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Resumo:
O objetivo do presente estudo foi verificar a resposta estratégica do corpo docente dos cursos
superiores tecnológicos de uma instituição privada do Norte Pioneiro do Paraná. Trabalhou-se
com cinco tipos de respostas estratégicas: aquiescência, compromisso, esquivança, desafio e
manipulação. Os resultados demonstram que os docentes de orientação acadêmica adotam em
sua quase totalidade a postura de esquivança/desafio/manipulação. Concluiu-se que a orientação
valorativa predominante do corpo docente condiciona apenas em parte o tipo de resposta
estratégica com relação à implantação dos cursos superiores tecnológicos, em face do alto grau
de legitimidade e institucionalização do sistema.
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Strategic of the Teachers Answers Technological Top course in the area Of Social
Sciences Applied
Abstract
The objective of this study was to check the strategic response of the faculty's superior
technological courses of a private institution in the Pioneer North Paraná. It worked with five
types of strategic responses: acquiescence, compromise, avoid, defy and manipulation. The
results show that a teacher of academic guidance adopts almost in its entirety the posture of
avoid/defy/manipulation. It was concluded that the predominant faculty's evaluative orientation
conditions only in part the kind of strategic response according to the deployment of
technological courses, given the high degree of legitimacy and institutionalization of the system.
Key-words: Strategic Response, Faculty, Technological Courses.

1 Introdução
Os Cursos Superiores Tecnológicos não se constituem em uma modalidade nova de
formação superior. Eles datam do século XIX e desde então muitas experiências foram
desenvolvidas na tentativa de se instalar cursos superiores de curta duração. A estrutura
dos cursos foi um instrumento para adequar o ensino superior brasileiro ao contexto do

País. Na realidade, criou-se uma ampliação da estrutura do ensino superior que
implicava um novo status profissional que oferecia uma formação prática e técnica.
A organização curricular dos Cursos Superiores Tecnológicos traz, entre suas
inovações, a estruturação de todas as atividades educacionais que a compõe sobre as
bases da Ciência, da Tecnologia e da Gestão, trabalhando áreas de conhecimento (e não
apenas disciplinas), propiciando o domínio da Ciência pela aplicação em processos
tecnológicos, e o desenvolvimento no estudante de habilidades gerenciais pela gestão do
processo de aprendizagem vivenciado ao longo do curso. Predominam atividades em
laboratórios, abrangendo atividades complementares de cunho social e de extensão,
além de um estágio supervisionado e de um trabalho de diplomação ao final do curso.
O ensino tecnológico no Brasil é uma ideia que já aparece num projeto de 1934 visando
criar uma Universidade Técnica Federal que, não obstante, nunca se concretizou. Esta
modalidade de ensino procura mostrar que o avanço quanto a sua ideologia e ao longo
de sua trajetória, o ideário da “formação de mão-de-obra qualificada para atender um
mercado de trabalho imediatista, decorrente do modelo tecnicista que vigorou,
principalmente, nas décadas de 60 e 70” (HILST, 1992).
O perfil profissional do tecnólogo formado, bem como suas habilitações intermediárias,
é desenvolvido por vários conjuntos de competências profissionais específicas,
identificadas no mercado de trabalho, permeadas por competências que complementam
a formação profissional, buscadas em articulação com as bases de ciências humanas,
exatas, sociais e de gestão. Por isso, as estratégias pedagógicas dos Cursos Superiores
Tecnológicos preveem não só a articulação entre as bases como também o
desenvolvimento da competência de aplicação e de busca de soluções tecnológicas
envolvendo as diversas áreas do conhecimento humano relacionadas. O Estágio
Supervisionado constitui unidade curricular de caráter obrigatório em todos os cursos.
A mesorregião do Norte Pioneiro Paranaense é uma das dez mesorregiões do estado
brasileiro do Paraná. É formada pela união de 46 municípios agrupados em cinco
microrregiões. Esta região socioeconômica carente em termos de cursos no ensino
superior, mas com os vários programas de desenvolvimento sustentável regional que
estão alicerçados na busca do crescimento da região, a própria população percebe a
necessidade de cursos de curta duração, com capacitação rápida para já colocarem em
prática e alcançar seus objetivos de crescimento profissional.
A proposta deste artigo é identificar as diferentes respostas estratégicas do corpo
docente dos cursos superiores tecnológicos de uma instituição privada do Norte
Pioneiro. Na sequência desta breve apresentação, o presente artigo está organizado em
mais três partes. Na segunda parte buscamos na literatura o quadro teórico de referencia
do estudo. Na terceira parte encontra-se a pesquisa de campo realizada com o corpo
docente dos cursos superiores tecnológicos de uma instituição do Norte Pioneiro
mostrando a realidade subjetiva em seu ambiente natural. Na última parte consta ás
conclusões.
2 Fundamentação Teórica
O Brasil, na década de XIX se encontrava em um cenário sob pressões rumo as varias
discussões com relação á modernização. “Modernizar-se, desenvolver-se significaria
priorizar “a constituição de um setor dirigente com propensão para o progresso”; isto é
afinado com a modernização aos EUA” (LEHER, 2005, p.210). É chegado o momento
de acelerar o desenvolvimento daquele modelo determinado de modernização para fazer

o avançar, era preciso investimento, uma infraestrutura econômica, tecnologia e um
sistema educacional apropriado. Os EUA possibilitariam estes convênios para que o
repasse dos recursos e suporte técnico ocorresse. Era preciso um aparato de ciência e
tecnologia que pudesse adequar o modelo às condições ambientais e sociais do país,
formar técnicos dispostos a difundir o novo programa e estruturar novos ambientes de
pesquisa (LEHER, 2005, p.214).
Nesta época, quando o País vivia o regime da ditadura militar com pouca abertura para
discussões e propostas de mudanças, houve registro na literatura de uma acelerada
implantação de cursos dessa natureza desvirtuados da proposta original do MEC/DAU
(BRASIL, 1977) e foram instalados cursos, no geral com deficiências em aspectos
como: pesquisa rigorosa de mercado. Em 1969, é criado o Centro Estadual de Educação
Tecnológica de São Paulo (CEET-SP), que mais tarde passará a chamar Paula Souza
(CEET-PS). Em um decreto deste mesmo ano, já com base na lei da reforma
universitária de 1968, onde as Escolas Técnicas Federais foram “autorizadas a organizar
e manter cursos de curta duração, destinados a proporcionar formação básica de nível
superior e correspondente às necessidades e características dos mercados de trabalho
regional e nacional”.
A partir do apoio da Fundação Ford, incluindo consultores americanos e visitas de
brasileiros a instituições de educação técnica dos EUA, nasce um projeto vinculado ao
DEM (Departamento de Ensino Médio), com o objetivo de instalar 6 Centros de
Engenharia de Operação junto a Escolas Técnicas Federais. A extinção dos cursos de
engenharia de operação foi extinto em 1977, e no ano seguinte, como resultado do
acordo do MEC e o Banco Mundial, foram criado 3 Centros Federais de Educação
Tecnológica, em Minas Gerais, com sede na Cidade de Belo Horizonte; do Paraná, com
sede na Cidade de Curitiba; e Celso Suckow da Fonseca, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, com o objetivo de “ministrar ensino de grau superior (...) visando á formação de
profissionais em engenharia industrial e tecnólogos. Hoje, o Centro Paula Souza,
segundo informações do seu site possui 33 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e, mais
de 20 mil alunos estão distribuídos em 31 cursos Superiores de Graduação.
Com sua vinda ao Estado do Paraná, os Cursos Superiores Tecnológicos que já são uma
nova forma de graduação plena, são propostos pelo CEFET-PR em caráter inédito no
país, com o objetivo de formar profissionais focados na inovação tecnológica. E a
procura vai crescendo sendo propostas também por faculdades privadas, como no caso
em estudo. Quando estes cursos chegam ao Norte Pioneiro, causam impactos e quebras
de paradigmas. As mudanças atuais mostram que as organizações sofrem impactos
provocados pelo freqüente emprego de novas tecnologias que, via de regra, altera
hábitos, valores e tradições que pareciam imutáveis. Muitos se veem com uma imensa
necessidade de adquirir novos conhecimentos para se manterem no mercado de
trabalho, de mudarem sua cultura para a busca do aumento do capital intelectual.
3 Cursos Superiores Tecnológicos
A educação superior e a formação do tecnólogo deve se relacionar com outras
dimensões que não dizem respeito somente aos aspectos de aplicações técnicas, e sim
também aos aspectos social, econômico, às políticas do processo de produção. Na
construção da concepção dos cursos superiores tecnológicos, buscam-se evitar a
fragmentação do conhecimento, procurando vincular a concepção à execução, os
conhecimentos científicos aos caminhos de suas aplicações e uma constante reflexão
crítica sobre a ação, rompendo, assim, a utilização das técnicas como forma de
dominação econômica.

Essas medidas são exigidas no mundo do trabalho na perspectiva de desenvolver “um
projeto autônomo de gestão da sociedade” (PELIANO, 1998).
Neste processo de interação, existe a formação do tecnólogo de nível superior, que de
acordo com Bastos (1998), tem um papel fundamental para a geração do novo saber na
sociedade moderna denominada de sociedade do conhecimento. É um saber gerado
dentro dos acontecimentos do mundo através da práxis e não previamente imposto pelas
bases deterministas e positivistas. O conhecimento tácito foge ao discurso formal, mas
se comunica na prática do fazer e pelo estado da prática, sem a lógica do código oficial
de comunicação.
Este conhecimento tácito, produzido no mundo da práxis, é de fundamental interesse
estratégico na conjuntura do mundo atual. Atualmente, as empresas querem captar o
conhecimento tácito do trabalhador para reduzir custos.
Peliano (1998), acredita que um dos meios para resolver esta questão é dar poder de
conhecimento ao trabalhador - tecnólogo, através da recuperação histórica na sua
formação profissional que poderá fornecer elementos para o mesmo:
[...] Ao entrelaçar a educação superior tecnológica é possível criar um meio
para possibilitar este horizonte ao profissional tecnólogo de interpretar os
segredos do saber fazer. No contexto da educação tecnológica, é importante
analisar a implantação dos cursos superiores de curta duração ou cursos de
tecnólogos, para compreendermos a evolução histórica do ensino superior de
curta duração no Brasil. Estes cursos, em princípio, foram denominados de
diversas formas: cursos superiores de curta duração; cursos de tecnólogos;
cursos profissionais de nível superior de curta duração e cursos de formação
profissional intermediária. O crescimento da demanda pelos Cursos
Superiores Tecnológicos em todo o país está proporcionando a várias pessoas
a aquisição de um curso superior. A pressão institucional decorre de
mecanismos institucionais coercitivos, miméticos e normativos.

DiMaggio e Powell (1983), apresentam três mecanismos de mudança institucional
isomórfica: (1) isomorfismo coercitivo, que se origina das influências políticas e dos
problemas de legitimidade; (2) isomorfismo mimético, resultante dos padrões de
resposta à incertezas e; (3) isomorfismo normativo, o qual pode ser associado à ação das
profissões. Nessa perspectiva, as organizações lidam com ambientes ordenados com
base nas interpretações que se efetivam a partir das informações apreendidas pelos
membros organizacionais, o que pode resultar na atribuição de diferentes significados às
mesmas condições externas (WEICK, 1973; MACHADO-DA-SILVA e FONSECA,
1996). O ambiente desempenha papel fundamental, uma vez que sua dinâmica de
transformação influencia a interpretação dos dirigentes e a ação organizacional.
Começam as versões das teorias institucionais dando por certo como características da
instituição as normas, os mitos, a opinião como a realidade social compartilhada nos
processos, pois as organizações tendem a incluir o valor e o significado social
(BERGER e LUCKMANN, 1967; SELZNICKK, 1949,1957).
Mais recentemente os tratamentos da institucionalização têm focado a natureza e a
variedade dos processos institucionais. (DI MAGGIO e POWELL, 1983; MEYER e
ROWAN, 1977; ZUCKER, 1977,1988) e as influências exercidas sobre os processos e a
estrutura das características das organizações. (MEYER, SCOTT e DEAL, 1983;
MEYER, SCOTT, e STRONG, 1987; SCOTT, 1987; SCOTT e MEYER, 1987;
SINGH, TUCKER, e HOUSE, 1986) e as mudanças organizacionais (HININGS &
GREENWOOD, 1988; TOLBET e ZUCKER, 1983). A estratégia é vista como a
maneira pela qual uma organização responde às demandas do ambiente, considerando as

pressões exercidas por ele e a influência da cognição dos membros organizacionais,
enquanto elemento norteador de sua definição (MACHADO-DA-SILVA, FONSECA e
FERNANDES, 2000).
As respostas dadas através das ações organizacionais são configuradas materialmente
pelo posicionamento estratégico da organização. As ações organizacionais são
orientadas pelo contexto ambiental de referência na interpretação da situação contextual
realizada pelo grupo de dirigentes que detém o domínio da organização (MACHADODA-SILVA, FONSECA E FERNANDES, 1999). De acordo com as perspectivas da
instituição e dos recursos a escolha da estratégia organizacional é limitada por uma
variedade de pressões externas. (PFEFFER e SALANCIK, 1983), os ambientes são
coletivos e interligados (DI MAGGIO e POWELL, 1983; PFEFFER e SALANCIK,
1978; POWELL, 1988) e as organizações devem ser estar preparadas para às demandas
e às expectativas externas a fim de que possam e consigam sobreviver (MEYER e
ROWAN, 1977; PFEFFER e SALANCIK, 1978).
4 Respostas Estratégicas
A comparação da instituição e dos recursos dependentes da estrutura do trabalho e seu
potencial para complementar a explicação da resistência organizacional e da
conformidade presente na instituição à tipologia das respostas estratégicas (OLIVER,
1991) utilizadas da instituição frente ás pressões que vão de acordo com o degrau da
atividade e a resistência exercem algo proposto pela organização. As organizações
empresariais podem definir e estruturar suas atividades em torno das funções
particulares - as vendas, finanças, produções que refletem classificações
institucionalizadas apropriadas para a estrutura (MEYER e ROWAN, 1977).
Consequentemente, a teoria institucional mostra que a escolha estratégica pode
antecipar quando as organizações são inconscientes de uma ou de outra maneira e que a
tomada de decisões concedeu os processos institucionais. Além disso, quando as normas
ou praticas externas obtém posições ou se tornam verdade social, as organizações
podem acoplar as atividades que não são calculadas e de interesse próprio como obvio
ou apropriado. A tabela 1 mostra as respostas estratégicas apresentadas por Oliver
(1991), mediante as pressões institucionais em direção á conformidade que
frequentemente enfrentam.
ESTRATÉGIAS
AQUIESCÊNCIA
COMPROMISSO

ESQUIVANÇA

DESAFIO
MANIPULAÇÃO

TÁTICAS
Hábito
Imitar
Aceder
Equilibrar
Pacificar
Barganhar
Ocultar
Amortecer
Escapar
Rejeitar
Provocar
Atacar
Cooptar
Influenciar
Controlar

EXEMPLOS
Seguir normas invisíveis, dadas como certas
Imitar modelos institucionais
Obedecer às regras e aceitar as normas
Equilibrar as expectativas de públicos múltiplos
Aplacar e acomodar elementos institucionais
Negociar com grupos de interesse institucionais
Disfarçar a não-conformidade
Afrouxar as ligações institucionais
Mudar objetivos, atividades ou domínios
Desconsiderar normas e valores explícitos
Contestar regras e exigências
Violar as fontes de pressão institucional
Importar pessoas influentes
Moldar valores e critérios
Dominar públicos e processos institucionais

Fonte: Oliver (1991, p. 152).
Tabela 1 – Respostas estratégicas aos processos institucionais

Oliver (1991), chama a atenção para a expansão do quadro de respostas, enfatizando
alternativas estratégicas que refletem o interesse das organizações. Esta tipologia para as
respostas estratégicas que variam de conformidade à resistência, de passiva à ativa, de
pré-consciente a controlado, de impotente a influente e de habitual a oportunístico,
dependendo das pressões institucionais dirigidas às organizações.
A tipologia da referida autora é baseada em idéias convergentes das perspectivas
institucionais e da dependência de recursos, as quais admitem a variação nas dimensões
do comportamento organizacional. Concordância é uma obediência consciente da
incorporação de valores, normas e procedimentos institucionais. Ela é considerada mais
ativa do que o hábito ou inovação, no sentido de que a organização conscientemente e
estrategicamente escolhe ceder às pressões institucionais para usufruir os benefícios
decorrentes (OLIVER, 1991).
A aquiescência tem como formas alternativas o hábito, a imitação e concordância.
Hábito refere-se à adesão inconsciente ou cega a regras ou valores. São ações e práticas
aceitas, repetidas e perpetuadas historicamente pelas organizações. A imitação, que é
coerente com o conceito de isomorfismo mimético, refere-se a mimetismos conscientes
ou inconscientes de modelos institucionais. Concordância é uma obediência consciente
da incorporação de valores, normas e procedimentos institucionais.
O compromisso representa o início da resistência das organizações às pressões
institucionais. As organizações atingem esse propósito escondendo sua não
conformidade, eximindo-se das pressões institucionais ou escapando das regras ou
expectativas institucionais.
A esquivança é definida pela autora citada, como a tentativa organizacional de anular a
necessidade de conformidade. As organizações atingem esse propósito escondendo sua
não conformidade, eximindo-se das pressões institucionais ou escapando das regras ou
expectativas institucionais.
De acordo com Oliver (1991, p.156), despistar ou ignorar as regras e os valores
institucionais é utilizado quando as pressões institucionais são percebidas como fracas
ou divergentes dos objetivos da organização ou, ainda, se conflitam fortemente com
seus valores institucionais. As organizações utilizam essa tática, quando as expectativas
institucionais são incipientes, localizada e fracamente promovida. O desafio ocorre
quando as organizações têm força para desafiar as pressões, pois entendem que a
racionalidade envolvida não é a mais correta para determinada situação. O ataque é a
forma mais agressiva e intensa das três. É mais suscetível de ocorrer, quando os valores
e expectativas institucionais não atendem aos interesses de todas as organizações, mas
privilegiam algumas.
A manipulação é definida como a tentativa oportunística e propositada de cooperar,
influenciar ou controlar as pressões institucionais. A cooperação tem a intenção de
neutralizar a oposição institucional e alcançar a legitimidade. As táticas de influência
são direcionadas a valores e crenças institucionalizados ou a definições e critérios de
práticas ou desempenhos aceitáveis. Já a de controle visa ao domínio e poder sobre os
constituintes externos dos quais emanam as pressões.
5 Procedimentos Metodológicos
A presente pesquisa caracteriza-se por ter caráter exploratório e abordagem qualitativa.
Para Gil (2005), as pesquisas exploratórias são aquelas que têm por objetivo explicitar e
proporcionar maior compreencsão sobre o tema em estudo.

A técnica utilizada para a coleta de dados foi à entrevista individual semiestruturada.
Esta técnica permite uma flexibilidade e interação com o participante, numa relação
face a face. Segundo Triviños (1987), a entrevista semiestruturada é “aquela que parte
de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à
pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas
hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante”
(TRIVIÑOS 1987, p. 146).
Como participantes do estudo, foram o grupo de professores de uma instituição privada
que participou desde a implantação dos cursos superiores tecnológicos perfazendo um
total de 32 pessoas. A escolha dos mesmos foi intencional, direcionada a aqueles que
tivessem riqueza de informações para responder as perguntas organizadas dentro de
nosso objetivo central. A coleta de dados ocrreu em junho de 2014.
A formação deles poderia contribuir com pareceres significativos para o
desenvolvimento da pesquisa, dentro de uma visão construída socialmente perpassada
pela dimensão histórica e sócio-cultural.
O critério de seleção dos entrevistados se ateve aos seguintes parâmetros:
a) aqueles que tivessem atuado (experiência) em cursos superiores tecnológicos;
b) aqueles que estivessem em uma posição de nos passar uma visão geral dos cursos;
c) observar valores e crenças presentes.
Uma das características da relação dos participantes foi o critério da amostragem
intencional, reforçando-se o critério da opção por pessoas cujas experiências foram
consideradas relevantes para fornecer a informação pretendida.
A amostra apresentou uma predominância do sexo masculino com dezessete
entrevistados e quinze participantes do sexo feminino. Com relação à idade dos
entrevistados, variou de 25 e 48 anos. Com este dado possibilitou coletar elementos que
envolvam a questão de visão de mundo, a experiência de trabalho, o amadurecimento
profissional dentro da instituição.
Dos 32 entrevistados apenas um trabalha em regime de dedicação exclusiva e dois em
regime de quarenta horas semanais. Quanto à formação acadêmica dos entrevistados
passaremos a apresentá-la de forma agrupada, caso contrário os participantes correriam
o risco de serem identificados. A amostra é predominantemente caracterizada por
pessoas graduadas nas respectivas áreas de docência, grande parte, 55% em ciências
sociais aplicadas.
O restante dos participantes são graduados na área de Direito, Matemática e Letras.
Nove participantes possuem pós-graduação em nível de especialização; desses, dois
estão concluindo o mestrado; dos 32 entrevistados quatro já são mestres e apenas um
entrevistado é doutor. Outra característica importante da amostra é que oito deles foram
particulares”, numa “tentativa de compartilhar significados com outros”. A
interpretação das opiniões pessoais tem em sua base os valores que orientam a pesquisa.
O processo de validação foi dado onde depois de transcritas as entrevistas, retornar as
transcrições para os entrevistados. Sempre que possível ela era entregue pessoalmente
para que o entrevistado a aprovasse ou não.
O objetivo do retorno foi verificar se não havia nenhuma discrepância em relação ao
que o entrevistado tinha dito. Segundo Hitchcock e Hughes (1989), essa forma de

validação é amplamente aceita por vários autores, pois ela oferece aos participantes a
oportunidade de checar e identificar os potenciais erros nos dados que foram coletados.
A tabela 2, mostra os resultados dos grupos formados. Obervamos 30 casos,
correspondendo a 93,75% como sendo aquiescência e compromisso e 2 correspondendo
a 6,25% esquivância, desafio e manipulação. Quando da validação cruzada, dos casos
pode-se observar as diferenças.
Original
Número de casos

Grupo

Aquiescência/compromisso
Esquivança/desafio/manipulação

Percentual

Filiação Prevista ao Grupo
Aquiescência/
Esquivança/desafio/ Total
Compromisso
manipulação
30
9

2
22

32
31

Aquiescência/compromisso
Esquivança/desafio/manipulação
Validação cruzada Grupo

93,75
6,25
100,00
29,03
70,97
100,00
Filiação Prevista ao Grupo
Total
Aquiescência/
Esquivança/desafio/
Compromisso
manipulação

Número de casos

Aquiescência/compromisso
Esquivança/desafio/manipulação

28
10

4
21

32
31

Percentual

Aquiescência/compromisso

87,50

12,50

100,00

Esquivança/desafio/manipulação 32,26
67,74
100,00
Fonte: Pesquisa de Campo (2014).
Respostas Estratégicas do Corpo docente de orientação voltada para outros segmentos de atuação
profissional

6 Considerações Finais
A proposta deste artigo foi identificar as diferentes respostas estratégicas do corpo
docente dos cursos superiores tecnológicos de uma instituição privada do Norte
Pioneiro. Dos entrevistados apenas um trabalha em regime de dedicação exclusiva e
dois em regime de quarenta horas semanais.
A amostra é caracterizada por pessoas graduadas em sua maioria em ciências sociais
aplicadas e o restante é graduado em Direito, Matemática e Letras. Os que possuem
Pós-Graduação em nível de Especialização são nove e dois estão concluindo o
Mestrado. Desses trinta e dois entrevistados, quatro são mestres e apensas um é doutor.
Um ponto que vale ressaltar é que oito dele já foram alunos da Instituição em pelo
menos um dos graus de ensino oferecidos pela mesma. Os resultados demonstram que
os docentes de orientação acadêmica adotam em sua quase totalidade a postura de
esquivança/desafio/manipulação. No presente estudo houve muita complexidade de
todas as questões trabalhadas, resultado do fruto de reflexões, estabelecendo interrelações entre a história e o conjunto de valores e as crenças presentes.
Os resultados da presente pesquisa constata que precisamos elevar, simultaneamente, o
nível de reflexão e a capacidade de atuação dos professores que já se encontram atuando
nos cursos superiores tecnológicos. Para isso é necessário, promover interações entre
pesquisadores e professores com vistas ao estabelecimento de condições em que o
processo de trabalho de pesquisa dos cursos superiores tecnológicos possa estar disposto
para análise do professor.

A função do pesquisador é atuar na sistematização e redisposição desses dados para o
professor, encorajando-o ao desenvolvimento de critérios de análise e categorização dos
resultados de seu trabalho profissional no curso superior de tecnologia. É preciso
àsvezes, rompimentos para se propor novos desafios. Concluiu-se que a orientação
valorativa predominante do corpo docente condiciona apenas em parte o tipo de
resposta estratégica com relação à implantação dos cursos superiores tecnológicos, em
face do alto grau de legitimidade e institucionalização do sistema.
6.1 Implicações Acadêmicas
O estudo proposto abre caminhos que podem ser dirigidos para o desenvolvimento de
estudos em outras áreas. É de suma importância identificar a percepção sobre os cursos
superiores tecnológicos do corpo discente; dos egressos dos cursos; dos empresários e
verificar nos arquivos acadêmicos a evasão escolar. Para melhor realizarmos nossos
registros e socializarmos o conhecimento propomos o permanente diálogo entre este
estudo e os olhares complementares sugeridos abaixo: a gênese das palavras
“generalista e especialista” e ver como o tecnólogo se sustenta no mercado. Espera-se
que com os resultados obtidos neste estudo, se incentivem novas pesquisas nessa área
com a finalidade, de ampliar os conhecimentos sobre esse tema, possibilitando um
melhor entendimento de diversas teorias relacionadas na área das ciências sociais
aplicadas.
6.2 Principais Limitações e Sugestões para Estudos Futuros
Destacamos a pouca literatura na área e a necessidade de estudos com relação ao tema.
Outro fator relevante é a limitação de tempo para entrevistas que dispõem os atores
envolvidos com o objetivo de pesquisa bem como a compreensão do valor de um estudo
qualitativo. Sugere-se um estudo da mesma temática em Universidade Federal, sendo
que este foi em uma particular. Várias são as propostas para estudos futuros sobre a
temática. Espera-se que este trabalho tenha contribuído, para o entendimento acerca do
tema estudado, levando em conta que é muito importante saber a resposta estratégica do
corpo docente dos cursos superiores tecnológicos.
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