tendo em 
vista a unidade das ações pedagógicas, o meíhor 
desempenho e aprimoramento do gá;ssoal envolvido na 
situação ensino aprendizagem."

Nas escolas existe uma predominância do setor de supervi
são em l9 grau; em 29 grau a incidência de escolas que possuem eŝ  
te serviço diminui, e no 39 grau, existem experiências esparsas e 
muito raras. Muitas vezes, a supervisão escolar ê conhecida por 
outras denominações tais como: coordenação pedagógica, supervisão 
de ensino, assessoria de direção, assistência pedagógica, supervi^ 

são pedagógica...
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Em nível de unidade escolar, qualquer que seja a rede de 

ensino, conforme MOSHER e PURPEL, a supervisão deve voltar-se pa

ra dois focos principais:

1) o trabalho com os professores no sentido de melhoria da 

qualidade do sistema ensino-aprendizagem e,

2) o desenvolvimento do currículo.

Nos setores Regionais e Secretarias de Educação (estaduais 

e municipais), também existe a função de Supervisão tendo como fo 

cos principais:

”1) o encaminhamento e a operacionalização das Propostas 

Curriculares da Secretaria junto aos Supervisores Regionais ou lo

cais;

2) o desenvolvimento profissional dos Supervisores de re

de e>

8 33) a' me lhoria de qua lidade de sis te ma de ensino". ,

Ainda na publicação consultada, encontra-se que a Equipe 
Central ê responsável basicamente pela definição e desenvolvimento 
de uma política de supervisão... pela educação permanente dos Su
pervisores da rede no sentido de incorporação e concretização do 

ideal de educação...
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"E os Supervisores de ttnidade serão responsáveis peta edu 

cagão permanente a serviço do Corpo Docente3 estimulando os pro - 

fessores ã auto-realização como indivíduos criadores.

BRIDGES faz uma analise dos estilos mais correntes de Su-~ 

•pervisão educacional em qualquer nível de atuação:

- 0 Supervisor auxiliador: caracterizado como aquele que 
acentua sua preocupação para com o indivíduo, considerando-o como 

uma pessoa e procurando reduzir ao mínimo as influências restriti_ 
vas da organização;

- 0 Supervisor integrador: reflete uma preocupação dupla 

com o indivíduo e com a organização; ambos recebem a mesma parce
la de atenção havendo esforços para integrar as exigências da or- 

ganiçação^e. as„expectativas ido„indivíduo Trium processo„de„relações:r: 

cooperativas, visando o benefício de ambos; .

- 0 Supervisor planejador: envolve a idêia de previsão dos 

procedimentos diante de uma realidade específica, ê o modelo que 

considera a influência-da-burocraoia nâ escola; 1 -•

- 0 Supervisor experimentador: visualiza o supervisor co

mo aquele que estabelece um sistema social experimental, no qual 
ele e os supervisionados tentam, continuamente, diferentes aborda
gens para seus problemas e examinam as consequências de suas ações

8 5para o funcionamento do sistema.
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Em qualquer um dos estilos mais correntes, ou até com a 

fusão de todos esses estilos de maneira dosada (o que seria mui
to desejável) a supervisão envolve o supervisor e o supervisiona
do numa necessidade de revisão para crescimento de ambos.

"Ê uma relação dialogai3 uma troca constante: o dar e o 

receber são reciprocos. Num trabalho educacional em que se propõe3 

realmente3 proporcionar ao homem viver como pessoa humana3 a supervisão se 

impõe como atividade criadora e aperfeiçoadora.

E a Supervisão, numa dimensão ampla de educação, e o desen 

volvimento de recursos humanos, como um processo permanente, se 

justificam num único pano de fundo que oferece o sentido para exe 

cüção dessas funções: a educação permanente.

2.4. Educação permanente

"Educação permanente é a forma atenta de estar no 
mundo3 numa corrente de vida que se opõe ã estag
nação daqueles que3 a um determinado momento3 pa
raram de formar-se e se deixaram dominar progres
sivamente pelos conformismos ou estruturas pré-es^ 
tabelecidas." '

I .

Muito se fala nos dias de hoje em educação permanente,mui_ 

tas vezes sem precisão terminológica e conceituai.

Num estudo com o objetivo de estabelecer um apoio teórico 
serã necessário a definição de um assunto tão controvertido, com 
tantas abordagens diversas e também o sentido da doutrina ideoló

gica que cerca o problema.



63

Em primeiro lugar ê necessário que se identifique o que 
seja a educação permanente.

EMERENCIANO afirma:

"Educaçao permanente não constitui um tipo especí_ 
fico de educação 3 mas um principio que norteia a 
formulação de uma política de educação e orienta 
as ações que definem a diversidade de formas e 
atividades de ensino3 em função das característi
cas da clientela estudantôs ãs quais se desti
nam essas ações."

"0 conceito de educação permanente passa a ter3no 
seu mais profundo sentido 3 uma linha de totalida
de n.que. significa inãonàpénas.iapròveitar 10 :éiiãívíduo 
para desempenhos econômicos e sociais 3 mas procur 
rar que o indivíduo desenvolva solidariedade huma 
na em empreendimentos comuns3 solidariedade com 
as estruturas sociais e mudança^e mentalidade pa 
ra um mundo também em mudança."

Em vários< autores consultados (MOSQUER A 19751;1 FURTER •, 19.78 ;■: - 

SAVIANI, 1980) percebe-se que a educação permanente constitui uma 
linha de ação, que possui reflexos sociais, culturais, políticos, 

psicológicos, antropológicos, filosóficos e pedagógicos.

E FURTER que define essa linha de ação como uma maneira de

se preocupar pedagogicamente com a vida cultural de uma nação.Afir

ma ser uma concepçãq dialética de educação, como duplo processo
-de aprofundamento, tanto da experiência pessoal, quanto da vida so
ciai global, traduzida pela efetiva, ativa e responsável partici
pação de cada sujeito envolvido, não importando qual seja a etapa

~ 90da existencia que esteja vivendo.
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No aspecto político haverá necessidade que os planejado

res e executores trabalhem juntos a fim de estabelecer as diretri^ 

zes para os programas para adultos, extra-escolares e de comuni
cação de massa.

"Acreditamos que a educação para adultos se tem tornado 

ãêtvital importância para a sobrevivência do homem e sua fetici- 

dade3 que ê necessário tomar uma nova atitude para com ela." . E
continua o autor: "Seria necessário e suficiente que todas as pes_

soas aceitassem a educação para adultos como uma norma3 e que os
• - . * 91governos deveriam tratá-la como uma parte das medidas educativas de cada país."

Quanto ao aspecto da educação extra-escolar, HICTER afir 

ma:"o que me parece mais urgente3 uma vez que a escola deixou de 

ser o lugar privilegiado de aprendizagem de conhecimentos 3 e abrir a escola 

à informação extra-escolar e mais precisamente, aos conhecimentos 

adquiridos peta comunidação de massa.

"A expressão 1educação de adultos' designa o con
junto de processos organizados de educação3 seja 
qual for o conteúdo3 o nível e o método3 quer se_ 
jam formais ou não-formais3 que : prolonguem o u- 
substituam a educação inicial ministrada nos es
tabelecimentos escolares e universitários3 e sob 
forma de apréndizagem profissionat3 graças aos 
quais as pessoas consideradas como adultos pela 
sociedade a qual pertencem3 desenvolvem suas ap- 
tidões3 enriquecendo seus conhecimentos3 aperfei_ 
çoando suas qualificações técnicas ou profissio
nais ou lhes dão uma nova orientação3 e fazem 
evoluir suas atitudes ou seu comportamento na 
dupla perspectiva de uma realização integral do 
homem e de uma participação num desenvolvimento 
sécio-eaonÕmico e cultural equilibrado e indepen_ 
dente. "
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A educação de adultos não deve ser considerada somente em 

si mesma, pois trata-se de um sub-conjunto integrado num projeto 

global de educação permanente. "Nesse projeto, o homem é o agen

te de sua própria educação, peta integração permanente entre suas
~ „7 ~ „94aço es e sua reftexao."

SAVIANI realiza uma análise de educação permanente compa 

rando-a com o movimento da Escola Nova, sob o ponto de vista de 

aprendizagem extra-escolar, concluindo que ambos movimentos con
cebem o homem como um ser sempre suscetível de mais educação e 
também o educando como centro do processo educacional e o próprio 

realizador a partir de si mesmo, e que, a idêia de educação per

manente extrapola a Escola Nova porque admite uma gama bastante 

ampla.de modalidades educacionais que não.estão adstritas a ati
vidade escolar.^

Geralmente, a política educacional preocupa-se mais com 

o adulto analfabeto, porem "o objeto da educação permanente não e somen 

te o adulto analfabeto3 mas qualquer que seja a: seu nível cultural, qualquer 

que seja a sua posição na sociedade, o homem é suscetível de se submeter a 

um processo educativo. " ^

No Brasil, vãrios foram os programas de educação de adul̂  

tos, compreendendo desde a alfabetização atê o desdnvolvimento 

comunitárioi

Em 1947. o Ministério de Educação e Saúde lançou a Campa 
nha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos Analfabetos.
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Em 1960, surge o Movimento de Educação de Base, inspira

do nos pensadores cristãos europeus de tradição fenomenologica.

Em 1963, o Ministério de Educação e Cultura lança a Cam

panha Nacional de Alfabetização de Adultos (Sistéma Paulo Freire).

Em 197 0, ê lançado o MOBRAL - Movimento - Brasileiro de Al
fabetização cõmo programa de ação integrada a nível' nacional com

97o objetivo de extinguir o analfabetismo no Brasil.

Agora, em 1980, surge uma nova abordagem do problema me

diante a atuação do"Novo Mobral - Ação Comunitãria"que irã envol^ 

ver em sua ação as comunidades, a partir das necessidades especí 

ficas > de tec tadasa emi cada, uma delasu t a - .

No que se refere, aos aspectos, psicologicos e antropologi

cos, a diferença que existe no tratamento do adulto e do velho
em relação ao jovem e criança desaparecera pois "o homem sendo um

ser inacabado ê sempre objeto da educação. A educação não acaba

com a idade adulta. O homem ã sempre educãvel e essa educabilida^
98de inacabada do homem se cumpre das mais’ diferentes- fo-rmas* " <.■,

Nesse particular, desponta o conceito de "prematuridade"
. - 99ao inves de "imaturidade".

O conceito“ da~- imatur idade conduz ã ide ia i de; qúe <o ■ (homem; . 
nasce incompleto enquanto que o conceito de prematuridade envol
ve a idéia de que o homem é completo, mas inacabado.
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As consequências desta prematuridade são as seguintes:

a) o homem precisa amadurecer porque senão ele perderá 
suas possibilidades.

A maturação e uma tarefa r.a qual sente, a possibilidade a. 

partir do próprio corpo; .

b) esta maturação consiste numa história, onde não hã pre 

determinação, mas sim condicionamento à situação do homem;

c) esta maturação ê pessoal, existencial, e portanto im
plica em responsabilidade, da comunidade e do indivíduo.

"A maturação-' e o própriò móvimentoehistór.icõ-'que o ■ homem, ■
• - 7 . ^ „100como sujeito responsável, efetua.

Um reflexo cultural, a partir deste conceito de prematuri^ 
dade ê que a cultura não pode ser definida como objeto, mas sim

como uma determinada maneira; de'viver a vida.1 É < uma certaoforma * f

dada ã história pessoal.

"A educação tem um- papel importante na formação cultural: 

não o de 'dar uma cultura' 3 mas a de lhe dar as possibilidades e 

os instrumentos que lhe pèrmitem' ser cultoj: se qu-iser\-J^^r' ^

O fator que afeta a filosofia, a partir- dã visão dê edu-- 
cação permanente, é o aspecto de "utopia" enquanto metodo de pen 
sar, caracterizando-se como uma técnica intelectual que possibi-
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lita pensar no imaginário as modificações possíveis numa socieda 

de, de modo a abrir novas perspectivas. Essas perspectivas pode

rão inclusive inspirar os planejamentos educacionais, ligando as

sim, a filosofia ã ação, com aceitação das restrições e limita - 
ções que a realidade impõe.

Outro aspecto que FURTER coloca refere-se ã "ideologia " 

que, segundo ele ,se;constituif iai de uma dnterpretação .rea 1 dz ad az- 
apõs a ação com o -objetivo de melhor compreender essa ação. 0 

autor realiza uma distinção entre "ideologia total" e "ideologia 
particular", associando este último conceito ao sentido de ideo

logia atribuido por MARX, ou seja, como "construção sistematiza

da que a falsa consciência elabora para justificar a sua aliena- 
~  102çao." Justamente, com esse sentido, encontra-se em GABOTTI : 

"ideõlògià, no seu sentido* clássico:uma superestrutura~que ser-- *

ve para mascarar3 para esconder a injustiça que constitui a divi
~ . . . 103sao social do trabalho na sociedade dividida em classes.n

Se considerar-se a distinção entre os dois sentidos.... de 

ideolégdhqo: verifdcaf se ique i{a!' ide o lôgià: fotai# indicai simplesmèns: • on 
te o conjunto .de.idéias.que é expresso através do fato social. . , 

não elaborado pelo indivíduo, nem por grupo restrito de pessoas 

como no caso das ideologias particulares.

Ela éxiste" como^ consciência”possívelr da1 rèalidaEè ! atual', ' ■ 
constituindo-se na estrutura significativa de uma sociedade de - 
terminada, num momento historico definido.
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Continua o autor que, sendo uma interpretação, deve ser 

submetida â crítica da reflexão, de maneira a manter sua flexibi 

lidadê; sempre-apresenta características- de fragmentação” e'tran-- ’ 
sitoriedade. "Todas ('ideologias) são superadas e devem se-lo pa

ra não se tornarem ideologias mistifioantes, aliénantes e coisi- 

fioantes . Assim3 o futuro esta novamente aberto a novas interpreta

ções /à.d&ológicas passíveis* .

Considerando-se o aspecto pedagogico, deve ser destacado 

que todos os reflexos da educação permanente descritos anterior

mente influenciam o pedagogico, porem, ao comparar-se a educação 

tradicional e a educação permanente pode ser estabelecido um pa

ralelo para esclarecer a abordagem pretendida.

A educação tradicional é um momento particular de vida ou 
uma etapa de vida que se processa dentro de um sistema escolar e 

se exerce através de programas, instruções e regulamentos previa 

mente estabelecidos, restringindo-se ao ensino, e â transmissão 

de eònhecdlmenfres aigumàs^veze^sv’ ‘habiii.dádè'5a è hãhitáife i,̂ <que <®nè.or. hn 
mem adquire durante aquela etapa para repetí-los durante toda ã 

Vida« ; ia .

A educação permanente acompanha e prossegue toda a vida, 

conduzindo o homem a se atualizar e a conservar conhecimentos ad 

quiridos. ' "É a'própria vida3 'se processando aquêm e ' alêm da esco_ 
lay desenvolvendo-se através da autogestão educativa e agindo no 

ser do homem3 para que ele tenha uma constante atitude de bus-
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Pode-se dizer que educação permanente consiste no proce£ 

so de mudança mediante o qual o homem se envolve modificando-se, 
transformando a si mesmo e ao meio-em que vive.

Os aspectos principais a serem destacados na planificação 

pedagógica consistem nos seguintes;:

- como processo de desenvolvimento integral;.

- como sistematização ou sistema de educação permanente;

- como estratégia num processo de desenvolvimento inte -
graL. „

LENGRAND define quais as responsabilidades atuais da edu
cação:

a) favorecer a colocação de estruturas e de métodos que 
ajudem^ ;iTser shumano , ao l©ngSowde> slra oxistênoi^ roa continuidade^ 

de Süa aprendizagem e sua formação; ~

b) equipar o indivíduo para que ele se torne ao máximo ,

o sujeito e o instrumento de seu próprio desenvolvimento, pelas
- 107múltiplas formas de. autodidatismo

O conceito de auto-didaxia (ou autodidatismo) ê encontra 
do em FURTER.: consiste na atividade de um sujeito que aprofunda 
a sua experiência pessoal e social a fim de ser mais.participan

te com três objetivos maiores:
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" 1. a capacidade do sujeito de estabelecer um diag_ 
nostico de sua situação em função de suas aspira 
çoeSy de suas necessidades e de suas exigências: 
AUT O-AVALI.AÇÃO;
2. a capacidade do sujeito de encontrar os ins

trumentos e os métodos para multiplicar seus meios 
de 'aprender çt aprender': AUTO-FORMAÇÃO;
3. o fortalecimento da autonomia do sujeito e 

de capacidade de escolher livremente os domínios 
de apro fundamentotde maneira a lhe permitir gerar 
o processo de formação com plena responsabilida
de: AUTO-GESTÃODA FORMAÇÃO."

A partir do conceito de autodidaxia, atinge-se aos obje
tivos da educação permanente:

-evitar a estagnação mental, o atraso cultural, a desatua 
lização profissional, a marginalização, em seus aspectos: socio- 
profissional, (produtor e colaborador do desenvolvimento); socio- 

político (consumidor crítico e participante das transformações 

sociais) e o sociocultural (homem criador e inovador);

- humanizar o mundo, restituindo a cada homem sua força
/

de sujeito atuante na sociedade democrática;

- renovar os õrgãos educativos para que adquiram maior am 

plitude e mais capacidade de reflexão para colaborar no desenvol^ 
vimento individual de cada educando e global da sociedade;

- dinamizar uma política de recursos humanos para o de - 
senvolvimento cultural de todo o País numa estratégia única;

- transformar a educação num instrumento de vida, alimen 

tado pela prõpria vida.^^
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Para atingir a esses objetivos, será necessário prever 

(prospectivamente) as medidas possíveis de serem utilizadas. Pa

ra que isso ocorra dentro da linha de ação traçada pela educação 
permanente, serã válida a especificação dos conceitos que emba - 
sam suas ações.

Em MOSQUERA encontramos os princípios básicos:

a) a educação permanente cobre o espaço inteiro da vida 
de um indivíduo. Inclui a educação formal e não se limita ã edu
cação para adultos;

b) a educação permanente inclui os padrões formais e in

formais de educação. Abrange tanto a aprendizagem planejada como 
a incidental;

c) o lar e a comunidade são importantes como meios educa 
tivos através da vida;

d) a educação permanente se apresenta como uma continui

dade e articulação longitudinal desde o nascimento ate a morte;

e) a educação permanente a universal no seu caráter e 

essencial â completa democratização de aprendizagem;

f) a educação permanente se caracteriza por sua flexibi^ 
lidade e diversidade em conteúdo,apreendendo elementos, técnicas 
e finalidades abertas ao tempo e ao espaço;

g) melhoria da qualidade de vida para todos.
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A educação permanente nasceu de um prolongamento direto 

da educação de adultos, por isso muito se confundem os dois con - 

ceitos. 0 fato de que a educação de adultos deva ser permanente , 

não restringe o primeiro conceito a esse* "A expressão edueação 

permanente designa um projeto global que visa tanto a reestrutura 

çao do sistema educativo existente, quanto o desenvolvimento de 

todas as possibilidades formativas fora do sistema educativo.

"Não pode limitar-se ã educação popular, nem ã 
complementar, nem ã fundamental, nem ao ensino su 
pletivo. Também não quer dizer apenas educação ex 
tra-escolar nem se reduz ã idéia de educação pro
longada. Não se pode concebe-la a partir do siste_ 
ma escolar: vigente^' remendando-o aqui e ali .. , . na 
tentatúva linútil- de torna—ló permanente., ao con - 
trãrio, deve-se partir da filosofia de educação 
permanente para que se possa derrubar todo o sis
tema atual em suas distorções contruindo, assim , 
dentro do uma eduoação nova, para o
novo homem’ ‘ ‘

E este novo homem define-se através das palavras de SCHWARTZ:

"devera ser tão desenvolvido quanto for possível, 
com pleno domínio de seus meios físicos através 
do esporte; culto para utilizar e explorar de ma
neira original certos instrumentos para melhor co_ 
nhecer, compreender e pensar o mundo; com uma vi
da afetiva mais rica; inserido no seu tempo e es
paço; com consciência de sua personalidade própria; 
aberto a mudanças; crítico; criativo. Agirã com 
autonomia e sentir-se-ã em certa medida, insatis
feito com a r^lfidade em que vive, procurando ul-b 
trapassã-la."

Muitas idéias são defendidas para implementação da educa
ção permanente . Algumas experiências ijã ocorrem em diversos países, 
tais como a Suécia, com a sua experiência de "educação recorrente" 
(abertura de escolas em tempo integral aos adultos e oferecimento 
de uma remuneração para compensar a perda de sala -
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rios, sob condição de que possuam determinada-idade e que tenham - 

trabalhado dentro de um prazo mínimo estabelecido), os Estados.' 

Unidos com o "modelo independente" para titulação de profissio - 
nais, subordinado ã Universidade Estadual de New York através do 
"Empire State College", a Universidade Aberta na Inglaterra. A 

Dinamarca, que em 1973 elaborou um .plano-guia.para .a i ntrodução- 

da educação permanente envolvendo: .

a) plano de educação para todos os principais ofícios e 

profissões de população adulta;

b) planoideupesquisas i para .controle dãc ed.ucaçãoay-igentger e 

e da nova (com 9 anos de instrução obrigatória).

A Noruega, apresenta sua preocupação maior em função da

educação., põs-profissionalquando. oJadultó .jâ. avãlia mèlhor: suas __
necessidades talentos e aptidões. Para 1985, a previsão é de dez

114mil estudantes com tempo integral nas Universidades.

No Brasil, existe uma experiência conduzida pelo MOBRAL 

de autodidatismo, onde o adulto procura os postos de atendimento, 

inscreve-se, escolhe a matéria, de conhecimento de seu interesse 

e estuda, a partir de materiais recebidos, de acordo com seu rrt 

mo, fora do local de atendimento, vindo buscar outros materiais 
para:’estudos complementaresae. repetindo o processo quantasn vezes. ; 
desej ar; "‘
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Essas experiências demonstram que podem ser tomadas medi

das gradativamente, que sendo ampliadas, apos um período de testa 

gem para avaliação de seus resultados, conduzirão a um movimento 
maior que contribuirá para a efetiva realização do sentido da edu 
cação permanente.

Todas, as.experiências citadas«envolvem a educação dè adul. 

tos e alguns autores julgam que

"a estruturação da educação de adultosy seus obje- 
■ . tivos3 seus métodos3 seu clima3 suas exigencias fun

cionais provocarão a mutação radical doz sistema 
escolar ixtual (Universidade incluida)3 transforman 
do3 pouco a pouco ã sua imagèm3 as estruturas esco_

t - * # •  • f f l  1  Jlares. tradicionais. "

A relação fundamental da educação dos adultos com o con - 
ceito1 dao educação' permanenteíiconstitui i atualmente ,at característi 

ca inovadora, cujas conseqüências são mais profundas e atingem 

mais longe. Em função dessa perspectiva de atuação ê que deverá 

ser realizada a preparação do especialista educacional.

Muito se tem discutido a respeito da formação do especia

lista em educação qualquer que seja sua área de atuação.

CANDAU levanta alguns componentes essenciais da formação 

-do especialistàiem. educação^

a- educação geral (comum a todos õs estudantes);

b- ciências básicas para a educação (que constituem o fun
damento para a compreensão do fenômeno educacional global);
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c- ciências fundamentais da educação (aplicadas diretamen 
te ã educação);

d- formação profissional (adequadas ã ãrea de especializa 

ção escolhida) .

Alguns4autores como FAURE apresentam. resis tênciai quantonã?; 

especialização e a dimensionam , colocando a formação geral com 

maior relevância:

nA 'idéia de pluridisciplinar idade se liga ã cultu 
va geral no sentido de uma formação q.ue ultrapassa 
a preparação profissional, direta e exclusiva.
Tal formàçãaa éidridispèhsãveiU:: aol homem moderno pa 

ra compreensão do: mundo cem- que tpine-ç „ por a- 'encarar : 
as divedsas •responsabilidades que podem apresentar
se fora'de süa profissão3 enfim para trazer -3 no
exerdcio de sua atividade profissional> as quali_ 
dades não técnicas que~exigem certo investimento 
intelectual/de’ b às e.. " ” '

Aceitamos a idêia de que a especialização ê uma contingên 

cia da amplitude, dos conhecimentos e da complexidade da vida no 
mundo atual e concordamos-com RENAULTquê afirma ser-um desafio r 

os interesses de especialização, cuja necessidade ê irrecusável , 
com a defesa de personalidade humana contra a sua fragmentação, a

sua atomização, e, pois, a perda de sua característica mais cru -
• , 118ciai, que e a unidade.

é SAVIANI que apresenta a orientação desejável para a for 
mação do especialista em educação: .
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"0 verdadeiro especialista em educação será aquele 
que, tomando como centro e ponto de referencia bá
sico a educação enquanto fenomeno concreto (isto é, 
a educação considerada, no modo próprio como ela se 
estabelece mediatizando as relações características 
de uma sociedade 'historicamente dèterminadá),^sèja 
capaz de transitar com desenvoltura do plano teóri_ 
co (avaliando, reelaboranâo e assimilando critica
mente as contribuições das diferentes áreas do co
nhecimento) ao plano prático (elaborando, reformu
lando e 'criticànâo ■ as • J de • intervenção peda_. 
gogicã) e bice - versa.fsc '' '

Em qualquer tipo de formação deve ser estudada a natureza 

de educação que serã mobilizada para consecução dos objetivos.Fun 

damenfalmenteT" existe’ a1" distdnçãò -de dois^fipolS' de- educação— ;

- o que evidencia os conhecimentos (aspecto "cognitivo"da 

eduoaçãor) ,<è«b que encoraj a aquisição, dè. competências:;: assim, co

mo am-mu-dançâa-de0 atitudès ̂ ê0 de mèntalãdades. Íaspécto.-i.wa'/eíiy0 w' dã 

educação);

- observa ainda, que, nos nossos dias, tudo se orienta pa 

ra uma concepção que integre, ao mesmo tempo, os elementos "cogni_ 

tivosJ,‘--ê Òs“ "afet-ifros "’!" EsseF <tipof de^ fèrmãçãoj es<tãemaism aâeqaádauad a 
ao conceito de educação permanente, com a formação do homem inte
gral: uma educação como forma total de vida - uma educação tòtalr " 

zadora e humanizadora.

A atividade profissional e a formação profissional, pode 
ser formadora e criadora do sentido humanizador, se for conscien
te, se quem a executa nela se concentra reflexiva e emotivamente, 
fazendo dessa forma que as atividades de aprendizagens realiza -
das adquiram a carga de humanização que a educação permanente tem 

121como objetivo.
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Ê muito importante que os planejadores educacionais em 

currículo estejam alertas no sentido de estabelecer programas que 

realmente possuam um sentido humanizador, que tratem do ser huma
no como uma totalidade, ao preparar o profissional competente sem 

esquecer nenhuma de suas dimensões: cognitivas, afetivas e de ação.

2.5. Competência piofisslonql e educação para a competência

0 movimento denominado "educação pava a competência" evo
luiu a partir de 1950 nos Estados Unidos oriundo dos programas de 

educação para o desempenho ,sobre os quais muitas instituições, in 

clusive militares, realizaram estudos a respeito.

Entre nõs, a bibliografia ê bastante reduzida sobre o tema. 
Existem poucoS artigos publicados em revistas como os Cadernos de 

Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, Forum Educacional da Fundação 

Getúlio Vargas que abordam conceitos e princípios relacionados com 
a problemática e, algumas teses de põs-graduação que desenvolvem 
o tema como apoio para determinadas propostas teóricas em nível de 

formação profissional.

No restante, são publicações estrangeiras (americanas prin 

cipalmente) traduzidas, alguns artigos em revistas e muita discas 

são a respeito, sem a devida precisão de termos e a clareza dese
jável.
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Segundo ANDREWS, existe uma seqüência, geralmente utiliza 
da, para definir-se competências, a saber:

a) analise de ocupação e identificação de tarefas práticas;

b) categorização de tarefas e identificação de conhecimen 

tos e habilidades necessárias a cada categoria; •

c) definição teórica, seleção de procedimentos e alterna
-  12 2 tivas para a consecução das tarefas.

Procedimento similar encontra-se na publicação de LANDSHEERE, 

V. e LANDSHEERE, G. sobre uma experiência na formação de engenhe^L 

ros industriais, conduzida pela Universidade de Lancaster, no que 

diz respeito ã definição dos objetivos.

0 processo descrito eniciou-se com a análise de tarefas :

"39 engenheiros 3 adstritos a uma fábrica dedicada a sistemas ele- 

tromecãnicos3 foram convidados a des crever o que faziam realmente 

na sua p r o f i s s ã o " . .

Apos uma análise das entrevistas e eliminação de repeti - 

ções e comportamentos absolutamente acidentais foram identifica - 

dos 434 itens.

Foi construído um "check-list" citando essas operações e 
foi colocado para resposta de 200 engenheiros para que apontassem 
"aquelas que consideravam como fazendo parte de sua p r o f i s s ã o ".
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A partir das respostas obtidas, e após uma analise onde ocorreram 

novas eliminações, 221 itens foram mantidos. Esses, após um proces 
so estatístico específico, foram agrupados em 15 categorias. Esses
grupos (ou categorias) receberam o nome de capacidades.

E pode-se concluir que essas "capacidades" em conjunto po
~ 12 3dem ser definidas como competência do profissional consultado.

Como características da educação para a competência pode- 
se citar, a partir de leituras realizadas, as seguintes:

- ênfase na mudança de comportamento;

- variação do tempo de acordo com o estudante para o al -
cance do objetivo;

- definição de critérios para demonstração da competência 
(aceitação do desempenho);

' - ênfase no desempenho final (condições de saída) ;

- objetivos são elaborados sob forma comportamental (alguns 
autores diferenciam objetivos "de ensino"> que seriam aqueles for 

mulados com previsão do desempenho final e condições para ocorrên 

cia) dos objetivos "expressivos" (aqueles que são formulados como 
atividades - validas - sem especificação de desempenho do aluno 
(são formulações que permitem inferir o que serã desenvolvido);
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- aceitação de alternativas diferenciadas de aprendizagem 

para o alcance dos objetivos (entre as propostas para o estudante 
ou proposta pelo estudante);

- os procedimentos (alternativas) devem ser estratégias de 
instrução individualizada;

- admite o uso de tecnologias mais avançadas;

- não enfatiza notas como simbolos de avaliação;

- valoriza a informação originada da psicologia do compor 

tamento como base para a pratica educacional;

- aceita a recompensa de respostas satisfatórias;

- pode utilizar recursos como pré e pos-teste, unidades de 
trabalho, modulos para auxiliar no desenvolvimento do processo de 
aprendizagem;

- admite hierarquia ou taxionomià de comportamentos no pro 

cesso de aprendizagem;

- adota pesquisa para realimentar os critérios estabelec^ 

dos para a avaliação dos desempenhos;

- adota comunicação dos resultados obtidos pelo estudante 

a ele mesmo.
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A partir das idéias e colocações de HOWSON'*'^ pode-se ela 
borar um grafico como este:
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0 círculo de fora representa os processos nos quais o es
tudante devera desenvolver-se.

0 círculo pequeno expressa o domínio do estudante, tanto 

os elementos propostos (objetivos e critérios) quanto os que podem 

ser, ou não, propostos pelo estudante (alternativas de aprendiza

gem) e o que necessariamente devera surgir dele (responsabilida
de) .

0 círculo médio representa as decisões a serem tomadas p£ 
la equipe ou pelo professor responsável pela educação, como :tipo 
de estratégia a ser utilizada, grau de tecnologia a ser adotado , 
outras experiências a serem desenvolvidas, que fornecerão ao estu

dante a forma estruturada para alcançar os objetivos, desenvolven 
do-se nos processos visados.

É o proprio autor que inspirou o diagrama que afirma:

"Um currículo para a competência representa uma continua

educação para o p r o g r e s s o ; sem flexibilidade s o resultado seria a

. . ~ 125rigidez e nao a mudança. "■

Uma das implicações de um programa de educação para a com 
petência ê justamente a flexibilidade, uma vez que permite aos alu 

nos seguirem no seu ritmo proprio e com muitas alternativas e op
ções para realização da aprendizagem.

Outras implicações são caracterizadas por CANDAU:
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- maior atenção ao treinamento de habilidades específicas;

- maior congruência entre os objetivos e a evidência como 
critério de avaliação;

- maior racionalização das decisões;

- desenvolvimento de "ambientes" apropriados e tecnologia 
educacional adequada.

Uma experiência realizada no Brasil em vãrios Estados,que 
atende justamente ao treinamento de habilidades específicas, ê o 

Microensino.

Na opinião da autora do presente trabalho, foi o inicio do 

despertar dos profissionais de educação no Brasil para a "eãueação 

para a competência".

Nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná 

e outros estados do Norte e Nordeste do País, foram e estão sendo 

realizados trabalhos a partir do Microensino nos cursos de forma

ção profissional de professores.

"0 MICROENSINO ê uma idéia de treinamento de profes_ 
sores que deixa de se perguntar o que é ò bom pro- 
fe s s o r 3 para tratar de descrever como se comporta 
o professor capaz em sala de a u l a . Parte da premis_ 
sa de que o que se pode descrever de modo preciso 
p o d e — se ensinar com a mesma relativa precisão.
Deste modo é produzido um modelo de treinamento que 
enfatiza as habilidades especificas do professor 3 
criando condiçõe s capazes de levar os candidatos ao 
magistério - ou mesmo professores com certo nivel 
de experiência - a adquirir aquelas competências 
consideradas básicas ou essenciais -̂ jGj bom desempe
nho do professor em sala de aula. "



Na Universidade Federal do Paraná a professora Maria das

Dores Wouk ê quem coordena o desenvolvimento de experiência de
Microensino atualmente extendida aos cursos de Pos-Graduação em
Medicina. ,

A estratégia de treinamento do Microensino, ou similar a

esta, pode concorrer para o alcance de um melhor desempenho em

qualquer ocupação profissional, através do desenvolvimento de ha

bilidades e outros componentes do que denomina-se COMPETÊNCIA.

Relacionamos algumas tentativas de definição do que seja 
competência:

0 Committee on Performance Based Teacher Education, da Ame 

rican Association of Colleges for Teacher Education define compe

tência assim:

"Conhecimentos y habilidades 3 comportamentos a serem 
demonstrados pelos alunos. Estas competências são
derivadas de concepções explicitas dos papéis do

. professory formuladas de modo a permitir a avalia
ção do comportamento do aluno e dadas a conhecer 

. logo no inicio do programa. " '

£ feita a observação, no texto publicado de que "essas con 

cepções podem ser aplicadas a todo tipo de formação profissional".

Para HOWSON a palavra "competência" esconde toda uma con-
~ ~ 129cepçao do processo de formaçao e treinamento.
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KATZ afirma que competências são "habilidades que podem

ser desenvolvidas, não necessariamente, inatas3 e que se manifes-

„ 7 ~ * x • • n 130tam no desempenho3 nao meramente potencvais .

MATTESON considera a competência como conhecimentos, hab^

lidades, atitudes e apreciações, exigidos para o. desempenho bem
. - . 131sucedido de uma tarefa num determinado nível de proficiência.

A grande contribuição de MATTESON ê justamente incluir no 
conceito de competência, componentes ou elementos não exclusiva - 
mente de caráter cognitivo.

Os pressupostos que acompanham a conceituação de MATTESON 

são bastante interessantes e vão aqui .reproduzidos:

a) uma área de trabalho possui uma estrutura e organização, 

e, as atividades que lhe são inerentes podem ser logicamente cla_s 

sificadas e relacionadas a ocupações, as quais podem ser agrupa - 
das em ãreas ocupacionais;

b) certas operações, chamadas funções, são desenvolvidas 
nas atividades ocupacionais transcendendo a atividades específicas;

c) uma função ê desenvolvida através de um dado número de 
tarefas, que, de forma interdependente, contribuem para o sucesso 
- operação e/ou permanência - em uma ou mais ãreas ocupacionais;
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d) o adequado desempenho de uma tarefa exige do indivíduo 

uma ou mais competências;

possuem algumas com 
desempenho das tarê

GALE e POL (1975) definem competência como a qualidade de 
ser funcionalmente adequado na execução de tarefas, e no asrsumir 
o papel de uma posição específica que tem como requisitos conhecji
mentos, habilidades, capacidades, habilidades praticas, aprecia—
_ 133çoes, atitudes e valores.

"Competência como sinonimo ãe racionalidade 3 considerada 

como um atributo desejável no desempenho profissional" ê o senti
do dado por GOLDBERG e outros ' . . , e os mesmos âutores-

definem competência profissional como "habilidade (estratégica) para 

produzir de uma forma empiricamente demonstrável e graças a ima otimização de 

recursos - mudanças desejáveis (e socialmente aprovadas) no ambiente3 neutra

lizando tanto quanto possível - a produção de mudanças indesejáveis (e social 

mente não aprovadas) ".

É um desempenho profissional qualificado com uma dupla dimensão de 
racionalidade: eficácia (fazer as coisas certas) e eficiência(fa 
zer certo as coisâs).

É HODGKIN quem proporciona um sentido diferenciado (dito 

especial para lingUistas) para competência:

e) uma ocupação ou áreas ocupacionais
petências consideradas comuns e essenciais ao
r.e 132 fas.
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"posse de um certo conjunto de habilidades necessãrias pa

ra se fazer alguma coisa complexa ou para se aprender a faze-la

•a  + »135rapidamente .

Apos essas definições, conclui-se que alguns dos autores 

admitem a utilização do termo "competências" enquanto outros pre

ferem referir-se a uma "competência" que envolve, componentes diver 
sos.

KATZ representa os autores do primeiro grupo e indica as 

competências pessoais básicas do administrador:

- habilidades técnicas (conduzir a mecânica do trabalho 

atê o alcance dos resultados);

- habilidades humanas (permitir o trabalho com os outros 

e organizar um clima cooperativo dentro do grupo que lidera);

- habilidades conceituais (reconhecer as interrelações dos

vários fatores presentes numa situação específica, associados a
136conhecimentos, que condicionarão a ação). -

Outro autor que discrimina competências específicas para 
um profissional ê MANN que define três tipos de competências para 
o supervisor:



89

1- humanas, envolvendo capacidade de trabalhar efetivamen 
te com outras pessoas, atuando na ãrea de relações humanas, com 

objetivos de elevar o moral do grupo, estimular o envolvimento no 

trabalho, garantindo o estabelecimento de relações entre indiví - 

duo e organização. São as dimensões emocional e motivacional das 
relações interpessoais na organização;

2- técnicas que o autor define como habilidade de usar co 

nhecimento pertinente, métodos, equipamentos e técnicas necessã - 
rias ao desempenho de tarefas específicas e atividades, visando di 

rigir o desempenho. São habilidades psicomotoras concretas, orien 

tações abstratas e quadros estruturais de referência bãsica, que 
podem ser adquiridas mediante treinamento.

Fundamentalmente,envolve compreensão e proficiência em 

uma classe específica de funções na organização (conhecimento,com 

preensão e funções complexas relativas ao desempenho específico);

3- gerenciais (administrativas), envolvendo coordenação ,
comunicação, equilibração de atuação para sustentar ou aumentar a

produtividade. Consiste na compreensão e ação compatível com os

objetivos organizacionais, através de atividades coordenativas e 
137integradoras.

Representando os autores que preferem abordar a educação 
para a competência, a partir de um conceito unico de competência, 
sem admitir o plural da palavra, selecionou-se GALE, Larrie e
POL , Gaston.
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Esses autores realizam discriminações conceituais bastan

te validas para obtenção de clareza no tratamento da questão:

Competência ê um termo maior que envolve um complexo de 
partes interrelacionadas.

Toda competência compreende ãreas de competência, que con 

sistem em ãreas gerais nas quais uma pessoa deve ser competente a 

fim de que obtenha um desempenho satisfatório nas funções de uma 
colocação especifica.

Uma ãrea de competência ê potencialmente infinita, tanto 

no conhecimento bãsico da ãrea quanto no desenvolvimento de um in 
divíduo na ãrea.

As ãreas de competência são formadas de elementos ou "com 

ponentes da competência" que são as "partes" que constituem o "to_ 

do" ex: a família dos conhecimentos, habilidades, capacidades h a 
bilidades de perícia, apreciações (juízos), atitudes e valores.

Proficiência ê outro dos conceitos que os autores definem: 

a qualidade ou estado de superior desempenho numa ocupação3 

de con h e c i m e n t o 3 ou arte".

Este conceito dã as dimensões da competência, cujas prin
cipais são:

"nivel de proficiência" e "grau de com p e t ê n c i a ".

"como

campo
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Nível de proficiência ê o indicador de realizações. É a 

medida que indica a extensão da aquisição de um determinado con - 

junto de habilidades de perícia, habilidades, conhecimentos, apre 
ciações, atitudes e valores.

Grau de competência: indica o ponto ou estágio de desenvol^ 
vimento em que o profissional se encontra. Expressa o estagio de 

perícia e destreza no desempenho das funções em uma colocação.

0 grau de competência ê diretamente relacionado e depende 
dos níveis de proficiência.

0 processo de aquisição da competência envolve zonas de pro 

ficiência por onde o indivíduo deve passar:

- zona de familiaridade que corresponde à ãrea de signifi^ 

cado, envolve percepção ou reconhecimento de conhecimentos espec_í 

ficos;

- zona de compreensão que consiste em compreensão, inter
pretação e discernimento, com a percepção de relações, conceitua- 
ção e visualização de todo;

- zona de aplicação, que ê relacionada com a pratica.Isto 
significa colocar em uso, empregar em função de um propõsito, fa
zer uso do conhecimento.
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As zonas de proficiência caracterizadas não são independen 

tes, pois uma dã suporte para outra. Devem estar presentes em to
dos os níveis.

0 processo de aquisição da competência ê realizado em es
piral, ê um processo progressivo.

A competência ê adquirida gradualmente pela pessoa, que 
atravessa os níveis e as zonas de proficiência.

Sabe-se que a filosofia que deu origem â educação para a 

competência foi o Experimentalismo, com seus princípios de mudan

ça constante no mundo e da importância da psicologia experimental 

para a pratica educacional.

Porêm muitos autores, inclusive a autora do presente tra
balho, julga ser um enfoque muito limitado para embasar as reali

zações que a educação para a competência poderã vir a efetivar.

KLINGSTEDT vem ao encontro desta argumentação quando afir 

ma: "o movimento (da eduoagão para a competência) esta em expansão e sua uti

lização não se limita aos experimentalistas. Ele poderia ser adotado pelos edi£

cadores que valorizam outros aspectos na estruturação dos processos intelectu- 
„ 140

avs do ^nd^v^duo.

AUSUBEL focaliza falhas que ocorrem na educação, atualmen 

te, que podem alertar para a criação de alternativas de estratê - 

gias para desenvolvimento de educação para a competência:
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"Temos desenvolvido uma teoria de aprendizagem que 
enfatiza como crucial o papel das estruturas cogni_ 
tivas do estudante. Temos considerado variáveis as_ 
sociadas a idéias3 habilidades3 ... No entanto3tam 
bém temos conhecimento que o aluno não e meramente 
um ser cognitivo3 pelo contrário demonstra estados 
afetivos ou emocionais em súas atitudes 3 motivações 3 
personalidade3 intenções e crenças3 que infli^^ciam 
direta ou indiretamente sua aprendizagem..."

Realmente, essa ê auma realidade que acontece em planeja

mento curricular, e, por isso julga-se a partir de todas as colo

cações anteriores coletadas mediante revisão de literatura, que a 

educação para a competência poderia ser um recurso para sanar es

sa limitação no processo educacional.

Segundo FOSTER: "A educação para a competência oferece uma

oportunidade para modernizar o currículo para formação de um pro- 
142fvssvonal".

Uma vez alcançado o consenso sobre condições apropriadas 

de ensino aprendizagem, torna-se possível um currículo:

a- baseado em competências genéricas que permitam uma ex

tensa faixa de comportamentos;

b- apoiado em experiências que possibilitem a aplicação e 

aperfeiçoamento dessas competências;

c- que possibilite aos estudantes progredir em diferentes
níveis;

d- capaz de oferecer atendimento ãs diferenças individuais 
mediante alternativas de aprendizagem variadas;



94

e- fundamentado na responsabilidade do estudante.

Essas competências genéricas consistem na identificação de 

habilidades, conhecimentos e comportamentos profissionais (que são 

os objetivos do programa de formação) e conduzem ã determinação dos 
meios para que os objetivos sejam atingidos.

Complementando a exposição dos autores citados anteriormen 

te, encontra-se o posicionamento de ALFONSO, FIRTH e NEVILLE que 
focalizam também a necessidade de ênfase nas competências em um 
programa para formação do profissional pretendido. Além da defin^ 

ção das competências é necessário que haja demonstração de aquisi^ 

ção dessas. Isso elimina a ênfase do currículo em número de cfêdõ^ 

tos ou carga horãria a serem cumpridas. 0 valor do progresso de um 

estudante ê determinado pela demonstração de competências, ao in

vés de pelo tempo e pela conclusão do curso.

São esses mesmos autores que identificaram três bases so

bre as quais devem estar fundamentadas as competências dos super

visores :

1) base de conhecimento (teórica conceituai) na área de 

supervisão, ciências sociais e em comportamento, outras afins;

2) base de habilidades (combinação de habilidades têcni - 
cas, gerenciais e humanas, conduzindo aos instrumentos de traba - 

lho) ;
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3) base afetiva (posse de características pessoais saudá

veis, e um sistema funcional de valores e crença nos outros).

Os instrumentos de trabalho referidos nas habilidades têc 
nicas foram dimensionados como de intervenção, identificados seis 

aspec.tos constitutivos de competência técnica:

- planejamento;

estratégia;

participação;

modificação ;

- ' 143apoio técnico de suporte.

Existem autores como ARGYRIS que apresentam determinados 

aspectos do comportamento de profissionais que podem ser trabalha 

dos sob a forma de competência:

"0 eomportamento de Ziderança efetiva devera atender ao 

individuo e ã organização de modo que ambos obtenham3 simultanea- 

mente3 uma ótima auto-realização".

0 desempenho de tal liderança exige que o Supervisor se 
torne mais cônscio de seu eu e do conhecimento sistemático dispo
nível sobre o comportamento humano, desenvolva o auto-conceito e 
a aptidão humana de viver, utilizando adequadamente a experiência 

para aprender.
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CUNNINGHN ê outro autor que redefine a função supervisora.

Esta função envolve:

- definição e redefinição de objetivos;

- classificação das relações interpessoais;

- elevação de nível de aspiração dos indivíduos supervi

sionados;

- estabelecimento de um clima de inovação e mudança.

Essas características podem ser trabalhadas de forma a ge 
rar competências, portanto, uma caracterização das funções de um 
profissional ou de elementos constitutivos de uma função pode dar 

origem a definição de competências para formação deste profissio
nal .

SCHÜTZ confirma esta colocação, descrevendo a abordagem 

de funções da ináüsytria como . um quadro de referência para identi
ficação do conteúdo curricular em que são identificadas as funções 
executadas em vãrios níveis.

Encontra-se na tese de FIORENTINI referência ao Programa 

de treinamento de Supervisores na Universidade da California (Sta. 
Barbara), onde são previstas três unidades de ensino, que bem de
monstram a necessidade de ser vinculado ã pratica um programa de 
educação para a competência. São elas:
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1) aquisição de informação;

2) desempenho de papéis;

3) "praticum" (situação real de campo).

Outra fonte de informações para definição das competências 
consiste no mercado de trabalho. Hã necessidade de prepararmos os 

profissionais, mediante desenvolvimento de fatores com os quais 
competem no mercado de trabalho.

Encontra-se em PRZYBYLSKI a indicaçao dos seguintes fato
res :

- habilidades;

- conhecimentos;

- experiência;

- personalidade.'*'^

"0 exercido de uma profissão ou ocupação pode ser concebido como um

processo de natureza decisorio - executiva, implicando pois, tanto na seleção
. . ~ . . . . 149de objetivos, quanto na adequaçao de meios aos objetivos selecionados."
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Assim sendo, ê preciso concordar com a colocação de ARMEL 

LINI de que a função como variável organizacional, explícita o 
que a pessoa faz a fim de contribuir para o alcance dos objetivos. 

Portanto, a definição da função claramente e com precisão, ofere
ce ao profissional um mapa cognitivo de que ê dele esperado, de

limita a sua ãrea de atuação, aponta os prê-requisitos e competen

cias essenciais ao seu desempenho e, favorece o seu ajustamento ao
. „ 150sistema.

VAN DERSAL define a preparação de uma pessoa que ocupa fun 

ções determinadas numa organização, caracterizando os tipos de pre 

paro que podem ser oferecidos, segundo os objetivos previstos.

Preparar um funcionário é o processo de ensino3 informar ou educar 

pessoas^ de modo que se tomem o mais qualificadas possíveis para executar seu 

trabalho3 e de modo a se tomarem capacitadas a ocupar posições mais difíceis 

e de maior responsabilidade. "

Destacando os tipos de preparo:

1- para tarefa ou produção (quando o profissional ê ensi

nado a como realizar o trabalho para o qual foi admitido, tornan

do-o mais produtivo);

2- de manutenção ou atualização (destina-se a manter os 
empregados atualizados, bem como renovar os conhecimentos, jã apren 
didos, chegando a novas informações, novas técnicas, exame de no 

ções mais antigamente adquiridas);
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3- para carreira ou aperfeiçoamento (visando desenvolver 

e aperfeiçoar o conhecimento, habilidades e capacidades).

Em um artigo assinado por GATTI, MELLO e BERNARDES encon
tra-se a distinção entre treinamento, que ê a formação para aqui
sição de habilidade específica e reciclagem que se constitui na 

preparação no sentido mais amplo para o exercício de uma nova fun 
ção e, especialmente, referindo-se à preparação para mudança com
pleta de atividade.

A reciclagem envolve aquisição de um conjunto de habilida 

des novas a serem aplicadas num contexto totalmente novo.

Concluem as autoras que a educação permanente envolve os 

dois processos, visando atualização e mudança.

"A participação ativa numa sociedade em mudança exige3 an

tes de mais nadas aptidão para a mudança3 o que cria a neeessida-
. . . - . . . .  152de de aprimorar as capacidades da inteligência e sensibilidade.”

Reforçando essa afirmação, destaca-se a crítica realizada 

por RAVEN. Nesse artigo, o autor refere-se a uma série de competên 

cias que geralmente não são desenvolvidas na escola de qualquer rií 
. vel de ensino (inclusive Universidade).

E um depoimento que diz respeito a educação norte america
na, mas que adequa-se também a realidade brasileira. Ressalta o
fato de que estas competências podem ser consideradas como compo

nentes de uma competência geral (o que vem ao encontro do posicio 
namento de GALE e POL - jã citado neste trabalho). Alguns destes
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componentes 
com outros, 
bilidade de 
gem.

Continua, destacando a necessidade de que a escola desen

volva em seus estudantes: sensibilidade pata problemas e sensibi

lidade para criar novas idéias.

Encontra-se uma página bastante interessante na literatu

ra atual que interessa ao problema da educação para a competência 
(HODGKIN) que permite destacar de forma muito significativa con - 
ceitos e características da ação de educador.

"Se a tarefa de educação é a de aumentar a compe
tência geral de um estudante3 podemos3 então3 em̂ ,?
pregar o termo para diferenciar as amplas funções 
de um educador das funções progressivamente mais 
limitadas de treinamento3 de doutrinação e de láva_
gem cerebral (brainwashing) . . .
Um educador preocupar^se-ã tanto com a expansão 
dos poderes positivos de uma pessoa3 quanto com a 
manutenção de sua abertura ou liberdade existencial 
'Tanto ó' instrutor quanto o treinador preocupar-se_ 
a tanto com a expansão dos poderes positivos de 
uma pessoa3 quanto com a manutenção de sua abertu^ 
ra ou liberdade "existencial. Tanto o instrutor quan 
to o treinador preocupar-se-ãõ grandemente cvm o 
desenvoIvimento dos poderes positivos do aluno 3 
com as habilidades pessoais ou as sensibilidades3 
enquanto se ignorara grandemente a abertura e o 
jogo (liberdade). Um treinador estã preocupado 3 
presumivelmente3 mais com a pratica e com a recom 
pensa3 enquanto que um instrutor estã preocupado 
em atender e ajudar a assimilação da estrutura de

são: iniciativa, habilidade de trabalhar efetivamente 

habilidade de comunicação efétiva, auto-confiança, ha 
coletar suas próprias informações e a auto-aprendiza-

"Geralmente3 os professores ensinam ãreas de conhe_ 
cimentos a seus alunos e não os ajudaram a desen
volver essas competências que env.olvem a integra
ção de pensamentos3 sentimentos e componentes com 
portamentais de ação (mais do que ê^^querido em 
atividades no ensino tradicional)".
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uma habilidade ou de uma pequena série de concei
tos .
Um doutrinador não hesitará em reduzir a abertuÊa 
ou õ liberdade de um aluno3 embora tente ainda ir̂  
tensificar habilidades selecionadas e poderes po
sitivos. Tlherã o desenvolvimento autonomo3 e um 
’brainwasher' tentará destruir o que já foi adqui_ 
ridüj o poder de discriminação entre a exp^-^éncia 
real e imaginária da vitima, por exemplo."

E muito importante a avaliação do tipo de educação preten 
dida a partir de determinadas reflexões, como a que foi transcri
ta anteriormente. E necessário o planejamento e a implementação de 

procedimentos que garantam, realmente, a educação para a competên 

cia (e não qualquer outra forma de atividade...).

Existem certos pressupostos que estão presentes em qualquer 

programa de educação para a competência, conforme EISELE e HALVER 

SON:

- seus objetivos devem estar relacionados com determinados 

fins gerais da educação;

- toda aprendizagem deve ser demonstrada através de mudan 
ças nos comportamentos dos aprendizes. O ensino objetiva facili

tar essas mudanças;

- os indivíduos podem atingir objetivos similares em difê  

rentes ritmos;
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, - os educadores devem considerar as diferenças individuais

dos estudantes no que se refere â aprendizagem para providenciar 

o ajustamento do ambiente aos estudantes. (Esse ê um pressuposto 

difícil de operacionalizar);

- deve ser utilizada avaliação constante, sob a forma de 

rr 'f-eedbaek" para revisões no programa instrucional;

- a abordagem sistemática pode ser aplicada em planejamen 

to instrucional ("e -importante para obedecer a esse pressuposto 

realizar a analise do conceito 'Sistema’").̂ '*'*

As etapas para planejamento do processo instrucional, den 

tro do sentido compreensivo do conceito de competência são apre - 
sentadas por GALE e POL:

- o primeiro estágio no emprego dessa ideia no planejamen 

to da instrução deverá ser o desenvolvimento de etapas que descre 

vem competência; essas etapas devem ser elaboradas expressando os 
componentes da competência que estã sendo requerida para o exercí^ 
cio, com sucesso, em uma ocupação (habilidades de perícia, conheci^ 

mentos, apreciações, habilidades, atitudes e valores).

Essas etapas deverão ser desenvolvidas a partir da opinião 
de especialistas no campo ou de um levantamento para coletar da
dos a partir da consulta de pessoas atuantes na ãrea.
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Cada necessidade detectada deverá prover dados para emba 

sar os programas educacionais que deverão auxiliar os estudantes 
na aquisição da competência necessária.

As etapas podem ser organizadas sob áreas da competência 
que envolvem componentes diversos.

A partir das etapas de descrição da competência requerida, 

será possível elaborar objetivos instrucionais e os objetivos mais 
específicos que devem ser relacionados e consistentes com: os com 

ponentes da competência, as áreas relevantes da competência reque 
rida para o exercício com êxito na ocupação e desempenho satisfa

tório no papel e os diversos níveis de proficiência e graus de

competência requeridos pelo papel a ser assumido.

A partir dos objetivos instrucionais e específicos, pode
rão ser determinados os conteúdos e os métodos que ajudarão os 
estudantes na aquisição da competância.

"A competência, sendo uma vinculação a uma ocupação 
que ê vivida por um ser humano individual3 ê alta
mente individualizada e pessoal. Dois profissionais3 
por exemplo3 mesmo possuindo os mesmos conjuntos 
identificados de habilidades de perícia, habilida
des mais complexas3 conhecimentos3 etc... não se
rão capazes de executar esses componentes adquiri- 
dos3 num mesmo grau d^cjompetencia e no mesmo ní
vel de proficiência."
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Todas as colocações revisadas neste capítulo, ê o que ga

rante o aspecto inovador das perspectivas de realizações acenadas 
pelo movimento da educação para competência, numa dimensão humani^ 
zadora, através de instrução que atenda âs diferenças individuais 

dos estudantes,•e pelo aspecto integrador do tratamento aos aspec 
tos cognitivos, afetivos e psicomotores do ser humano.

A autora do presente trabalho julga que a educação para a 
competência ê o recursos que a Universidade (tanto nos cursos de 

põs-graduação quanto nos de graduação) pode utilizar para assegu

rar aos cursos de formação profissional um carãter de vinculação 
com a realidade de fora do âmbito do sistema de educação formal.

é um tipo de formação educacional, que poderá ser coloca
do a serviço do movimento da educação permanente, uma vez que po

de vir a desenvolver pessoas possuidoras de potencialidades num 

processo contínuo e gradual.

"Educação permanente é um esforço para conciliar 
e harmonizar os diferentes momentos da formação 3 
de sorte que o homem não esteja em oposição consi 
go mesmo. O foco de sua concentração é a unidade, 
a globalida^^e a continuidade do desenvolvimento 
da pessoa."

A educação para a competência harmoniza-se muito com esses 

propõsitos, e consiste num desafio para o planejador de currículo.
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Concluindo, ao considerar como função atual e prospectiva

da Universidade:a promoção do saber desinteressado e a função de
- 15 9prover o Estado dos recursos humanos de que a Naçao precisa ,

surgem dois tipos específicos de Cursos de Pos-Graduação: os cur

sos com finalidade acadêmica que visam preparar o elemento docen

te pesquisador e os cursos de caráter profissional que visam aten 
der a uma faixa mais ampla de atividades, -

Esta vinculada ao segundo tipo de curso, a proposta de for

mação do profissional: "Supervisor educacional de recursos humanos" 

enfocada neste estudo, mediante a identificação de suas competên

cias básicas que garantirão a qualidade de sua formação e o nível 
de seu desempenho.

Tal profissional esta sendo reclamado tanto pelas agências 

de educação formal quanto por organizações de diversas naturezas 

que possuem a preocupação de desenvolver seus recursos humanos.

É necessário que exista um especialista em desenvolvimen

to de recursos humanos e educação permanente para garantir a for
mação humanística do pessoal atuante em qualquer organização.

Foi visto neste capítulo, que as funções e atribuições des 

se tipo de profissional, atualmente ,são muito variadas segundo os 
autores consultados, mas constatou-se também que existem pontos co 
muns bastante marcantes entre a supervisão educacional, considera 
da num sentido integral e o desenvolvimento de recursos humanos , 
num aspecto humanístico. A partir desses pontos comuns ê que deve 

rã ser trabalhada a proposta de formação desse profissional, para
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ser detalhada em termos de um esboço de perfil de competências , 
sem no entanto ignorar os aspectos diversos que poderão vir a ser 
caracterizados a nível de atribuições.

0 presente estudo encontra seu fundamento e razão na per_s 
pectiva da educação permanente que tem como responsabilidades:

"favorecer a ocorrência de estruturas e métodos que 
ajudem o ser humano, ao longo de sua existência, a 
obter continuidade de sua aprendizagem e formação 
e equipar o indivíduo para que ele se torne ao m á 
ximo, o sujeito e ^ ^ i n s t r u m e n t o  de seu próprio d e 
senvolvimento. . . "

A formação do especialista em educação tem de estar em con 

formidade com esses aspectos, envolvendo a consciência de seu pa
pel diante da sociedade e de si mesmo.

As competências básicas definidas para serem adquiridas 
por um especialista em educação, neste estudo: o supervisor educa 

cional de recursos humanos, não são limitadoras, e sim marco de 
partida para o seu desenvolvimento como pessoa e profissional, de 
forma integral e ilimitada, segundo as possibilidades de aprovei

tamento de seu potencial.
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CAPÍTULO



METODOLOGIA

3.1. Identificação das competências básicas do supervisor 
educacional de recursos humanos.

O primeiro procedimento utilizado para a identificação das 

competências foi a caracterização do profissional pretendido a 

partir da revisão de literatura realizada na elaboração do segun

do capítulo.

Foram determinadas as seguintes características:

- especialista em assuntos educacionais, pois recursos hu 

manos em processo de desenvolvimento assumem um caráter particu - 

lar de comprometimento com educação permanente;

- com domínio de psicopedagogia de adultos, habilitado , 

portanto, para tratar com pessoas que já possuem uma profissão , 
ou pelo menos, que desempenham tarefas determinadas visando atin

gir os resültados esperados, seja nos sistemas de ensino ou orga
nizações diversas;

- capaz de identificar necessidades reais para atender den 

tro da supervisão educacional de recursos humanos;
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, - hãbil no estabelecimento de objetivos e metas dentro do

processo de supervisão educacional atendendo âs necessidades da 

organização ou sistema, aos interesses individuais e grupais;

- capacitado para organizar o ambiente a fim de possibili^ 

tar o desenvolvimento de recursos humanos:

. planejando e implementando programas de aprendizagem , 

conforme as necessidades reais;

. selecionando técnicas e recursos para executar da mane^ 

ra mais estimulante as condições de ensino;

. selecionando, organizando e comunicando informações rela 
cionadas com as necessidades pessoais, grupais e da organização ou 

sistema em que atua;

. avaliando os resultados obtidos pelos programas de apren

dizagem;

. realimentando o processo de desenvolvimento dos recur - 

sos humanos;

- com competência para manter um ritmo apropriado visando 
a obtenção de melhor aproveitamento do pessoal no desempenho 

das tarefas e dentro de uma dimensão de realização pessoal-grupal;
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- com conhecimento do processo de motivação, a fim de con

seguir melhor integração do pessoal em seus ambientes de trabalho,
como profissionais e pessoas;

- capaz para tomar decisões dentro da área que lhe compe
te ; ,

- com domínio de procedimentos para resolução de problemas:

. definindo a situação-problema;

. coletando dados da realidade;

. analisando os dados colhidos;

. levantando alternativas de solução;

. selecionando as alternativas mais adequadas;

. implementando e executando a solução escolhida;

- com segurança na formulação de objetivos em nível de 

desempenho a ser alcançado pelos recursos humanos envolvidos no 
processo ensino-aprendizagem;

- hãbil na utilização de procedimentos de avaliação contí^ 
nua para verificar o alcance dos objetivos educacionais pretendi
dos :
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. . dominando o processo de avaliação de desempenho e de po
tencial;

. acompanhando os resultados obtidos mediante os progra - 
mas de aprendizagem desenvolvidos;

. comunicando os resultados obtidos;

- com habilidades de liderança e relações humanas desen - 

volvidas, pois precisara exercer influência interpessoal para con 
secução dos objetivos;

- com vivência de planejamento:

. prevendo, implementando e executando procedimentos para 

intervir na realidade, a partir das necessidades réais detectadas 

e analisadas;

- com domínio de técnicas de comunicação para facilitar o 

desempenho nas funções de coordenação, assessoramento e avaliação;

- hãbil para conseguir coesão e cooperação entre os super 

visionados, conhecendo os recursos humanos e exercendo relações 
humanas;

- com treino de pesquisa:

levantando prioridades para investigação;
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. formulando o problema;

. elaborando hipóteses;

. coletando dados da realidade;

. analisando os dados obtidos e interpre.tando-oS;

. emitindo e divulgando conclusões e pareceres;

- com criatividade para descobrir alternativas para melhor 

realização de suas funções, dentro de um processo de autodesenvol^ 
vimento;

- organizar e conduzir o processo de mudança na organiza

ção ou sistema.

Essas características, apõs serem desdobradas*, foram agru 
padas em nove classes, de acordo com sua natureza, considerando-se 

o critério de aplicação por parte do profissional em seu desempe

nho .

Definiram-se as seguintes classes:

A- Requisitos para organização do processo de educação per 
manente e desenvolvimento de recursos humanos:

* 0 desdobramento resultou nos 40 (quarenta) itens identificados 
por letras e números (apresentados dentro de cada categoria, re - 
presentada por letra maiúscula).



A^- especialização em assuntos educacionais; 

comprometimento com educação permanente;

Aj- domínio de psicopedagogia de adultos;

A^- estabelecimento de objetivos para o processo de super 
visão educacional de recursos humanos.

B- Fatores presentes na condução do processo de educação 

permanente e desenvolvimento de recursos humanos;

B^- organização do ambiente para desenvolvimento de recur 

sos humanos;

ü>2 ~ planejamento e implementação de programas de aprendi

zagem;

B^- variação de condições para estímulo;

B^- avaliação dos resultados obtidos pelos programas de 

aprendizagem;

B^- realimentação do processo de desenvolvimento dos recur 

sos humanos.
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C- Fatores presentes na organização do processo para de - 
sempenho de tarefas:

C^- manutenção do processo de motivação;

C2~ manutenção de ritmo adequado;

Cj- aprimoramento de procedimentos para realização das
pessoas;

C^- aprimoramento de procedimentos para realização das ta
refas.

D- Areas para desenvolvimento do potencial profissional -

humano:

D^- desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão; 

D2~ desenvolvimento da capacidade de relações humanas;

Dj- desenvolvimento da capacidade de criatividade;

D^- auto-desenvolvimento pessoal e profissional em outras

areas.

E- Fatores presentes no exercício da função de planejamen

to:
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E^- conhecimento dos recursos humanos;



E^- identificação das necessidades reais;

Ej- coleta e analise dos dados;

E^- levantamento de alternativas e seleção das mais ade - 

quadas para intervenção na realidade;

E,-- elaboração, implementação e execução da solução esco

lhida .

F- Fatores presentes no exercício da função de coordenação

F^- utilização de técnicas para comunicação;

atuação como líder;

Fj- influência interpessoal para organizar o processo em 
função dos objetivos;

F^- obtenção e manutenção de coesão e cooperação entre os 

supervisionados para consecução dos objetivos.

^" Fatores presentes no exercício da função de assessora-

mento:

G^- fixação de metas para o processo ensino-aprendizagem;

G 2 - seleção e comunicação de informações de acordo com as 
necessidades das pessoas, grupos e da organização;



Gg- seleção de técnicas e recursos;

G^- elaboração e utilização de procedimentos de avaliação.

H- Fatores presentes no exercício da função de avaliação:

H^- formulação de objetivos em nível de .desempenho;

I^- seleção de procedimentos para atingimento dos objeti
vos ;

H^- utilização de avaliação de desempenho e potencial;

H^- verificação do alcance dos objetivos;

Hj.- comunicação dos resultados obtidos.

I- Fatores presentes no exercício da função de pesquisa:

1^- coleta de dados da realidade;

l2~ levantamento de problemas prioritários para investiga

ção;

Ij- aplicação do processo de investigação científica;

1^- emissão e divulgação de conclusões, pareceres e reco

mendações ;

Ij.- organização e condução de processo de mudança.
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Apõs a caracterização geral do profissional supervisor edu 

cacional de recursos humanos e do seu detalhamento em quarenta 

itens, ocorreu o agrupamento desses itens nas nove classes (refe

ridas anteriormente).

Para cada uma das nove classes de características do pro

fissional, envolvendo sua pessoa e suas funções,- são discriminados 

os conceitos e princípios básicos, bem como operações e recursos 
diversos, julgados relevantes que constituirão a essência do de - 

sempenho do profissional em estudo. (Ver esquemas de n9 1 a 9).



ESQUEMA n 9 1

A- REQUISITOS PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DESENVOLVIMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

|à2 . COMPROMETIMENTO COM 
EDUCAÇÃO PERMANENTE

A3 . DOMÍNIO DE PSICOPE- 
DAGOGIA DE ADULTOS

ESTABELECIMENTO DE 
OBJETIVOS PARA O PRO 
CESSO DE SUPERVISÃO 
EDUCACIONAL DE RECUR 
SOS HUMANOS

• atuação pautada por uma ordem de valoração que enfatiza o homem
• nível satisfatório na execução de funções tecnico-pedagógicas
• efetivação de vivência educacional
- domínio de informação correta e atualizada

- apresentar recomendações para pesquisas em educação permanente
- realização de estudos teóricos sobre educação permanente -
- estabelecimento de metas para educação permanente -

- atendimento ã motivação e interesse

- projetos para aperfeiçoamento profissional -

. - estabelecer comunicação interpessoal mais objetiva -
-elaboraçao de planos de desenvolvimento de recursos humanos -

- projetos de pesquisa
- avaliação dos resultados

- ateúdimento aos interesses individuais e grupais.

desenvolver potenciais 
melhoria de desempenho 
garantir a educação permanente, 
mediante projetos específicos de 
modalidades diversas 
garantir a realimentação do pro
cesso
aperfeiçoaménto pessoal-profissio 
nal
atendimento ãs necessidades da or 
ganização



B- FATORES PRESENTES NA CONDUÇÃO DO PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ESQUEMA n° 2

B - ORGANIZAÇÃO DO 
AMBIENTE PARA 
DESENVOLVIMEN
TO DOS RECUR
SOS HUMANOS

B -PLANEJAMENTO E 
IMPLEMENTAÇÃO 
DE PROGRAMAS DE 
APRENDIZAGEM

B - VARIAÇÃO DE CON 
DIÇÕES PARA ESTÍ 
MULO

B,- AVALIAÇÃO DOS 
RESULTADOS OB

TIDOS PELOS PRO 
GRAMAS DE APREN 
DIZAGEM

B -REALIMENTAÇÃO 
DO PROCESSO 
DE DESENVOLVI 
MENTO DOS RE
CURSOS HUMA

 NOS

- implementação da educação permanente

- projetos de aperfeiçoamento
- projetos de especializaçao
- projetos de qualificação profissional
- projetos de reciclagens
- projetos de treinamento
- promoção de oportunidades fora da instituição

levantamento das necessidades das pessoas e organizaçao 
realização de cursos 
planejamento de carreira 
sistema de promoção funcional 
previsão dos custos com programas para desenvolvimento de recursos humanos 
assessoramento aos recursos humanos

- solucionar problemas detectados ..
- avaliaçao de desempenho dos recursos humanos
- revisar continuamente os objetivos
- avaliaçao do setor
- revisão da política de recursos humanos
- correção dos desvios detectados
- aperfeiçoamento da proposta
- coleta de dados para replanejamento
- realimentaçao do planejamento em conjunto

- análise de funções
- relatorios de avaliação

- exposição ã informação
- percepção da informaçao
- demonstrações
- simulaçao , , .  ̂ ^* - elaborar instrumentos

- aplicar instrumentos 
manutençao na ativi - analisar resultados- projetos de atualizaçao 

dade
- previsão de procedimentos a serem utilizados na execução dos programas



ESQUEMA n9 3

C- FATORES PRESENTES NA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO PARA DESEMPENHO DE TAREFAS

- desempenhar livremente seus papéis
- demonstrar calma diante de provocações

- relacionamento subjetivo da pessoa com o valor conscientização - não abandonar atividades que não obtiveram
- alcance de objetivos individuais sucesso na primeira tentativa
- tomada de consciência do valor do estímulo para o esquema geral- reformular padrões de ação

da vida da pessoa - analisar alternativas diferentes de trabalho
■ - avaliar esquemas de açao não utilizados

- compreensão do que e percebido - novas modalidades de ação
- coordenação de grupos de trabalho

- facilitar a aplicação de novas informações - análise de funções
- planejar a execução de tarefas - intervenção na realidade mediante propostas
- duração e distribuição das atividades,segundo o ritmo concretas 

diferenciado das pèssoas
• - estimular o progresso de cada um, a partir de seus desempenhos

- adaptar-se ao ritmo dos outros - identificar os objetivos individuais
- atendimento aos interesses individuais

- reuniões de estudo .
- preparação para a ação
- aceitar sugestões

C . MANUTENÇÃO DO PROCES 
SO DE MOTIVAÇÃO

APRIMORAMENTO DE PRO 
CEDIMENTOS PARA REA
LIZAÇÃO DAS PESSOAS

. APRIMORAMENTO DE 
PROCEDIMENTOS PARA 
REALIZAÇÃO DAS TA
REFAS



D- ÃREAS PARA DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL PROFISSIONAL-HUMANO

ESQUEMA n9 4

D1 . DESENVOLVIMENTO DA 
CAPACIDADE DE TOMA 

, DA DE DECISÃO

D2 . DESENVOLVIMENTO DA 
CAPACIDADE DE RELA 
ÇÕES HUMANAS

D . DESENVOLVIMENTO DA 
CAPACIDADE DE CRIATI 
VIDADE

D ; AUTO-DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E PROFISSIO
NAL EM OUTRAS ÃREAS

- melhorar desempenho profissional
- desempenhar papéis diferentes dos comumente desenvolvidos

- desenvolver habilidades
- dirigir-se aos colegas com polidez - ampliar seus conhecimentos, suas
- interagir com mais autenticidade experiências
- exercícios de psicodrama - avaliar seu quadro de valores
- demonstrar estar a vontade nas relações com os outros - reexaminar os objetivos
- obtenção de coesão e cooperaçao no desenvolvimento da - exercícios de auto-anãlise

programaçao - desenvolvimento de pesquisa
- não desanimar diante de „  ̂ . ' construir uma auto-imagem real_  - apresentar desenvoltura - desenvolver sua auto-estimainsucessos  ̂ +++  .  • ” pratica de laboratorio de relações humanas - estruturar seu auto-conceito- comportamento manifesto : . . - . * - . .resultante da decisão " treinamento em comunicação interpessoal - interagir com profissionais diver
. , , - . - ,. - técnicas de dramatização sos ~~- tomada de decisão median_ . - ~ - nao criar atritos desnecessárioste a informação retomada . -  ̂ j pessoas- mformar-se para tomada  ̂ ^, , . ~ ~ acontecimentosde decisão * - - . - . •- coletar subsídios teõri- ~ procurar com calma esclarecer situações confusas

-Cformular o ro- " evitar dar ouvidos a fofocas - inovação de procedimentos
ormu ar o pro _ aceitar qualquer pessoa com suas características - exercícios de criatividade blema .. . -, .- respeitar a opinião alheia

- identificar formas de ação inovadoras



ESQUEMA n° 5

E- FATORES PRESENTES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PLANEJAMENTO

Er  CONHECIMENTO 
DOS RECURSOS 
HUMANOS

E ; COLETA E ANÃLI 
SE DE DADOS

E,.LEVANTAMENTO DE 
ALTERNATIVAS E SE 
LEÇÃO DAS MAIS 
ADEQUADAS PARA IN 
TERVENÇÃO NA REA
LIDADE

E .ELABORAÇÃO, IM 
PLEMENTAÇÃO E 
EXECUÇÃO DA SO 
LUÇÃO ESCOLHI
DA

- definir procedimentos
- elaboração de instrumentos
- aplicar instrumentos

- problemas detectados

- corrigir desvios

- considerar as percepções alheias
- analisar situações-problemas

- manutenção de ritmo apropriadõ as necessidades

- levantamento das necessidades do pessoal
- solicitar esclarecimentos na ação

- verificar o nível de compreensão da clientela - instrumentos para ròbservações
- roteiros de entrevistas - questionários
- perceber outros pontos de vista - atendimento aos interesses individuais

- conviver sem ansiedade com problemas

- objetivos
- :diretrizes traçadas
- elaboração de programação
- preparar a implementação
- implantação de inovações

- planilha para exame de documentos



ESQUEMA n° 6

F- FATORES PRESENTES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO

F . UTILIZAÇÃO DE TÊCNI- 
CAS PARA COMUNICAÇÃO

f 2. a t u a ç ã o com o l í d e r F . INFLUÊNCIA INTERPES
SOAL PARA ORGANIZAR 
0 PROCESSO EM FUNÇÃO 
DOS OBJETIVOS

F . OBTENÇÃO E MANUTEN
ÇÃO DE COESÃO E CO
OPERAÇÃO ENTRE OS 
SUPERVISIONADOS PA
RA CONSECUÇÃO DOS 
OBJETIVOS ■

- desencadeamento de lideranças
- prever ação conjunta
- defender pontos de vista, sem exaltação
- conhecimento das características da audiência

- esclarecer dúvidas
- dividir dúvidas

- opiniões
- colocar-se no lugar dos outros para perceber 

novos ângulos
- atualidade da mensagem - retardar o alcance dos objetivos hão
- analise do processo de atingidos, sem abandonã-los entretanto

comunicação - atingimento de objetivos comuns
- reforçar aspectos - produção de esforço atê alcançar o objetivo
- clareza da mensagem que representa o valor aceito .
- retengão da informação - diminuição do nível de conflito interpessoal
- reuniões^ - exercer influência interpessoal através da comunicação
- utilizaçao de fonte com poder - manter tranquilidade quando criticado
de impacto e credibilidade - comunicar continuamente os objetivos pretendidos

. - escolher outras técnicas de comunicação
- facilitação para ocorrência do processo de comunicação

- relacionamentos
- solução de problemas específi 

cos conhecidos
- compartilhar sucessos alcança 

dos
- coordenar grupos de estudo

- aumento da motivação das pes
soas

- interpretar o insucesso como 
crise passageira



ESQUEMA n? 7

G- FATORES PRESENTES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO

G . FIXAÇÃO DE METAS PA
RA O PROCESSO ENSINO 
APRENDIZAGEM

G_. SELEÇÃO E COMUNICAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES DE 

. ACORDO COM AS NECESSI 
DADES DAS PESSOAS,GRU 
POS E DA ORGANIZAÇÃO

G . SELEÇÃO DE TÉCNICAS 
E RECURSOS

S . ELABORAÇÃO E UTILIZA
ÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
DE AVALIAÇÃO

- organização de conteúdos em cooperação com os executores de treinamentos específioos
apresentaçao da mesma informaçao de diversos modos

- escolha do canal adequado 
consistência da mensagem de acordo com os valores da audiência

- quantidade e complexidade do que deve ser aprendido
- elaboração de apostilas
- organizaçao de comunicação 

- informes escritos, apostilas, boletins
informar com exatidao 
preparo para tarefas 
específicas 
treinar habilidades 
ampliar conhecimentos 
formulação de objetivos 
específicos em termos 
de desempenho

informativo
jornal mural ou impresso 
informes técnicos 
contatos com editoras 
possibilitar diferentes

orientaçao aos executores de treinamento 
específicos
exercícios de simulação 
utilizaçao de técnicas não diretivas 
exercícios de instrução programada 
técnicas de solução de problema 

situações de dramatização
- experiencias educacionais realizadas
- técnicas "quebra-gelo"
- video-tape
- palestras, conferências 

por especialistas

- opinião sobre 
a informação 

- analisar resul 
tados

- seminários - escalas de avaliaçaomodos de divulgaçao
estabelecer esquemas de referência - levantar literatura per - utilização de audio-visuais - escalas de ava- 
para comunicação tinente - aplicaçao de instrução auto-dirigida liação
prazo previsto - conhecimentos - debates - acompanhamento do pessoal

- gravações - pratica em laboratório posterior ao treinamento
- consultas ã bibliotecas - técnicas de dinâmica de grupo
- contatos com universidades - aplicação de instrução personalizada
- criação de banco de dados - audiçao de gravações de comunicações técni^
- consultas a periódicos cas

- reuniões de estudo
- solicitação adequada ao aprendiz 

.......................  ..................... - visitas â instituições especializadas



ESQUEMA n? 8

H- FATORES PRESENTES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE AVALIAÇÃO

H . FORMULAÇÃO DE 
OBJETIVOS EM 
NÍVEL DE DE
SEMPENHO

H?. SELEÇÃO DE PROCE 
DIMENTOS PARA 
ATINGIMENTO DOS 
OBJETIVOS

H . UTILIZAÇÃO DE 
AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO E 
POTENCIAL

H,. VERIFICAÇÃO DO 
ALCANCE DOS OB
JETIVOS

a5. COMUNICAÇÃO DOS 
RESULTADOS OB
TIDOS

- elaboração de instrumentos para informar resultados
- conduzir com mais objetividade a avaliaçao de outras pessoas
- evitar que problemas particulares interfiram - definir topicos para aprofundamento
- nao menosprezar ninguém - objetivos estabelecidos - compreensão de novas informações
- resolver dúvidas apresentadas - controle dos resultados - transmitir com clareza

- utilizar diversidade de instrumentos - organização da comunicação
- avaliar o progresso de cada um dentro de suas potencialidades - interpretar o progresso do indivíduo em
- realizaçao de comunicação - desempenhos individuais (medidas) relação aos resultados anteriores

- rendimento do grupo - progressos de aprendizagem
- realizar mensuraçoes constantes - aplicar instrumentos
- apreciaçao do potencial humano - avaliar padrões de julgamento

- considerar procedimentos de autoavaliaçao - acompanhamento do pessoal
- testes de conhecimento

- informar os objetivos pretendidos - testes de desempenho
- identificação do desempenho correto a ser atingido



I- FATORES PRESENTES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PESQUISA

ESQUEMA n? 9

I1. COLETA DE DA
DOS DA REALIDA 
DE

I„. LEVANTAMENTO DE 
PROBLEMAS PRIO
RITÁRIOS PARA 
INVESTIGAÇÃO

I . APLICAÇÃO DO il 
PROCESSO DE IN
VESTIGAÇÃO CIEN 
TÍFICA

I,. EMISSÃO E DIVUL
GAÇÃO DE CONCLU
SÕES PARECERES E 
RECOMENDAÇÕES

I5. ORGANIZAÇÃO E 
CONDUÇÃO DE 
PROCESSO DE 
MUDANÇA

organização e testagem de esquemas de mudança planejada 
conhecimento científico da realidade próxima 
facilitar tomada de decisão individual e administrativa 
planejar ação inovadora
embasamento para a mudança planejada, mudanças de atitudes, 
valores, habilidades

planejamento de esquemas de mudança 
solucionar problemas específicos 
apoio na solução de problemas espe
cíficos
implementação de novos procedimen
tos de trabalho

- início de uma nova estrutura para realizar ou mudar >  subsídios a outros setores
os objetivos de uma organizaçao 

observar outras realidades detidamente 
levantar pontos para esclarecimento 
levantamento de necessidades 
fatos

- comunicar os resultados obtidos
- formulação de projetos de pesquisa
- procedimentos - avaliaçao de projetos
- elaborar hipóteses r elaborar instrumentos para comunicação
- determinar variáveis

- aspectos estruturais da organização ou sistema - elaborar relatórios de pesquisa

- avaliação de hipóteses de trabalho
- íeformulação de diretr^ 

zes
- obter compreensão dos interessados 

- comprovação ou rejeição de hipótese de trabalho formulada

- discutir hipóteses de trabalho levantadas
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A partir dos modelos que inspiraram a definição das compe

tências bãsicas, identifica-se as seguintes áreas da competência:

Informação*

Vivência*

Execução*

Valoração*

Essas áreas gerais da competência compreendem elementos for 

mativos qu^e são comuns a todas elas, com maior ou menor ênfase.

Assim temos os componentes:

Conhecimentos*

Apreciações*

Habilidades*

Atitudes*.

* Os termos assinalados são definidos no GLOSSÁRIO pertencente a
este estudo.



138

A ênfase pode ser assim representada:

A
F
E
T
I
V
0

INFORMAÇÃO'

•VIVÊNCIA

EXECUÇÃO'

•VALORAÇÃO

CONHECIMENTOS'

APRECIAÇÕES

HABILIDADES

ATITUDES

C
0 
G 
N
1 
T 
I 
V 
O

Por outro lado, foram selecionados determinados processos 

intelectuais cognitivos e conativos, que fazem parte das areas da 

competência como habilidades e atitudes - dois componentes discri

minados - e constituem, na presente proposta, os processos formatji 

vos para aquisição da competência pelo supervisor educacional de 
recursos humanos.
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Tais processos-componentes são:

I ------- ANÁLISE* ^
c N COGNITIVOS-BÁSICOS
0 T COMUNICAÇÁO *—
G E
N L RESOLUÇÁO DE PROBLEMAS* -
I E

T C CRIATIVIDADE*

I T
V U COMPROMETIMENTO*
0 A CONATIVOS
s I AUTO-DESENVOLVIMENTO*-

S

Dando continuidade ao processo de identificação das compe
tências básicas do profissional, realizou-se a seguinte abordagem: 

combinação dos processos cognitivos e conativos com as ãreas da 
competência e seus componentes discriminados.

* Os termos assinalados são definidos no GLOSSÁRIO pertencente a
este estudo.
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O esquema abaixo expressa as relações obtidas:

ÁREAS COMPONENTES PROCESSOS

INFORMAÇÃO

t

VIVÊNCIA
t ____

EXECUÇÃO 
/h

4. VALORAÇAO

CONHECIMENTOS 

_______
DE

-> APRECIAÇÕES
 t _ *

DE

HABILIDADES 
/x

-> ANÁLISE 
DE

COMUNICAÇÃO 

 1 DE

> RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
E CRIATIVIDADE

ATITUDES COMPROMETIMENTO E AUTO-DE
/ V

SENVOLVIMENTO
.. ...J

DE .

DE

A partir da efetivação dessas relações surgem os seguintes

dados

Quanto â 1. combinação (conforme as setas) temos: 

- análise de conhecimentos;

- analise de informação;

1

3

- informação de conhecimentos.
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Sendo os conhecimentos elementos, presentes na informação, 

e sendo a informação mais ampla (conforme definida no glossário 

deste estudo), envolvendo alem de conhecimentos, habilidades, apre 
ciações e atitudes, optou-se pelo segundo item: ANÃLISE DE INFOR
MAÇÃO. Quanto a terceiro item, julgou-se que estaria envolvido no 

processo de comunicação, por isso foi preterido.

o___________ _No que se refere a 2. combinaçao, temos:

- comunicação de apreciações; .

- comunicação de vivência;

- vivência de apreciações.

Para fazer a seleção neste grupo, racicionou-se, em termos 

de coerência quanto ao sentido utilizado no estudo.

Optou-se por selecionar os itens: ■

COMUNICAÇÃO DE VIVÊNCIA e

VIVÊNCIA DE APRECIAÇÕES.

Da mesma maneira que a primeira combinação, argumentou-se 
que apreciações ê um tipo de componente da ãrea vivência, o que 

conduziria a maior riqueza de elementos com o item:

COMUNICAÇÃO DE VIVÊNCIA
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A VIVÊNCIA DE APRECIAÇÕES foi uma sub-ãrea escolhida devî  

do ao fato de não estar contida em nenhum outro processo previsto.

Em relação às terceira e quarta combinação, ocorre que os
processos representam os prõprios componentes, conforme foi carac 
terizado neste capítulo. Assim sendo, necessitou-se incluir outros 
aspectos que foram envolvidos na definição das ãreas e dos proce^ 

sos (ver glossário).

As combinações foram realizadas com quatro elementos por

tanto, e podem ser expressas mediante os seguintes esquemas:

DE
EXECUÇÃO FUNÇÕES,

ELEMENTOS

HABILIDADES INCLUÍDOS

DE

VALORAÇAO

ATITUDES

DE
ELEMENTOS
INCLUÍDOS

DE

Quanto à terceira combinação, os resultados foram:

EXECUÇÃO DE FUNÇÕES

DESEMPENHO DE HABILIDADES.
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As duas sub-ãreas foram mantidas e as habilidades especí
ficas serão definidas em correspondência com o modelo das funções.

A quarta combinação, entretanto, precisou ser alterada,em 

relação a uma das sub-ãreas:valoração de expressão não foi satis

fatório, sendo substituída por expressão de valores, cujos termos 

também são utilizados nas definições (ver glossário). Dessa forma, 
foram obtidas as sub-ãreas de

DOMINÍD DE ATITUDES e

EXPRESSÃO DE VALORES.

Os valores a serem definidos estão relacionados com as fun

ções.

Dessa forma, chega-se as seguintes sub-ãreas geradoras das 

competências básicas do supervisor educacional de recursos huma

nos :

1) ANÁLISE DE. INFORMAÇÃO

2) COMUNICAÇÃO DE VIVÊNCIA

3) VIVÊNCIA DE APRECIAÇÕES

4) EXECUÇÃO DE FUNÇÕES

5) DESEMPENHO DE HABILIDADES
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6) DOMÍNIO DE ATITUDES

7) EXPRESSÃO DE VALORES.

Para que todas as sub-áreas ficassem expressas de modo sî

milar, foram alteradas as duas primeiras para o plural.

Portanto, a forma final que as sub-areas geradoras das com 

petências básicas assumiram foi a seguinte:

1) ANÁLISE DE INFORMAÇÕES

2) COMUNICAÇÃO DE VIVÊNCIAS

3) VIVÊNCIA DE APRECIAÇÕES

4) EXECUÇÃO DE FUNÇÕES

5) DESEMPENHO DE HABILIDADES

6) DOMÍNIO DE ATITUDES

7) EXPRESSÃO DE VALORES.

Cada uma das sete áreas geradoras permitiu a discrimina - 
ção de comportamentos (em numero variável) que envolvem um ou mais 
de um componente (conhecimentos, habilidades, apreciações e atitu 
des), necessários ao desempenho bem sucedido deste profissional : 
supervisor educacional de recursos humanos.
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No total, foram identificadas cinqüenta è três (53) compe
tências básicas.

A listagem das competências básicas ê a seguinte:

1. Identificar prioridades na busca de informações.

2. Selecionar conteúdos de interesse para transmissão de informa
ções.

Interpretar dados ou informações a partir de elaboração e apli 
cação de:

4. Sistematizar dados ou informações coletadas.

5. Identificar os procedimentos mais adequados para transmitir in
formações.

6. Selecionar procedimentos de feedback (retroalimentação) de comu 

nicações realizadas para informação do pessoal.

7. Interpretar resultados obtidos em função de objetivos, para in 

formar aos interessados.

8. Sistematizar procedimentos para coleta contínua e armazenamento 
de informações para utilização da organização ou sistema.

9. Conceituar educação permanente como atendimento constante â for
mação geral e/ou específica das pessoas num processo constante 
de atualização.



10. Definir treinamento como uma situação educacional composta.

11. Discriminar formas diversas para desenvolvimento de recursos 
humanos.

■*-2* Interpretar os fatores a serem considerados em qualquer forma 
de aprendizagem. -

13. Selecionar os fatores principais pára ocorrência da comunica
ção . •

14. Caracterizar a dinâmica da motivação.

15. Identificar todo o indivíduo como um processador de informa

ções com fases distintas que devem ser consideradas.

16. Determinar qualquer inovação em padrões de ação, ao atuar co

mo agente de mudança.

17. Sistematizar técnicas de liderança de acordo com o conceito 

selecionado.

18. Aceitar qualquer pessoa com suas características próprias e 

diferenciadas.

19. Conviver com situações variadas.

20. Conhecer-se totalmente em suas limitações e potencialidades.

146
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21. Agir com discrição na avaliação.

22. Atuar com perseverança em relação a compromissos assumidos..

23. Propor qportuni-dadés • de reflexão individual-grupal a partir de 

comunicação de vivências no processo de desenvolvimento de re 
cursos humanos.

24. Estabelecer condições favoráveis à comunicação interpessoal 

espontânea em situações de treinamento.

25. Argumentar a partir de análise em grupo, sobre situações ricas 

de estímulos.

26. Discutir procedimentos, a partir das experiências comunicadas, 

como alternativas de ação futura.

27» Organizar, como função da supervisão educacional, o planejamen 
to para desenvolvimento dos recursos humanos na organização ou 

sistema a partir dos dados da realidade.

28. Desenvolver , como função da supervisão educacional, a coordena 

ção de grupos de pessoas que desempenham atividades de desen

. volvimento pessoal-profissional.

29. Providenciar, como função da supervisão educacional, o asses- 
soramento aos recursos humanos, mediante procedimentos deter

minados .
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30. Coordenar, como função da supervisão educacional, a avaliação

da proposta para desenvolvimento dos recursos humanos, enquan
to processo e produto.

31. Programar, como função da supervisão educacional, a pesquisa

relacionada com desenvolvimento de recursos humanos e educa -

ção permanente. -

32. Interpretar materiais diversos.

33. Organizar a mensagem para comunicar.

34. Redigir documentos diversos.

35. Estudar alternativas variadas, a fim de selecionar as' mais ade 

quadas ♦

36. Indicar procedimentos novos para serem alcançados em situações 

de educação permanente.

37. Controlar reações emocionais indesejáveis.

38. Tolerar ambigüidades.

39. Reagir com empatia (ver o mundo com "os olhos de outras pes -
" %  ■

soas" ) .

40. Agir com espontaneidade.
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41. Aceitar frustrações . .

42. Atuar com sociabilidade.

43. Planejar cooperativamente.

44. Coordenar, controlando a coesão. ■'

45. Assessorar, respeitando a individualidade.

46. Avaliar com objetividade.

47. Pesquisar com validade.

48. Utilizar o processo de análise como habilidade de extrair da 

realidade ou de materiais diversos os elementos que possibili^ 
tam a execução de ações planejadas, a partir da compreensão 

dessa realidade ou do material examinado.

49. Garantir o fluxo de comunicação desejável, considerando comu
nicação como o processo de proporcionar, compreender e obter 
informação entre pessoas, a partir de fontes diversas.

50. Aplicar procedimentos para resolução dè problemas, mediante 
intervenção na realidade próxima, a partir da definição de 
uma situação, da análise de dados dessa situação, bem como do 
levantamento de alternativas para modificá-la e seleção das 
mais adequadas à realidade, chegando à implementação das al - 

ternativas selecionadas.
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51. Estruturar seu trabalho com criatividade (processo de reorga

nização de elementos diversos, produzindo uma nova forma de 

ação não percebida e/ou experimentada anteriormente pelo agen • 
te inovador).

52. Desenvolver o comprometimento como processo de internalização 

e ajustamento de valores que permite a ação da pessoa de acor 
do com suas opções, devido ao estabelecimento de um compromi^ 

so individual com os valores selecionados e hierarquizados por 
ela mesma.

53. Buscar seu auto-desenvolvimento (processo de aprimoramento con£ 

tante do desempenho como pessoa e profissional, a partir de 
esforço prõprio para atenuar suas limitações e aproveitar suas 

potencialidades, mediante construção, análise e avaliação do 
auto-conceito).

Prosêeguiu-se, apõs a identificação das competências em 

nível de detalhamento maior, pois, para a maioria das competências 
básicas citadas acima, mais precisamente, quarenta e seis, foram 

discriminados aspectos específicos, que consistem em conceitos , 
princípios, operações e recursos diversos referidos na parte ini

cial deste capítulo (ãs páginas 128-136) expressos sob a forma de 

esquemas .

Registra-se agora para finalizar esta seção, as competên
cias básicas identificadas em seus múltiplos aspectos:



NA ANÁLISE E UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, SER APTO A :

Identificar prioridades na busca de informações para:
a) assuntos específicos de treinamentos

b) estudo de novas modalidades para desenvolvimento de recursos 
humanos

c) analise de problemas detectados '

d) ampliação de conhecimentos próprios
e) oferta de subsídios a outros setores
f) inovação de procedimentos pedagógicos

g) estudo sobre educação permanente

Selecionar conteúdos de interesse para transmissão de informa

ções em:
a) treinamentos

b) projetos de aperfeiçoamento
c) projetos de especialização

d) programas de qualificação profissional
e) reciclagens

f) reuniões de estudo

Interpretar dados ou informações a partir de elaboração e aplî  

cação de:
a) roteiros de entrevistas
b) questionários
c) instrumentos para observações
d) fichas para acompanhamento
e) planilha para exame de documentos

f) escalas de avaliação
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g) testes de conhecimentos

h) testes de desempenho

i) projetos de pesquisa

4. Sistematizar dados ou informações coletadas para:

a) planejar programas de treinamento

b) planejar programas de qualificação '

c) planejar programas de aperfeiçoamento

d) planejar programas de especialização
e) implementar sistema de promoção funcional

f) implementar sistema de carreira

g) coordenar grupos de estudo

h) estabelecer esquemas de referência para comunicações dentro 
do assessoramento

i) implementar novos procedimentos de trabalho
j) avaliar alternativas de solução para problemas específicos 

1) analisar situações-problema

m) discutir hipóteses de trabalho levantadas em pesquisa 

n) elaborar instrumentos para comunicação (relatórios, projetos...)

o) facilitar tomada de decisão individual 

p) facilitar tomada de decisão administrativa

5. Identificar os procedimentos mais adequados para transmitir in 

- formações, tais como:
a) palestras
b) seminários
c) reuniões
d) informes escritos
e) apostilas
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f) gravações

g) boletins informativos

h) video-tape

i) jornal (mural ou impresso)

6- Selecionar procedimentos de feedback (retroalimentação) de co
municações realizadas para informação do pessoal, a fim de:
a) verificar o nível de compreensão da clientela

b) levantar pontos para esclarecimentos

c) definir tõpicos para aprofundamento em outras comunicações

d) corrigir desvios da comunicação

e) reforçar aspectos da comunicação realizada

f) escolher outras técnicas de comunicação

7. Interpretar resultados obtidos em função de objetivos, para in 

formar aos interessados quanto:
a) aos desempenhos individuais

b) ao rendimento do grupo

c) ã avaliação de projetos

d) â avaliação do setor de recursos humanos
e) ã analise do processo de comunicação
f) ãs experiências educacionais realizadas

g) ã implantação de inovações

8. Sistematizar procedimentos para coleta contínua e armazenamento 
de informações para utilização da organização ou sistema, rnedî  
ante:

a) consultas a bibliotecas
b) visitas a instituições especializadas em assuntos específi

cos
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c) contatos com editoras

d) consultas a periodicos especializados

e) criação de banco de dados 

£) contactos com universidades

9. Conceituar educação permanente como atendimento constante â 
formação geral e/ou específica das pessoas num processo cons - 

tante de atualização para:

a) melhoria de desempenho

b) atendimento aos interesses individuais

c) desenvolvimento de potenciais

d) atendimento ãs necessidades da organização/sistema

10* Definir treinamento como uma situação educacional composta de:
a) levantamento de necessidades

b) elaboração de programação

c) implementação e execução dos programas

d) avaliação dos resultados
e) acompanhamento do pessoal envolvido, posterior ao treinamen 

to

11. Discriminar formas diversas para desenvolvimento de recursos 

humanos, entre as quais:
. a) treinamentos

b) planejamento de carreira
c) sistema de promoção
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12. Interpretar os fatores a serem considerados em qualquer forma 

de aprendizagem, a saber:

a) motivação e interesse

b) quantidade e complexidade do que deve ser aprendido

c) identificação do desempenho correto a ser atingido

d) avaliação dos resultados obtidos

e) comunicação dos progressos de aprendizagem

f) duração e distribuição das atividades, segundo o ritmo di

ferenciado das pessoas

g) solicitação adequada ao aprendiz

13. Selecionar os fatores principais para ocorrência da comunica

ção , entre os quais:
a) conhecimento das características da audiência

b) atualidade da mensagem
c) utilização de fonte com poder de impacto

d) clareza da mensagem
e) consistência da mensagem de acordo com os valores da au

diência

f) escolha do tipo de canal adequado

g) utlização de fonte com credibilidade

h) apresentação da mesma informação de diversos modos

14* Caracterizar^ a dinâmica da motivação considerando os momentos 

de :
a) tomada de consciência do valor do estímulo (objeto, pessoa, 

situação ou conhecimento) para o esquema geral da vida da 
pessoa

b) relacionamento subjetivo da pessoa com o valor conscienti
zado
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c) produção de esforço atê alcançar o objetivo que representa 
o valor aceito

15. Identificar todo o indivíduo como um processador de informa - 

ções com fases distintas que devem ser consideradas, a saber:

a) exposição ã informação
b) percepção da informação '

c) compreensão do que ê percebido

d) opinião sobre a informação

e) retenção da informação

f) retorno â informação retida

g) tomada de decisãomediante â informação retomada

h) comportamento manifesto resultante da decisão

16. Determinar qualquer inovação em padrões de ação, ao atuar como 

agente de mudança, nos aspectos de:

a) atitudes
b) valores

c) habilidades

d) relacionamentos
e) conhecimentos
f) preparação para a ação

17. Sistematizar técnicas de liderança de acordo com o conceito 

selecionado:
a) habilidade de exercer influência interpessoal por meio da 

comunicação para a consecução de um objetivo comum
b) início de uma nova estrutura ou procedimento para realizar 

ou para mudar os objetivos de uma organização
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NA VIVÊNCIA DE APRECIAÇÕES, SER APTO A :

18. Aceitar qualquer pessoa com suas características próprias e 

diferenciadas.

19. Conviver com situações variadas para:

a) interagir com profissionais diversos

b) observar detidamente outras realidades

c) analisar alternativas diferentes de trabalho
d) avaliar esquemas de ação não utilizados

e) informar-se para tomar decisões
f) colher dados para planejar ação inovadora

g) perceber outros pontos de vista

20. Conhecer-se totalmente em suas limitações e potencialidades pa 

ra:
a) ampliar suas experiências no sentido desejado

b) construir uma auto-imagem real

c) desenvolver suas habilidades

d) interagir com mais autenticidade

e) aprimorar seus conhecimentos

f) desenvolver sua auto-estima

g) estruturar seu auto-conceito
- h) conduzir com mais objetividade a avaliação dè outras pessoas

i) avaliar seu quadro de valores pessoais e profissionais
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21* Agir com discrição na avaliação de:

a) fatos

b) acontecimentos

c) pessoas

d) opiniões

e) objetivos

f) procedimentos ■
g) aspectos estruturais da organização ou sistema

22. Atuar com perseverança em relação a compromissos assumidos con 

siderando:
a) prazo previsto

b) objetivos estabelecidos

c) diretrizes traçadas

NA COMUNICAÇÃO DE VIVÊNCIAS, SER APTO A :

23. Propor oportunidades de reflexão individual-grupal a partir de 

comunicação de vivências no processo de desenvolvimento de re 

cursos humanos, mediante:

a) exercícios de auto-analise

b) treinamento em comunicação interpessoal

c) técnicas de dinâmica de grupo
d) pratica de laboratõrio de rélações humanas

24. Estabelecer condições favoráveis â comunicação interpessoal 
espontânea em situações de treinamento, mediante:
a) técnicas "quebra-gelo"

b) situações de dramatização
c) técnicas não diretivas
d) exercícios de simulação
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25. Argumentar a partir de análise em grupo, sobre situações ricas 
de estímulos, visando:

a) modificar atitudes

b) ampliar conhecimentos
c) treinar habilidades

d) reformular padrões de ação

e) avaliar padrões de julgamento -

f) melhorar desempenho profissional

g) preparar a implementação de aspectos planejados

26. Discutir procedimentos, a partir das experiências comunicadas, 

como alternativas de ação futura para:

a) solucionar problemas específicos

b) modificar rotinas de trabalho
c) desenvolver criatividade

d) criar esquemas para mudança planejada

e) planejar a execução de tarefas

NA EXECUÇÃO DE FUNÇÕES, SER APTO A :

27* Organizar, como função da supervisão educacional,~o planeja -
mento para desenvolvimento dos recursos humanos atuantes na

organização ou sistema a partir dos dados da realidade, sob os 

aspectos de:
a) preparo para tarefas específicas
b) elaboração de projetos de atualização e manutenção na ati

vidade
c) elaboração de projetos para aperfeiçoamento profissional
d) revisão da política de recursos humanos
e) levantamento das necessidades da organização ou sistema
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£) analise de funções

g) levantamento das necessidades do pessoal

h) previsão dos custos com programas de desenvolvimento

i) previsão dos procedimentos (técnicas e material didãtico)a 

serem utilizados na execução dos treinamentos e outras mo

dalidades de desenvolvimento

j) seleção e organização de conteúdos, em cooperação com os 
executores dos treinamentos específicos 

1) estabelecimento de metas para o processo de educação perma 

nente

m) formulação de objetivos específicos em termos de desempenho

28. Desenvolver , como função da supervisão educacional, a coordena 

ção de grupos de pessoas que desempenham atividades de desen

volvimento pessoal-profissional, visando:
a) alcance de objetivos individuais

b) atingimento de objetivos comuns

c) aumento da motivação das pessoas

d) diminuição do nível de conflito interpessoal

e) desencadeamento de lideranças
f) manutenção de ritmo apropriado ãs necessidades
g) facilitação para ocorrência do processo de comunicação
h) obtenção de coesão e cooperação no desenvolvimento da pro

gramação

29. Providenciar, como função da supervisão educacional, o asses- 
soramento aos recursos humanos, mediante procedimentos deter
minados, entre os quais:

a) cursos
b) orientação aos executores de treinamentos específicos
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reuniões de estudo 

seminários

conferências por especialistas 
elaboração de apostilas

audição de gravações de comunicações técnicas 
debates

utilização de audio-visuais '

demonstrações

promoção de oportunidades fora da instituição

30. Coordenar, como função da supervisão educacional, a avaliação 

da proposta para desenvolvimento dos recursos humanos, enquan 
to processo e produto, mediante:

elaboração de instrumentos 
aplicação de instrumentos 

controle dos resultados 

realimentação do processo 
correção dos desvios detectados 
aperfeiçoamento da proposta 

reformulação de diretrizes 

medida de desempenho individual 

apreciação do potencial humano
elaboração de instrumentos para informar os resultados 

coleta de dados para=--replanejamento 
emissão de pareceres a setores interessados

31. Programar, como função da supervisão educacional, a pesquisa 
relacionada com desenvolvimento de recursos humanos e educa
ção permanente, objetivando:
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a) solução dos problemas detectados

b) intervenção na realidade mediante propostas concretas

c) organização e testagem de esquemas de mudança

d) identificação de formas de ação inovadoras

e) conhecimento científico da realidade próxima

f) coleta de subsídios para tomada de decisão

g) comprovação ou rejeição de hipóteses de trabalho formuladas

NO DESEMPENHO DE HABILIDADES, SER APTO A:

32. Interpretar materiais diversos para:

a) compreensão de novas informações

b) comunicação em situação de assessoramento
c) apoio na solução de problemas específicos

d) embasamento para mudança planejada

e) avaliação de desempenho

f) aperfeiçoamento pessoal-profissional

33. Organizar a mensagem para comunicar, visando:
a) informar com exatidão

b) transmitir com clareza
c) obter compreensão dos interessados

d) facilitar a aplicação de novas informações
e) possibilitar’diferèrites modos de divulgação
f) estabelecer comunicação interpessoal mais objetiva

34. Redigir documentos diversos, entre os quais:
a) apostilas para assessoramento
b) exercícios de instrução programada
c) relatórios de comunicação
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d) relatórios de avaliação

e) informes técnicos para assessoramento

f) planos de desenvolvimento dos recursos humanos

g) projetos específicos de modalidades para garantir a educa
ção permanente

h) projetos de pesquisa

i) relatórios de pesquisa -

35. Estudar alternativas variadas, a fim de selecionar as mais 

adequadas para:

a) planejamento de esquemas de mudança

b) assessoramento aos recursos humanos

c) coordenação de grupos de trabalho

d) formulação de projetos de pesquisa

e) desenvolvimento de pesquisas
f) organização de comunicações

g) solução de problemas específicos conhecidos

h) avaliação de hipóteses de trabalho

i) implementação da educação permanente

36. Indicar procedimentos novos para serem aplicados em situações 

de educação permanente, entre os quais:

a) exercícios de criatividade

b) técnicas de solução de problema’

c) exercícios de simulação
d) prática em laboratório
e) técnicas de dramatização
f) exercícios de psicodrama
g) instrução auto-dirigida
h) instrução personalizada
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NO DOMÍNIO DE ATITUDES, SER APTO A :

37. Controlar reações emocionais indesejáveis:

a) mantendo tranqüilidade quando criticado

b) demonstrando calma diante de provocações

c) defendendo pontos de vista sem exaltação
d) evitando que problemas particulares interfiram em seu de

sempenho

38. Tolerar ambigüidades:

a) procurando, com calma, esclarecer situações confusas

b) resolvendo duvidas apresentadas
c) convivendo, sem ansiedade, com problemas

Reagir com empatia (ver o mundo com "os olhos de outras -pes

soas"):

a) colocando-se no lugar dos outros para perceber novos ângu

los de uma mesma situação

b) desempenhando papéis diferentes dos comumente desenvolvidos

c) procurando entender reações imprevistas

40• Agir com espontaneidade:
a) desempenhando livremente seus papéis
b) apresentando' desenvoltnra na comunicação ^
c) demonstrando estar ã vontade nas relações com os outros

41. Aceitar frustrações :
a) não desanimando diante de insucessos
b) não abandonando atividades que não obtiveram sucesso na prî

meira tentativa
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c) retardando o alcance de objetivos não atingidos, sem aban
dona-los entretanto

d) interpretando o insucesso como crise passageira

42* Atuar com sociabilidade:

a) respeitando a opinião alheia

b) não criando atritos desnecessários -

c) dirigindo-se aos colegas com polidez

d) considerando as percepções alheias

e) não menosprezando ninguém

f) evitando dar ouvidos a comunicações carregadas de componen 

tes emocionais e intencionalmente dirigidas contra pessoas 
determinadas (fofocas)

NA EXPRESSÃO DE VALORES, EM FUNÇÃO DO TRABALHO, SER APTO A :

43. Planejar cooperativamente.

a) comunicando os objetivos pretendidos
b) identificando os objetivos individuais
c) revisando continuamente os objetivos

d) prevendo ação conjunta

e) realimentando o planejamento em conjunto

44. Coordenar, controlando a coesão :
a) ao compartilhar sucessos alcançados
b) ao dividir duvidas
c) ao reexaminar os objetivos
d) ao solicitar esclarecimentos na ação
e) ao comunicar continuamente



166

45. Assessorar, respeitando a individualidade:

a) ao aceitar sugestões '

b) ao esclarecer dúvidas

c) ao se adaptar ao ritmo individual dos outros

d) ao avaliar o progresso de cada um dentro de suas potencia

lidades

e) ao estimular o progresso de cada um a partir de seus desem 
penhos

46. Avaliar com objetividade :

a) ao informar os objetivos pretendidos
b) ao comunicar os resultados obtidos

c) ao realizar mensurações constantes

d) ao utilizar diversidade de instrumentos de avaliação

e) ao considerar procedimentos de auto-avaliação

f) ao interpretar o progresso do indivíduo em relação aos re

sultados anteriores que ele prõprio obteve

47. Pesquisar com validade:

a) levantando prioridades para investigação
b) formulando o problema

c) elaborando hipóteses
d) determinando variáveis

. e) levantando literatura pertinente
f) definindo procedimentos
g) elaborando instrumentos
h) aplicando os instrumentos
i) analisando os resultados
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j) comunicanco os resultados .

1) apresentando recomendações para novas pesquisas sobre edu
cação permanente

NO DOMÍNIO DE PROCESSOS INTELECTUAIS (COGNITIVOS),SER APTO A :

48. Utilizar o processo de analise como habilidade de extrair da 

realidade ou de materiais diversos os elementos que possibiM 

tam a execução de ações planejadas, a partir da compreensão 

dessa realidade ou do material examinado

49. Garantir o fluxo de comunicação desejável, considerando comuni 

cação como o processo de proporcionar, compreender e obter in 

formação entre pessoas, a partir de fontes diversas

50. Aplicar procedimentos para resolução de problemas, mediante 

intervenção na realidade prõxima, a partir da definição de uma 
situação, da análise de dados dessa situação, bem como do le

vantamento de alternativas para modificá-la e seleção das mais 
adequadas ã realidade, chegando ã implementação das alternati^ 

vas selecionadas

51. Estruturar seu trabalho com criatividade (processo de reorga

nização de’elementos diversos,- produzindo- uma nova forma de 

ação não percebida e/ou experimentada anteriormente pelo agen 

te inovador)



52. Desenvolver o comprometimento como processo de internalização - 

e ajustamento de valores que permite a ação da pessoa de acor 
do com suas opções, devido ao estabelecimento de um compromis^ 

so individual com os valores selecionados e hierarquizados por 
ela mesma

53. Buscar seu auto-desenvolvimento (processo de aprimoramento cons 

tante do desempenho como pessoa e profissional, a partir de 
esforço prõprio para atenuar suas limitações e aproveitar suas 

potencialidades, mediante construção, analise e avaliação do 

auto-conceito).

3.2. Descrição dos modelos referenciais teõricos

Foram muitos os modelos que inspiraram a realização deste 

trabalho de identificação das competências básicas do profissional 

supervisor educacional de recursos humanos.

Aqueles que tiveram influência mais direta no sentido de 
conduzirem a orientação para definição das xompetências, serão ago 

ra descritos.

0 primeiro fato que inspirou a idêia inicial de realizar 

um estudo baseado em competências foram as experiências de Micro^' 

ensino em que a autora deste estudo participou como supervisora .
No Rio Grande do Sul, sob a coordenação da professora Juracy Mar
ques e da professora Clãdis Bassani Junqueira no Curso de Formação 
de Professores do Ensino Comercial, da Faculdade de Ciências Eco
nômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sob a coor
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denação da professora Graciema Pacheco e professora Isolda Holmer 

Paes na Faculdade de Educação no Laboratõrio de Ensino (ainda na 

qualidade de aluna do Curso de Pedagogia). Outra experiência de 

Microensino realizou-se no Curso de Suficiência do Ministério de 
Educação e Cultura sob a coordenação da professora Dirce Ferrari.

Em Santa Catarina na Fundação Universidade Regional de 

Blumenau quando da implantação do Microensino na disciplina de 
Prática de Ensino de Letras,pela qual foi responsável.

Em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná,na discipH 

na de Didática e Prática de Ensino nos Cursos de Formação de Pro

fessores para as disciplinas Especializadas do ensino de 2 ° Grau 
(convênio CENAFOR/UFPR) juntamente com o professor Lauro Becker 

que também lecionava as mesmas disciplinas em conjunto.

Esquema que representa as características básicas do Micro 

ensino"'; :ê ítrãnspoBtD'ã: seguir.;, com o objetivo de comunicar melhor a 
estrutura do Modelo de Treinamento de Habilidades Técnicas do Pro 

fessor denominado Microensino.
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MICROENSINO  ̂
(Características Basicas)



171

Todas essas experiências que foram vividas, alimentaram a 

idéia de que poderia ser realizado um estudo baseado em competên

cias para qualquer tipo de profissional não envolvendo somente ha 

bilidades técnicas, mas componentes de natureza afetiva também , 

utilizando modalidades de treinamento e outras formas educacionais 

para desenvolvimento de competências bãsicas.

Na literatura encontrou-se respaldo para essa idéia quan

do localizou-se o conceito de competência elaborado por MATTESON
2 -  em 1974 definindo a competência como o conhecimento, habilidades,

atitudes e apreciações exigidas para o desempenho bem sucedido de
uma tarefa num determinado nível de proficiência.

Atitudes e apreciações representam elementos de caráter 

afetivo, predominantemente, e conhecimentos e habilidades expres

sam uma ênfase de natureza cognitiva.

"Educação baseada em competência apoia-se na especifica - 

ção ou definição de 'o que' constitui competência em um dado cam-

0 conceito adequado ao estudo pretendido havia sido loca
lizado; apõs essa etapa seria necessário selecionar um modelo que 

permitisse definir..MOQUE!', constituiria competência em supervisão 
educacional de recursos humanos.

Surgiu o modelo "Sistema de Computação para os Objetivos 

do Curricuto orientados em termos de Comportamento" sob a coorde
nação de Jeffrey Lorentz como parte de um programa na cidade de 
Mentor, Ohio, Estados Unidos, denominado Modelo Integral para a 

Educação.^
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Tal modelo baseia-se em áreas de conteúdo e áreas de pro
cesso, que são as seguintes:

Áreas de Conteúdo (mundos):

Físico - Social - Estética - Profissional.

Áreas de processo: ’

Habilidades básicas - Resolução de Problemas - Criativida 
de - Autodesenvolvimento - Valorização.

Mediante a combinação das áreas de conteúdo e as áreas de 

processo, o modelo identifica os objetivos em termos de comporta
mento .

A proposta de competências básicas para o profissional su 

pervisor educacional de recursos humanos, neste estudo baseou-se, 

portanto, na discriminação de áreas de conteúdo e áreas de proces 
s o .

As áreas de conteúdo, conforme foram definidas neste estú 

do, surgiram da noção de mundo profissional, envolvendo áreas que 
devem ser atendidas e desenvolvidas na formação de qualquer pro - 
fissional: informação - vivência - execução - valoração, a partir 
das colocações de PRZYBYLSKI sobre os aspectos com que os profis^ 
sionais competem no mercado de trabalho: conhecimentos, experiên

cia, habilidades e personalidade'’.
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ALFONSO, FIRTH e NEVILLE identificam três bases sobre as 

quais devem estar fundamentadas as competências dos supervisores:

- conhecimentos (teorico-conceitual)

- habilidades (combinação de habilidades técnicas, geren

ciais e humanas) '

- afetiva (características pessoais saudáveis e sistema 
funcional de valores)^.

Essa categorização influiu também na escolha das áreas da 

competência.

Quanto aos processos, definiu-se como habilidades básicas 

os processos de análise e comunicação. Foram mantidos, conforme 

o modelo de Lorentz, os processos de resolução de problemas, cria 

tividade e auto-desenvolvimento. Quanto ao processo de valoriza - 
ção, foi substituido por comprometimento, devido a existência de 
uma área de conteúdo denominada valoração

Alguns desses processos estão referenciados no modelo da
. ~ ~ 7 . . .

"supervisão como orgatrizaçao de m u d a n ç a s ". Criatividade e resolu
ção de problemas, além do processo de comunicação que foi selecio 
nado como uma das habilidades básicas no presente estudo. A análi 
se também foi considerada básica, uma vez que existe na efetiva - 
ção de todos os outros processos.
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Essa abordagem de uma competência geral, subdividida em 

áreas que por sua vez compreendem determinados componentes-conhe

cimentos , habilidades, apreciações, atitudes entre outros citados,
-  8 e apoiada por GALE e POL.

São os mesmos autores, ainda que desenvolvem a noção de 

dimensões de competência entre as quais se apresentam como ás mais 

importantes o nível de proficiência e o grau de competência, que 
respectivamente referem-se â extensão do conjunto de componentes 

já adquiridos pelo profissional e o ponto ou estágio de adianta

mento em que a pessoa se encontra no processo de desenvolvimento 

para aquisição da competência.

Essas duas dimensões aplicadas ã proposta de competências 

básicas do supervisor educacional de recursos humanos podem ser 

assim representadas:
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FIG. 1
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FIG. 2

G R A U  D E  C O M P E T Ê N C I A

AREAS
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A partir dessa exposição, para maior compreensão, retorna 

se aos conceito de competência desenvolvido por MATTESON (citado 

nesta seção do capítulo) onde hã referência ao nível de profici
ência exigido para o desempenho bem sucedido de uma tarefa.

Para o autor, uma função ê desenvolvida mediante um da

do numero de tarefas, e cada tarefa exige do profissional uma ou
mais competências, num determinado nível de proficiência ou seja,

gcom um certo conjunto de componentes dominados pela pessoa.

No processo de identificação das competências básicas do

supervisor éducacional em recursos humanos, desenvolvido nesse 

estudo, as tarefas do profissional não foram definidas e as fun - 
ções selecionadas consistiram somente em um ponto de referência 

para a classificação das características do ■ profissional. Alem 
deste momento, foram aplicadas em algumas e determinadas sub-áreas 

geradoras das competências ( execução de funções e expressão de 
valores) .

0 modelo das funções de supervisão educacional de recur - 
sos humanos foi composto a partir das seguintes posturas teóricas.

Encontra-se em CUNNINGHAN^ a redefinição da função super 

visora , considerando os seguintes aspectos.:: -

- definições e redefinições de objetivos;

- clarificação das relações interpessoais;
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- elevação do nível de aspiração, dos indivíduos;

- estabelecimento de um clima de inovação e mudança.

A partir desses aspectos citados pelo autor, realizou-se 

a discriminação das funções de planejamento, avaliação, assessora 

mento, coordenação e pesquisa, com eles relacionados no sentido 

de operacionalizar a sua realização.

Representamos no grafico abaixo as relações estabelecidas 

entre as funções selecionadas para elaboração do modelo e os 
aspectos destacados por Cunningham.

DEFINIÇÃO E REDEFINIÇÃO 
DE OBJETIVOS

J^LEVAÇÂO DO 
ÍVEL DE
Na s p i r a ç a o

VALIAÇAO Y°S INDI' 
VIDUOS E
CLARIFI-
AÇAO DAS 
ELAÇÜES 
INTERPESI 
SOAIS
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Outra autora que oferece suporte às funções selecionadas

e BERGAMINI, que define as funções de planejamento,pesquisa e

coordenação dentro do desenvolvimento de recursos humanos. ^

AQUINO, influi na elaboração do modelo, através da dis - 
criminação das atividades de treinamento, planejamento de carrei
ra e sistema de promoção que foram selecionados como atividades 
pertencentes ao desenvolvimento de recursos humanos.

A função de pesquisa também foi estabelecida pelo autor 
citado, com seus aspectos de avaliação de desempenho e sistema de 

informação, que também foram adotados no modelo proposto na iden 

tificação das competências básicas.^

Em EIIERRO, encontra-se o assessoramento como função da su

pervisão em termos de ajuda técnica o que compatibiliza com o con
13ceito adotado neste trabalho.

Nesta seção foram discriminados e descritos os modelos e 
posturas teóricas que influiram e referenciaram a determinação 

do modelo proposto no presente estudo, bem como o processo utili
zado para sua identificação.

Todos. esses, modelos-referenciais teõricos. foram, analisados, 

selecionados e utilizados, tendo em vista que:
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"a educação tende a se expandir cadq vez mais , co_ 
mo uma das areas do conhecimento técnico-científi 
co dos mundos civilizados. Por este motivo3 a su
pervisão das pessoas não é chamada apenas a cola
borar nos muros da organização escola3 mas é de s 
tinado a ter um papel em todo ou qualquer lugar 
ou tempo3 onde se tenha a intenção de fazer com 
que um individuo ^ s e n v o l v a  ao mãximo suas capa
cidades h u m a n a s ” .

3.3- Opinionário sobre a proposta de competências básicas 
do profissional.

Apos a elaboração da proposta de competências básicas pa
ra o supervisor educacional de recursos humanos, construiu-se um 

instrumento* (questionário estruturado com escala de opinião) a 
fim de colher os pareceres de pessoas representativas de mercados 

de trabalho potenciais para esse profissional, ou seja: organiza

ções e sistemas de educação formal, organizações empresariais dos 

três setores da economia, sistemas de educação não formal e agên
cias específicas de treinamento orientadas para empresas de diver 

sas naturezas. .

Foram enviados cento e cinqüenta (150) instrumentos no 

Estado do Paraná, assim distribuídos:

Na educação formal (organizações ou sistemas):

Sistema Estadual - 10

Sistema Municipal- 5

* 0 questionário elaborado consta deste estudo como anexo.
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, Organizações escolares da Rede Particular - 35

Na educação não formal (organizações , agências e siste
mas) :

Para o l9 setor da economia: 4>

Para o 29 setor da economia: 51'

Para o 39 setor da economia: 35

Agências de treinamento e sistemas de educação não formal:

1 0 .

A definição da quantidade de instrumentos para cada um dos 
setores de atuação dentro da economia, bem como quais as organiza 
ções que seriam consultadas, foi realizada mediante levantamento 
das maiores empresas sediadas no Estado do Paranã, arroladas na 

Gazeta Mercantil - Balanço Anual de 1979.

No total constavam cento e trinta e duas empresas (132 )

distribuidas em vãrios sub-setores, assim discriminados:

l9 setor: Agropecuário: Agricultura e Reflorestamento - 5 

empresas.

29 setor: Industria: Alimentos, Madeiras e Moveis, Edito
rial e Grafica, Papel e Celulose, Química, Texteis, Metalúrgica , 
Eletro-eletrônica, Fumo, Construção Civil, Produtos não metãlicos- 

76 empresas.
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39 setor: Comercio e Prestação de Serviços: Alimentos, Lo 

jas de Departamento, Automoveis, Transportes, Entretenimento, Pro 

cessamento de Dados, Financeiras, Seguradoras, Serviços Publicos- 
51 empresas.

A partir desses dados, /foi' . calculada a percentagem que 

correspondia a cada um dos setores, alcançando-se o seguinte qua
dro :

1? setor - 3,7%

. 29 setor -57,5%

39 setor -38,6%.

Foi então calculada a quantidade de questionários a serem 

enviados que corresponderia a cada um dos setores.

Considerando o total de cem (100) instrumentos (excetuando 

se dez (10)'instrumentos que seriam enviados a sistemas de educa

ção não formal e agências de treinamento, não constantes na "Gaze_ 
ta Mercantil - Balanço Anual 1979" mas que interessavam diretamen 
te ao tipo de profissional pretendido) obteve-se os seguintes nú

meros.-: •

l9 setor - : ,4% = 4 empresas

29 setor - 57,5% = 51 empresas
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3? setor - 38,6% = 35 empresas 

Total 90 empresas.

Quanto â determinação de quantas e quais as agências de 
treinamento que seriam consultadas foram realizadas algumas con

sultas informais ã agências de prestações de serviços dessa natu
reza, tais como FIDEPAR, CEAG-PR e CIEE-PR.*

No que diz respeito aos sistemas de educação não formal , 
foram relacionados os existentes no Brasil com atuação no Estado 

do Paranã, vinculados aos diversos setores da economia e ã educa- 

ção-formal, ou seja, SENAR, SENAI, SENAC e MOBRAL. *

A escolha de uma fonte bibliográfica para constituir o 

universo a ser consultado, deveu-se a dois fatores: o porte das 

empresas em questão que fazem parte da classificação das maiores 

empresas do Brasil, e, a atualidade dos dados (1978 e 1979), uma 
vez que em outras agências de informação consultadas (IPARDES ,IBGE, 

Secretarias de Estado) os dados registrados eram dos anos de 1975 
para o l9 e 29 setor da economia e de 1970 para o 39 setor.

Para a especificação da quantidade e para quem seriam di

rigidos ós questionários dentro da educação-fõrmal, foram levanta 
dos os Departamentos existentes tanto no sistema Estadual, quanto 
no Municipal, responsáveis pela administração, supervisão e condu 
ção do processo educacional em geral e de desenvolvimento de re - 

cursos humanos, em particular.

* As denominações por extenso destas organizações constam do anexo 2.
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Os números abaixo expressam o levantamento realizado e o 
respectivo percentual:

Sistema Estadual - 24 (.,19%)

Sistema Municipal - 11 ( , 9%)

Rede Particular - 89 ( .72%) .

TOTAL - 124

Tanto nos Sistemas Estadual e Municipal quanto nas organ^L 
zações escolares da Rede Particular, apõs o levantamento, foram 

sorteados o numero de pessoas e quais as pessoas representativas 

dos sistemas que responderiam ao instrumento.

No caso das Escolas Particulares, os instrumentos foram 

dirigidos aos Diretores dos estabelecimentos de ensino de l9 e 29 
graus Regular e/ou Supletivo e foram proporcionalmente distribuí^ 
dos entre capital e interior do Estado.

Portanto, foram localizadas cento e vinte e quatro pessoas 
representantes de Escolas (Diretores) e chefes ou coordenadores 

de Departamentos j Grupos, Equipes, Setores., Serviços ou Divisões^

( de acordo com a nomenclatura dos sistemas).
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Foi realizada a correspondência percentual de cada siste^ 

ma e organizações escolares, a partir de um total de cinqüenta 
instrumentos, obtendo-se os seguintes dados:

Sistema Estadual - .19% = 10

Sistema Municipal - . 9% = 5 .

Rede Particular - .721 = 35

Um total de cento e cinqüenta instrumentos foi enviado 
aos respondentes previstos, distribuídos para todo o Estado do Pa 

ranã, com maior concentração na cidade de Curitiba.
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CAPITULO



RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES

4.1. Descrição dos dados

Os dados registrados abaixo representam o número de que£ 

tionãrios pretendidos e os que realmente foram obtidos atê o fi
nal do estudo, tanto na educação formal quanto na educação não 
formal.

Para maior clareza visualiza-se, no primeiro quadro o 
universo estabelecido (descrito no capítulo anterior), a seguir, 

a amostra selecionada, e os respondentes pretendidos com o núme
ro real de questionários respondidos.

UNIVERSO
Educação formal Educação não-formal

Sistema Estadual — 24 - 19,31 1? ■ setor - 5 - 3,7%
Sistema Municipal - 11 - 8,81 29 setor -76 -57,51
Rede Particular - 89 ■ 71,7% 39 setor -51 -38,6%

Ifbtàl : - 124 Total 132
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AMOSTRA

Educação formal - 50 quest. Educação não-formal - 100 quest

Sistema Estadual - 19%= (9,5)10 l9 setor - 4%= (3,6) 4

Sistema Municipal- 9%= (4,5) 5 29 setor - 57%= (51,3) 51

Rede Particular - 72%= (36) 35 39 setor - 39%= (35,1) 35

Total 50 Sistema de Educação não

formal e agências de

treinamento- 100% 10

Total 100

RESPONDENTES PRETENDIDOS

Educação formal - 30% 

Sistema Estadual - 

Sistema Municipal- (1,5) 
Rede Particular - (10,5)

Total 30%

3
2

10
15

Educação não-formal - 30% 

l9 setor - (1,2) - 1
29 setor - (15,3) - 15
39 setor - (10,5) - 11

Sistemas de educação não
formal e agências de
treinamento -  3_

Total -30%= 30
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QUESTIONÁRIOS OBTIDOS

Educação formal - 50%
Sistema Estadual - 9 (90%)

Sistema Municipal- 5 (100%) 

Rede Particular - 11 (31,4%) 

Total 25 (50%)

Educação não-formal - 38% 

l9 setor - 2 (50%)
29 setor - 16 (31,3%)
39 setor - 16 U 2  + 4*) (34,2%) 

Sistemas de 

educação não .

formal __4_(8-4)(80%)

Total 38 (38%)

*0bs.: devido ã caracterização 

feita pelos respondentes repre
sentantes das agências de treina 
mento, como organizações do 39 
setor (prestação de serviços), a 
última categoria foi atribuída 

somente aos representantes de si£ 
temas de educação não formal, en 

quanto as agências de treinamen

to foram absorvidas pelo 39 setor 

para fins de análise descritiva.

A seguir, apresenta-se os quadros referentes ã caracter^ 

zação dos respondentes e das organizações ou sistemas representa 

dos neste estudo:



QUADRO 1

NÚMERO DE RESPONDENTES QUANTO Â ORGANIZAÇÃO OU SISTEMA*

PARANÂ-1980

Educação formal Educação não formal

Sistema Estadual - 9 

Sistema Municipal- 5 

Rede Particular - 11 
Total 25

1? setor - 2 
2 ° setor - 16 

39 setor - 16 . 

Sistema de 

educação não 

formal 4 

Total 38

QUADRO 2

NÚMERO DE RESPONDENTES SEGUNDO A CIDADE ONDE 0 RESPONDENTE ATUA*

PARANÁ-1980

Educação formal Educação não formal

Curitiba outras 

Sistema Estadual 9 - 

Sistema Municipal 5 - 
Rede Particular 9 2

Curitiba outras 

19 setor 2 - 

29 setor 10 6 
39 setor 12 4 

Sistemas de edu
cação não formal 4 1*
*Um dos sistemas atua tanto na 

capital quanto no interior do 
Estado
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QUADRO 3

NÚMERO DE RESPONDENTES SEGUNDO A PREOCUPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO/SISTE 

MA COM DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARANÃ-1980
Educação formal Educação não formal

sim não sim não
Sistema Estadual 9 - l9 setor 1 1
Sistema Municipal 5 - 29 setor . 15 1
Rede Particular 11 - 39 setor 16 -

Total 25 - Sistemas de educação

não formal 4 -

Total 36 2

Observa-se mediante a analise deste quadro que existe a 

preocupação do sistema ou das organizações escolares com o desen 

volvimento de recursos humanos. Em sua totalidade os responden - 

tes opinaram positivamente. Na educação não formal, somente dois 

respondentes representantes do primeiro e segundo setor da econo 

mia expressaram a não preocupação das organizações em que atuam 

a respeito do desenvolvimento de seus recursos humanos.

Esses dados demonstram que tanto os sistemas de educação 
formal e não-formal e as organizações escolares e empresariais em 

quase totalidade demonstram a preocupação com o tema em questão.
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QUADRO 4

NÜMERO DE RESPONDENTES QUANTO AOS ASPECTOS NOS QUAIS RESIDE A PREO 
CUPAÇÂO PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PARANÁ-1980
Est. Munic. Part 1*S .2?s. 3*s. Sist. F. N.F.

Projetos de qualif. 3 - 1 - 11 10 4 4 25
profissional 
Treinamentos espec. 7 5 6 1 12 16 4 18 33
Planej.de carreira 3 -. 2 - 1 10 3 5 14
Sist.de promoção 4 3 5 - 5 12 4 12 21
funcional 
Projetos de aper 5 3 4 _ 9 15 4 12 28
feiçoamento 
Projetos de especia 4 _ 5 __ 9 8 4 7 21
lização
Assessoramento con 4 3 / _ 4 8 4 14 16
tínuo
Oportunidades de cur 7 5 6 1 9 15 4 18 29
sos fora da instit. 
Avaliação de desempe 2 9 1 4 14 4 11 23
nho
Avaliação de poten _ _ 3 _ 2 6 4 3 12
cial
"planejamento instru _ __ 1 _ 1
ci o n a l" de modulos 
individuais 
"projetos de a p r e n  1 1
dizagem espectfiea" 
na industria 
"recrutamento 3 sele- 1 1
ção e acompanhamento 
"serviço social"

rr
_ _ _ 1 _ _ _ 1

"classificação de - - - - - 1 - - 1
cargos "

"pesquisas de a p o i o " . . ,, . . 1 _ 1

*Obs. : Os itens entre aspas foram acrescentados por respondentes
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Entre os aspectos nos quais reside a maior preocupação das 

das organizações e sistemas em questões de desenvolvimento de re

cursos humanos encontram-se os " treinamentos especificos" eviden 
ciados tanto na educação formal quanto na educação não formal,com 

o maior índice de respostas. As "oportunidades de cursos fora das 

Instituições ou Sistemas" vem a seguir, representado com destaque 
nos dois tipos de educação consultados. Os "projetos de aperfei

çoamento" surgem como um aspecto bastante considerado na educa
ção não-formal, enquanto que na educação formal coloca-se em ter 

ceiro lugar ao lado do "sistema de promoção funcional". Na educa 

ção formal destaca-se também o "assessoramento continuo".

Pode-se deduzir que entre os respondentes houve uma con

cordância no que se refere a treinamentos e oportunidades de cur 
sos fora da organização ou sistema, nos dois tipos de educação . 

Isso pode conduzir a conclusão de que tanto a educação formal 

quanto a educação não formal dã ênfase especial ao treinamento 
como uma forma de desenvolver seus recursos humanos, deixando os 
cursos de mais longa duração para serem realizados fora da orga
nização ou sistema. Outros aspectos foram acrescidos e represen

tam aspectos particulares das ãreas de atuação dos respondentes.
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. QUADRO - 5

NÚMERO DE RESPONDENTES QUANTO AOS OBJETIVOS PRETENDIDOS COM O DE 

SENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CURITIBA-1980
Est. Munic. Part 19 s. 2 ° s. 3’s. Sist. F. N.F.

Em termos gerais 
atender aos interesses 
da org/sistema

9 4 10 - 14 16 4 23 34

Atender aos interesses 
indiv.do pessoal 
Em termos específicos

4 3 7 - 5 8 4 14 17

Atualizar o profiss. em 
trabalhos regulares

6 5 8 1 8 13 4 19 26

Desenvolver habil. e 
conhecimentos

6 2 9 - 8 15 4 17 27

Preparar para tarefas 
específicas

6 3 4 1 7 12 4 13 24

Usufruir de dedução do 
Imposto de Renda

—
' '

- 6 4 10

Promover a Comunicação 
interpessoal

1 7 - 5 10 2 8 17

Avaliar o desempenho 
profissional '

6 - 5 7 3 6 15

Mudar-as rotinas esta
belecidas

3 1 6 - 1 5 3 10 9

"melhorar o nível do 
processo ens/aprend."

1 _ 1
' ' '

2

"estimular a criativi 
dade"

_ 1 1

"melhorar, o planej. e 
execução curricular"

1 . _
' '

1

"promover o desenvol

vimento gerencial"

1 1

"atender avanços tec

nológicos" '
1 1

"otimizar funcionamento 
de unidades operacionais '

1 1

Obs.: Os itens entre aspas foram acrescentados por respondentes.
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Quanto aos objetivos pretendidos pelos sistemas e organi 

zações de educação formal e não formal, hã novamente concordância 

no que se refere ao aspecto citado por maior quantidade de res - 

pondentes. "Atender aos interesses da organização ou s i s t e m a" em 

detrimento do "atendimento aos interesses individuais".

Em relação aos objetivos específicos, com freqüência mais 

alta surge na educação formal o "atualizar o profissional em 

trabalhos executados r e g u l a r m e n t e "3 que na educação não-formal 

apresenta-se em segunda colocação na freqüência de respostas.

0 "desenvolver habilidades e c o n h e c i m e n t o s" ê apontado 

com a maior freqüência na educação não-formal e colocado como se 

gunda alternativa selecionada na educação formal.

0 "preparar para tarefas específicas" surge nos dois ti

pos de educação como a terceira freqüência atribuída.

Relacionando ao quadro 3, verifica-se que dos 25 respon
dentes atuantes na educação formal, 23 apontaram o "atendimento 

aos interesses da organização ou sistema" como prioritário na 
instituição em que atuam, enquanto que 14 mais ou menos 90% colo 

caram o "atendimento aos interesses individuais do p e s s o a l " como 
um objetivo da organização ou~do sistema.

O mesmo fato ocorreu na educação não formal, com quase 
100% - na mesma proporção da opinião dos respondentes da educação 

formal - apontando o "atendimento aos interesses da organização 

ou sistemS. como ênfase prioritário onde são atuantes e menos de 

50% destacaram o "atendimento aos interesses individuais do pessoal"como 
Objetivo geral.
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Alguns.objetivos específicos foram acrescentados por res 

pondentes, com particularidades acentuadas em educação formal e 
em educaçao nao formal.

QUADRO 6

EXISTÊNCIA DE SETOR ESPECÍFICO COM OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS SEGUNDO OS RESPONDENTES• .
PARANÃ-1980

Educação formal sim não Educação não formal sim não

Sistema Estadual 8 1 l9 setor - 2

Sistema Municipal 5 - 2 ° setor 12 4

Rede Particular 2 9 39 setor 13 3

Total 15 10 Sistemas de educação _3 1

formal
Total 28 10

A existência de setor específico para desenvolvimento de 

recursos humanos foi evidenciado com maior destaque nos Sistemas 
Municipal e Estadual - dentro da educação formal - e no setor ter 

ciãrio, secundário e sistemas de educação não formal. Nas organi
zações particulares de ensino houve maior predominância de esco

las que não possuiam setor específico dessa natureza e o setor 
primário da economia denotou ausência desse setor em suas organi^ 

zações.

Deve-se ressaltar o fato de que foi muito baixo o numero 

de respondentes representativos das organizações com atividades 
de pecuária, agricultura e reflorestamento. Houve uma devolução 
de questionário neste setor sem preenchimento acompanhado de ju_s 
tificativa que enfatizava a precariedade educacional do tipo de mão de obrà 
que pertence a este setor, motivo de não interessar o assunto ao possível reŝ  

pondente.



. QUADRO 7

DENOMINAÇÃO DO SETOR ESPECÍFICO SEGUNDO OS RESPONDENTES

PARANÃ-1980
Educação formal Educação não formal
Supervisão/Coordenação/Ori 3 Assessoria de Produtividáde 1
entação/pedagógica Area de Desenvolvimento de pessoal 1
CETEPAR (Centro de Treinamento 4 Departamento de Recrutamento, Sele 3
do Magistério do Paranã) ção e Treinamento .
Grupo Setorial de Recursos Hu 2 Assessoria de Pessoal 1
manos Setor de Seleção e Treinamento de 3
Divisão de Controle de Pessoal 1 Pessoal
Divisão de Treinamento 2 Desenvolvimento de Recursos Humanosl
Divisão de Treinamento Pedagõ 2 Departamento/Divisão/Setor/de Trei 7
gico namento
Equipe Basica 1 Coordenadoria de Desenvolvimento 1

Total 15 do Sistema
Gerência/Departamento/Superinten- 7
dência/Agência/de Recursos Humanos
Coordenadoria de Desenvolvimento 1
de Recursos Humanos Internos
Divisão de Treinamento e Desenvol 1
vimento
CODEN-Coordenadoria de Desenvolvi 1
mento

Total 28

As denominações dos setores em pauta são as mais variadas 

conforme pode ser constatado através da indicação das respostas. 

Em muitas respostas, tanto na educação formal quanto na educação 
não formal, surge a palavra "treinamento", o que corresponde a um 
dos aspectos de maior preocupação da organização ou sistema com o 
desenvolvimento dos recursos humanos (quadro n9 4).
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QUADRO

FORMAÇÃO DO RESPONSÄVEL PELO
8

SETOR CONFORME OS RESPONDENTES

PARANÃ-1980
Educação formal 

Pedagogia (Supervisão e 2

Administração)
39 Grau - Magistério 1
39 Grau - (sem especificar)4 
Pedagogia (OE) e Letras (Port.) 1 
Pedagogia (Supervisão Escolar) 3 
Pedagogia -cdúração plena 2
Curso Superior e especialização 1 
Letras e Direito 1

Educação não formal
Advocacia 1
Administração e Analise Transacionall 
Pedagogia e pos-graduação em R.H. 1 
Psicologia 2
Mestrado em Tecnologia Educacional 1 
Curso Superior (sem especificar) 6 
Sociologia, Política, Administração 1 
Publica e especialização em R.H. 
Administração de Empresa e Ciências 1 
Econômicas
Administração de Empresas 4
Engenharia 1
Administração de Empresas, Pedago 1 
gia e Psicologia
Administração de Empresas e Pos - 1
Graduação em R.H.
Filosofia, Orientação Educacional, 1 
Especialização em Treinamento 
Diversos cursos (sem Recursos Hu- 1 
manos)
Técnico em Administração 1
Ciências Econômicas 2
Pedagogia______________ '_1_

Destaca-se no quadro a incidência do Curso de Pedagogia 

dentro da educação fòrmal como formação do profissional responsa 
vel pelo Setor. Na educação não formal,a analise foi bastante 
prejudicada devido a não especificação de quais os cursos supe - 
riores realizados pelos responsáveis pelo setor, em alguns ques
tionários preenchidos.
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A não especificação também ocorreu na educação formal em 
quatro questionários.

Deve-se ressaltar o fato constatado de que muitos dos res 
ponsãveis pelo setor possuem dois e até mais cursos de nível su
perior ou põs-graduação.

A seguir, apresenta-se os quadros demonstrativos das opi
niões dos respondentes em relação aos diversos aspectos envolvidos 
em cada uma das competências básicas elaboradas.

O ^ ^A 1. coluna dos quadros refere-se a identificação da com 

petência (representada pelo numero correspondente ã ordem estabe-
3.lecida no instrumento elaborado*). Ainda na 1. coluna encontram- 

se letras que correpondem aos diversos aspectos previstos para ca 
da competência. A 2. coluna representa as duas areas de atuaçao 
dos respondentes (EF= Educação Formal e ENF= Educação Não Formal). 
A 3.a coluna subdividida em Cinco espaços expressa os níveis sel£ 
cionados na escala de opinião pelos respondentes em relação a ca
da um dos aspectos de competência analisados (5= extremamente re
levante; 4= muito relevante; 3= relevante; 2= pouco relevante e 

1= nada relevante). A coluna seguinte oferece a percentagem dos 
respondentes que assinalaram os níveis estabelecidos como critério 

de avaliação satisfatória de cada aspecto da competência, ou seja: 

os níveis 3 ou 4 ou 5 assinalados expressam a aceitação do aspecto 
da competência como relevante, na opinião de cada um dos respon -

* 0 opinionãrio elaborado pela autora deste trabalho e utiliza
do para o levantamento de dados encontra-se como Anexo n9 1.
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dentes. As percentagens transcritas nas diversas quadrículas des

sa coluna estão relacionadas ao numero de pessoas que julgaram o 
aspecto da competência como relevante (atribuindo no mínimo, o ní 
vel 3 para o aspecto da competência em avaliação).

A ultima coluna demonstra a classificação obtida para ca
da aspecto da competência avaliado (RELEVANTE ou NÃO RELEVANTE).

Tal classificação esta baseada no critério de julgamento 

de que no mínimo, 80% dos respondentes tenham apreciado como rele 

vante o aspecto (de acordo com o critério citado anteriormente) . 

0 não atingimento de 80% dos respondentes, tanto na educação for
mal, quanto na educação não formal, conduzira a classificação de 

não relevante ao aspecto da competência em exame.

A frequência apresentada na coluna anterior conduz a uma 

classificação de níveis de relevância. Assim temos:

Abaixo de 80% - NÃO RELEVANTE

de 80% até 90%- RELEVANTE

de 90% até 100%-MUITO RELEVANTE

100% : - EXTREMAMENTE RELEVANTE.,
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£££259. £IH£5§ I 5 £ L I £ £  d a 8 o p i n i õ e s  d o s  r e s p o n  d e n t e s

AQDonrnc líor-A f ESCALA DE OPINIÃO
% CLASSIF. | ASPECTOS ÃREA ESCALA 0E OPINIÃO % CLAS3IF.i 5 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1

la EF 7 8 9 1 96 M.REL. 4b EF 10 9 5 1* 96 M. REL.
ENF 20 6 10 2 94,7 M.REL. ENF 15 11 11 1 97 ,4 M RFT

lb
EF 15 4 5

1
---- .96 . 

97,4
M.REL. EF 15 8 2 100 EXTR.REL.

EXTR.REL.ENF 19 11 7 M.REL. 4c • ENF 13 16 9 100

: lc
EF 12 6 6 100

97.4
EXTR.REL. EF 9 6 9 1 .96 W RFT

ENF 12 16 9 1 M.REL. j ** ENF 12 12 11 3 92,1 M.REL.
ld EF li 4 8 1 1

1
92
89,5

M. REL. 4c , EF ; 6 5 ,7 5 2 72 MÃO REL.
ENF 8 7 19 3 REL. ENF 7 5 22 4 «9 5 ÍF.L- ....

le
EF 6 8 8... . .1. 95 M.REL. 4f EF 9 5 5 4 2 76 NÃO REL.
ENF ft 11 14 5 86,8 REL. ENF 8 12 14 4 89,5 REL.

lf
EF 17

9
5

.. :s
:.i 1 1 92 M.REL. 4g~.:

EF 12 9 ; 4 100 FYTR RFT
ENF 15 ' 4 2 84,2 REL. ENF 4 .. 9 15 9 75,7 NÃO REL.

lg EF
ENF

11
9

7 5 2 92 M.REL.
"•4h-^

EF 8 8 8 1 96 M.REL.
10 15 2 2 89,5 REL. ENF- 3 i8 14 9 4 65,8 NÃO REL.

2a EF
ENF

-1 T-r- 
20

6 9 100 EXTR.REL. ef : 12 7 6 L00 EXTR.REL
9 8 100 EXTR.REL. ENF; 6 6 20 6 84V2 RFT-

2b EF 10 10 4 1 96 M.REL. ; - a EF 10 8 \:,7;: • 
li

L00 EXTR.REL
ENF 11 17 10 i no FTTR RFT ENF; 9 10 8 79 NÃO REL.

2c
EF
ENF

8 8
12
_7_
12

_ 1
7

1 _
1 .

92 M.REL. ~ EF • 13 \ 9 3
; . I 
.100

1
EXTR.REL

11 92.1 M.REL. 41 -:v ~ENF 10 11 11 6 34,3 REL.
2d EF

ENF
11 7 6. „1.

3
96
92,1

M.REL.
4m . ;

EF 10 9 5 1 96 M.REL.
12 15 8 M.REL. ENF 7 10 14 8 79 NÃO REL.

2e EF . 14 , 6 5
1

IQQ
92,1

EXIRaREIô  
M. REL.- 4n •

•'EF-;; 7 9 8 1 96 M.REL.
ENF 14 10 11 2 ENF 7 6 18 6 1 81.6 REL.' ..

; 2f
EF 13 9 3 100 EXTR.REL. 4o_ i

• EF : 8 10 6 A 96 M.REL.
ENF 10 9_ 15 2 2 89,5 REL. ENF: 7 7 19 4 1 86*8 REL.

3a EF 15 6 3 • 1 96 M.REL. 4 p < V , EF 13 5 7 100 EXTR.REL-
ENF 9 13 10 6 84.2 REL. ENF 8 14 13 3 92,1 M.REL.

3b EF 12 9 4 100 EXTR.REL i-EF\ 10 * 11 -’4 100 EXTR.REL.
ENF 7 12 12 6 1 81,6 REL. ... 5a.:. i ENF 10 * 13 13 1 1 94,7 M.REL.

3c EF 12 7 6 •-- 100 . 
81,6

EXTR.REL*.
REL.

v'. 14 9 2 100 EXTR.REL.
ENF 7 11 13 7 5b ; ENF 8. 13 16 1 97,4 M.REL.

3d
EF 11 10 4 100 EXTR.REL. EF- i3 10 2 100 EXTR.RE1
ENF 7 15 13 2 94,6 M.REL. 3C ENF 12 11 15 100 EXTR.REt

3e 07 7 A 10 4 84 REL. ! 5d
EF 13 4 5 3 88 REL.

ENF 5 5 18 8 2 73.7 NÃO REL. ENF 6 11 17 4 89,5 REL.
3f EF 9 10 4_ ‘ 1 ‘ 1 92 . 

92,1
M.REL—
M.REL.

EF 11 “3 8 2~_
5

1
84.2

REL. ;
ENF 6 n 16 3 5c ENF 6 10 16 1 REL.

3g EF
ENF

10__
L0

8__
7

3
16

. 1
3

1
1

84__
89,2

REL.
REL:

i
5f EF 9 3 6 5 2 72 NÃO REL.

ENF 4 9 7 14 4 52.6 NÃO REL.
3h EF

ENF
13
13

__6—  
11

4
13

2
1 I 9?.4

M.REL. 5g EF 11 3 8 2 1 88 RFT. _
M.REL. ENF 7 8 16 6 1 81,6 REL.

31 EF
ENF

9 8 n

13
1
7

96 M.REL. 5h
EF 7 1 7 4 .6 60 NÃO REL.

7 11 81,6 REL. ENF 4 8 7 13 6 50 NÃO REL.

4a -EF
ENF

--— 7--
4

__ ITTO---EXTKrEErr EF__ A _7 10-- 1— ■ 30 - REL. —
23 10-- 1 97,4 M.REL. |

5i ENF 6 6 15 9 2 71,1 NÃO REL.
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Q U A O R O  - D E M O N S T R A T I V O  D A S  O P I N I O E 8 0 0 8 R E 3 P 0 N D E N T E 9

ASPECTOS ÁREA
ESCALA DE OPINIÃO l: .. . ãrea

ESCALA DE OPINIÃO
i CLASSIF.5 4 3 2 1 i CLASSIF. | ASPECTOS 5 4 3 2 1

6a .EF 16 5 4 100 EXTR.REL.
10a EF 15 8 2 100 EXTR.REL.

ENF 18 6 10 3 1 89,5 REL. ENF 21 11 5 1 97.4 1. REL.
6b EF 12 5 7 1 -96

89,5
M.REL, 10b EF 14 8 2 1 96 4. REL.

ENF 11 14 9 4 REL. ENF 20 11 7 100 EXTR. REL
6c

EF 11 6 6 2 92 M.REL. i 10c EF 16 6 3 -100_.
100 EXTR.RELENF 9 7 16 6 84,2 REL. ENF 20 11 7

6á
EF 13 7 4 1 - 96

94,7
M. REL.

10d -
EF 16 6 * 2 1 96 M.REL.

ENF 15 9 12 2 M. REL. ENF 22 10 5 1 97 4 M FFT

6e
EF 13 8 3 1 96 M.REL. - 10e EF 15 4 4 2 92 M.REL.
ENF 12 9 11 6 84,2 REL. ENF 24 • 7 6 1 97,4 M.REL.

6f
EF 11

8
7
11

6
--- 100 EXTR.REL. lla-

EF 19 *6 1 100 EXTR.REL
ENF 14 5 86,8 REL. ENF 25 - 9 9 100 EXTR.REL

7a EF 17 5 3_
12

100 EXTR.REL. 11b EF. 8 9 5 1 2 88 ~ REL. _
ENF 12 13 1 97,4 M.REL. ENF 10 10 14 1 89,5 REL.

7b
EF 17 3 4 1 96 M.REL.

11c
EF 9 8 5 1 2 88 REL.

ENF 13 13 10 2 94,7 M.REL. ENF 10 • 15 8 4 1 86.8 RFT..

7c
EF 12 9 4 100 EXTR.REL. EF 19 6 .

4
100 EXTR.RFL.

ENF 9 11 -11 7 81,6 REL. 12a ' . ENF 22 12 100 EXTR.REL.
7d

EF ,10 6 9
1

100 EXTR.REL. EF 11 . 12 2 100 EXTR.REL.
ENF 13 10 12 2 92,1 M.REL. - ENF 16 12 9 1 97,4 l.REL.

7é EF 10 8 6 1 96 M.REL. - 12c
EF 14 6 5 100 EXTR. REL.

ENF 6 12 12 7 1 79 NÃO REL. ENF 17 12 7. 2 94.7 M.RFT-

7f
EF 16 6 3 100 EXTR.REL. 12d . EF 15 9 1 . 100 EXTR.REL.
ENF 9 10 13 5 1 84,2 REL. • ENF 19 13 3 2 1 92.1 Í.REL.

78
EF 16 4 5 100 EXTR.REL. 12®

EF 11 9 5 - ' 100 EXTR.REL
ENF 9. 14 10 3 2 86,8 REL. ENF 9 17 7 3 1 89,2 REL.

8a EF 9 7 9 100 EXTR.REL EP 16 5 3 1 96 M.REL.
ENF 6 9 17 7 1 79 NÃO REL. 12f ENF 12 14 7 4 1 86.8 «ftL

8b
EF 16 4 5 100 EXTR.REL. EF 14 5 4 1 96 M.REL.
ENF 10 14 12 2 94,7 M.REL. 12g ENF 8 ‘ 15 7 2 1 92.1 M.RPL.
EF 9 5 9 2 92__

54,1
M.RELa__ 
NÃO REL.

EF 14 9 3 100 EXTR.REL8c ENF 5 15 13 4 13a ENF 10- 13 12 3 92,1 M.REL.
8d EF 14 5 5 1 96 M.REL. EF. 13. 8 3 1 96 M.REL.

ENF 3 11 18 3 3 84,2 REL. * i 13b. ENF 13 14 9 2 94,7 M.REL.
8e EF 10 10 4 1 96 M.REL. J 13c

EF . 4 13 7 1 96 M.REL.
ENF 13 7 12 3 3 84,2 REL. ENF 6 15 11 5 1 84,2 REL.

8£
EF 13‘. * 6 -> 

25 3 4
100
81,6

EXTR.REL. 
REL.

13d EF 16 3 100 EXTR. REL,
ENF 4 2 ENF 18 11 8 1 97,4 M.REL.

9a
EF
ENF

17
18

4 4_
14

100 _  
97,4

EXTR.REL. 
M.REL.

EF 10 13 2 100 EXTR.REL,
10 1 13e ENF 16 11 10 1 97t4.__M.REL.

9b EF
ENF

11
9

7 6_
17

1 96___
84,2

M.RE1. 13f EF 9 12 4 100 EXTR.RFL.
6 4 2 REL. . ENF 15 JlZ -8__ 2 94,7 M.REL.

EF 14 8 4 100 EXTR.REL. |;
13g

EF 10 12 3 100 EXTR.REL.9c ENF 14 11 9 4 89,5 REL. |j ENF 16 11 8 3 92,1 4.REL.
- * -EF •T3— ' ~~*r — ___ ___ 1 . EF_ 4 11 £_-n 4_ _■--.84- ...1 E U-TXTKTRFLVt

18 10 9 1 97,4 M.REL. \
13h ENF 4 14 L2 8 7.9 MO REL.
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. 1 "
Q U A D R O  D E M O N S T R A T I V O  D A S  ' - 0 P I N I Ö E 9  D O S  3 § S P O N D E N T E S

ASPECTOS ÄREA ESCALA DE OPINIÃO
CLASSIF.. ■j ASPECTOS ÃREA ESCALA DE OPINIÃO * CLASSIF.5 4 3 2 _ V i 5 4 3 2 1

14a EF 13 11 1 100 EXTR.REL. 19d EF 10 10 3 1 1 92 M. REL.
ENE 18 13 5 1 1 94,: M.REL. ENF 9 12 12 5 86,8 REL.

14b
EF 9 12 4 100

94 . 7
EXTR.REL. [ 19e, EF 15 7 3 100 EXTR.REL

ENF 15 11 10 1 i M.REL. ENF 18 9 8 3 92,1 M. REL.
14c EF 10 9 6 100 EXTR.REL. ’ • 19f EF 19 5 1 100 EXTR.REL

ENF 16 13 4 3 1 89,: REL. ENF 14 15 5 4 89,5 REL.

15a.
EF 8 9 7 1

3
---- 96

92,1
M.REL.
M.REL. ! 19g EF 12 10 3 100 EXTR.REL

ENF 11 10 14 ENF 14 15 5 4 89.5 ___
15b

EF 12 8 5 100 EXTR.REL. 20a EF 13 8 4 100 EXTR.REL
ENF 13 11 11 3 92,1 M.REL. ENF 20 •12 6 100 EXTR.REL

15c
EF 15

14
. 6 
12

4
9

100 EXTR.REL. 20b*- -
EF 13 * 8 i 3 1 96 M.REL.,

ENF 3 921]jM , "REL.. . ENF 16 10 9 3 92,1 M.REL.
EF
ENF

15_
10

6 6 100 EXTR.REL. 20c
EF 14 10 1 100 EXTR.REL

15d 13 12 3 92,1 M.REL. ENF 19 9 9 1 97 ,4 M.REL.

_ 15e EF
ENF

11 9 5 100 EXTR JIELul 
REL.

1
20d ;

EF 16 6 2 100 EXTR.REL
11 12 11 4 89,5 ENF 16 8 9 3 2. 86,8 REL.

15f EF 11 5 8 100 EXTR.REL. 1 20e
EF 12 1° 3

6
100 EXTR.REL

ENF 13 9 14 2 _ - • 94.7 M.RFT.: " ENF 17 15 100 EXTR.REL

* 15 g
EF
ENF

15 6
11

4
14 3

100 EXTR.REL. EF 11. 6 - 4 4 ■ .> 84 REL. .
15 92.1 M.REL. -

20f . ENF 15 8 13 2 94,7 M.REL.

15h
EF 16 5 4 100 EXTR.REL.

] 70g
EF 10 7 5 1 2 88 REL.

ENF 15 9 10 4 89,5 REL. - ENF 15 7 15 1 97,4 M.REL.

16a EF 17 6 2 100 EXTR.REL. J 20h. . EF 12 9 4 100 EXTR.REL
ENF 14 12 11 1 ~ 97,4 M.REL. ENF 24 4 9 1 97,4 M.REL.

16b
EF 16 6 .3 100 EXTR.REL. 20i

EF 13 9 3 ■ . -V,- 100 EXTR.REL
ENF 11 13 12 2 94,7 M.REL. ENF 1® - 5-.. 15 100 EXTR.REL

16c EF 15 7 3 100 EXTR.REL. EF 13 9 3 100 EXTR.REI
ENF 16 11 - 14 2 .... 94,7 M.REL.

. 21a . ENF 19 12 * 1 97,4 M.REL.

16d
EF 16 5 4 100 EXTR.REL.

21b
EF 14 8 3 100 EXTR. REL

ENF 14 15 14 100 EXTR.REL. ENF 18 15 5 100 EXTR.REL
16e EF 12 9 4 J.00

97.4
EXTR.REL. OI « EF . 18 7 100 EXTR.REL

ENF 14 16 7 1 M.RFT..
Zlc • ENF 26 7 4 1 97,4 M.REL.

16f * EF 15 6 4 100 EXTR.REL. 21d
EF 11 7 6 1 96 M.REL.

ENF 14 12 10 2 94,7 M.REL. ' ENF 19 11 6 1 1 94,7 M.REL.

- 17a
EF 14 8 3 100 EXTR.REL.| EF 12 9 4 100 EXTR.REL
ENF 17 13 6 2 94,7 M.REL.

21e ENF 19 11 7 1 97,4 M.REL.

.-17b ; EF 10 10 5
L3

----
4

JLOO
89.5

EXTR̂ REL. 
REL.

EF 11 12 2 100 EXTR.REL
ENF 9 12

21£ ENF 1 16' 12 10 " * 1 ■> ■f .■ 100 EXTR.REL

18
EF
ENF

IJL.
18

4
8

3... .. 
7 2 1

-100
92.1

EXTR.REL. 
M.REL. 1 218

EF 9 12 4 100 EXTR.REL
ENF 19 .10 8 1 97,4 M.REL.

_19a
EF 

—ENF-
20
-23--

3 1__
6 -

---- -100
100

EXTR.REL.
22a

EF 15 9 1 100 EXTR.REL,
-9 --- EXTR.RFL.I ENF. 23 13 2 1QÖ-, .EXTR. REL,

19b
EF 9 12 4 100 EXTR. REL.jjj 22b EF 20 5 100 EXTR.REL
ENF 16 10 TO r~ ’ QA j 7 M. REI--1) ENF 23 -11. _ 4... 100 EXTR.REL

19c ~ -EF . 
Df'

--- -EXTRrKEti! _ EF_ . 1?__ 7 1_ ___ __ 100 EXTR.REU15 ■ O ' 1’
15 11 11 i . 97,4 M.REL. Ü-- ENF . 22. 11 5 100 EXTR.RF.L
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23a EF 9 11 4 1 96 M. REL. 27d EF 8 12 2 3 88 REL.
ENF 11 11 14 2 94,7 M.REL. ENF 11 11 10 4 2 84,2 REL.

23b EF 12 9 4 --- 100 . 
94,7

EXTR.REL.
27c EF 15 8 2 -100- EXTR.REL.

ENF 9 16 11 2 M.REL. ENF 18 9 8 3 92,1 M.REL.

I 23c EF 9 10 6 100
92,1

EXTR.REL. ; 27f EF 16 8 1 _UQQ__
89,5

EXTTt. RFT- 
REL. .ENF 11 11 13 3 M.REL. ENF 9 14 11 3 1

23d
EF 6 8 9 ---- 92

81,6
M.REL.

! 27 g EF 12 10 3 100 EXTR.REL.
ENF 6 10 15 7 REL. ENF 12 11 13 2 94,7 M.REL.

24a
EF 12 9 3 1 --- 96 M.REL.

27h EF 8 11 5 1 96 M.REL.
ENF 16 13 7 94,7 M.REL. ENF 13 11 10 3 1 89,5 *EL.

24b EF
ENF

9
10

7
13

8
6

1
2

96 M. REL.
27 i . EF 9 12 * 3 1 96 M.REL.

7 76,3 NÃO REL. ENF 13 - 11 12 2 94,7 M.REL.
24c EF

ENF
13 _ 
13

6 6 100 EXTR.REL. l 27 j EF 14 8 2 100 EXTR.REL
8 10 7 81,6 REL. ENF 13 15 9 100 EXTR.REL

24d EF 9 9 6 1 96 M. REL.
271

EF 12 * 11 2 100 EXTR.REL
ENF 15 9 8 1 84,2 REL. ENF 19- 6 9 4 89.5 REL.

25a
EF 14 11 100 EXTR.REL.

27m
EF 11 9 4

12
1 100 EXTR.REL

ENF 15 17 5 1 97,4 M.REL. ENF 16 9 1 97,4 M.REL.
- 25b

EF
ENF

11 10 3 1 --- 96 M.REL.
~2Ba~

EF 10 * 8 5 2 92 M.REL.
12 21 5 100 EXTR.REL. ENF 7 14 14 2 1 92,1 M.REL.

25c EF
ENF

11 12 2 --- 100 EXTR.REL. 28b EF 17 7 1 . 96 M.REL.
14 16 8 100 EXTR.REL. ENF , 17 12 8 1 ’ 97.4 M.REL. ‘

25d
EF 13 10 2 100 EXTR.REL. 28c

EF 15 8 2 100 EXTR.RELI
ENF 12 11 14 1 97,4 M.REL., ENF 12 17 7 2 94,7 M.REL. 1

25c EF 13 9 3 100 EXTR.REL. 28d
EF 17 5 3 - 100 EXTR .REI

ENF 9 14 12 3 92,1 M. REL. ENF- 12 11 14 2 94,7 M.REL.
- 25f EF 17 7 1 100 EXTR.REL. EF 15 9 1 100 EXTR.REL.

ENF 18 15 4 1 97,4 M.REL. 28e , ENF 7 15 13 92,1 M.REL.

25g
EF 10 • 10 5 L00 EXTR.REL. 28f i s7 9 10 6 1Ò0 EXTR.REL.
ENF 11 13 13 1 97,4 M.REL. ENF 5’ 13 14 - 6 84,2 REL.

26a EF 9 14 2 Íloo
{94,7

EXTR.REL. 28e EF 11 8 5 1 96 M.REL.
ENF 12 15 9 2 M.REL. ENF 9 8 15 5 1 84,2 R EL.

26b EF 6 15 3 1 M. REL*. 28h
EF 12 8 3 1 96 M.REL.

ENF 15 10 11 2 M.REL. ENF 11 12 11 4 89,5 REL.
26 c EF 11 11 3 jl.00 EXTR.REL. nn. EF 13 9 2 100 EXTR.REL

ENF 16 9 12 1 p7,4 M.REL. zya ENF 13 13 9 3 92,1 M.REL.

26d EF 8 14
10

3
14 3

-• - L00
92,1

EXTR.REL.
M.REL.

?OVk EF 16 6 3 100__
97,4

EXTR.REL
ENF 11 ENF 14 12 11 1 M.REL.

26e EF
ENF

10
14

11
7

4
12

--- 100
86,8

EXTR. REL. 
REL. 29c

EF 15 8 2 100 EXTR.REL
5 ENF 10 13 11 4 89,5 REL.

27a EF 9 9 1 ! 1 ii.96__
92,1

M.REL. 29d EF 15 8 2 100 EXTR.REL
ENF 9 11 2 1 M.REL. ENF 9 14 1 2 3 92,1 M.REL.

27b EF 10 11 4
14

100 EXTR.REL. i 29e EF 11 9 4 1 96 M.REL.
ENF 12 10 1 1 94,7 M.RF.L. | ENF 8 16 10 3 1 *9,5 R EL.

27c ~ -EF . 
DF

_. ___3. ____ ___ 100— 1EXTfc-SLEl_ ____ EF__ .5 — .JL.. _ 92 . M.R EL.—
13 14 11 100 EXTR.REL. | 29f ENF 4 10 1 0 , 10 4 63,2 NÃO REL.
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29g
EF 7 5 4 7 2 64 NAO REL. EF 8 14 3 100 EXTR.RE
ENF A 6 15 13 65,8 NÃO REL.j 31g ENF 11 10 15 2 94,7 M.REL.

29h EF 14 8 3
3

--- 100 
92, 1

EXTR.REL 32a EF 10 1 0 5 _
2

LO0-
94,7

EXTJL-RE
M.REL.ENF 10 11 14 M.REL. ENF 10 17 9

29i EF 9 7 3 5 1 76
81,6

NÃO REL.■ 32b EF 8
1.
12 5 _ 

5
-10.0_
89,5 l£L.ENF 8 11 12 6 1 REL. ENF 10 19 3 1

29j EF 10 9 3 2 1 89 1 
92,1

REL.
M.REL. 32c EF 7 14 4 100 EXTR.REL

ENF 11 9 15 3 ENF 10 14 . 10 3 _ 1 RQ S RpT-.
291

EF 10 6 7 1 1
1

92 H.REL. i 32d EF 9 12 4 100 EXTR.REL
ENF 6 7 17 7 79 NÃO REL ENF 8 14 13 3 92,1 M.REL.

. 30a
EF 15

11
6 

. 7
4
19

100 EXTR.REI ! 32e EF 10 11 i 5 100 EXTR.REL
ENF 1 97,4 M.REL. ENF 14 - 12 9 2 1 92,1 M.REL.

30b EF
ENF

13
8

5 7 100 EXTR.REI 32f
. -

EF 11 12 2 100 EXTR. REL
12 15 3 92,1 M.REL. ENF 14 (

13 9 2 94,7 M.REL.
; 30c EF 14 7 4 100

97,4
EXTR.REI 
M.RÉL.

. 33a
EF 20 ‘ 4 1 « 100 EXTR. REL

ENF 16 9 12 1 ENF 24 • 9 4 1 97.4 M.REL.
30d

EF 14 8 3 100 EXTR.REI 33b
EF 20 4 . 1

4
100 EXTR.REL

ENF 13 9 14 1 1 94,7 M.REL. ENF 23 9 1 1 94,7 M.REL.
” 30e

EF 15 8 2
2 •--- 100 EXTR..RE1 - EF 20 \ 3 2 100 EXTR.REL

ENF 15 11 10 94,7 M.REL. ENF 19 11 6 1 1 94,7 M.REL.

30f EF 15 5 5
1

..-r- 100 EXTR.REI 3 3 d
EF 16 4 4 1 96 M.REL.

ENF 10 10 17 97,4 M.REL. ENF 14 10 12 1 1 94,7 M.REL.

30g EF 14 7 3 1 96 M.REL. 33e EF 12 6 5 2 92 M.REL.
ENF 10 12 15 1 97,4 M.REL. ENF 6 11 17 2 2 89,5 REL.

30h EF 11 9 4 1 96 M.REL. 33f EF 19 5 1 - 100 EXTR.REL
ENF 12 9 15 2 94,7 M.REL. ENF 15 6 15 1 1 94,7 M.REL.

301 07 i1 15 6 4 100 EXTR. RE' 34a
EF 10 8 6 1 96 M. REL.

ENF 14 13 9 2 94,7 M.REL. ENF 7 7 16 3 5 7 9 NÃO REL.;
! 30j

' EF 12 8 3 2 92 M.REL. 34b
EF 9 6 7 3 88 REL.

ENF 10 12 14 2 94,7 M.REL. ENF 9 5 16 6 1 81.6 REL. ...
301 EF 12 10 3 — -.100 ; 92,1

EXTR.RE 
M.REL.

EF 10 8 6 1 96 M.REL.
ENF 11 9 15 3

34c ENF 9 8 16 4 1 86,8 REL.
30m EF 13 6 6 100 EXTR.RE:* ' 34d

EF 10 10 5 100 EXTR.REL
ENF 7 18 13 100 EXTR.RE ENF 12 12 12 1 1 94,7 M.REL.

31a
EF 11 13 100 EXTR.REL! EF 13 8 4 100 EXTR.REL
ENF 17 11 9 100 EXTR.REL, 34e ENF 6 11 18 2 1 92.1 M.REL.

31b EF ' 14 9
9

2
10 2

...
100
94,7

EXTR.REL 
M.REL.

EF 15” 8 2 •
1

---- 100 ~ 
97,4

EXTR.REL
ENF 17

34 f ENF 15 11 11 M.REL.

31c
EF 12 9 4

3
100 
92, 1

EXTR.REL- - ---M.REL.
EF 14 8 2 100 EXTR.REL

ENF 13 10 12 j •* g
ENF 16 8 13 1 97,4 M.REL.

31d
EF
ENF

13
10

9 __3
8 6

j 100
1 84,2

EXTR.REL 34h EF 11 10 4 100 EXTR.REL
14 REL. j ■ENF 11 7 15 3 1 89,5 REL.

31e
EF

~ENF
12 11 2 100 EXTR.RELj 34 i EF 10 11 4 100 EXTR.REL
9 12 13 4 89,5 REL. ] ENF 9 10 13 3 2 86.8 REL.

31f
-EF
DF----L

lxl::
15

m r p “
14

— —.__ roo—XXTRZREl*. . _ __ EF_ . ~L1_ — a.. — _ 1 nn * EXTR.REL
8 1 97 ,4 M.REL. ] 35a ENF 12 13 13 100 EXTR.REL



205

£ ü * 2 íi ° 2 & Ü S S 5 I 5 & I I J Í O  o a a 0 P IN I 0 ES DD B R E S P O N D E N I ^ S

ASPECTOS ÁREA ESCALA DE OPINIÃO
* CLASSIF. ASPECTOS.... ÁREA . ESCALA DE OPINIÃO % CLASSIF,5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

35b
EF 15 8 2 100 EXTR.REL 39a

EF 20 5
1

100 EXTR.REL.
ENF 12 IA 11 1 97.4 H.REL ENF 24 9 4 97,4 M.REL.

1 35c EF 10 1? 3
2 1

100
92,1

EXTR.REL. 39b EF 16 7 1 1 96 M.iREL«._.
M.REL.ENF 9 14 12 M.REL. ENF 16 13 7 2 100

35d
EF 9 9 7

12
100 EXTR.REL.lj 39c EF 17 8

5 3
1001 
92.1...

EXTR.REL
ENF 8 12 5 1 84,2 REL. ENF 18 12 M.RFT..

35e EF 7 11 7
3 2

100
86,8

EXTR.REL. 
REL. 40a EF 17 7

6
1 96. : M.REL.

ENF 6 11 16 ENF 19 11 1 97/̂3 M.REL.

35f EF 8 12 5 --- 100 EXTR.REL. 40b EF
ENF

19 5 1
7 .

100 EXTR.REL
ENF 6 11 18 3 92,1 M.REL. 19 *11 100 EXTR.REL

35g
EF 9

8
11
16

5
11

. 1QÍL_ 
92,1

_extr*_rel..
M.REL. 40c. EF 18 *7 * 100 EXTR.REL

ENF 3 ENF 21 * 8 7 1 97.3 ILSEL*—
35h EF

ENF
6 14 5 100 EXTR.REL. 41a EF 19 6 100 EXTR.REL
5 15 15 3 92.1 M.RFT.. ENF 24 11 3 100 EXTR.REL

35i EF
ENF

13 9 3 100 EXTR.REL. 41b EF 19 ' 6 100 EXTR.REL
13 11 13 1 97,4 M.REL. ENF 19. 11 8 100 EXTR.REL

36a
EF 13 11 1 100 EXTR.REL. 41c

EF 16 4 4
8

1 96 M.REL.
ENF 15 '11 3 . 1 89,5 REL. r ENF 15 12 2 1 9?. 1 fi-RF.I___

36b
EF
ENF

9 14 :2
ii 3

---- _JL0QL_
92,1 M.REL.

í EF 14 ‘ 6 4 1 96 M.REL.
16 8 | 41d ENF 16 10 10 2 ,2â*L M.RFT.

36c EF 5 15 5 100 EXTR.REL. 42a EF 19 6 100 EXTR.REL.
ENF 12 10 13 2 1 92.1 M.REL. ENF 21 16 1. 100 EXTR.REL.

36d
EF 6 13 5 1 96 M.REL. 42b EF 18 7 100 EXTR.REL.
ENF 8 11 11 7 1 79 NÃO REL. ENF 20 15 3 100 EXTR.REL.

36c
EF 5 10 10 100 EXTR.REL. 42c

EF 19 6 - 100 EXTR.REL.
ENF 6 9 14 8 1 76,3 NÃO REL. ENF 18 16 3 1 97.4 Ü.REL.__

36f EF ’ 6 7 11 1 96 M.REL. 42d
EF 17 6 2 100 EXTR.REL.

ENF 6 9 15 6 2 79 NÃO REL. . ENF 18 16 3 1 97,4 «.REL.
36g EF 6 13 5 1 96 M.REL. 42e

EF 18 6 1 100 SXTR.REL.,
ENF 9 9 16 3 1 89.5 REL. ENF 27 10 1 100 SXTR.REL.

36h EF 8 13 3 1
1

96
89,5

M.REL.
REL. 42f

EF 18 7 100 SXIR.RELt
ENF 8 13 13 3 ENF 25 10 3 100 CXTR.REL.

37 a
EF 21 3 1 100 EXTR.REL. 43a

EF 20 2 3 100 •XTR.REL.
ENF 22 11 5 100 EXTR.REL. ENF 19 14 . 5 IDO ■XTR. REI .

37b
EF 19 4 2 ----- 100 EXTR.REL. 43b

EF 13 8 4 1 96 l.REL.
ENF 19 12 • 7 100 EXTR.REL. ENF 11 14 12 1 97,4 M.REL.

37c
EF
ENF

17
20

7
16

1
2

100
100

EXTR.REL.
EXTR.REL.

43c ef
ENF

16 5 4__
10 . .J___

---- 100. . . _ 
97 L

FXTR.RFT 

-M-HXI___16 11
37 d EF

ENF
21
25

4
6 7

----- 100
100

EXTR.REL.• •
EXTR.REL.

43d EF 17 6 2 LOO EXTR.REL
ENF 18 11 2__ LQQ. FJCIE ..REL

38a EF
ENF

.11
19
_6
15 4

__ j. 100„
1 100

EXTR.J1EL.
EXTR.REL-

43e EF 21 1 3 LOO EXTR.REL
ENF 17 11 10 LOO— ,. FXTR.RFT

38b EF
ENF

13
17

12
16 4

100 EXTR.REL. 1 44a EF 14 10 1 LOO EXTR.REL
1 97.4 M.REL, í • ENF 19 9 9 1 37,4 M.REL.

38c * -EF
ENF

.. n. ...10L.

13
.... 1. 

9
"TTin— li“TTTD“T}TT' 11 * *--

EF__ ..va— — 6— 2-— -•2— • 92 M.REL/
16 100 44bEXTR.REL.U ENF 14 14 8 1 1 94.7 M.REL... ,
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44c
EF 14 8 3 100 EXTR.REL 1 *7j

EF 18 4 3 100 EXTR.REL
ENF 13 13 11 1 97,4 M.REL ENF 12 13 10 3 92,1 M.REL.

44d EF 12 11 2 -- 100
100

EXTR.REL : - ' EF 16 4 4 100 EXTR.REL.
ENF 10 15 13 EXTR.REL. 471 ENF 12 13 11 2 94,7 M.REL.

44e EF 14 9 2 100 EXTR.REL.
\ 48 EF 20 4 1 100 EXTR.REL.

ENF 15 10 13 100 EXTR.REL. ENF 18 13 7 100 EXTR.REL.

45a
EF 16 9 --- 100

97,4
EXTR.REL.
M.REL. 49 EF 18 5 2 100 EXTR.REL.

ENF 19 13 3 1 ENF 18 11 8 100 EXTR.REL.

45b
EF. 14 9 2 100 EXTR.REL. 50 . EF 16 8 1 100 EXTR.REL.
ENF 19 11 7 .1 97,4 M.REL. ENF 17 -13 7 1 97,4 M PPT

45c
EF 14

12
7 
‘ 9

4 100 EXTR.REL. 51 ’
EF; 18 *6 ; 1 100 EXTR.REL.

ENF . 16 1 97,4 M.REL. ENF 21 , 10 6 1 97 .i M.REL.

45d EF
ENF

14
12

8 3 100 EXTR.REL. 52 v; EF 12 11 1 1 96 M. REL.
14 12 100 EXTR.REL. ENF 17 12 8 1 97 r 4 M.REL.

45é EF. 18 6 1 100 EXTR.REL. 53 r '
EF.. 19 • 6 100 EXTR.REL.

ENF 17 9 11 1 97,4 M.REL. ENF. 23. 9 6 100 EXTR.REL.

46a
EF 14 8 .3 100 EXTR.REL. EFf- t*-
ENF 17 12 7 1 97,4 M.REL. • •''" ENF;

46b
EF 14 9 2

1
--- ‘ 100 EXTR.REL. EF,. • *

ENF 20 10 8 97,4 M. REL. ENF

46c EF 11 7 7 --- ÍOQ__
100 EXTR.REL.

EF
ENF 12 12 14 ENF.

46d
EF 9 13 3 100 EXTR.REL, EF'
ENF 9 16 12 1 97,4 M.REL. ENF

46e
EF 11 11 3 100 EXTR.REL. EF -

ENF 12 15 9 1 97,4 M.REL. ENF-

46f EF 15 . 8 2 JD.Q__
97,4

EXTR.REL. •
EF

ENF 15 13 9 1 M. REL. ENF.
47 a EF 15 7 3 100 EXTR.REL. EF .

ENF 17 8 10 2 1 92,1 M.REL. ENF

47b
EF 17 6 2 -- 100

92,1
EXTR.REL. Sr -

ENF 13 10 12 3 M.REL. ENF

47c
EF 14 10 1 100 EXTR.REL. . ... EF-
ENF 12 9 14 3 92,1 M.REL. ; ENF

47d EF 15 ' 9:_ 1 100 EXTR.RELJ ■ ■

EF
ENF 8 13 12 4 1 86,8 REL. ENF

47e EF 12 11 2
9 8 1

100
76,3

EXTR.REL. 
NÃO REL.

EF
ENF 8 12 •e n f

47 £ EF
ENF

16 7 2
16

100 EXTR.REL. EF
9 11 2 . I 94,7 M.REL. ENF

47 g EF
ENF

15 8 2 ; í o o

! 89,5
EXTR.REL. EF

10 11 13 4 REL. ENF •

47h
EF
ENF

_
12

8 2 100 EXTR.REL., EF
10 13 2 1 92,1 M.REL. , ENF

471 EF -17— — 6— __ ... . 1• 100— -EXTR.RELJ EF .. —t ____ - .. » _ . _»
ENF 11 17 8 2 94,7 M.REL. | ENF
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Os dados expressos nos quadros transcritos anteriormente se 

rão discutidos na segunda seção deste capítulo, bem como as suge_s 
tões apresentadas pelos respondentes.

4.2. Discussão dos dados

Na presente seção são discutidos os dados levantados, que 

indicam a tendência de opinião dos respondentes sobre as competên 
cias basicas do profissional supervisor educacional de recursos 
humanos.

Tal discussão efetiva-se a partir da analise das respostas 

obtidas em relação ãs competências definidas, sendo dada ênfase 

aquelas que foram alvo de concordância entre as opiniões dos repre 
sentantes dos sistemas e orgãílizações de educação formal e dos siŝ  

temas e organizações de educação não formal e ainda as que foram 
consideradas não relevantes por uns e julgadas relevantes ou muito 

relevantes ou extremamente relevantes por outros, conforme o cri
tério estabelecido e descrito na seção anterior deste capítulo.

Área geradora L: análise e utilização de informações.

Competência 1 - identificar prioridades na busca de informa 
ções.: dois foram os aspectos que obtiveram concordância em nível 

de MUITO RELEVANTE:

"a) para assuntos especificos de treinamento"

"b) para e-studo de novas modalidades para desenvolvimento de 

recursos humanos".
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Na interpretação da autora deste trabalho esse fato demons

tra o interesse que os dois tipos de sistemas e organizações atrî  

buem ao desenvolvimento de recursos humanos e dentro de desenvol
vimento de recursos humanos, ao treinamento, que atê hã pouco tem 
po, era a unica forma reconhecida para condução desse processo.

Os demais aspectos não mereLem destaque uma vez que todos fo 

ram julgados relevantes, sem concordância total no nível atribuí
do pelos dois tipos de educação consultados, mas sem grande dis - 
crepância (EXTREMAMENTE RELEVANTE para MUITO RELEVANTE e MUITO RE 

LEVANTE para RELEVANTE).

conteúdos de interesse para tran^

0 aspectoA "em treinamentos" foi considerado EXTREMAMENTE RE 

LEVANTE pelos representantes da educação formal e da educação não 
formal, o que reforça a interpretação referente â primeira compe
tência em relação a valorização dada para esse tipo de situação 

educacional específica.

Outros aspectos que reuniram a identidade de opiniões são:

"em projetos de especialização" e

"em programas de qualificação profissional".

Tal escolha pode ser interpretada como resultante da preocu
pação dos respondentes com a melhoria de conhecimentos e/ou habi
lidades das pessoas em ãreas estreitamente relacionadas com suas

Competência 2 - selecionar 

missão de informações.
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respectivas ocupações, bem como com o interesse de qualificação 

de pessoas profissionalmente para atendimento âs necessidades <: reais 
da organização ou sistema.

Os aspectos "em projetos de aperfeiçoamento" 3 "tíeciclag ens" 

e "em reuniões de estudo" não apresentaram índice de concordância 

absoluta, mas não demonstraram defasagem acentuada (MUITO RELEVAN 
TE para EXTREMAMENTE RELEVANTE e EXTREMAMENTE RELEVANTE para RELE 
VANTE).

Competência 3 - interpretar dados ou informações a partir de 

elaboração e aplicação de...

Os aspectos que apresentaram concordância de opiniões foram 

"escalas de avaliação"y "testes de conhecimentos" e "testes de de_ 

sempenho"3 o que demonstra uma aceitação comum de determinadas e£ 
pêcies de instrumentos de medida e avaliação tanto pela educação 

formal quanto não-formal.

Nessa competência houve um aspecto considerado RELEVANTE pa 

ra a educação formal e NÂO RELEVANTE para a educação não-formal , 

conforme opinião de seus representantes. "Planilha para exame de 

documentos" ê o aspecto.

Tal instrumento ê de pouco uso entre profissionais, uma vez 
que na maioria das vezes o exame de documentos não ê realizado me 
diante critérios definidos e estabelecidos anteriormente, ou,quan 
do ê utilizada a planilha não ê elaborada pela mesma pessoa que a 
usa como recurso (são planilhas padronizadas).
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Dentro das funções do supervisor educacional de recursos hu 

manos o instrumento justifica-se em avaliação e assessoramento. A 

colocação de um dos respondentes explicita o valor dos itens:" o

supervisor de educação permanente deve estar apto a trabalhar com 

todos os meios de coleta".

Competência 4 - sistematizar dados ou informações coletadas.

Houve concordância na tendência de opiniões nos seguintes 

aspectos: para - b) "planejar programas de qualificação"; c) "pia 

nejar programas de aperfeiçoamento"; d) "planejar programas de 

espeçializaçãò'*>. Isso demonstra a aceitação de modalidades educa 
cionais, alem de treinamento (ver competências 1 e 2), ampliando 

o interesse também para programas de aperfeiçoamento que se refe
re â atualização das pessoas dentro das atuais ocupações.

Nessa competência surgiram muitos aspectos discrepantes (s£ 

gundo as opiniões dos respondentes) bastante significativos na in 

terpretação da autora deste trabalho.

A educação formal, através de seus respondentes, considerou 

NAO RELEVANTE "para implementar sistema de carreira" e "para im

plementar sistema de promoção funcional" enquanto que a educação 
não formal os considerou RELEVANTES. Esse fato define a realidade 
dos sistemas de educação formal, que possuem esses dois aspectos 
oriundos de uma administração central, enquanto que, em nível de 
organizações (incidência maior dos respondentes da educação não 
formal) tais aspectos constituem necessidade para o desenvolvimen 
to de recursos humanos, sendo valida a sistematização de dados ou 
informações para tanto. Por outro lado, os aspectos:
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"para coordenar grupos de estudo"; "avaliar alternativas de solu

ção para problemas específicos" foram julgados NÃO RELEVANTES pa 
ra a educação não formal e EXTREMAMENTE RELEVANTES na opinião dos 
respondentes da educação formal, o mesmo acontecendo com "para es 

tabelecer esquemas de referencia para comunicações dentro do asses 

soramento" e "discutir hipóteses de trabalho levantadas em pesqui_ 

sa", em nível de MUITO RELEVANTE. -

Essa tendência de opinião detectada leva a inferir uma cer

ta resistência por parte da educação não formal no que se refere 

a estudos e pesquisas, talvez em julgamento da natureza acadêmica 

que possa ser percebido nos aspectos.

Um dos respondentes, representante da educação não formal , 

empresa terciaria, teceu comentários a respeito dos dois itens reŝ  

tantes: "avaliar alternativas de solução para problemas específi

cos" e "estabelecer esquemas de referencia para comunicações den

tro do assessoramento"3 considerando-os confusos na formulação . 
Tal julgamento pode ter sido comum a outros respondentes que não 
expressaram descritivamente sua opinião, porem mediante níveis mais 

baixos na escala de opinião. Pode ser essa a explicação para que 

a educação não formal tenha considerado NÂO RELEVANTES os itens 

citados acima.

Competência 5 - identificar os procedimentos mais adequados 

para transmitir informações, tais como: "reuniões"y "informes es

critos" y "apostilas"j "gravações"y "boletins informativos" 3 "video_ 

tape" foram julgados pelos dois tipos de educação, conforme os 
respondentes, dentro do mesmo nível de opinião. Aspectos que obtî
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veram concordância como NAO RELEVANTE são os de "gravações" e "vi 

deo-tape"> o que denota a dimensão realística das respostas ofere 
cidas, uma vez que a utilização de gravações e video-tape requer 

um grau de conhecimento técnico muito particular e que o supervi

sor educacional de recursos humanos não necessitaria do domínio 
deste conhecimento e das habilidades com ele relacionadas.

0 unico aspecto dentro da competência numero 5 que apresen

tou discrepância entre as opiniões foi o "jornal" (mural ou impre£ 
so) aceito como RELEVANTE pela educação formal e considerado NAO 

RELEVANTE pelos respondentes da educação não formal. Geralmente, 
em organizações empresariais não ê usado com muita freqUêriciài esse 

procedimento para transmitir informações, enquanto que o habito de 

sua utilização existe na educação formal.

Competência 6 - selecionar procedimentos de feedback (retr£ 

alimentação) de comunicações realizadas para informação do pessoal 

a fim de: -

Merece destaque o aspecto "corrigir desvios da comunicação" 

com concordância absoluta efttre os respondentes. Isso demonstra 
que os represdntàntes da educação formal e da educação não formal 

possuem o mesmo sentido de compreensão do conceito de feedback : 

como retorno da informação oferecida com intenção de aperfeiçoa - 

mento da comunicação.
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Competência 7 - interpretar resultados obtidos em função de 

objetivos, para informar aos interessados. A concordância entre 

os respondentes recaiu sobre o aspecto "quanto ao rendimento do 

grupo", o que sugere a preocupação com a avaliação do grupo para 
alcance do desenvolvimento de recursos humanos.

Houve discrepância "quanto d análise do processo de comuni
cação" , tendo sido apontada como NAO RELEVANTE pela educação não 
formal. Na opinião da autora deste trabalho a formulação do aspec 

to não apresentou clareza.

Competência 8 - sistematizar procedimentos para coleta con

tínua e armazenamento de informações para utilização da organiza

ção ou sistema, mediante...

Não houve concordância das opiniões entre os representantes 

das duas modalidades de educação. A maior discrepância entre a 
tendência de opiniões ocorreu nos aspectos "consultas a bibliote

cas" e "contatos em editoras" julgadas como EXTREMAMENTE RELEVAN 
TE e MUITO RELEVANTE, respectivamente, pela educação formal e NÃO 
RELEVANTE pelos respondentes que atuam na educação não formal. Eŝ  

se resultado evidencia a pouca familiaridade da educação não fore 

mal com recursos exteriores â organização empresarial, o que não 

acontéce na educação formal que sente a necessidade de serviços de 

apoio, tal como biblioteca, para a realização de seu tràbalho.

Competência 9 - conceituar educação permanente como atendi

mento constante â formação geral e/ou específica das pessoas num 

processo constante de atualização.
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Essa competência não apresentou nenhum aspecto de concordân 

cia absoluta e nenhum aspecto com discordância acentuada. A varia 
ção ocorreu entre RELEVANTE e EXTREMAMENTE RELEVANTE nos diversos 
aspectos.

Competência 10 - definir treinamento como uma situação edu
cacional. Os aspectos que merecem consideração são aqueles em que 

houve concordância nas opiniões: "-implementação e execução dos 

programas"3 "avaliação dos resultados" e" acompanhamento do pes

soal envolvido3 posterior ao treinamento". Essa tendência de opi
niões sugere a preocupação dos respondentes com o treinamento a 

partir da previsão de recursos existentes para sua execução (den

tro do processo de planejamento) atê a avaliação contínua apõs o 

término da situação específica, o que garante o controle da perma 
nência, ou não, dos efeitos do treinamento.

Competência 11 - discriminar formas diversas para desenvol

vimento de recursos humanos.

A identidade de opiniões dos representantes das duas areas 

de atuação consultadas demonstrou a compreensão da existência de 

outras formas além de "treinamentos"3 tão enfatizada em competên

cias anteriores. "Planejamento de carreira" e "sistema de promoção" 

são os outros'aspectos. "Treinamentos"- esta julgado com nível 5 

(EXTREMAMENTE RELEVANTE) e os outros dois como RELEVANTES .

Competência 12 - interpretar os fatores a serem considerados 

em qualquer forma de aprendizagem.
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Os aspectos, considerados EXTREMAMENTE RELEVANTE e MUITO RELE 

VANTE, respectivamente são: "motivação e interesse" e" solicitação 

adequada ao aprendiz" pelos dois tipos de respondentes consulta - 
dos.

Ambos aspectos da competência dizem respeito ao aprendiz, o 

que demonstra o enfoque dado a aprendizagem nas duas ãreas de atua 

ção: o processo centrado no educando. Os demàis aspectos não mere 
cem destaque conforme o critério estabelecido no início desta se

ção .

Competência 13 - selecionar os fatores principais para ocor 

rência da comunicação.

Merecem destaque os aspectos "atualidade da mensagem" e

"apresentação da mesma informação de diversos modos". 0 primeiro, 
pelo nível de concordância que obteve entre os diversos responden 
tes e o outro pela defasagem entre as opiniões (RELEVANTE na edu
cação formal e NAO RELEVANTE na educação não formal) . Muito signji 
ficativa a escolha do primeiro aspecto, explicitando o interesse 

do supervisor educacional em garantir uma comunicação de valor 

atual.

Quanto ao segundo aspecto, ê dispensável sua colocação den

tro dessa competência no momento em que é executado o feedback 

(ver competência 6).
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Competência 14 - caracterizar a dinâmica da motivação. Não. 

hã destaque em especial. Alguns respondentes julgaram os itens con 
fusos.

Competência 15 - identificar todo o indivíduo como um proce£ 
sador de informações com fases distintas.

A "exposição ã informação" merece referência devido â coinc^ 
dência de julgamento das opiniões levantadas. Consiste num aspecto 
muito específico e reduzido o que dificulta interpretação isolada 

mente.

Os demais obtiveram níveis de RELEVANTE, MUITO RELEVANTE e 
EXTREMAMENTE RELEVANTE, com pouca variação de opiniões entre educa 

ção formal e não formal.

Competência 16 - determinar qualquer inovação em padrões de 

ação ao atuar como agente de mudança. "Relacionamentos" como aspec 

to particular manteve o nível de concordância maior enquanto que 
os demais tiveram diferenças minimas de julgamento (EXTREMAMENTE 

RELEVANTE na educação formal e MUITO RELEVANTE na educação não for 
mal).Sendo um aspecto bastante restrito prejudica a interpretação 

isolada.

Competência 17 - sistematizar técnicas de liderança de acor 

do com o conceito selecionado.

Não hi destaque de nenhum aspecto, conforme o critério esta 

belecido.
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Ãrea geradora: vivência de apreciações

Competência 18 - aceitar qualquer pessoa com suas caracterís 
ticas próprias e diferenciadas.

Sem referência em particular.

Competência 19 - conviver com situações variadas para: "inte_ 

vagir com profissionais diversos" encerrou a concordância maior 

de julgamentos. Isso denota a importância dada ao intercâmbio de 
idéias e experiências entre profissionais atuantes em ãreas dife
renciadas, possibilitando um aperfeiçoamento do supervisor educa
cional de recursos humanos.

Competência 20 - conhecer-se totalmente em suas limitações 
e potencialidades.

Aspectos que encerraram identidade de respostas dos repre - 

sentantes da educação formal e da não formal são os seguintes:"am 

pliar suas experiencias no sentido desejado"3 "construir sua auto_ 

imagem real" 3 "aprimorar seus conhecimentos" e "avaliar seu qua - 

dro de valores pessoais' e profissionais". Tais respostas conduzem 
â percepção do supervisor educacional de recursos humanos como re£ 

ponsãvel peio processo de auto-desenvolvimento e atualização per

manente.

Competência 21 - agir com discrição na avaliação de: "aconte_ 

cimentos" 3: "opiniões" 3 "procedimentos"3 expressam o nível maior 
de concordância entre os respondentes. Os demais não serão comen
tados devido ao critério estabelecido na parte inicial da seção 

deste capítulo.
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Competência 22 - atuar com perseverança em relação a compro 

missos assumidos. A concordância foi uniforme nos tres aspectos 

selecionados: "prazo previsto"3 "objetivos estabelecidos" e"dire-

trizes traçadas". Esse quadro demonstra a aceitação de noção do 
surervisor educacional como responsável pelo cumprimento de suas 
tarefas.

Area geradora: Comunicação de vivências

Competência 23 - propor oportunidades de reflexão individual^ 
grupai a partir da comunicação de vivências no processo de desen

volvimento de recursos humanos mediante: "exercidos de auto-anã- 

lise" consiste no aspecto que concentrou maior identidade de res
postas. Tal aspecto selecionado conduz a importância atribuida pe 
la educação formal bem como pela educação não formal a utilização 

da propria pessoa como recurso para o processo de auto-desenvolv£ 

mento.

Competência 24 - estabelecer condições favoráveis a comuni

cação interpessoal espontânea em situações de treinamento median

te: "técnicas de quebra-gelo" foi o aspecto em queos doistipos de 

respondentes concordaram no julgamento, e em "situações de dramati_ 
zaçao" houve maior discordância (MUITO RELEVANTE para a educação 
formal e NÂO RELEVANTE para a educação não formal). Isso represen 

ta a familiaridade de uns com determinado tipo de técnicas, o que 
não acontece com outros. As técnicas de quebra-gelo já introduzi^ 
ram-se nas empresas através dos treinamentos, enquanto que as dra 
matizações fazem parte de um tipo especial de treinamento. Exis - 
tem técnicas como "role-playing" que são validas tanto para uso 
em educação formal quanto na educação não formal.
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Competência 25 - argumentar a partir de análise em grupo , 

sobre situações ricas de estímulo, visando: o aspecto "treinar ha 

bilidades" concentrou a ênfase da tendência de opiniões enquanto 
que os outros aspectos não apresentaram escore merecedor de desta 
que segundo o critério definido: RELEVANTE para uns e NÂO RELEVAN 
TE para outros.

0 item em destaque não admite interpretação isoladaMente.

Competência 26 - discutir procedimentos, a partir das expe

riências comunicadas, como alternativas de ação futura.

"Modificar rotinas de trabalho" foi considerado MUITO RELE 

VANTE para os dois tipos de respondentes, e os demais aspectos fo 
ram considerados acima do nível de relevância. Isso conduz a ace.i 

tação da competência como um todo, destacando a importância da 

troca de experiências para enriquecimento das funções do profis - 

sional, num aspecto de mudança.

Área geradora: Execução de funções

Competência 27 - organizar o planejamento para desenvolvi^ 
mento dos recursos humanos a partir dos dados da realidade, sob 
os aspectos de:

"preparo para tarefas especificas"

"elaboração de projetos de atualização e manutenção na ati

vidade"

" elaboração de projetos para aperfeiçoamento profissional"
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" revisão da política de recursos humanos"

" previsão dos procedimentos a serem utilizados na execução 

de treinamentos e outras modalidades de desenvolvimento"

" seleção e organização de conteúdos em cooperação com os

executores dos treinamentos específicos". .' •

Os aspectos em destaque demonstram a preocupação dos respon 

dentes em relação ao atendimento ãs necessidades da organização 
ou sistema, e atendimento âs necessidades do indivíduo e aplicação 

técnica de planejamento instrucional dentro da função de assesso- 
ramento, envolvendo ação conjunta com outros especialistas ou peŝ  
soas selecionadas para executar treinamentos específicos.

Competência 28 - desenvolver a coordenação de grupos de pe£ 
soas que desempenham atividades de desenvolvimento pessoal-profis- 

sional, visando: "alcance de objetivos individuais" e "atingimen- 

to de objetivos comuns". Tal opção em nível MUITO RELEVANTE refor 
ça o comentário referente â competência imediatamente anterior.

Competência 29 - providenciar o assessoramento aos recursos 

humanos, mediante procedimentos determinados.

0 aspecto comum selecionado pelos respondentes nos dois ti
pos de educação ê considerado NÂO RELEVANTE e refere-se â "audição 
de gravações de comunicações técnicas". Novamente surge a resis - 
tência ao uso de gravações sentida na competência numero 5. Três 
foram os aspectos avaliados diferentemente pelos respondentes de
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areas de atuação diferenciadas: "elaboração de apostilas" 3 "promo

ção de oportunidades fora da Instituição". considerados MUITO RE
LEVANTES para a educação formal e NAO RELEVANTES para a educação 
não formal. A "utilização de audio-visuais"3 ao contrario, foi jul 
gada RELEVANTE pela educação não formal e NAO RELEVANTE pelos res 

pondentes da educação formal. No entender da autora deste traba - 

lho tal julgamento encerra um descrédito em relação aos audio-vi- 
suais que foram indiscriminadamente utilizados em salas de aula 
e treinamentos para professores e supervisores.

Competência 30 - coordenar a avaliação da proposta para 

desenvolvimento dos recursos humanos, enquanto processo e produto, 
mediante: "reformulação de diretrizes" 3 "medida de desempenho in

dividual" 3 "elaboração de instrumentos para informar os resulta - 

dos" 3 "emissão de pareceres a setores interessados" foram os as - 
pectos que alcançaram concordância absoluta. Os demais não reque
rem comentários, conforme o critério definido. Os aspectos parti
culares da competência selecionados conduz á percepção de inten - 

ções de acompanhamento e mudança planejada.

Competência 31 - programar a pesquisa relacionada com de

senvolvimento de recursos humanos e educação permanente visando:, 

sobre a "solução dos problemas detectados" recaiu o índice maior 

de concordância das opiniões dos respondentes. Este aspecto esco
lhido sugere uma visão da pesquisa como instrumento para fundamen 

tar a intervenção na realidade.
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Ãrea geradora: Desempenho de habilidades.

Competência 32 - interpretar materiais diversos-não houve 

concordância em nenhum dos aspectos, porem todos foram considera 

dos RELEVANTES, MUITO RELEVANTES, EXTREMAMENTE RELEVANTES, tendo 

sido portanto a competência aceita integralmente.

Competência 33 - organizar a mensagem para comunicar visan 

do: "facilitar a aplicação de novas informações" foi o aspecto 
abrangente da maior ênfase de opiniões concordantes. Os demais a:s 
pectos foram aceitos a partir do nível RELEVANTE, apesar de não 
haver concordância absoluta entre os respondentes da educação for 
mal e da educação não formal. Somente o aspecto isolado não perimi 

te interpretação.

Competência 34 - redigir documentos diversos entre os
•  ̂ f' * _quais... Para essa competência os aspectos que merecem destaque são 

os referentes a "exercicios de instrução programada" com ênfase em 
nível RELEVANTE para os respondentes de ambas as modalidades de 

educação.

0 aspecto "apostilas para assessoramento" foi jjiulgado em 

nível MUITO RELEVANTE para a educação formal e NÂO RELEVANTE para 
a educação não formal. Não ê possível realizar-se apreciação so
bre a tendência de opinião revelada somente por esses dois aspec

tos .
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Competência 35 - estudar alternativas variadas, a fim de 

selecionar as mais adequadas.

0 aspecto que merece destaque pela concordância dos res -

pondentes e "planejamento de esquemas de mudança", o que demons -
tra a preocupação com a realidade futura, possível de ser modifi
cada. Os demais aspectos foram aceitos pelos respondentes, sem no 
entanto atingir nível de concordância.

Competência 36 - indicar procedimentos novos para serem 

aplicados em situações de educação permanente.

Nessa competência ocorreram três aspectos discordantes: 

"prática de laboratório" 3 "técnicas de dramatização" 3 "exercidos 

de psicodrama". Os demais obtiveram aceitação a partir do nível 
RELEVANTE.

Os aspectos discordantes foram considerados MUITO RELÊVAN 

TES, e EXTREMAMENTE RELEVANTE no caso de "técnicas de dramatiza -

ção" para os respondentes de educação formal e NÂO RELEVANTES pa

ra os representantes da educação não formal.

Área geradora: Domínio de atitudes.

Competência 37 - controlar reações emocionais indesejáveis . 
Houve a concordância de todos os aspectos em nível EXTREMAMENTE RE 
LEVANTE, demonstrando a importância dada pela educação (seja for
mal ou não formal) aos aspectos atitudinais*
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Competência 38 - tolerar ambigllidades. ,

Dos três aspectos, dois obtiveram concordância: "procu

rando3 com calma3 esclarecer situações confusas" e "convivendo 3 

sem ansiedade3 com problemas".

Não obteve concordância: "resolvendo dúvidas apre - 

sentadas". Os aspectos concordantes dizem respeito a situações-pro 
blema, com os quais o supervisor educacional de recursos humanos 
devera conviver.

Competência 39 - reagir com empatia (ver o mundo com " os 

olhos de outras pessoas"). Todos os aspectos foram considerados 

MUITO RELEVANTES ou EXTREMAMENTE RELEVANTES, havendo coincidência 

no aspecto "desempenhando papéis diferentes dos comumente desen - 
volvidos". Isso denota a flexibilidade que devera possuir o super 

visor educacional de recursos humanos no tratamento com pessoas.

Competência 40 - ágir com espontaneidade.

Os aspectos "desempenhando livremente seus papéis" e

"apresentando desenvoltura na comunicação" obtiveram aceitação nos 
mesmos níveis pelos respondentes da educação formal e da não for
mal, o que expressa a significação e a apreciação positiva a res
peito da espontaneidade, elemento bastante novo como componente 
em competências.
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Competência 41 - aceitar frustrações.

Todos os aspectos foram considerados MUITO RELEVANTES e 

EXTREMAMENTE RELEVANTES, com concordância absoluta entre os tes - 
pondentes, demonstrando a preocupação com o equilíbrio emocional 

do profissional.

Competência 42 - atuar com sociabilidade.

Os itens "respeitando a opinião alheia", "não criando atri_ 

tos desnecessários"y "não menosprezando ninguém" e "evitando dar 

ouvidos a comunicações carregadas de componentes emocionais e in

tencionalmente dirigidas contra pessoas determinadas"3 foram con

siderados da mesma forma pelos representantes dos dois tipos de 
ãreas educacionais. Isso conduz ã interpretação sobre a necessida 

de do supervisor educacional de recursos humanos de integrar-se 
no social.

Área geradora: Expressão de valores em função do trabalho.

Competência 43 - planejar cooperativamente.

Ha concordância em quatro aspectos dos cinco determinados 

para essa competência: "comunicando os objetivos pretendidos" 3 "iãen 

ti ficando os objetivos individuais" 3 "prevendo ação conjunta", 
"realimentando o planejamento em conjunto". Tais situações refor
çam o sentido cooperativo da função de planejamento, e o entrosa- 
mento dos processos de comunicação e de avaliação nessa função.
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Competência 44 - coordenar controlando a coesão.

Os aspectos que merecem comentários, conforme o critério 

estabelecido são: "ao dividir dúvidas", "ao solicitar esclareci

mentos na ação", "ao comunicar continuamente" que traduzem a vi
são do supervisor como participante no grupo, o que consiste em 

base para o exercício da função de coordenação. .

Competência 45 - assessorar, respeitando a individualida

de. Todos os aspectos da competência foram julgados em nível MUI
TO RELEVANTE, e em relação ao aspecto considerado com maior inci

dência de opiniões comuns "ao avaliar o progresso de cada um den
tro de suas potencialidades" foi estabelecido o nível EXTREMAMEN
TE RELEVANTE nas duas formas de educação. A competência foi acei

ta em sua totalidade e o item apresenta interesse a respeito do 

potencial humano, que deve ser considerado no assessoramento e na 
avaliação.

Competência 46 - avaliar com objetividade.

0 aspecto de concentração de opiniões comuns refere-se"ao 

realizar mensurações constantes", o que caracteriza o caráter ob

jetivo e constante da avaliação reconhecido pelos respondentes . 
Os demais aspectos foram classificados como MUITO RELEVANTES.

Competência 47 - pesquisar com validade.

Todos os ítêns foram avaliados em nível RELEVANTE, MUITO 
RELEVANTE, havendo a constatação de um aspecto com discrepância
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entre educação formal e educação não formal: "levantando literatu 

ra pertinente" julgado EXTREMAMENTE RELEVANTE pela educação for
mal e NÂO RELEVANTE pela educação não formal.

0 aspecto isolado não merece consideraçõés descritivas.

Doroînio de processos intelectuais (Cognitivos).

Competência 48 - houve concordância entre os respondentes 

quanto â relevância do processo de analise para o desempenho do 
supervisor educacional de recursos humanos, tendo sido considera

do EXTREMAMENTE RELEVANTE.

Competência 49 - a garantia de fluxo de comunicação cons_i 

derada desejável foi avaliada pelos respondentes como EXTREMAMENTE 
RELEVANTE. 0 conceito de comunicação foi interpretado e apreciado 

pelos representantes da educação formal e da educação não formal.

Competência 50 - não houve concordância na competêneiâ de 

"aplicar procedimentos para resolução de p r o b l e m a s "3 embora tenha 
sido considerada EXTREMAMENTE RELEVANTE pela educação formal e 

MUITO RELEVANTE pela educação não formal.

Cdmpëtêridi’à 51 -."o comentário anterior pode ser aplicado 

ao caso da "estruturação do trabalho do supervisor educacional de 

recursos humanos com criatividade".

Vivência de processos c o nativos' (afetivos).
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Competência 52 - o desenvolvimento do comprometimento co

mo processo de internalização de valores do profissional teve con 

cordância dos dois tipos de respondentes em nível MUITO RELEVANTE. 

Isso demonstra que os respondentes acatam e valorizam a dimensão 

afetiva do comportamento do profissional.

Competência 53 - a concordância a respeito do processo de 

busca do autodesenvolvimento pelo profissional teve a aceitação 
referida na competência anterior, em nível EXTREMAMENTE RELEVANTE, 

o que reforça a valorização da dimensão afetiva a partir de deci
sões cognitivas a respeito da condução do processo, por parte dos 
respondentes. •

Concluindo, pode-se dizer que das cincoenta e três compe

tências, quarenta e três apresentaram, no mínimo, um aspecto de 
concordância entre as opiniões dos representantes da educação-for 
mal e da educação não-formal.

Quarenta e duas competências foram aceitas integralmente, 

sem a rejeição de nenhum aspecto.

Nenhuma competência foi rejeitada totalmente.

. Em onze competências foram julgados aspectos não relevan
tes, no mínimo um em cada uma das seguintes competências: n9 3 
(um aspecto rejeitado num total de nove aspectos), n9 7 (um aspec 
to rejeitado num total de sete aspectos), n9 13 (um aspecto rejei_ 
tado num total de oito aspectos), n9 24 (um aspecto rejeitado num 
total de quatro), n9 34 (um aspecto rejeitado num total de nove ), 

n9 47 (um aspecto num total de onze).
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Referindo-se âs mesmas onze competências foram considera

dos, no mãximo, um total de seis aspectos não relevantes em quin

ze aspectos determinados na competência numero quatro.

Os aspectos julgados não relevantes pelos respondentes se 

rão analisados em função do referencial teórico selecionado, num 

próximo estudo em continuidade deste trabalho, visando avaliar sua 

importância para a formação do profissional em supervisão educacio 

nal de recursos humanos, a fim de fundamentar a manutenção do seu 

tratamento como parte da competência no processo do currículo, ou 

de permitir a sua eliminação como aspecto particular da competên
cia em que está aplicado.

Os noventa e um aspectos que obtiveram concordância dos 

representantes da educação formal e da educação não formal serão 

tratados com ênfase no currículo e oS aspectos em que a tendência 
de opinião dos respondentes foi acentuadamente diferenciada pode 
rão sofrer estudos para um tratamento diversificado em nível de 

planejamento curricular.

As sugestões para acréscimo de competências, bem como as 

apreciações críticas realizadas pelos respondentes serão considera 

das para a efetivação da proposta curricular.

Algumas das sugestões de competências são arroladas a se

guir; para finalizar essa seção.



(aprendiz)
Conhecer a realidade educacional em relação ao aluno 

e professor (instrutor);

acreditar no seu trabalho;

disposição para estudos constantes;

possuir confiança nas pessoas;

conscientizar-se de seu papel;

conhecer teorias da organização e administração;

conhecer planejamento financeiro;

conhecer técnicas de marketing;

conhecer aspectos de formação de gerentes;

dominar chefia, liderança e comportamento humano;

formular objetivos para treinamento e desenvolvimento;

demonstrar senso de justiça;

desenvolver o senso pratico;

compreender a natureza humana;

230
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, - conduzir negociações entre Direção e funcionários;

- conhecer legislação trabalhista;

- avaliar projetos de formação, antecipando resultados pa 

ra informar tomada de decisão em nível superior;

- levantar necessidades individuais, grupais e organizacio

nais;

- interpretar a Lei 6297 no aspecto operacional e contá

bil;

- dominar técnicas de acompanhamento de resultados de tre^

namento;

- trabalhar sobre os conceitos de funcionalidade e acele

ração;

- conhecer métodos, processos e técnicas, estruturas e 

procedimentos da organização onde atua;

- adotar a atitude de educador voltadd. * para o contexto;

- desenvolver consciência crítica;

- discernir valores e contra-valores oferecidos pela so

ciedade .
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Sugestão para o currículo: núcleo comum com competências 

bãsicas para a formação do profissional e aspectos particulares de 

caráter educacional para formação desse profissional em áreas es
pecíficas de atuação.

4.3. Resultados finais

A partir da interpretação dos dados colhidos podemos esta 

belecer tendências de opinião dos respondentes representantes das 
duas áreas de atuação -educação formal e^educação não formal. Os 

aspectos comuns detectados referem-se a:

- Planejamento de desenvolvimento de recursos humanos a 

partir dos dados da realidade, sob os aspectos de preparação para 

tarefas específicas, previsão de procedimentos (técnicas e mate - 

rial didático) a serèm utilizados e organização e seleção de con

teúdos em cooperação com outros executores. A necessidade de pla

nejar cooperativãmente encontra-se presente como uma expressão do 

valor cooperação, envolvendo a comunicação dos objetivos pretend_i 
dos a previsão de ação conjunta e a realimentação do planejamento 

em situação de grupo, a partir da identificação dos objetivos in

dividuais. ■

- Treinamento programas de aperfeiçoamento, especialização 
e qualificação profissional, no seu aspecto de implementação e 
acompanhamento da execução e dos efeitos no pessoal, avaliando 
resultados, enfatizando as competências de: selecionar conteúdos, 
identificar prioridades na busca de informações e sistematizar 

dados ou informações coletadas.
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- Além do treinamento e outras modalidades educacionais.pa ... 
ra desenvolvimento de recursos humanos, surgem os aspectos de pia p.'- „ 
nejamento de carreira e sistema: dê  promoção: como relevantes. *

- A avaliação surge ícpmo meio paraprevisar: apolíitica <àe ie 

recursos humanos adotada pelo-sistema* ou. organização, com os valo.„ ! . 

res que devem estar presentes no exercício dessa-função: objetiv:L 

dade, discrição na avaliação de acontecimentos e opiniões, princ^ 

palmente, e o respeito â individualidade ao avaliar o progresso

de cada pessoa. -. .

- Ainda dentro da avaliação surge a preocupação com mensu 

rações constantes para avaliar a proposta de desenvolvimento de 

recursos humanos, envolvendo medida de desempenho individual e 
rendimento do grupo, a interpretação de dados ou informações a pa£ 
tir da elaboração e aplicação de instrumentos tais como: escalas 
de avaliação, testes de conhecimentos e testes de desempenho, a 
elaboração de instrumentos para informar os resultados e a emis - 
são de pareceres a setores interessados responsáveis pela tomada 

de decisão sobre a necessidade de reformulação das diretrizes da 

proposta como um todo.

- 0 assessoramento surge como propiciador de possibilida

des para -desenvolvimento de potencialidades, com atendimento â mo .... 

tivação e interesse como fatores que influem em qualquer forma de 
aprendizagem e preocupando-se com a solicitação adequada ao apren 
diz. Os valores presentes são o respeito a individualidade na co
municação de experiências e na avaliação, principalmente.
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- Como efeito do assessoramento, através de discussão pa-̂  

ra selecionar alternativas de ação futura, surge a modificação de 

rotinas de trabalho. Entre os procedimentos utilizados no assesso

ramento encontrara-se exercícios de reflexão individual-grupal com 

oportunidadés dê  auto-ânálise, reuniões para exercício de técnicas = 

de comunicação interpessoal, enfatizândo técnicas :"québra-gelo"j e ' 

treinamento de habilidades, mediante análise de situações ricas de 
estímulos. Os respondentes julgaram relevante a elaboração de
exercícios de instrução programada e rejeitaram o uso de grava -

ções de comunicações técnicas. A seleção_de conteúdos e sua orga
nização para facilitar a comunicação em treinamento e outras moda 

lidades educacionais são habilidades enfocadas.

Os informes escritos * apostilas,.boletins informativos fo 

ram apontados como os procedimentos mais âdeqdados para-transmi - 

tir informações. As gravações e a utilização de video-tape não são 

relevantes, segundo as opiniões.

- A função de coordenação de grupos de pessoas envolvidas 

e atuantes no processo tem como finalidade o alcance de objetivos

individuais e de objetivos comuns. 0 valor presente, conforme as

opiniões dos respondentes é a coesão, expressa em comportamentos 
tais como: solicitar esclarecimentos, dividir dúvidas com os ou - 
tros e-comunicar continuamente. Ha necessidade de controlar rea - 
ções emocionais indesejáveis para garantir a coesão na coordenação, 
mantendo tranqüilidade quando criticado, demonstrando calma dian
te de provocações, defendendo pontos de vista sem exaltação e evi 
tando que problemas particulares interfiram em seu desempenho.
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- A pesquisa relacionada com desenvolvimento de recursos 

humanos e educação permanente deve ser programada visando a' solu

ção dos problemas detectados; através do estudo dé•alternativas .'s 

variadas selecionando ' as mais adequadas para. planejar esquemas
de mudança, como agente Inovador,preocupando-sè fundamentalmente, * te 
com os relacionamentos na área de múdançà;:

- 0 processo de analise foi aceito como habilidade de ex

trair da realidade ou de materiais diversos os elementos que pos
sibilitam ̂ a execução ple ações planejadas, a partir da compreensão 

dessa realidade ou do material examinado, fi importante a convivên 

cia com situações variadas, principalmente no aspecto de intera - 

ção com profissionais diversos.

- A comunicação como o processo de proporcionar, compreen
der e obter informação entre pessoas, a partir de fontes diversas
foi considerada extremamente relevante, devendo o supervisor edu
cacional de recursos humanos garantir o fluxo desejável, organi -

zando a mensagem visando facilitar a aplicação de novas informa - 
ções, selecionando procedimentos de retroalimentação das comunica 

ções para corrigir desvios detectados.

- Ê importante, segundo as opiniões coletadas, que o su - 

pervisor educacional de recursos- humanos 'identifique todoJ indiví-" ' 

duo como um processador de informações preocupando-se com a forma 
de proporcionar sua exposição ã informação pretendida. A habilida 
de de selecionar os fatores ; e cuidar dos principais, que afetam a 
ocorrência da comunicação, foi julgada afirmativamente, principal^ 
mente quanto ao aspecto da atualidade da mensagem. Como atitude
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para, facilitar a comunicação encontra-se a-espontaneidade influin 

do nà desenvoltura de apresentação da informação. Entre os recur

sos parapapresentação *estãos oso informes? escritos v, apostilas,ib©le-.»v i •
tins informativos e reuniões. ,

- A concordância a respeito do processo de resolução de 

problemas enfatizou-se em termos de atitudes, tais como: tolerar 

ambigüidades, procurando, com calma, esclarecer situações confu - 

sas e convivendo, sem ansiedade, com problemas e ainda atuar com 

sociabilidade, respeitando a opinião alheia, não crdando atritos . 

desnecessários, não menosprezando ninguém, evitando dar ouvidos a 
"fofocas". 0 interessante ê que a resolução de problemas foi con
siderada na ârea relacionamento humano pelas duas modalidades de 
educação formal; e mão formádr- ímediantèr; as opiniõesi dos represpnes: 

tantes.

- 0 comprometimento foi aceito como processo de internali^ 

zação e ajustamento de valores que permite a ação da pessoa de 

acordo com suas opções, devido ao estabelecimento de um compromi^ 

so individual com os valores selecionados e hierarquizados por ela 
mesma. A atitude de aceitar frustrações, não desanimando diante 

de insucessose não abandonando atividades que não obtiveram suce^ 

so na primeira tentativa, interpretando o insucesso como crise pa£> 

sageira è retardando o alcance de objetivos não atingidos, porém. . 
sem abandona-los,acompanha a idéia de comprometimento. A perseve
rança como valor também é expressa mediante a aceitação de compr^ 
missos assumidos considerando prazo previsto, objetivos estabele
cidos e diretrizes traçadas.
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- Obteve aceitação o conceito de autodesenvolvimento como

processo de aprimoramento constante do desempenho como pessoa e 
profissional, a partir de esforço próprio para atenuar suas limi
tações e aproveitar suas potencialidades, mediante construção , 
analise e avaliação do auto-conceito. Entre os comportamentos que 
expressam o auto-desenvolvimento foram selecionados: ampliar suas 
experiências no sentido desejado, construir uma auto-imagem real, 
aprimorar seus conhecimentos e avaliar seu quadro de valores pes
soais e profissionais.

0 reagir ãs situações com empatia, desempenhàndo papéis dî  

ferentes dos comumente desenvolvidos, também foi indicado como mu_i 

to relevante.

As competências e seus aspectos particulares,descritos an 

teriormente, consistem exclusivamente nos itens em que houve con

cordância absoluta de opiniões entre os representantes da educação 
formal e de educação não formal, conforme o nível escolhido para 

expressar a relevância ou a não relevância da competência.

Considerando as funções do profissional; planejamento,ava 

liação, assessoramento, coordenação e pesquisa os itens de maior 

discrepância entre as opiniões dos respondentes das duas ãreas de 
atuação estão relacionados ãs funções de assessoramento, nos pr£ 
cedimentos para coleta e armazenamento de informações, -nas técni

cas de dramatização, pratica de laboratorio (relações humanas) , 
exercícios de psicodrama, no uso de apostilas e nas formas de apre 

sentação da informação.
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Ainda no assessoramento, a coordenação de grupos de estu

do e o estabelecimento de esquemas de referência para comunicação 

também estão com opiniões bastante diversas quanto a relevância . 
Da mesma maneirada promoção de oportunidades fora da Instituição 
também dividiu opiniões em níveis extremos.

A função de pesquisa difere quanto â necessidade de levan 
tamento de literatura pertinente e â discussão de hipóteses de 
trabalho levantadas por esse processo.

0 processo de comunicação dentro da avaliação envolveu 

opinioes diversas quanto â analise do processo a partir da inter
pretação de resultados em função de objetivos.

Essa análise descritiva, realizada acima, enfatiza os as

pectos considerados não relevantes pelos representantes da educa
ção não formal em oposição âs opiniões reveladas pelos responden- 
tes da educação formal.

0 assessoramento utilizando audio-visuais é considerado 

não relevante pelos respondentes da educaçao formal e relevante 

pela educação não formal. Outros aspectos que apresentaram defasa 

gem entre as opiniões consiste na habilidade de sistematizar da

dos ou informações coletadas para implementar carreira-e s istema—  
de promoção funcional, considerada relevante para a educação nao 
formal, conforme seus representantes, e não relevante para a edu
cação formal, ressaltando-se o fato de que tanto a implementação 
de carreira quanto o sistema de promoção funcional são julgados 
relevantes como modalidades para desenvolvimento de recursos humâ  

nos, pelos dois tipos de respondentes.
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Essas são as maiores discrepâncias entre as opiniões, que 
juntamente com os aspectos comuns citados anteriormente, traçam o 

perfil da tendência de opinião dos respondentes pertencentes â 

educação formal e dos respondentes atuantes em educação não for - 
mal.

Mediante os resultados descritos, atinge-se a um dos obje 

tivos específicos previstos que ê o de identificar tendências de 

opinião sobre o grau de relevãncia das competências básicas defi
nidas para o supervisor educacional de recursos humanos em merca
dos de trabalho potenciais: sistemas de educação formal, educação 
em organizações empresariais, agências de prestação de serviços 
que desenvolvem recursos humanos para outras organizações, siste

mas de educação que atendem a setores determinados da economia e 

agências de educação de adultos.

Com a elaboração do suporte teórico, a partir de revisão 

de literatura e contatos com profissionais, foi alcançado o obje
tivo específico de:

- propor a caracterização do profissional, especialista em 

desenvolvimento de recursos humanos' e educação permanente, que po 

dera vir a ser denominado "supervisor educacional de recursos hu

manos ".__

0 seguinte objetivo específico também foi atingido, median 
te a parte teórica efetivada na metodologia do trabalho e as reco 
mendações finais que se seguem a esta seção:
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- determinar as competências básicas do "supervisor educa 

o-Lonat de recursos humanos", em caráter de proposta, para direcio 
nar um futuro currículo, em nível de pós-graduação, a ser elabora 

do para formação desse profissional.

Sendo os três objetivos específicos alcançados, o objeti

vo geral: iniciar estudos para desenvolvimento de área para forma 
ção,em nível de pós-graduação, do especialista em desenvolvimento 

de recursos humanos e educação permanente ê conseguido por abran 

gência dos demais.

4.4. Recomendações para orientar a elaboração de proposta 

curricular para a formação do supervisor educacional de recursos 

humanos, em nível de pós-graduação.

Após o estudo realizado, definem-se alguns aspectos a se

rem considerados para uma elaboração de proposta curricular para 
formação do profissional supervisor educacional de recursos huma

nos, em continuidade a este trabalho. Recomenda-se que:

- Seja organizado curso para a formação desse profissional 
em nível de pós-graduação no sentido lato - especialização - em 
Universidades que possuem experiência e realização em Curso de 

Mestrado na área" educacional, jâ credenciado peio-Conselho Fede - 

ral de Educação;

- a articulação seja efetivada dentro de Departamentos e 
entre Departamentos que atendem a cursos diversos no sentido de 

possibilitar o enriquecimento maior do currículo a ser oferecido;
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- sejam estudadas modalidades alternativas de currículo , 
não tradicionais, livres de restrições de tempo e local, para aten 
dimento ãs necessidades da natureza da clientela;

~ o currículo de especialização para o profissional seja 
fundamentado em "educação para a competênc-Ca";

- seja alvo de estudo a viabilidade de implantação da ins 
trução personalizada como estratégia de ensino individualizado,na 
qualidade de processo de instrução bãsica do currículo;

- sejam considerados como objetivos do currículo as compe 
tências bãsicas identificadas neste estudo, para o supervisor edu 
cacional de recursos humanos;

-'sejam desenvolvidos maior número de estudos e pesquisas 
sobre competências bãsicas de profissionais diversos como orienta 
ção para a organização dos processos curriculares; ..

- seja ampliada a definição de outras competências para o 
profissional em questão, mediante novos estudos teoricos e pesqujL 
sas de campo entre as pessoas que atuem em desenvolvimento de re
cursos humanos;

- sejam divulgados os resultados do presente estudo em 
Seminãrios, Congressos e Encontros de cunho educacional, tanto com 
envolvimento em educação formal, bem como orientados para educação 
não-formal; •



242

- áeja implementado o currículo baseado em competências 
básicas, em caráter experimental para formação do supervisor edu 
cacional de recursos humanos, mediante a efetivação de acordos en 
tre a Universidade Federal do Paraná - através da Coordenação dos 
Cursos de Põs-Graduação e Setor de Educação - e os sistemas de 
educação formal e não-formal, bem como organizações de diversas 
naturezas, que responderam ao instrumento, demonstrando interesse 
pelo assunto e entusiasmo pela proposta.
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Os termos listados abaixo, que não possuem referência es
pecífica após sua definição, foram conceituados pela autora deste 
trabalho.

ANÁLISE - no presente estudo consiste na habilidade de ex 
trair da realidade ou de materiais diversos os elementos que pos
sibilitam a execução de ações planejadas, a partir da compreensão 
dessa realidade ou do material examinado.

APRECIAÇÕES - neste estudo possui o significado de compor 
tamentos ocorridos a partir da escolha de uma ação com base em 
sentimentos e compreensão dessa ação.

ATITUDES - indicam o domínio da organização de sentimentos, 
crenças e predisposições num indivíduo :conduziiido-o a comportar - 
se como o faz. Envolvem a interação entre o aspecto cognitivo, af£ 
tivo e de ação resultando na expressão do comportamento.

AUTODESENVOLVIMENTO - para fins deste estudo, ê o processo 
de aprimoramento constante do desempenho como pessoa e profissio
nal, a partir de esforço prõprio para atenuar suas limitações e 
aproveitar suas potencialidades, mediante construção, anãlise e 
avaliação do auto-conceito.
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COMPETÊNCIAS BÃSICAS - conhecimentos, habilidades, atitu - 
des e apreciações, geralmente requeridas para o desempenho bem 
sucedido das funções que caracterizam determinado tipo de ativida 
de profissional.

COMPROMETIMENTO - ê considerado como processo de internai! 
zação e ajustamento de valores que permite a ação da pessoa de 
acordo com suas opções, devido ao estabelecimento de um compromi^ 
so individual com os valores selecionados e hierarquizados por ela 
mesma. .

COMUNICAÇÃO - no presente estudo assume o sentido de próce£ 
so de proporcionar, compreender e obter informação entre pessoas, 
a partir de fontes diversas.

CONHECIMENTOS - no presente estudo constituem dados e con - 
ceitos, colhidos de fontes diversas por procedimentos variados que 
orientam a aplicação de procedimentos de trabalho. Dentro da pala 
vra dados pretende-se envolver todos os elementos referentes a 
situações e fatos particulares e gerais, e conceitos compreende 

. todos os significados assimilados, seja a partir de contato com 
métodos, processos, modelos, princípios, estruturas.

CRIATIVIDADE - para este estudo ê o processo de reorganiza 
ção de elementos diversos, produzindo uma nova forma de ação não 
percebida e/ou experimentada anteriormente pelo agente inovador.
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DESEMPENHO - toda atividade ou conjunto de atividades desen 
volvidas para alcance de objetivos determinados.

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - processo que se carac 
teriza pelo conjunto de medidas psicopedagõgicas propiciadoras de 
oportunidades para melhoria de desempenho facilitando melhor inte 
gração ao ambiente de trabalho, maior realização pessoal e conse
qüente aumento de produtividade aquelas pessoas que executam suas 
funções numa organização e que são possuidoras de um potencial de 
trabalho. .

  EFICÁCIA ~ " são os fins ou resultados cujo alcance constitui ■

a preocupação fundamental da organização e da administração". MATTOS, 
Alexandre M. 1975 , p. 19.

EFICIÊNCIA - "execução da coisa certa3 no tempo certo3 no lugar certo e 
pela pessoa certa". BENN, A. E. 1964, p. 82.

ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E EDUCA 
ÇÃO PERMANENTE - profissional da ãrea de educação apto para implan 
tar e manter em qualquer tipo de organização, um clima propicia - 
dor de condições para aperfeiçoamento das pessoas atuantes, a par 
tir do aproveitamento de seus potenciais numa dimensão de proces
so constante de atualização do ser humano, compatibilizando os ob 
jetivos da organização e os objetivos individuais das pessoas en
volvidas.
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EXECUÇÃO - área de competência, selecionada neste estudo, 
associada predominantemente as funções do profissional com envol
vimento de habilidades, conhecimentos, atitudes e apreciações,que 
possibilitam a efetivação desta ãrea.

HABILIDADES - padrões de ação que fazem parte do comporta 
mento adaptativo e que, ao serem de domínio de um profissional per 
mitem a execução de suas funções com maior segurança, precisão e 
rapidez, garantindo um desempenho bem sucedido.

INFORMAÇÃO - no presente estudo assume o significado de 
ãrea da competência profissional que envolve a interpretação è 
analise de dados e conceitos como forma de apreender e estruturar 
o conhecimento sobre a realidade, constituindo-se em conteúdo do 
processo de comunicação.

ORGANIZAÇÃO - "e a associação sistemática de partes, inter_ 

dependentes a fim de formar um todo unificado, através do qual a 

autoridade, a coordenação e o controle possam ser exercidos para 

alcançar um objetivo previamente e s t a b elecido . Organização e es - 

trutura e relações humanas". MATTOS, 1975, p. 9.

ORGANIZAÇÕES DE DIVERSAS NATUREZAS QUE DESENVOLVEM PROGRA 
MAS DE EDUCAÇÃO - no presente estudo são as organizações escola - 
res da Rede Particular de ensino e empresariais, constituem o mer 
cado de trabalho potencial para o supervisor educacional de recur 
sos humanos.



249

PROCESSO - desenvolvimento de atividades que se sucedem or
denadamente e se interrelacionam visando atingir um fim previamen 
te estabelecido, apresentando uma tal dinamicidade que se torna , 
de modo geral, dificil de determinar rigidamente um começo e um 
fim, ou uma seqüência fixa de eventos.

PROCESSOS COGNITIVOS - consiste no conjunto de habilidades
interrelacionadas e organizadas em dimensão intelectual envolven
do apreensão de conhecimentos e comportamentos associados com me 
mõria, raciocínio, resolução de problemas, formação de conceitos 
e pensamento criador. Neste trabalho referem-se a habilidades de 
preparação e reorganização de materiais diversos e de aspectos da 
realidade, visando a consecução de um resultado particular (dados 
e conceitos analisados, ou mensagens comunicadas, ou problemas r£
solvidos ou atos criativos e inovadores).

PROCESSOS CONATIVOS - consiste no conjunto de expressões de 
caráter pessoal em dimensão afetiva, envolvendo interações do in
divíduo consigo mesmo, com os outros, com ideias e com coisas,das 
quais resultam atitudes e valores que dizem respeito ã identifica 
ção e desenvolvimento de metas pessoais, propõsitos, aspirações , 
ã organização de esforços e ã mobilização de recursosnnecessários 
â consecução de objetivos. Neste estudo foram selecionados o com
prometimento e o auto desenvolvimento.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS - como intervenção na realidade pró
xima, a partir da definição de uma situação, da análise de dados 
dessa situação, bem como do levantamento de alternativas para modî  
ficá-la e seleção das mais adequadas ã realidade, chegando ã im - 
plementação das alternativas selecionadas. ,



250

SISTEMAS DE EDUCAÇÃO FORMAL ■- no presente estudo são as 
Redes de Ensino Estadual e Municipal, responsáveis pela efetivação 
do ensino em nível de l9 e 29 graus. no Estado do Paranã e em nível 
de l9 grau na cidade de Curitiba, respectivamente. Ambos represen 
tam ■ mercado de trabalho potencial para o supervisor educacional 
de recursos humanos..

SISTEMAS DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL - no presente estudo são 
constituídos pelos diversos Departamentos e Agências, seja em ní
vel Federal e/ou Estadual e/ou Municipal, que constituem o apoio 
especificamente aos três setores da economia: SENAR, SENAC e SENAF 
e ã estrutura educacional supletiva de adolescentes e adultos : 
MOBRAL*.

VALORAÇÃO - ê a ãrea da competência profissional que con
siste na expressão de um "comportamento assaz sólido e estável pa 

ra assumir as características de uma crença ou de uma atitude. O 

comportamento é m o t i v a d o ... por compromisso individual com o valor 

fundamental escolhido". LANDSHEERE, Viviane § LANDSHEERE,Gilbert, 
s.d., p. 166.

VIVÊNCIA - ê a ãrea da competência que compreende a baga
gem de experiências acumuladas pelo indivíduo durante o exercício 
profissional e em outras esferas de atuação, adquirindo significa 
do pessoal a partir de sua interação com as coisas, idéias, consjL 
go mesmo e com outras pessoas. Estas experiências são reelaboradas 
e ficam pertencendo ao domínio do profissional, influindo no desem 
penho de suas funções.

* Os Sistemas serão identificados por extenso no Anexo 2.
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. SR(a ) r e s p o n d e n t e

O presente'questionário constitui-se no instrumento de coleta de dados para um trabalho de 
conclusão de ivlestrado em Educação da Univn cidade Federal do Paraná sobre currículo para a 
formação do profissional que terá a seu curgo, especificamente, o desenvolvimento de re
cursos humanos, Esse profissional atuará im organizações de diversas naturezas, que apre
sentem ou desejem ter programas educacionais, bem como em nível de sistemas de educàçao 
fonnal.

Tal proposta curricular, se implementada, será de grande validade para as empresas e sis
temas de ensino, pois garantirá a existência de especialistas, devidamente capacitados,que 
possibilitarão a preparação constante e contínua de um quadro de profissionais atuantes e 
produtivos em suas funções. Será também de muito interesse para as pessoas que já traba
lham em desenvolvimento de recursos humanos com formações diversas em cursos superiores , 
mas não específicas para o tipo de trabalho a que se dedicam, e, para aqueles que desejam 
ocupar-se com educação permanente, como um novo campo de atuação.

0 referida currículo está centrado em competências básicas, e, o presente instrumento ob
jetiva levantar as competências que, em sua cpinião, sejam consideradas essenciais (dentre 
as muitas apresentadas) para esse profissional.

Agradecemos suas opiniões, de muita validade para o prosseguimento de nosso trabalho, en
fatizando o seguinte:

- solicitamos que sejam respondidos todos os itens;
- nossa testagem preliminar demonstrou que o questionário poderá ser 

preenchido em 40 minutos, no máximo;
- poderá- ser encaminhado um sumário dos resultados ao respondente in— 

teressado pelo estudo, bastando, para isso, que indique seu nome e 
endereço abaixo.

Estou interessado em receber o sumario dos resultados da pesquisa.

NOME: , ___ __________________ __ _______________________

ENDEREÇO:____ ___________ ___________  _______________
CIDADE:_________ __________________CEP.:______________  .

Solicitamos que seja enviado o instrumento respondido à prof. CORINA LÚCIA COSTA RAMOS - 
endereço: Rua DAVID CARNEIRO, 328 ap.104 CEP: 80000 - CURITIBA - PR, até a data de 25 de 
julho de 1980. ■ •

OBS.: Anexamos, para sua maior conveniência, envelope pré-endereçado.
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En s t r u ç Oe s  .

0 questionário compõe-se de três partes:

1 PARTE: breve caracterizarão do respondente.

II PARTE: discriminação das competências do profissional responsável por desenvolvimento 
de recursos humanos, que poderá v/ir a ser 'denominado de supervisor educacional 
de recursos humanos r ou, de acordo con a especificação adotada pela organiza
ção ou sistema em que irá atuar.

... Solicita-se sua colaborarão no sentido de assinalar, para cada competência apre 
sactada, o número que julgar representativo de sua opinião, considerando o se- 

significado: . • .

COMPETÊNCIA ...
: (E) = EXTREMAMENTE RELEVA" TE

(4) = MUITO RELEVANTE
(â) = RELEVANTE .

. . . (2) = FGUCr' RELEVANTE
(T) = NADA RELEVANTE

Exemplo:
discriminar formas diversas para desenvolvimento de recursos humanas, entre 
as quais:

a) treinamentos . 5 4 3 2 1
b) planejamento de carreira 5 4 3 2 1
c) sistema de promoção” 5 4 3 2 1

—Se considerar a competência apresentada relevante em seus três aspectoSj rea
lize desta forma a marcação: .

. a) treinamentos 5 4 @  2 1
b) planejamento de carreira 5 4 (§) 2 1
c) sistema de promoção 5 4 © 2  1

- Sô considerar que os itens a, b, c, referentes à competência apresentada/são 
extremamente relevantes, deve circular o ri5 5 em todas as alternativas.

a) treinamentos © 4  3 2 1
b) planejamento de carreira © 4  3 2 1
c) sistema de promonao © 4  3 2 1

OBS Haverá possibilidade de nue exista diferença na sua opinião sobre os,
graus de relevância dos diversos aspectos discriminados em cada competência. 

. Nesse caso, para cada aspectn, será necessário circular o número correspon
. dente au significado atribuído:

' exemple:
a) treinamentos 5 4 3 © 1

• ... b) planejamento de carreira © 4  3 2 1
c) sistema de promoção 5 4 (3) 2 1
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III PARTE: em aberto para sugestões:
S n l i c i t a - s e  o a p n b r i P P  d .  o u t r a s  s o „ p e t ê n c i a s  O e - * »  *  r e l a v ã n c i a  p a r a  a  

f o r m a ç ã o  d e s t a  p r c f i s s i . , r , a l  .  n i o  i n c l u í d a s  n o  p r e s e n t o  i n s t r u m e n t o ,  t a .  c o t a

comentários livres. • '

I PARTE: CARACTERIZAÇAO DO RESPONDENTE

Complete os seguinte dados, por gentileza:

1) Tipo de organização ou sistema em nue está atuando: 
( ) ern empresa do setor primário da economia.
( ) em empresa do setor secundário da economia*
( ) em empresa do setor terciário da economia.
( ] no sistema de educação estadual
( ) no sistema de educação municipal.
( ) no sistema de educação particular.
(  )         . . . . . . ------------------

2) Cidade ern que desenvolve suas funnoes:

3a)já existe a preocupação nesta(e) organização/sistema a respeito do desenvolvimento de 
seus recursos humanos?

( ) sim ( ) H3o .
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3b)Assinale sob que aspectos existe essa preocuparão:
( ) projetos de qualificação profissional 
( ) treinamentos específicos.
( ) planejamento de carreira .
( ) sistema de promoção funcional 
( ) proje' s de aperfeiçoamento 
( ) projetes de especializarão 
( ) assessoramento contínuo
( ) oportunidades de cursos fora cia Instituição ou Sistema 
( ) avaliação de desempenho
( ) avaliaç.ãc de potencial

(  )     . . . . .          .

( )        .....
3c) Assinale os objetivos pretendidos com o desenvolvimento de recursos humanos

- em termos gerais - 
) atender aos interesses da organização ou sistema
) atender aos interesses individuais do pessoal

- em termos específicos - 
) atualizar o profissional em trabalhos executados regularmente
) desenvolver habilidades e conhecimentos 
) preparar para tarefas específicas 
) usufruir de dedução do Imposto de Renda 
) pr mover a comunicarão interpessoal 
) avoliar o desempenho profissional
) mudar as rotinas estabelecidas .
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4a) Existe um setor específico na organização ou no sistema cujo objetivo seja desenvolvi- 
mentj dos recursos inumanos?

( ) sim ( ) não

4b) Qual a denominação desse setor?

4c) Qual a formação do responsável p ilo setor?

II PARTE: COMPETÊNCIAS BÁSICAS'DO PROFISSIONAL "SUPERVISOR EDUCACIONAL DE RECURSOS HUMANOS* 
A SER FORMADO

OBS: Competência básica assume, no presente instrumento o sentido de: conhecimentos, habili
dades y atitudes e apreciações, geralmente requeridas para o desempenho bem ' sucedido 
das funções que caracterizam determinad tipo de atividade profissional.

Assinale, para cada competência apresentada, o número que julgar representativo de 
sua opinião, considerando o seguinte significado:

COMPETÊNCIA....
(sjf = EXTRB/IAMENTE RELEVANTE 

(4)= MUITO. RELEVANTE 
©  o RELEVANTE 

. ©  = POUCO RELEVANTEG>- NADA RELEVANTE



0 PROFISSIONAL DUE ATUARA COMO SUPERVISOR EDUCACIONAL DE RECURSOS HUí.iAMOS 
(AíiQIENTE DE EDUCAÇÃO FORMAL OU DE EDUCAÇÃO Ol 0RDANIZA0ÕE3 DE DIVERSAS NA 
TUREZA3) DEVERÁ: • .

' . . . ~ ~ f * ]na analise e utilizaçao de informações, ser apto a:
1. identificar prioridades na busca de informações para:

a) assuntos específicos de treinamentos 5 4 3 2 1
b) estuclc de novas modalidades para desenvolvimento de recursos humanos 5 4 3 2 1
c) análise de problemas detectados 5 4 3 2 1
d) ampliação de conhecimentos próprios 5 4 3 2 1
e) oferta de subsídios a outros setores 5 4 3 2 1
f) inovação de procedimentos pedagógicos 5 4 3 2 1
g) estudo sobre educação permanente 5 4 3 2 1

na análise e utilização de informações,ser apto a :
2, selecionar conteúdos de intê#esse para transmissão de informações em:

a' treinament ;s . 5 4 3 2 1
b) projetos de aperfeiçoamento 5 4 3 2  1
c) projet'3 de especialização 5 4 3 2 1
d) programas de qualificação profissional 5 4 3 2 1
e) reciclagens 5 4 3 2 1
f) reuniões de estud-o 5 4 3 2 1

[*■) 083: informações são dados e conceitos interpretados e analisados, colhidos * 
de fontes diversas, que constituem conteúdo do processo de comunicação 
e orientaiii a aplicação do procedimentos de trabalho...

267 .

na análise e utilização de informações,-ser apto a :
3. interpretar dados ou informações a partir de elaboraçao e aplicaçao de:

a) roteiros de entrevistas

b) questionários
c) instrumentos para observações
d) fichas para acompanhamento
e) planilha para exame de documentos
f) escalas de avaliaçno
g) testes de conhecimentos
h) testes de desempenho
i) projetos, de pesquisa

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1
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n a  análise'e utilização de informações, ser apto a ;
4, sistematizar dados ou informações coletadas para:

a) planejar programas de treinamento 5 4 3 2 1
b ) planejar programas de qualificação 5 4 3 2 1
c) planejar programas de aperfeiçoamento 5 4 3 2 1
d) planejar programas de especialização 5 4 3 2 1
e) implementar sistema de carreira . 5 4 3 2 1
f) implementar sistema de promoção funcional 5 4 3 2 1
g) coordenar grupes de estudo . 5 4 3 2 1
h) estabelecer esquemas de referência para comunicanões dentro doasses 

soramento. . ( _ . . ........ 5 4.3 2 1
i) implemenlar novos procedimentos de trabalho 5 4 3 2 1
j) avaliar alternativas de solução para problemas específicos 5 4 3 2 1
1) analisar situaoões-prnblema 5 4 3 2 1
m) discutir hipóteses de trabalho levantadas em pesquisa 5 4 3 2 1
n) elaborar instrumentos para comunicação (relatórios, projetos ...1 5 4 3 2 1
o) facilitar tomada de decisão individual 5 4 3 2 1
p) facilitar tomada de decisão administrativa 5 4 3 2 1

na análise e utilização de informações, ser apto a : .
5. identificar os procedimentos mais adenuados para transmitir informa-r.3esj 

tais cnmc: .
a) palestras
b) seminários '
c) reuniões
d) informes escritos
e) apostilas
f) gravações
n) boletins informativos
h) video-tape
i] jornal (mural ou impresso)

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1



, V .  „ 269na analise e utilização de 'informações, ser apto ,?>:
6* selecionar procedimentos de feedbac!c (retroalimentzr.ão) de comunicações *

realizadas para informação do pessoa^ a fim de:
a) verificar o nível de compreensão da clientela 5 4 3 2 1
b) levantar pontos para esclarecimentos 5 4 3 2 1
c) definir tópicos para aprofundamento em outras comunicações 5 4 3 2 1
d) corrigir desvios da comunicação 5 4 3 2 1
e) reforçar aspectos da comunicação realizada 5 4 3 2 1
f) escolher outras técnicas de comunicação 5 4 3 2 1

na análise e utilização informações, ser apto a :
^% interpretar resultados cbtidos em' função de objetivos, para informar 

aos interessados quanto:
a) aos desempenhos individuais 5 4 3 2 1
b) ao rendimento do grupo ........  • ... 5 4 3 2 1
c) a avaliação de projetos 5 4 5 2 1
d ) à avaliação do setor de recursos humanos 5 4 3 2 1
e) à análise do processo de comunicarão 5 4 3 2 1
f) às experiências educacionais realizadas 5 4 3 2 1
g) à implantação de inovações 5 4 3 2 1

na análise e utilizarão de informações; ser aptc a :
8. sistematizar procedimentos para coleta contínua e armazenamento de in— 

formaroes para utilização da organização ou sistema, mediante:
a) consultas a bibliotecas
b) visitas a instituições especializadas em assuntos específicos
c) contatos com editoras
d) consultas a periódicos especializados
e) criarão de banco de dados
f) contactos com universidades

5 4 3 2 1
r -  4- 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

na análise e utilizarão de informações-, ser apto a :
9. conceitUwJT educação permanente como atendimento constante à formaçao ge 

ral e/ou específica das pessoas num processo constante de atualizaçao 
para:
a) melhoria de desempenho 5 4 3 2 1
b) atendimento aos interesses individuais 5 4  3 2 1
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c) desenvolvimento do potenciais
d)atendimento às necessidades da organização/sistema

na.análise s utilização de informações, ser apto a :
10. definir treinamento cc-mo unn situação educacion”! composta de:

a) levantamento de necessidades
b) elaboração de programação, - .
c) implementação e execurão dos programas
d) avaliação dos resultados ‘ i
e) acompanhamento do pessoal envolvido, posterior ao treinamento

na análise e utilização de informações, ser apto a :
1 1. discriminar fórmas diversas para desenvolvimento de recursos humanos, 

entre as quais:
a ) treinamentos
b) planejamento de carreira
c) sistema de promoção

n a  análise e utilização de informações, ser apto a :
12. interpretar os fatores a serem considerados em qualquer forma de apren 

dizagem, a saber:
a) motivação e interesse
b) quantidade e complexidade do que deve ser aprendido
c) identificação do desempenho correto a ser atingido
d) avaliação dos resultados obtidos
e) comunicação dos progressos de aprendizagem
f) duração e distribuição das atividades,segundo o ritmo diferenciado 

das pessoas
g) solicitarão adequada ao aprendiz

.5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

>4 3 2 1 
> 4 3 2 1 
>4 3 2 1

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1
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na análise e'utilizarão de informanoes, ser apto a :
selecionar ns fatores principais para ocorrência c!a comunicarão, entre 
cs quais:
a).conhecimento das características da audiência 5 4 3 2 1
b) atualidade da mensagem 5 4 3 2 1
c) utilização de fonte com poder de impacto 5 4 3 2 1
d) clareza da mensagem 5 4 3 2 1
e) consistência da mensagem de acordo com os valores da audiência 5 4 3 2 1
f) escolha do tipo de canal adequado 5 4 3 2 1
g) utilização- de fonte com credibilidade 5 4 3 2 1
h) apresentação da merma informarão de diversos modos 5 4 3 2 1

na.analise e utiliza^ac de informaroes, ser apto a:
14,.caracterizar a dinarnica da motivaçCD considerando os momentos de:

a) tomada de consciência dg valor do estímulo (objeto, pessoa, situa
ção ou conhecimento) para o escuema geral da vida da pessoa 5 4 3 2 1

b) relaoionamento subjetivo da pessoa com o valor conscientizado 5 4 3 2 1
c) produção de esforço até alcançoro objetivo que representa o valor

aceito 5 4 3 2 1

na analise e utilizarão de informarpe*;, ser apto a :
15,. identificar todo o indivíduo como um processador de informanoes com 

foses distintas oue devem ser consideradas, a saber:
a) exposição ã informação 5 4 3 2 1
b) percepção da informarão 5 4 3 2 1
c) compreensão do que é percebido 5 4 3 2 1
d) opinião sobre a informarão 5 4 3 2 1
e) retenção da informação 5 4 3 2 1
f) retorno ã informação retida 5 4 3 2 1
g) tomada de decisão mediante ã informação retomada 5 4  3 2 1
h) comportamento manifesto resultante da decisão . 5 4 3 2 1
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ne analise e utilização de Informações, ser apto o: '
16». determinar qualquer inovação em padrões de acao, ao atuar como agente 

de mudança,, nos aspectos de:
a) atitudes .
b) valores

’ ! c) habilidades '
d) relacionamentos ' -
e) conhecimentos
f) preparação para a ação .

5 4 3 2 1 
5 4  3 2 1 
E 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1

na análise e utilização rie informações, ser apto a :
17. sistematizar técnicas de liderança de acordo com o conceito selecio. 

nado:
a) "habilidade de exercer influência interpessoal por meio da comuni 

.cação para. a consecução de um objetivo comum"

b) "início de uma nova estrutura ou procedimento para realizar cu pa 
ra mudar os objetivos de uma organização"

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

0 PROFISSIONAL QUE ATUARÁ COMO SUPERVISOR EDUCACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
(AMBIENTE DE EDUCAÇÃO FORMAL OU DE EDUCAÇÃO Ef.fl ORGANIZAÇÕES DE DIVERSAS NA 
TUREZAS) DEVERÁ:

na vivência de apreciacoes,  ̂ser apt": a :
18, aceitar qualquer pessoa com suas características próprias e diferen-’ 

ciadas 5 4 3 2 1

na vivência de apreciacoes, ser apto a :
19. conviver com situações variadas para: •

a) interagir com profissionais diversos
b) observar detidamente outras realiJades
c) analisar alternativas diferentes de trnbalho
d) avaliar esquemas de ação não utilizados
e) ’informar-se para tomar decisões
f) colher dados para planejar ação inovadora
g) perceber outros pontos de vista

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1
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na vivência de apreciações, ser apto a:
20, conhecer-se totalmente ern suas limitações e potencialidades para:

a) ampliar suas experiências no sentido desejado
b) construir uma auto-imagem real
c) desenvolver sua*s habilidades
d) interagir com mais autenticidade
e) aprimorar seus conhecimentos
f) desenvolver sua autc-estima
g) estruturar seu auic-conceitn
li) conduzir com mais objetividade a avaliaç.ao de-outras pessoas 

- i) avaliar seu quadro de valores pessoais e profissionais

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1

na vivência de apreciações, ser apto a :
21 • agir com discrir.ão na avaliação de:

a) fatos
b) acontecimentos
c) pessoas.
d) opiniões
e) objetivos
f) procedimentos
g) aspectos estruturais da organi zar.an ou sistema

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 5 2 1

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1

na vivência de apreciações, ser apto a:
22* a_tuar com perseverança en relação a compromissos assumidos considerando:

a) prazo previsto 5 4 3 2 1
b) objetivos estabelecidos 5 4 3 2 1
c) diretrizes traçadas 5 4 3 2 1

(*).apreciajões são comportamentos que ' correm a partir da escol ia de uma 
ação com base em sentimentos é cmpfaensao dessa acao.
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0 PROFISSIONAL ÇUE ATUARÁ COMO SUPERVISOR EDUCACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
(AMBIENTE DE EDUCAÇÃO FORMAL OU DE EDUCAÇÃO EM ORSANIZAÇDES DE DIVERSAS 
NATUREZAS) DEVERÁ:
na comunicação de vivências, (*) ser apto a:
23. propor oportunidades de reflexão individual-grupal a partir de comunica 

pão de vivências no propesso de desenvolvimento de recursos humanos, me 
diante:
a) exercícios de auto-analise 5 4 3 2 1
b) treinamento em comunicação interpessoal 5 4 3 2 1
c) técnicas de dinarnica de grupo 5 4 3 2 1
d) prática de laboratório de relações; humanas 5 4 3 2 1

na comunicação de vivências,ser apto a :
24* estabelecer condioões favoraráveis á ^omunicação interpessoal espontar % 

nea em situações de treinamentormeríiante: .
a) técnicas "quebra-gelo" 5 4 3 2 1
b) situações de dramatização 5 4 3 2 1
c) técnicas não diretivas 5 4 3 2 1
d) exercícios de simulação 5 4 . 3 2 1

na comunicação de vivências,ser apto a:
25, argumentar a partir de análise em grupo, sobre situações ricas de estí 

mulos, visando:
a) modificar atitudes 5 4 3 2 1
b) ampliar conhecimentos ' 5 4 3 2 1
c) treinar habilidades 5 4 3 2 1
d) reformular padrões de ação 5 4 3 2 1
e) avaliar padrões de julgamento 5 4 3 2 1
f) melhorar desempenho profissional 5 4 3 2 1
ç) preparar a implementação de aspectos planejados 5 4 3 2 1

(*) vivências são experiências çue o indivíduo acumula durante o exercício 
profissional e m e  adquirem significado pessoal devido á interação da 
pessoa com as coisas e com as outras pessoas.
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nacoiriunicacão de vivências, ser apto a:
26. discutir procedimentos, a partir das experiências comunicadas, como al 

ternativas de acao futura para:
a) solucionar problemas específicos 5 4 3 2 1
b) modificar rotinas de trabalho 5 4 3 2 1
c) desenvolver criatividade 5 4 3 2 1
d) criar esduemas para mudança planejada 5 4 3 2 1
e) planejar a execunão de tarefaç 5 4 3 2 1

0 PROFISSIONAL QUE ATJARÂ COMO SUPERVISOR EDUCACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
(AMBIENTE DE EDUCAÇÃO FORMAL OU DE EDUCACÃO Er* PROAMIZACOES DE DIVERSAS 
NATUREZAS) DEVERA:
na execução de funções, ('Ç̂ ser apto a: .
27. organizar, com* função da supervisão educacional, o planejamento para 

desenvolvimento dos recursos humanos atuantes na organização ou siste 
ma a partir dos dados da realidade, s^b .os aspectos de:
a) preparo para tarefas específicas .
b) elaboração de projetos de atualização e manutenção na atividade
c) elaboração de projetas para aperfeiçoamento profissional
d) revisão da política ds recursos humanos
e) levantamento das necessidades da organização ou sistema 
f') analise de funoães
g) levantamento das necessidades dc pessoal
h) previsão dcs custos com programas de desenvolvimento
i) previsão dos procedimentos (técnicas e material didátic-) a serem 

utilizados na execunão dos treinamentos e outras modalidades de 
desenvolvimento

j) seleção e organizarão de conteúdos, em cooperação com os executo
res dos treinamentos específicos

1) estabelecimento1 de netas para o processo de educação permanente
m) formulação de objetives específicos em termos de desempenho

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1
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na execução de -funções, ser apto a:
28. desenvolver, cor,10 funnão da supervisão educacional, a coordenação de 

grupos de pessoas pua desempen! :am atividades de desenvolvimento pes- 
soal-prcfissional, visando:
a.) alcance de objetivos individuaj.3 5 4 3 2 1
b) atinriment > çle objetivas comuns 5 4 3 2 1
c) aumente da motivarão das pessoas 5 4 nu 2 1
d) diminuição do nível de conflito interpessoal nwj 4 3 2 1
e} desencadeamento de lideranças 5 4 3 2 1
f) manutenção de ritmo apropriado ãs necessidades 5 4 3 2 1
g) facilitação para ocorrência do processo de comunicarão 5 4 3 2 1
h) obtenção de coesão e cooperação no desenvolvimento da programação 5 4 3 2 1

na execução de funções, ser apto a:
29.providenciar,, como função da supervisão educacional, o assessoramen 

to aos recursos humanos, mediante procedimentos determinados, entre 
os 'quais : ' .
a) cursos
b) orientação aos executores de treinamentos específicos
c) reuniões de estudo
d)seminários
e) conferências por especialistas
f) elaboração de apostilas
g) audição de gravações de comunicações técnicas
h) debates
i) utilização de audio-visuais 
j) demonstrações
1) promoção de oportunidades fora da instituição

(*) funções são operações que envolvem um determinado numero de tareras 
que caracterizam um dado tipo de atividade profissional.

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1



277

na execur.ão de funçoss, ser apto a:
30,. coordenar, como função da supervisão educacional, a avaliação da pro, 

posta para desenvolvimento dos recursos humanas, enquanto procesBD e 
produto, mediante: '
a) elaboração de instrumentos
b) aplicacão de instrumentos .
c) controle dos resultados
d) realimentacão do processo
e) correnão dos desvios detectados
f) aperfeiçoamento da proposta"
g) reformulação de diretrizes '
h) medida de desempenho individual
i) apreciarão do potencial humano
j) elaborarão de instrumentos para informar os resultados 
1) coleta de dados para replanejamento 
m) emissão de pareceres a setores interessados

na execução de funroes, ssr_aPtp_a: .
31 e programar, como função da supervisão educacional, a pesquisa relacio 

nada com desenvolvimento de recursos humanos e educacao permanente, 
objetivando:
a) solurão dos problemas detectados . . .....
b) intervenção na realidade mediahte propostas concretas
c) organização e testagem de esquemas de mudança
d) identificação de formas de ação inovadoras
e) conhecimento científico ria realidade próxima
f) coleta de subsíuios para tomada de decisão
g) comprovação ou rejeição de hipóteses de trabalho formuladas

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
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0 PROFISSIONAL QUE ATUARÄ COMO SUPERVISOR EOUCACIOMAL OE RECURSOS MUNAMOS 
(AMBIENTE DE EDUCAÇÃO FORMAL OU DE EDUCACÃO EM OROAMIZACÕES DE DIVERSAS 
NATUREZAS) DEVERA:
no desempenho de habilidades, ser apto a :
32. interpretar materiais diversos para:

a) compreensão de novas informações
b) comunicarão em situação de assesscramerit:
c) apoio na solução de problemas específicos
d) embasamento para mudança planejada .
e) avaliação de desempenho
f) aperfeiçoamento pessoal-profissional

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

no desempenho de habilidadesf ser apto ar - ..
33. organizar a mensagem para comunicar, visando:

a) infamar com exatidão .
b) transmitir com clareza
c) obter compreensão dos interessados
d) facilitar a aplicação de novas informações
e) possibilitar diferentes modos de divulgação
f} estabelecer comunicação interpessoal mais objetiva

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1

no desempenho de habilidades, ser apto a: ..
34. redigir documentas diversos, entre cs nuais:

a) apostilas pare. assessoramente .
b) exercícios de instrução programada
c) relatórios de comunicacão
d) relatórios de avaliação
e) informes técnicos para assessoramente
f) planos de desenvolvimento dos recursos humanos
g) projetos específicos de modalidades para garantir n educa-ão perma 

nente
h) projetos de pesnuisa
i) relatórios de pesquisa ..

(*) habilidades são padrões de comportamento que, ao serem de domínio de 
um profissional permitem a execução de suas funcõe" com maior precisão 
e rapidez, garantindo um desempenho bem’ sucedido. ' . ■

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1
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nq.desempenho de habilidades, ser apto a:
pstudar alternativas variadas, a fim de selecionar as mais adequadas para:
a) planejamento de escuemas de mudança 5 4 3 2 1
b) asssssoramento aos recursos humanos - 5 4 3 2 1
c) coordenarão de grupos de trabalho 5 4 3 2 1
d) formularão de projetos de pesquisa 5 4 3 2 1
e) desenvolvimento de pesquisas 5 4 3 2 1
f) organização de comunicações , 5 4 3 2 1
g) solução de problemas específicos conhecidos 5 4 3 2 1
h) avaliação de hipóteses de trabalho 5 4 3 2 1
i) implementação da educarão permanente 5 4 3 2 1

no desempenho de habilidades, ser apto a;
35. indicar procedimentos novos para serem aplicados em situações de educa 

ção permanente, entre os quais: .
a) exercícios de criatividade •
b) técnicas de solução de problema
c) exercícios de simulação
d) prática em laboratório
e) técnicas de dramatização .
f) exercícios de psicodrama
g) instrução auto-diriqida

= h) instrução personalizada -

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4-3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 " 2 1 
5 4 3 2 1

0 PROFISSIONAL QUE ATUARÁ COMO SUPERVISOR EDUCACIONAL DE RECURSOS : IUUANCS 
(AMBIENTE DE EDUCAÇÁO FORMAL OU DE EDUCAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES DE DIVERSAS 
NATUREZAS) DEVERÁ:

no domínio de atitudes, ser apto a :
37. controlar reacoes_ emocionais in dese jáveis

a) mantendo tranqüilidade quando criticado
b) demonstrando calma diante de provocações
c) defendendo pontos de vista sem exaltação

. d) evitando que nroblemas particulares interfiram em seu desempenho

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1
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no domínio cie atitudes, ser aptn a:
^°lerari ™ binu 1 dades
a) procurando, com calirr , esclarecer situações confusas
b) resolvendo dúvidas apresentadas .
c) convivendo, sem ansiedade, com problemas

(*) atitudes indicam a organização num indivíduo de seus sentimentos, crer 
nas e predisposições a comportar-se como o faz.

5 4 3 2 1 
5: 4 3 2 1 
5 4 3 2 1

no domínio de atituues, ser apto a :
reafir com empatia (ver c mundo com "os olhos de outras pessoas11)
a) colocando-se no lugar d:.s outros para perceber novos ângulos de uma 

mesma situação
b) desempenhando papéis diferentes dos comumente desenvolvidos
c) procurando entender reaooes imprevistas

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1

no^domínio de atitudes, ser apto a:

^ • g;?j-_r, CQm espontaneidade
a) desempenhando livremente seus papéis .
b) apresentando desenvoltura na comunicação
c) demonstrando estar â vontade nas relações com os outros

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1

no domínio de atituries, ser apto a : 
aceitar frustações
a) não desanimando diante de insucessos
b) não abandonando atividades que não obtiverem, sucesso na primeira J 

tentativa
c) retardando o alcance de objetivos não atingidos, sem abandoná-los 
* entretanto

 d) interpretando o insucesso como crise passageira

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
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rio domínio de atitudes, ser apto a :
42. atuar com sociabilidade

a) respeitando a opinião alheia 5 4 3 2 1
b) não criando atritos desnecessários 5 4 3 2 1
c) dirigindo-se aos colegas com polidez 5 4 3 2 1
d)•considerando as percepções alheias 5 4 3 2 1
e) não menospreèando ninguém 5 4 3 2 1
f ) evitando dar ouvidos a comunicações carregavas de componentes. nmo 

cionais e intencionalmente dirigidas contra pessoas determinadas 
(fofocas) 5 4 3 2 1

0 PROFISSIONAL QUE ATUARA COMO SUPERVISOR EDUCACIONAL DE RECURSOS I-ÍUMAN03 
(AMBIENTE DE EDUCAÇÃO FORMAL OU DE EDUCAÇÃO - Eívl • 0RCANIZAÇOES DE DIVERSAS 
NATURE7.A3) DEVERÁ: ■ .

- (*") - na exPressno de valores? em funçao do trabalho, ser aptc a:
43. planejar cooperatiyamente

á) comunicando os objetivos pretendidos
b) identificando os objetivos individuais
c) revisando continuamente os objetivos
d) prevendo anão conjunta
e) realimentando o planejamento em conjunto

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

na expressão de valores y em função rio trabalho, ser apto a :
44. coordenar, controlando a coesão:

a) ao compartilhar sucessos alcançados
b) ao dividir dúvidas .
c) ao reexaminar os objetivos

' d) ao solicitar esclarecimentos na aça.
e) ao comunicar continuamente

5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1

(*) valores são certos conceitos, adotados por urna cultura, que, mais ou 
menos conscientemente, sao escolhidos pelo indivíduo, determinando o 
seu cuiviport a oent ; com característica de regularidade.



282

na expressão de valores, em função do trabalho, ser apto eu 
.45. assessorar, respeitando a individualidade;

a) ao aceitar sugestões . 5 4 3 2 1
b) ao esclarecer dúvidas 5 4 3 2 1
c) ao se adaptar ao ritmo individual dos outros 5 4 3 2 1
d) ao avaliar o progress de nado um dentro tís suas potencialidades 5 4 3 2 1
e) ao estimular o progress : de cada um a partir de seus desempenhos 5 4 3 2 1

na expressão de valores, em fundão dn trabalho, ser aptd a:
46. avaliar com objetividade :

a) ao informar os objetivos pretendidos . 5 4 3 2 1
b) ao comunicar os resultados obtidos . 5 4 3 2 1
c) ao realizar mensurações constantes 5 4 3 2  1
d) ao utilizar diversidade de instrumentos'de avaliação- 5 4 3 2 1
e) ao considerar procedimentos de autnavaliação 5 4 3 2 1
f) ao interpretar progresso do indivíduo em relaçao aos resultados

anteriores que ele próprio obteve 5 4 3 2 1

na expressão de valores, em função do trabalho,__ser apto a :
47. pesquisar com validade : •

a) levantando prioridades para investigara
b) formulando o problema
c) elaborando hi'oteses
d) determinando variáveis
e) levantando literatura pertinente
f) definindo procedimentos 
cj) elaborando instrument s
h) aplicando os instrumentos
i) analisando os resultados 
j) comunicando os resultados
1) apresentando recomendações paro novas pesquisas sobre educarão per 

manente

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
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0 PR0FIS5IDMAL QUE ATUARA GOMO SUPERVISDR EDUCACIONAL DE RECURSOS HJHANQS 
((AMBIENTE DÊ EDUCAÇÃO FORMAL OU DE EDUCACÃfT EM ORGANIZAÇÕES DE DIVERSAS
NATUREZAS j DEVERÁ:'

, (xA .nodomxncj de processos intelectuais3 ser apto a:
48, ytilizàr o processo de análise como habilidade tíe extrair da realidade 

ou de materiais diversos os elementos que possibilitara a execurão de 
açoes planejadas, a partir da compreensão, dessa realidade ou do mate
rial examinado 5 4 3 2 1

no domínio de processos intelectuais, ser apto a:
49* garantir o fluxo de comunicarão desejável, considerando comunicação co 

mQ o processo de proporcionar, compreender e obter informação entre 
psasoas, a partir de fontes, diversas 5 4 3 2 1

no domínio de processos intelectuais, ser apto a :
50.: aplicar procedimentos para resolução de problemas,», ̂ mediante intervenção

realidade próxima, a partir da definição de uma situação, da análise 
de dados dessa situapão, bem como do levantamento de alternativas para 
modificá-la e. seleção das mais adequadas à realidade, chegando à imple
mentação das alternativas selecionadas 5 4 3 2 1

no r‘omínio de processos intelectuais, ser apto a:
51. estruturar seu trabalha com criatividade (processo de reorganizarão de . 

elementos diversos, produzindo uma nova forma de ação não percebida e/
ou experimentada anteriormente pelo açente inovador) 5 4 3 2 1

(*) os processos intelectuais selecionados são habilidades que envolvem pre 
paração e reorganização de materiais diversos e também‘de aspectos da 

. realidade, visando a consecução de um resultado particular (dados e con 
ceitos analisados; mensagens comunicadas; problemas resolvidos; atos 
criativos e inovadores).



, 2 840 PRGFI3SIDNAL HUE ATUARA COMO SUPERVISOR EDUCACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
(AMBIENTE DE EDUCARÃO FORMAL CU DE EDUCARÃO Elvl CRCANIZARÜE3 DE DIVERSAS '
NATUREZAS) DEVERÁ:

. * "• /*)na vivência de processos conativcs, ser apto a ; . ,
52. desenvolver o comprometimento como processo ríe internalização e ajusta 

mento de valores que permite o ac.ão da pessoa de acordo com suas d o- 
çoes, devido ao estabelecimento de um compromisso individual com os va *
lores selecionados e hierarquizados por ela mesma 5 4 3 2 1

na .vivência de processos conativos, ser apto a:
53* buscar seu auto-desenvolvimentc (processo de aprimoramento constante do 

desempenho como pessoa e profissional, a partir de esforço próprio pa
ra atenuar suas limitações e aproveitar suas potencialidades,mediante 
construção, análise e avaliação do auto-conceito) 5 4 3 2 1

(*) .os. processos ccnativos (afetivos) selecionados dizem respeito h identi 
ficação e desenvolvimento de metas pessoais,propósitos, valores, atitu 
des e aspirações, à organização de -esforços e a mobilização de recur
sos necessários a consecução de objetivos.

PASSE, PGR FAVOR, A III PARTE DO INSTRUmENTQ
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Creio que deveriam ser acrescentadas eu. seguintes competências para a formação do 
profissional que atuará em desenvolvimento de recursos humanos e educaçao -perma
nente:

III PARTE: SUGESTÕES

Comentários livres:



ANEXO 2



RELAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE SISTEMAS E ORGANIZAÇÕES CUJOS REPRE
SENTANTES RESPONDERAM AO OPINIONÃRIO

■■— ■■■■ NA EDUCAÇÃO FORMAL :

A) Sistema Estadual:
Departamento de Ensino de l9 Grau

Equipe de Currículo do l9 Grau
Grupo de Orientação Técnico-Pedagogica de l9 Grau

Departamento de Ensino do 2° Grau
Setor de Estudos e Projetos do 29 Grau 
Setor Administrativo do 29 Grau

Departamento de Ensino Supletivo
Assistência Técnica do Supletivo 
Coordenação de Supervisão do Supletivo

B) Sistema Municipal de Curitiba:
Diretoria de Educação 
Divisão Administrativa 
Divisão de Treinamento 
Divisão de Ensino
Serviço de Supervisão
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C) Rede Particular de Ensino: (Capital)
Colégio André Luis - Ensino de l9 e 29 Graus 
Colégio Divina Providência - Ensino de l9 e 29 Graus 
Colégio de Nossa Senhora de Lourdes - Ensino de l9 e 29 Graus 
Colégio Erasto Gaertner - Ensino de l9 e 29 Graus

. Colégio Martinus - Ensino de l9 e 29 Graus 
Colégio Novo Ateneu - Ensino de l9 e 29 Graus 
Colégio Nossa Senhora Menina - Ensino de l9 e 29 Graus 
Colégio Paranaense - Internato. Ensino de l9 e 29 Graus 
Colégio Santa Maria - Ensino de l9 e 2° Graus

D) Interior:
Colégio Pontagrossense - Ensino Regular e Supletivo de l9 e 
29 Graus
Colégio São Luiz - Ensino Supletivo de l9 e 2° Graus

NA EDUCAÇÃO NAO-FORMAL:

l9 Setor da economia
A) Banestado S.A. Reflorestadora

Modo Battisteia Reflorestamento S.A. - MOBASA

29 Setor da economia
B) Cimento Itaü do Paranã S.A.

Companhia de Cimento Portland Rio Branco 
Companhia Paranaense de Energia - Copei 
Curipel S.A. - Industria de Artefatos de Papel 
Ebec-Engenharia Brasileira de Construções - S.A.
Editora 0 Estado do Paranã S.A.
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Gugelmin S.A. Comercio e Indústria 
Jabur S.A. Pneus
Lorenzetti Porcelana Indl.Paraná S.A.
Mirtillo Trombini S.A.
Placas do Paraná S.A.
Refrigeração Paraná S.A.
Siderúrgica Guaíra S.A.
Técnica De Mari S.A. Engenharia Civil 
e duas empresas sem possibilidade de identificação.
3 9 Setor da economia

C) Banco Bamerindus do Brasil S.A. .
Banestado S.A. Processamento de Dados e Serviços 
CEAG-PR- Centro de Assistência Gerencial ã Pequena e Media Em 
presa do Paraná .
CIEE-PR-Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná 
Companhia de Processamento de Dados do Paraná - CELEPAR 
EMATER-PR- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Paraná
Empresa de Onibus Nossa Senhora da Penha S.A.
Expresso Maringá S.A. .
FIDEPAR-Fundação Instituto de Desenvolvimento de Recursos Hu
manos do Paraná 
Hermes Macedo S.A.
Ico Comercial S.A. Ferramentas e Equipamentos 
Prosdocimo S.A. Importação e Comercio 
Tamoyo S.A. Transportes Indústria e Comercio 
Telecomunicações do Paraná S.A. - TELEPAR 
Organização Para-Estatal não identificada 

Uma empresa sem possibilidade de identificação



290

D) Sistemas de educação não-formal:
MOBRAL - Ação Comunitária - Movimento Brasileiro de Alfabeti- 

. zação
SENAR - Serviço Nacional de Formação Profissional Rural
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial •
SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.

OBS.: Ainda foram recebidos os seguintes instrumentos 
que não puderam ser utilizados devido ao fato de que a Disserta
ção já encontrava-se em fase de datilografia:

Porcelana Schmidt

Colégio Santa Cruz (Maringá)

Colégio São José (Maringá)

Colégio Sagrada Família (Ponta Grossa)

Colégio Marista (Maringá).


