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RESUMO 

 

Considerando o relevante papel dos professores no processo de ensino-

aprendizagem e no contexto das instituições de ensino, esta dissertação analisa o 

desenvolvimento de competências docentes em uma IES privada. O estudo foi 

realizado em uma IES com tradição na oferta de cursos na área gerencial. O 

referencial teórico contempla diversos aspectos que constituem o debate sobre 

competências no mundo do trabalho e no campo educacional. Realizou-se pesquisa  

descritiva pelo método Estudo de Caso. A coleta de dados foi realizada por meio de 

análise de documentos, entrevista e questionário. Foram inqueridos docentes e 

coordenadores de cursos. O tratamento dos dados foi feito por meio de Análise de 

Conteúdo e estatística descritiva.  Os resultados da pesquisa sinalizaram que o 

desenvolvimento de competências docentes é um processo complexo que abarca 

esforços institucionais e do próprio profissional. Observou-se que a IES pesquisada 

tem criado alternativas para aprimoramento de competências dos docentes, 

sobretudo em relação à gestão da sala de aula e novas tecnologias de 

aprendizagem. Verificou-se que os professores têm envidado esforços para ampliar 

sua capacitação. Nos cursos analisados, notou-se que o professor precisa 

desenvolver competências para efetuar os necessários vínculos entre teoria e 

prática e adotar uma linguagem adequada ao perfil discente. 

 
 
 
Palavras-chave: Competências docentes; Ensino Superior; Administração; Ciências 

Contábeis; IES  
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ABSTRACT 

 

Considering the important role of teachers in the teaching-learning process and in the 

context of educational institutions, this dissertation analyzes the development of 

teaching competencies in a private institution. The study was conducted in an HEI 

with tradition in offering courses in management area. The theoretical framework 

includes various aspects that make up the debate on skills in the workplace and in 

the educational field. A descriptive research the case study method. Data collection 

was performed by means of document analysis, interview and questionnaire. They 

were surveyed teachers and course coordinators. The data analysis was done 

through content analysis and descriptive statistics. The survey results signaled that 

the development of teaching competencies is a complex process that includes 

institutional and professional own efforts. It was observed that the HEIs surveyed 

have created alternatives to improve the competencies of teachers, especially in 

relation to classroom management and new learning technologies. It was found that 

teachers have made efforts to expand its capacity. In the courses analyzed, it was 

noted that teachers need to develop competencies to make the necessary links 

between theory and practice and adopt an appropriate language to the student 

profile. 

 

Keywords: Teacher competencies; Higher Education; Management; Accounting, 
HEI 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Ao longo das últimas décadas, o cenário da educação superior no país passou por 

profundas transformações. A proliferação de Instituições de Ensino Superior (IES), a 

ampliação da oferta de cursos e as políticas de incentivo proporcionaram avanços 

significativos. Na área de ciências sociais aplicadas, mais especificamente em 

relação aos cursos de graduação em Administração e Ciências Contábeis, o 

aumento da oferta de cursos tornou-se expressivo, a partir dos anos 1990.  

 

Essa expansão despertou a atenção de diversos agentes em relação à necessidade 

de primar pela qualidade do ensino e motivou a adoção de sofisticados sistema de 

avaliação. As matrizes curriculares e as metodologias adotadas tornaram-se objetos 

de constante revisão, sob a responsabilidade dos Núcleos Docentes Estruturantes 

(NDE‟s).  

 

No âmbito do ensino privado, nota-se que o cenário educacional está marcado pelo 

acirramento da concorrência entre as instituições. A busca por constantes inovações 

e pelo cumprimento das exigências estabelecidas pelo Ministério da Educação 

(MEC) intensificou a pressão sobre os docentes, afetando a dinâmica do processo 

de ensino-aprendizagem em sala de aula. Além disso, a aplicação de Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC‟s), sobretudo pelas gerações mais 

recentes, tem demandado dos professores flexibilidade e atualização de 

conhecimentos.  

 

Essas mudanças têm estimulado reflexões importantes sobre os processos de 

formação e de capacitação docente. Trata-se de um assunto relevante que, há 

tempos, tem sido discutido por autores como Delors (2003), Freire (1996) e Saviani 

(1984). Deve-se considerar, ainda, que a atividade docente deveria ter como 

referência os parâmetros estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) que, denotam a necessidade de constante 

aprimoramento das competências tendo em vista a necessidade de obter êxito no 

processo formativo.  
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A Lei 9394/1996 denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

é baseada no princípio do direito universal à educação para todos. Observa-se que a 

educação (básica ou superior) deve ser voltada para as necessidades das 

organizações, do trabalho. Como se pode observar nos Art. 1º e 2º: 

 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais.  

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 
social.  

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.  

 

Já o Art. 43 trata das finalidades da educação superior: 

 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação;  
V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 
cada geração;  
VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade;  
VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica 
e tecnológica geradas na instituição. 

 

A partir do artigo 43 é possível perceber o estímulo à pesquisa científica, ao 

desenvolvimento cultural do indivíduo, à integração e contextualização dos 
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conhecimentos. Pelo exposto, o processo formativo deve habilitar o indivíduo para 

atuar criticamente na sociedade e no mundo do trabalho. Desta ótica, Perrenoud 

(2001, p.21) relaciona a noção de competência à capacidade de um sujeito de 

mobilizar o todo ou parte de seus recursos cognitivos e afetivos para enfrentar uma 

família de situações complexas. As ideias desse autor vinculam-se às de Le Boterf 

(2003) para quem o processo formativo deve possibilitar ao indivíduo a tomada de 

decisão e a solução de situações complexas. A partir da mobilização de 

conhecimentos, habilidades e atitudes.  

 

O processo de ensino aprendizagem é complexo e envolve esforços de diferentes 

atores. Para lograrem êxito em sua atividade, os docentes necessitam de múltiplas 

competências que lhes permitam interagir de forma produtiva com seus alunos e 

interpretar as diversas demandas. Por sua vez, as IES precisam fomentar o 

desenvolvimento de competências docentes em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação.  

 

O processo de ensino-aprendizagem revela-se complexo em todas as etapas de 

formação do indivíduo, implicando desafios desde a fase infantil (Piaget,1971). 

Segundo Perrenoud (2002), as alterações ocorridas no contexto educacional 

impuseram aos professores a necessidade de atualização de conhecimentos e 

desenvolvimento de novas competências. 

 

Nos últimos meses, os reflexos da crise econômica mundial afetaram diversos 

setores da economia. No campo da educação privada, esse impacto foi significativo. 

Diversas medidas tais como, a redução de investimentos em programas de 

financiamento estudantil, como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) do 

Ministério da Educação que financia cursos superiores não gratuitos, impactou 

negativamente na demanda pelos cursos. As intempéries do cenário econômico 

associada à instabilidade política e a redução dos postos de trabalho contribuíram 

na redução do número de candidatos ao ensino superior. O arrefecimento da 

demanda motivou a adoção de estratégias diferenciadas com foco na captação de 

candidatos, redução de custos e retenção de alunos. Nesse cenário, a atuação 

competente dos docentes tornou-se uma questão determinante para a própria 

sobrevivência das IES.  
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Considerando esse quadro, esta dissertação caracteriza o processo de 

desenvolvimento de competências docentes na visão de professores que atuam em 

cursos de formação gerencial em uma IES privada. Trata-se de uma IES localizada 

na região metropolitana de Belo Horizonte que oferta, há mais de quatro décadas, 

oferece cursos em diversas áreas de formação. Os cursos de gestão tiveram início 

na década de 1990 e, atualmente, a referida IES apresenta cursos  nos níveis de 

graduação e pós-graduação (lato-sensu e stricto-sensu).  

 

 

1.1 Problematização 

 

Na chamada Sociedade do Conhecimento, a educação ganha importância na 

capacitação do capital humano para o mundo do trabalho. Diante das mudanças 

econômicas, políticas, sociais, tecnológicas na contemporaneidade, o contexto do 

trabalho também acaba por sofrer modificações que fazem com que os atores 

envolvidos nesse campo passem a realizar modificações comportamentais e 

estruturais (Barbosa, Mendonça & Cassunde, 2015).  

 

A globalização, o desenvolvimento tecnológico e as modificações no modo de 

produção capitalista, grandes forças do cenário instável atual, requerem 

reestruturações educacionais significativas a fim de adequar a força de trabalho às 

exigências do capitalismo (Barbosa et al., 2015). Essas mudanças demandam das 

IES uma postura ativa para lidar com o aumento da concorrência, da alteração do 

perfil discente (Lima & Baeta, 2006), além da necessidade de buscar novas 

alternativas capazes de potencializar o processo de ensino-aprendizagem.  

 

Esse contexto revela uma sociedade imersa em mudanças rápidas, intensas, 

grandes inovações, em que os avanços em diversas áreas levam à reconstrução de 

saberes e propõe a construção compartilhada de conhecimento nos vários campos 

da ciência (Lima & Baeta, 2006). Isso faz com que o sistema de ensino superior 

brasileiro vivencie grandes alterações que podem ser elencadas:  

 

A expansão e a diversificação do sistema de ensino superior; a instituição de um 
Estado Avaliativo; a mudança no perfil do estudante ingressante e no perfil 
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esperado do egresso do ensino superior (e consequentemente do papel a ser 
desempenhado por estas instituições e respectivos professores); as mudanças no 
paradigma científico e pedagógico; a crescente percepção/conscientização dos 
docentes a respeito da necessidade de formação para a atuação como 
professores; a emergência de um novo perfil de professor universitário... 
(Lourenço, Lima & Narciso, 2013, p.2)  

 

Assim nota-se que uma das mudanças no ensino superior brasileiro em destaque é 

o perfil do docente. Para Barbosa et al. (2015) o trabalho do professor passou por 

diversas alterações, ampliando-se as atividades associadas a esses profissionais, 

docência, pesquisa e extensão, em virtude “do aprofundamento da cultura do 

desempenho, que denota a supervalorização do conhecimento como uma nova 

forma de acumulação de capital” (Barbosa et al., 2015, p.1). 

 

A importância do professor neste processo pode ser vista da seguinte forma: 

 

O professor, considerado como elemento mediador do processo ensino-
aprendizagem, tem influência direta nas situações que ocorrem em sala de aula, 
no relacionamento aluno/professor, no planejamento e adequação das condições 
de aprendizagem e no relacionamento com os demais docentes. Nessa 
perspectiva, percebemos a necessidade da capacitação profissional contínua do 
docente para o ensino em todas essas dimensões. A capacitação do professor é 
resultante de um processo complexo e contínuo de preparo técnico, teórico e 
pedagógico, sendo que deve ser estudado dentro dos múltiplos cenários técnico, 
econômico, político, social, ético, histórico e psicológico. (Peres, 1998, pp.52-58) 

 

De acordo com Lourenço et al. (2013), estas mudanças levantam uma das principais 

discussões atuais nesse campo: a qualificação do professor como o grande desafio 

da educação brasileira. Segundo os autores, a superação dos baixos indicadores de 

qualidade da educação brasileira passa pela necessidade de revisar o papel que o 

docente desempenha o processo. E ser docente no ensino superior não pressupõe 

apenas o domínio de conteúdo em um determinado campo, pois a “prática 

pedagógica em tal nível de ensino é complexa, contextualizada, e se configura por 

escolhas éticas e políticas”. (Lourenço et al., 2013, p.2) 

 

Diversos professores que atuam no ensino superior são oriundos de uma carreira 

profissional paralela e não têm formação específica em pedagogia. Portanto, quando 

recebem a atribuição de ensinar são desafiados para uma atividade bastante 
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complexa que lhes demanda conhecimentos sobre didática e metodologia de ensino. 

Assim, “muitos ingressam sem conhecimento acerca dos processos de ensinar e de 

aprender e desenvolvem estas habilidades e competências com o decorrer do 

tempo”. (Oro, Santana & Rausch, 2013, p.1).  

 

Aqueles professores que atuam em cursos de formação gerencial têm uma missão 

complexa, já que esses cursos envolvem um diversificado conjunto de disciplinas de 

natureza técnica e comportamental. Deve-se levar em conta que a Administração 

envolve um leque multidisciplinar de conhecimentos advindos de outros campos do 

saber tais, como Direito, Engenharia, Matemática, Psicologia, Sociologia, dentre 

outros. Assim, a formação dos gestores necessita contemplar atividades práticas, 

resolução de problemas para que esses profissionais quando inseridos no mundo do 

trabalho consigam adaptar-se às exigências das organizações, bem como às metas, 

ao alcance de resultados, às respostas rápidas às mudanças e às situações de 

crise, entre outros, dada a complexidade dessa colocação (Santos, 2013).    

 

Nos últimos anos, observou-se a redução da faixa etária dos ingressantes no ensino 

superior, em cursos noturnos, muitos deles sem qualquer tipo de experiência no 

mercado de trabalho. As classes, não raro, têm sido constituídas por alunos com 

perfis geracionais distintos. Essa condição, também impõe desafios ao professor 

que deve atender às expectativas de alunos com necessidades distintas. A formação 

e a experiência dos professores, portanto, são relevantes para potencializar o 

processo formativo. Os professores devem promover os enlaces e conexões 

necessárias entre abordagens teóricas e práticas, possibilitando, sobretudo aos mais 

jovens, uma visão crítica da realidade profissional para a qual estão se formando. 

  

Da perspectiva das IES, torna-se estratégico o mapeamento dos fatores capazes de 

interferir na qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Nessa direção, faz-se 

necessário ter clareza acerca dos desafios presentes no contexto educacional, 

identificar as necessidades discentes e alinhar o processo de ensino-aprendizagem. 

Destaca-se o papel determinante do professor como agente que deve orquestrar o 

processo de aprendizagem e consolidar a imagem institucional da IES perante os 

alunos e a sociedade. Diante da relevância dos docentes, portanto, a qualidade na 

educação não se faz sem o aprimoramento dos professores por meio do 
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desenvolvimento das competências que lhes permitam atuar em sintonia com as 

mudanças sociais e culturais. 

 

A partir dessas considerações coloca-se a seguinte questão de pesquisa:  

 

Como ocorre o desenvolvimento de competências de professores que atuam em 

cursos de formação gerencial, em uma IES privada? 

 

1.2 Objetivos 

 

Para responder a questão proposta, foram definidos os objetivos geral e específicos.  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar o processo de desenvolvimento de competências docentes na visão de 

professores que atuam em cursos de formação gerencial em uma IES privada.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar o contexto profissional da IES abordada. 

b) Identificar as competências requeridas dos docentes. 

c) Identificar os meios e práticas utilizados para desenvolver competências. 

d) Identificar os desafios inerentes ao desenvolvimento de competências. 

 

A pesquisa proposta justifica-se por diversas razões. Em primeiro lugar, trata-se de 

um tema relevante, porque estudos sobre mapeamento de competências e práticas 

orientadas ao seu desenvolvimento tornam-se adequados num momento em que 

diversos atores, nacionais e internacionais, discutem os rumos da educação superior 

e os desafios da docência.  

 

Em segundo lugar, o estudo proposto justifica-se na medida em que envolve cursos 

de graduação com foco na formação gerencial que congrega um expressivo 

contingente de estudantes em nível superior. Os concluintes poderão ocupar postos 
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estratégicos em diversos tipos de organizações públicas e privadas, 

desempenhando papel relevante no desenvolvimento econômico e social do país.  

 

Em terceiro lugar, a pesquisa poderá contribuir para o debate no âmbito acadêmico. 

Nesse sentido, deve-se destacar que a Associação Nacional de Programas de Pós-

Graduação em Administração (ANPAD) tem estimulado a elaboração de trabalhos e 

debates sobre o ensino de Administração e Contabilidade. Destacam-se o Encontro 

Nacional de Nacional de Programas de Pós-graduação em Administração 

(EnANPAD) e o Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade 

(EnEPQ), ambos promovidos pela ANPAD. 

 

Em quarto lugar, a pesquisa reveste-se de caráter aplicado, na medida em que 

poderá contribuir para reflexões e possíveis intervenções na IES abordada.  

 

Em quinto lugar, o estudo contribuirá para a formação acadêmica da autora desta 

dissertação que vislumbra a oportunidade de atuar como docente no ensino 

superior. 

 

Esta dissertação está vinculada à área de concentração denominada Gestão em 

organizações e pertence à linha de pesquisa intitulada Inovação e Organizações do 

curso de Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo 

(FPL). A referida pesquisa se insere no projeto de pesquisa intitulado Competências 

e Comportamento Organizacional liderado pelo professor orientador Dr. Reginaldo 

de Jesus Carvalho Lima, atendendo aos parâmetros do Programa de Pós-graduação 

em Administração da FPL, conforme apresentado no Apêndice A. 

 

Em relação à estrutura, a dissertação está organizada em cinco capítulos, sendo o 

primeiro a introdução que aborda a contextualização do tema, a problematização, a 

pergunta de pesquisa, o objetivo geral e os específicos e a justificativa. O referencial 

teórico, no capítulo 2, apresenta considerações sobre competências nos níveis 

coletivo e individual e sobre o cenário educacional. No capítulo 3, a metodologia 

descreve o tipo de pesquisa, o modelo utilizado e as técnicas de coleta e análise dos 

dados. No capítulo 4, são apresentados e analisados os resultados coletados na 



22 

 

pesquisa. E na sequência, são apresentadas as considerações finais e as 

referências.  
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2 COMPETÊNCIA PROFISSIONAL E DOCÊNCIA  

 

Em sintonia com a questão geradora da pesquisa, este capítulo apresenta a 

fundamentação teórica, resgatando aspectos centrais sobre o tema competências e 

o cenário educacional brasileiro. 

 

2.1 Competências: apontamentos sobre o tema. 

 

A crise do Fordismo e a denúncia do excesso de burocracia nas organizações 

estimularam a busca de alternativas de gestão e a reestruturação de processos nas 

organizações. A busca de modelos de gestão mais flexíveis e ajustados às novas 

demandas motivou reflexões acerca da necessidade e de alinhar estratégia, 

resultados e ações. Nessa direção, a abordagem da competência possibilitou 

discussões importantes sobre a geração de valor para organizações e indivíduos.  A 

abordagem foi desenvolvida a partir da necessidade das organizações encontrarem 

fatores positivos que pudessem influenciar o desempenho das pessoas e assim 

consequentemente trazer resultados efetivos.  

 

A literatura sobre competências é ampla e conjuga distintas perspectivas e correntes 

teóricas. O termo competência tem sido há tempos, empregado em vários campos 

do saber, assumindo significados específicos. No âmbito da gestão, tem sido 

aplicado ora para se referir aos coletivos da organização, ora para tratar do conjunto 

de conhecimentos, habilidade e atitudes dos indivíduos. A próxima seção resgata 

considerações acerca do nível coletivo. 

 

2.1.1 Competências coletivas 

 

O emprego da competência no nível coletivo engloba os grupos de trabalho e a 

organização como um todo. A discussão, nessa instância, vincula-se aos estudos 

sobre estratégica e deriva da Visão Baseada em Recursos – VBR, que considera os 

ativos tangíveis e intangíveis como potenciais fontes de valor. Dessa ótica, os 
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recursos humanos, físicos e tecnológicos são considerados dimensões importantes 

na busca de vantagem competitiva. 

 

No âmbito coletivo, Prahalad e Hamel (1990) referem-se ao core competences da 

organização e definem competência organizacional como “um conjunto de 

habilidades e tecnologias que permite a uma empresa oferecer um determinado 

benefício aos clientes” (2005, p.229). Na visão desses autores, as competências 

essenciais sustentam a competitividade do próprio negócio e deveriam corresponder 

aos seguintes critérios: oferecer reais benefícios aos consumidores, ser difícil de 

imitar e prover acesso a diferentes mercados. 

 

Fleury e Fleury (2001, p.189) explicam “uma competência essencial não precisa 

necessariamente ser baseada em „tecnologia stricto sensu’ e para ser considerada 

uma competência essencial, o conhecimento deve estar associado a um sistemático 

processo de aprendizagem, que envolve descobrimento/inovação e capacitação de 

recursos humanos”. Nesse sentido, a construção de competências essenciais 

envolve um sistema maior que se baseia na estratégia organizacional e nas ações 

de gerenciamento dos recursos humanos, tais como recrutamento, seleção, 

treinamento, remuneração. (Brandão & Guimarães, 2001). Tornam-se relevantes, 

nesse sentido, os sistemas que possibilitam a aquisição de saberes e o alinhamento 

de forças nos diversos níveis da estrutura organizacional. Fleury e Fleury (2001) 

reconhecem que o processo de desenvolvimento das competências nas 

organizações envolve a aprendizagem nas diversas instâncias. 

 

Zarifian (1996) afirma que uma competência não pode ser atribuída apenas ao nível 

individual, mas também a um grupo de trabalho e à organização como um todo. 

Segundo ele, o desafio é fazer com que a empresa seja não apenas qualificada do 

ponto de vista da competitividade, mas também qualificante, no sentido de oferecer 

diversas oportunidades de crescimento a seus membros. Além disso, não se pode 

considerar o trabalho como conjunto de tarefas e atividades prescritas e inertes, já 

que as organizações, frequentemente, caracterizam-se por ambientes dinâmicos e 

competitivos.  
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Zarifian (2001) considera as seguintes competências: 

 

 Competências sobre processos: os conhecimentos do processo de trabalho. 

 Competências técnicas: conhecimentos específicos sobre o trabalho que deve 

ser realizado. 

 Competências sobre a organização: saber organizar os fluxos de trabalho. 

 Competências de serviço: aliar à competência técnica a pergunta: qual o 

impacto que este produto ou serviço terá sobre o consumidor final? 

 Competências sociais: saber ser, incluindo atitudes que sustentam os 

comportamentos das pessoas; o autor identifica três domínios destas 

competências: autonomia, responsabilização e comunicação. 

 

Para Fleury e Fleury (2001) é preciso expandir o escopo de análise fazendo com 

que as competências sejam relacionadas à definição da estratégia organizacional. 

Essa abordagem indica que a organização define qual será sua estratégia e quais 

são as competências necessárias para efetivá-la e esse seria um processo de 

aprendizagem constante, ou seja, não existe uma relação de prioridade entre as 

variáveis estratégia e competência, mas sim um círculo virtuoso em que por meio da 

aprendizagem uma afeta a outra.  

 

Como citado anteriormente, a noção de competência tem sido amplamente discutida 

e aparece como forma de repensar as organizações e sua interação com as 

pessoas, ou seja, de um lado está o indivíduo com seus saberes e de outro as 

organizações com suas necessidades e demandas.  

 

Do ponto de vista prático, a identificação de competências organizacionais tem sido 

considerada problemática (Ruas, 2001). Nesse sentido, as organizações não têm 

tido clareza acerca das competências distintivas.  

 

Em relação às IES, a abordagem da competência no nível coletivo tem 

aplicabilidade e descortina possibilidades para se refletir acerca do alinhamento de 

esforços no contexto institucional. Partindo-se dos objetivos estratégicos, pode-se 

questionar a potência das práticas adotadas no âmbito do processo educacional e 
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da capacitação dos profissionais. No que se refere aos docentes, em especial, essa 

abordagem faz pensar sobre a contribuição desses profissionais para os resultados 

da instituição e sobre a necessidade de estimular o desenvolvimento das 

competências deles requeridas. Nessa direção, torna-se clara a relação entre o 

desempenho da equipe de docentes, a qualidade do processo de aprendizagem e a 

consolidação da reputação da IES.  

 

Ao se discutir a competência no nível coletivo, pode-se perceber a relevância do 

estabelecimento de práticas fundamentadas na interdisciplinaridade e na 

comunicação efetiva entre os professores como alternativa de transferência de 

conhecimentos e construção de saberes. Essas iniciativas, certamente, revelam-se 

importantes sobre a ótica da consolidação do trabalho em equipe e da construção de 

valor para a instituição. 

 

A próxima seção trata da competência na perspectiva do indivíduo e, portanto, 

favorece reflexões acerca do desenvolvimento de competências profissionais dos 

docentes. 

 

2.1.2 Competências individuais 

 

A literatura sobre competências individuais é ampla e conjuga distintas correntes 

teóricas. A vertente americana tem como principais representantes McClelland 

(1973); Boyatzis (1982); Spencer e Spencer (1993); Sandberg (2000) e define 

competência como conjunto de aspectos relacionados ao desempenho superior. A 

vertente francesa, representada por autores como Zarifian (2001), Perrenoud (2002) 

e Le Boterf (2003), discute competências pela ótica da educação e trabalho, 

assumindo uma perspectiva construtivista.  

 

No âmbito do indivíduo, a discussão acerca das competências no campo do trabalho 

não é recente. A preocupação das organizações em constituir quadros dotados de 

profissionais capacitados sempre esteve presente. No início do século XX, Frederick 

Winslow Taylor já demonstrava a necessidade de imprimir eficiência aos sistemas 

produtivos por meio de trabalhadores qualificados, capazes de atingir níveis 

satisfatórios de produção, segundo afirmaram Carbone et al. (2005). 
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Segundo Brandão e Guimarães (2001), naquela época, as empresas começaram a 

aperfeiçoar as habilidades de seus empregados, tendo como embasamento o 

princípio taylorista de seleção e treinamento, para executarem tarefas específicas, 

limitando essas habilidades às questões técnicas ligadas ao trabalho e ao cargo. O 

foco do modelo taylorismo-fordismo, na gestão de pessoal, era a definição do cargo 

e o conjunto de tarefas ligadas a ele, uma vez que as organizações industriais 

tinham no âmago a produção e assim demandavam operários com habilidades e 

conhecimento para executar tarefas operacionais e supervisores com alta 

capacidade disciplinar, a fim de se alcançar a máxima produtividade. (Fleury & 

Fleury, 2001).  

 

Na década de 1970, o conceito de competência foi retomado a partir dos trabalhos 

de David McClelland. À época, adotou-se uma perspectiva que privilegiava o 

enfoque da Psicologia. McClelland (1973) considerou cinco dimensões relevantes 

para a compreensão das competências, a saber:  

 

a) Conhecimentos que uma pessoa tem e que são pertinentes a um domínio 

específico. 

b) Habilidades que correspondem à demonstração real das competências que o 

indivíduo tem. 

c) Conceitos que uma pessoa tem sobre si mesma e que se refletem nas atitudes, 

valores, crenças, emoções, ações e reações diante de uma situação. 

d) Traços de personalidade que conduzem uma pessoa a um comportamento 

determinado em dada situação, podendo ser ilustrado na perseverança, iniciativa e 

outros traços pessoais. 

e) Comportamentos no trabalho dirigidos para um alvo e que mobilizam as forças 

interiores que geram as ações e reações.  

 

Nos anos 1980, o conceito de competência passa a serem discutidas como a junção 

de conhecimentos, habilidades e atitudes “que justificam um alto desempenho, 

acreditando-se que os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência 

e personalidade das pessoas”. (Fleury & Fleury 2001, p.185) principalmente a partir 

de estudos de Boyatzis, Spencer e Spencer, 1993; McLagan, 1996; Mirabile, 1997. 

Apesar de esses autores enfocarem o indivíduo, eles afirmam a relevância das 
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competências individuais estarem alinhadas com as competências organizacionais. 

(Fleury & Fleury, 2001). A noção predominante ainda guardava relação direta com o 

cargo e conforme afirmam Fleury e Fleury (2001, p.185) “Nesta linha, a gestão por 

competência é apenas um rótulo mais moderno para administrar uma realidade 

organizacional ainda fundada nos princípios do taylorismo-fordismo”.  

 

Na década de 1990, num quadro de turbulências, as organizações passaram a 

enfatizar o alinhamento entre as políticas de gestão de recursos humanos e as 

estratégias empresariais. Nesse contexto as organizações começam a incorporar o 

conceito de competência à prática organizacional. (Fleury & Fleury, 2001).  

 

As organizações estão inseridas em ambientes complexos, mutáveis, altamente 

competitivos, o que faz com que elas necessitem de empregados com capacidade 

de pensar, de tomar decisões, ter responsabilidade e iniciativa. Conforme Ruas 

(2001, p.2): “a dimensão das noções de competências tem aparecido nos últimos 

anos como uma forma de repensar as organizações e o papel dos indivíduos que as 

compõem”.  

 

Durand (1998) constituiu um conceito de competências baseado em três dimensões: 

conhecimentos, habilidades e atitudes, que segundo o autor são “interdependentes e 

necessárias à consecução de determinado propósito” (1998, p. 3). Segundo Brandão 

e Guimarães (2001) essas três dimensões não envolvem somente questões 

técnicas, “mas também a cognição e as atitudes relacionadas ao trabalho”.  A 

dimensão conhecimento está ligada à informação, ao saber o quê e o porquê, já as 

habilidades envolvem a técnica, a capacidade e o saber como; as atitudes englobam 

o querer fazer, a identidade e a determinação. E nesse entremeio está a 

competência do indivíduo, conforme pode ser observado na Figura 1. (Brandão & 

Guimarães, 2001).  
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Figura 1. As três dimensões da competência 

Fonte: BRANDÃO, H. P.; GUIMARÃES, T. A. Gestão de competências e gestão de desempenho: 

tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo construto? RAE (Impresso), São Paulo, v. 41, 

n.1, p. 8-15, 2001. 

 

Para Brandão e Guimarães (2001), essas dimensões são interdependentes, porque, 

para que o indivíduo demonstre suas habilidades, ele precisa apresentar 

conhecimento em princípios e técnicas específicas e no ambiente do trabalho muitas 

vezes ao indivíduo é exigido não ter somente conhecimento, mas ter habilidades e 

atitudes apropriadas para desempenhar um bom trabalho. Ainda segundo os 

autores, esse tipo de abordagem da noção de competência “parecem possuir 

aceitação mais ampla tanto no ambiente empresarial como no meio acadêmico, visto 

que procuram integrar diversos aspectos relacionados ao trabalho”. (Brandão & 

Guimarães, 2001, p.10) 

 

A literatura sobre competências apresenta diversos conceitos. Bittencourt (2001), ao 

efetuar uma revisão da literatura, identificou os conceitos mostrados na Figura 2: 
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 Autor Conceito Ênfase 

1. Boyatzis 

(1982, p. 23) 

 

 

 

2. Boog (1991, 

p. 16) 

 

 

 

3. Spencer e 

Spencer (1993, 

p. 9) 

“Competências são aspectos verdadeiros ligados à 

natureza humana. São comportamentos observáveis, 

que determinam, em grande parte, o retorno da 

organização. ” 

 

 “Competência é a qualidade de quem é capaz de 

apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada 

coisa; significa capacidade, habilidade, aptidão e 

idoneidade. ” 

 

“A competência refere-se a características intrínsecas 

ao indivíduo que influencia e serve de referencial para 

seu desempenho no ambiente de trabalho. ” 

Formação, 

Comportamentos, 

resultados 

 

 

Aptidão, valores e 

formação 

 

 

 

Formação e resultado 

4. Sparrow e 

Bognanno 

(1994, p. 3) 

 

 

 

5. Moscovici 

(1994, p. 26) 

 

“Competências representam atitudes identificadas 

como relevantes para a obtenção de alto 

desempenho em um trabalho específico, ao longo de 

uma carreira profissional, ou no contexto de uma 

estratégia corporativa. 

 

“O desenvolvimento de competências compreende os 

aspectos intelectuais inatos e adquiridos, 

conhecimentos, capacidades, experiência, 

maturidade. Uma pessoa competente executa ações 

adequadas e hábeis em seus afazeres, em sua área 

de atividade. ” 

Estratégias, ação e 

resultados 

 

 

 

 

Aptidão e ação 

 

 

 

6. Cravino 

(1994, p. 161) 

 

“As competências se definem mediante padrões de 

Comportamentos observáveis. São as causas dos 

comportamentos, e estes, por sua vez, são a causa 

dos resultados. É um fator fundamental para o 

desempenho. ” 

Ação e resultados 

7. Parry (1996, 

p. 48) 

 

“Um agrupamento de conhecimentos, habilidades e 

atitudes correlacionadas, que afeta parte considerável 

da atividade de alguém, que se relaciona com o 

desempenho, que pode ser medido segundo padrões 

preestabelecidos, e que pode ser melhorado por meio 

de treinamento e desenvolvimento. ” 

Resultado e formação 

8. Sandberg 

(1996, p. 411) 

 

“A noção de competência é construída a partir do 

significado do trabalho. Portanto, não implica 

exclusivamente na aquisição de atributos. ” 

Formação e interação 
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9. Bruce (1996, 

p. 6) 

“Competência é o resultado final da aprendizagem. ” Aprendizagem individual 

e autodesenvolvimento 

10. Le Boterf 

(1997, p. 267) 

 

“Competência é assumir responsabilidades frente a 

situações de trabalho complexas buscando lidar com 

eventos inéditos, surpreendentes, de natureza 

singular. ” 

Mobilização e ação 

11. Magalhães 

et al. (1997, p. 

114) 

“Conjunto de conhecimentos, habilidades e 

experiências que credenciam um profissional a 

exercer determinada função. ” 

Aptidão e formação 

12. Perrenoud 

(1998, p. 1) 

 

“A noção de competência refere-se a práticas do 

quotidiano que se mobilizam através do saber 

baseado no senso comum do saber a partir de 

experiências. ” 

Formação e ação 

 

13. Durand 

(1998, p. 3) 

 

“Conjuntos de conhecimentos, habilidades, e atitudes 

interdependentes e necessárias à consecução de 

determinado propósito. ” 

Formação e resultados 

14. Hase et al. 

(1998, p. 9) 

“Competência descreve as habilidades observáveis, 

conhecimentos e atitudes das pessoas ou das 

organizações no desempenho de suas funções [...]. A 

competência é observável e pode ser mensurada por 

meio de padrões. ” 

Ação e resultado 

15. Dutra et al. 

(1998, p. 3) 

 

 

 

16. Ruas (1999, 

p. 10) 

 

 

“Capacidade de a pessoa gerar resultados dentro dos 

objetivos estratégicos e organizacionais da empresa 

se traduzindo pelo mapeamento do resultado 

esperado (output) e do conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias para o seu 

atingimento (input). ” 

“É a capacidade de mobilizar, integrar e colocar em 

ação acontecimentos, habilidades e formas de atuar 

(recursos de competências) a fim de atingir/superar 

desempenhos configurados na missão da empresa e 

da área. ” 

Aptidão, resultados, 

formação 

 

 

 

Ação e resultados 

 

 

17. Fleury e 

Fleury (2001, p. 

21) 

 

“Competência: um saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem 

valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo. ” 

Ação e resultados 

18. Hipólito 

(2002, p. 7) 

 

“O conceito de competência sintetiza a mobilização, 

integração e transferência de conhecimentos e 

capacidades em estoque, deve adicionar valor ao 

Formação, resultados, 

perspectiva, dinâmica 
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negócio, estimular um contínuo questionamento do 

trabalho e aquisição de responsabilidades por parte 

dos profissionais e agregar valor em duas dimensões: 

valor econômico para a organização e valor social 

para o indivíduo. ” 

19. Davis 

(2000, p. 1, 15) 

 

“As competências descrevem de forma holística a 

aplicação de habilidades, conhecimentos, habilidades 

de comunicação no ambiente de trabalho [...]. São 

essenciais para uma participação mais efetiva e para 

incrementar padrões competitivos. Focaliza-se na 

capacitação e aplicação de conhecimentos e 

habilidades de forma integrada no ambiente de 

trabalho. ” 

Ação e resultados 

20. Zarifian 

(2001, p. 66) 

 

 

 

 

 

 

21. Becker et 

al. (2001, p. 

156) 

“A competência profissional é uma combinação de 

conhecimentos, de saber fazer, de experiências e 

comportamentos que se exerce em um contexto 

preciso. Ela é constatada quando de sua utilização 

em situação profissional a partir da qual é passível de 

avaliação. Compete então à empresa identificá-la, 

avaliá-la, validá-la e fazê-la evoluir. ”  

 “Competências referem-se a conhecimentos 

individuais, habilidades ou características de 

personalidade que influenciam diretamente o 

desempenho das pessoas. ” 

Aptidão, ação, resultado 

 

 

 

 

 

 

Formação e 

desempenho 

Figura 2. Conceitos de Competência 

Fonte: BITENCOURT, Cláudia Cristina. A gestão de competências gerenciais: a contribuição da 

aprendizagem organizacional. 2001. 320 f. Tese (Doutorado em Administração) - Escola de 

Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001. 

 

A partir da Figura 2 é possível perceber que há variados entendimentos para o 

termo. Ao observar as palavras-chaves determinadas por Bittencourt para descrever 

a ênfase de cada autor (ou grupo de autores), entende-se que várias delas se 

reproduzem, o que indica ainda que cada autor enfatiza alguns pontos em sua 

definição, e que há vários pensamentos convergentes na definição de competência.  

Bittencourt (2001) agrupou os conceitos e as ênfases dos autores em oito aspectos, 

conforme descrito na Figura 3. 
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Figura 3. Autores e os principais aspectos tratados 

Fonte: BITENCOURT, Cláudia Cristina. A gestão de competências gerenciais: a contribuição da 

aprendizagem organizacional. 2001. 320 f. Tese (Doutorado em Administração) - Escola de 

Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001. 

 

De acordo com as ênfases dos autores, pode-se perceber que as abordagens 

baseadas em mobilização (articulação de recursos) e nas práticas de trabalho, 

capacidade de mobilizar recursos são as que apresentam uma proposta que se leva 

em conta sempre o contexto em que as competências estão sendo trabalhadas.  

 

Conforme Fleury e Fleury (2001) as competências devem ser sempre 

contextualizadas, isto é, estarem situadas em uma determinada situação ou 

ambiente. “Os conhecimentos e o know how não adquirem status de competência a 

 Aspecto Autores 

1 Desenvolvimento de conceitos, 

habilidades e atitudes (formação) 

Boyatzis (1982), Parry (1996), Boog (1991), Becker 

(2001), Spencer e Spencer (1993), Magalhães et al. 

(1997), Hipólito (2000), Dutra et al. (1998), Sandberg 

(1996). 

2 Capacitação (aptidão) Moscovicci (1994), Magalhães et al. (1997), Dutra et 

al. (1998), Zarifian (2001) 

3 Práticas de trabalho, capacidade de 

mobilizar recursos, fato esse que difere 

do conceito de potencial (ação) 

Sparrow e Bognano (1994), Durand (1998), Hase et 

al. (1998), Cravino (2000), Ruas (1999), Moscovicci 

(1994), Boterf (1997), Perrenoud (1998), Fleury e 

Fleury (2000), Davis (2000), Zarifian (2001) 

4 Articulação de recursos (mobilização) Boterf (1997) 

5 Busca de melhores desempenhos 

(resultados) 

Boyatzis (1982), Sparrow e Bognano (1994), Parry 

(1996), Hase et al. (1998), Becker (2001), Spencer e 

Spencer (1993), Cravino (2000), Ruas (1999), Fleury 

e Fleury (2000), Hipólito (2000), Dutra et al. (1998), 

Davis (2000), Zarifian (2001).  

6 Questionamento constante (perspectiva 

dinâmica) 

Hipólito (2000) 

7 Processo de aprendizagem individual no 

qual a responsabilidade maior desse 

processo deve ser atribuída ao próprio 

indivíduo (autodesenvolvimento) 

Bruce (1996) 

8 Relacionamento com outras pessoas 

(interação) 

Sandberg (1996) 
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não ser que sejam comunicados e utilizados” (Fleury, 2001, p.21). Segundo os 

referidos autores, o termo competência aparece ligado a verbos como: saber agir, 

mobilizar, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, engajar-se, 

assumir responsabilidades. “Do lado da organização, as competências devem 

agregar valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo” (Fleury, 

2001, p.21). A Figura 4 ilustra esse conceito.  

 

 

 

Figura 4. Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização 

Fonte: FLEURY, M. T. L; FLEURY, A. Construindo o conceito de competência. Revista de 

Administração Contemporânea v. 5, edição especial, p. 183-196, 2001. 

 

Segundo Fleury e Fleury (2001), esses diversos saberes formam as competências 

do indivíduo que podem ser classificadas em: competências gerenciais do negócio, 

competências técnico-profissionais e competências sociais, conforme Figura 5.  
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Competências Descrição Significado 

Competências 

gerenciais do 

negócio 

Compreender o 

negócio, os objetivos 

em relação ao 

mercado, clientes e 

competidores, bem 

como o ambiente 

político e social. 

a) Visão estratégica: conhecer o negócio, ambiente 

interno e externo da organização, identificar 

oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos. 

b) Ter nítida compreensão e comprometimento sobre 

os objetivos e valores organizacionais. 

c) Identificar as necessidades de mudança, as 

competências necessárias para atingi-las e mobilizar 

os outros profissionais em prol desses objetivos. 

d) Planejamento: habilidade de sistematizar ações 

aproveitando os pontos fortes e minimizando os 

pontos fracos. 

e) Estabelecer mecanismos de controle das ações, 

otimizando os recursos existentes.  

Competências 

técnico-

profissionais 

Competências 

específicas para certa 

operação, ocupações 

ou atividades. 

a) Conhecimentos específicos: ter informações e 

conhecimentos técnicos da sua área de atuação; 

utilizá-los e atualizá-los constantemente.  

b) Disponibilizar e compartilhar os novos 

conhecimentos. 

Competências 

sociais 

Competências 

requeridas para 

relacionar-se com as 

pessoas, como 

comunicação, 

negociação, 

mobilização para 

mudança, sensibilidade 

cultural, trabalho em 

equipes. 

a) Comunicação: ter uma boa compreensão da 

totalidade do processo de comunicação e garantir o 

entendimento pelos membros da organização. 

Habilidade de expressar suas ideias de maneira 

clara. 

b) Negociação: possuir capacidade de discutir, 

estimular e influenciar positivamente os demais 

profissionais em função dos objetivos 

organizacionais. 

c) Trabalho em equipe: saber trabalhar com grupos 

de pessoas que detenham conhecimentos e 

habilidades diversas.  

Figura 5 – Competências do indivíduo 

Fonte: FLEURY, M. T. L; FLEURY, A. Construindo o conceito de competência. Revista de 

Administração Contemporânea v. 5, edição especial, p. 183-196, 2001. 

 

Diante da análise minuciosa de diversas abordagens e autores, Bittencourt (2001) 

aponta para a necessidade da criação de um conceito mais relacional para a gestão 

de competências. Segundo a autora, Boterf e Sandberg apresentam uma orientação 

mais “dinâmica e contextual, privilegiando questões relacionadas à Aprendizagem 
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Organizacional” (p.30). A autora propõe uma ligação entre o ambiente social do 

indivíduo e o ambiente da organização. E assim, afirma que o desenvolvimento de 

competências individuais, envolve um:  

 

Processo contínuo e articulado de formação e desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades e atitudes de gestores a partir da interação com outras pessoas no 
ambiente de trabalho, tendo em vista o aprimoramento de sua capacitação, 
podendo, dessa forma, adicionar valor às atividades da organização e da 
sociedade. (Bittencourt, 2001, p.30).  

 

Dutra (2004) defende que o fato de as pessoas possuírem conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes não determina que eles sejam utilizados 

devidamente em benefício da organização. De acordo com o referido autor, é 

preciso pensar na noção de entrega, isto é, o que realmente a pessoa entrega à 

organização. Dutra citado por Santos (2013, p.34) afirma que: “em se tratando de 

competências, o indivíduo pode ter um potencial que jamais será desenvolvido se 

não for aplicado”. O que pode ser observado, segundo o autor, é que “ninguém é 

competente a priori, uma vez que a competência se manifesta na entrega, no saber 

fazer colocado em prática” (p.34).  

 

Zarifian (2001) utilizou-se dos seguintes conceitos para caracterizar o mundo do 

trabalho, nas últimas décadas do século XX: noção de “evento”, a necessidade de 

“comunicação” e a lógica do “serviço”. Os eventos representam irregularidades que 

ocorrem de maneira imprevista ou novos problemas que surgem no trabalho. O 

referido autor reconhece que a dinâmica das organizações, permeada por eventos, 

pela lógica das comunicações e pelos serviços diferencia-se do contexto industrial 

taylorista-fordista. Para Zarifian (2003): 

 

Competência é a tomada de iniciativa e responsabilidade do indivíduo em 
situações profissionais com as quais se confronta [...] competência é uma 
inteligência prática das situações, que se apoia em conhecimentos adquiridos e os 
transforma, à medida que a diversidade das situações aumenta [...] competência é 
a faculdade de mobilizar redes de atores em volta das mesmas situações, de 
compartilhar desafios, de assumir áreas de responsabilidade (Zarifian, 2003, 
p.137).   
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Assim, para Zarifian (2003, p.60), a competência está relacionada a “assumir uma 

responsabilidade local, em dada situação, saber tomar a decisão certa num prazo 

curto, ante um evento que é ele mesmo, uma expressão condensada da incerteza” e 

“competência é a tomada de iniciativa e responsabilidade do indivíduo em situações 

profissionais com as quais se confronta” (Zarifian, 2003, p.137). Nessa direção, a 

competência é ter responsabilidade, saber agir, tomar decisões nas situações 

adversas do contexto organizacional.  

 

Para Le Boterf (2003, p.21) “o desempenho de uma empresa, de uma de suas 

unidades ou de um projeto depende do conjunto das micro decisões de ação 

tomadas pela competência de seus profissionais”, sendo que o profissional seria 

“aquele que sabe administrar uma situação profissional complexa” (2003, p.37). Para 

esse autor, administrar situações complexas é semelhante a navegar, pois na 

navegação é preciso levar em consideração o campo de forças e as imposições 

diversas e às vezes contrárias e ainda que haja um plano preestabelecido pode 

haver “ventos contrários” que, nesse contexto, seria a complexidade. Em outras 

palavras, é como se o profissional da atualidade tivesse que administrar o caminho a 

seguir a todo momento e a cada mudança (nova situação) é preciso reavaliar o 

percurso.  

 

Para o mesmo autor, a competência apoia-se em três eixos principais: pela pessoa 

(biografia, socialização), formação educacional e experiência profissional (conforme 

descritas na Figura 6). Esse autor enxerga a competência como a ação de assumir 

responsabilidades diante de situações de trabalho complexas e refletir sobre o 

próprio trabalho. A competência não se refere a um estoque de conhecimentos, 

habilidades e atitudes do profissional, mas a capacidade de agir, de ter iniciativa, de 

tomar decisões em situações adversas, inéditas e surpreendentes. As organizações 

precisam de profissionais que atuem dessa maneira, dada a complexidade das 

relações de trabalho, em vez de profissionais que são limitados às tarefas 

determinadas por um cargo ou tarefas pré-determinadas. Por isso, Boterf (2003) 

afirma que não se trata de qualificação para desempenhar tarefas, nem tampouco 

de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Para ele, a competência 

deve ser observada a partir de um evento inesperado, a uma ocorrência legítima de 

trabalho, a uma ação real.  
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Figura 6. A mobilização do profissional 

Fonte: BOTERF, G. Le. Desenvolvendo a competência dos profissionais. Trad. REUILLARD, P. C. R. 

3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2003.  

 

Desta maneira, Le Boterf (2003) apresenta as competências necessárias para que 

um profissional possa gerir as situações complexas que lhe são postas no exercício 

profissional.  Para o referido autor, o saber administrar a complexidade das 

situações, pode ser indicado por: a) Saber agir com pertinência; b) Saber mobilizar 

saberes e conhecimentos em um contexto profissional; c) Saber integrar ou 

combinar saberes múltiplos e heterogêneos; d) Saber transpor; e) Saber aprender e 

aprender a aprender; f) Saber envolver-se.   

 

Fleury e Fleury (2001), inspirados em Le Boterf, propõem um resumo para explicar 

os significados dos principais “saberes” associados à competência do profissional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SUJEITO 

AS SITUAÇÕES 

DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAIS 

COMPETÊNCIA 

PROFISSIONAL 

AS SITUAÇÕES 

PROFISSIONAIS 
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Saber agir Saber o que e por que faz. 

Saber julgar, escolher, decidir. 

Saber mobilizar recursos Criar sinergia e mobilizar recursos e 

competências. 

Saber comunicar Compreender, trabalhar, transmitir informações, 

conhecimentos. 

Saber aprender Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever 

modelos mentais; saber desenvolver-se. 

Saber engajar-se e comprometer-se  Saber empreender, assumir riscos. 

Comprometer-se. 

Saber assumir responsabilidades  Ser responsável, assumindo os riscos e 

consequências de suas ações e sendo por isso 

reconhecido. 

Ter visão estratégica Conhecer e entender o negócio da organização, 

o seu ambiente, identificando oportunidades e 

alternativas. 

Figura 7. Competências para o profissional 

Fonte: FLEURY, M. T. L; FLEURY, A. Construindo o conceito de competência. Revista de 

Administração Contemporânea v. 5, edição especial, p. 183-196, 2001.  

 

A partir do exposto, nota-se que ao conceito de competências, no nível do indivíduo, 

foram atribuídos significados específicos nas distintas abordagens. Mais 

recentemente, diante das mutações no mundo do trabalho, a corrente francesa 

oferece possibilidades de reflexão que levam em consideração a relação entre o 

indivíduo, à rede de atores com a qual interage e o contexto de trabalho. Numa ótica 

construtivista, considera a relevância dos processos de socialização no contexto das 

organizações e a necessidade de uma postura crítica e ativa por parte dos 

trabalhadores. 

 

No caso das IES, essa perspectiva revela-se promissora. O cenário educacional 

brasileiro tem sido marcado por profundas transformações que acabam por afetar a 

dinâmica do trabalho desempenhado pelos docentes. A complexidade do contexto 

da sala de aula e os desafios com os quais lidam os docentes demandam 

flexibilidade e abertura para encontrar soluções para os impasses que afetam a 

aprendizagem. Por outro lado, o comprometimento do docente com os objetivos da 

IES torna-se essencial, sobretudo num contexto marcado pela tendência de redução 

do quadro funcional.   



40 

 

Relacionando-se de forma mais direta com a questão geradora da pesquisa, a 

próxima seção trata especificamente de competências docentes. 

 

 

 

2.1.2.1 Competências dos Docentes 

 

Os desafios impostos à docência são inúmeros e, nas últimas décadas, revelam-se 

mais complexos, exigindo dos professores competências variadas para que possam 

suprir as demandas do aluno e do contexto profissional. Perrenoud (2005) ao se 

referir ao contexto escolar, ressalta o seguinte desafio:  

  

O desafio da escola obrigatória são as competências que fazem de nós não 
apenas trabalhadores independentes ou assalariados, mas seres autônomos, 
cidadãos responsáveis, pessoas que têm uma vida privada, familiar, espiritual, 
sexual, associativa, de lazer, de engajamento em diversos projetos e em diversas 
causas [...]. É urgente reconstruir uma transposição didática com base em 
sondagens sérias a respeito do que as pessoas precisam efetivamente (Perrenoud, 
2005, p. 71) 

 
A escola e os docentes devem possibilitar o desenvolvimento da autonomia, 

formando o ser humano de maneira integral para que assim ele possa atender às 

exigências do mercado e também se formar como um cidadão globalizado. O 

conhecimento, a tomada de decisão, a comunicação só pode ser plenamente 

aplicados por indivíduos com uma formação autônoma (Soares, 1998).  

 

Referindo-se ao contexto do ensino superior, Lima e Baeta (2006) consideram que 

cada IES pode definir os objetivos organizacionais que melhor lhe convier, dentro 

dos critérios legais, entretanto dois objetivos deveriam permanecer como 

norteadores de todas as instituições de ensino: formar cidadãos críticos e formar 

profissionais capazes de atender às necessidades de sua área. Para os referidos 

autores, o primeiro objetivo é mais amplo e está relacionado à contribuição da 

escola para que o discente seja agente na construção do quadro social e para que 

ele exerça sua cidadania. O segundo objetivo é um grande desafio para as IES, 

principalmente da área de Administração que possui objeto de estudo dinâmico: 

organizações que modificam seus modelos de gestão de acordo com o cenário.  
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A ação docente é impactada de várias formas na contemporaneidade, como por 

exemplo, a utilização significativa das tecnologias e da internet, em pesquisas e nas 

salas de aula. O uso intenso dessas novas tecnologias é um dos fatores que 

acabam por afetar a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem e a postura do 

profissional docente.  Nessa condição, o professor passa a atuar como um mediador 

e coautor da aprendizagem, uma vez que “o acesso a uma extensa gama de 

informações [...], propicia ao discente queimar etapas na busca de saber, enquanto 

adquire mais autonomia sobre sua própria aprendizagem” (Lima & Baeta, 2006, p. 

4). 

 

Neste contexto, a visão do professor como o detentor de todo o conhecimento e de 

um saber dogmatizado não condiz com o atual perfil demandado pelas instituições 

(Barbosa et al., 2015). A concepção do professor como o “único depósito de 

saberes” torna-se obsoleta (Lima & Baeta, 2006, p. 4). Outras atividades têm sido 

acrescidas ao trabalho do professor, fazendo com que o exercício profissional no 

ensino superior se torne ainda mais complexo (Barbosa et al., 2015). E é nesse 

processo de mudança que o docente precisa atestar competência para vencer os 

desafios impostos (Lima & Baeta, 2006).  

 

A complexidade inerente à atividade docente pode ser visualizada a partir das 

considerações de Delors (2003) em relação aos quatro pilares da educação. O 

referido autor sustenta que a educação deve promover no aluno o aprender a ser e 

não apenas o saber-fazer. Nesse sentido, o processo formativo e o papel do 

professor tornam-se alvos de atenção. Delors (2003) considera que o processo 

educativo deve fundamentar-se em quatro pilares do conhecimento, a saber: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 

 

O primeiro pilar, aprender a conhecer, envolve o esforço do professor para promover 

no aluno a aquisição de conhecimentos vinculados à cultura geral, aos diversos 

campos do saber e às mudanças no cenário. Revela-se importante para que o 

indivíduo possa se situar no contexto em que atua e manter-se atualizado em 

relação às inovações e transformações sociais. 
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O segundo pilar, saber fazer, relaciona-se mais diretamente à formação profissional 

e demanda do professor o desafio de despertar no aluno a aplicação prática dos 

conhecimentos que possui. Refere-se, ainda, à aquisição de uma postura crítica em 

relação aos eventos que interferem na atividade profissional. Nesse sentido, as 

considerações de Zarifian (2001) sobre a fluidez que permeia o mundo do trabalho 

são esclarecedoras. Para Delors (2003), o saber fazer não está desvinculado do 

aprender a conhecer e implica o desenvolvimento da capacidade de comunicar, de 

trabalhar em equipe e dirimir conflitos. 

 

O terceiro pilar, aprender a viver juntos, requer dos professores a capacidade de 

despertar nos alunos as qualidades para que eles possam colaborar com outros 

indivíduos e agir com respeito. Na visão do referido autor, num contexto marcado 

por individualismo e competição, a promoção desse tipo de saber representa um 

intenso desafio. 

 

Segundo Delors (2003), o quarto pilar, aprender a ser, congrega os demais e deve 

promover o pleno desenvolvimento do indivíduo com base no espírito e corpo, 

inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e 

espiritualidade. 

 

Os quatro pilares da educação, anteriormente mencionados, descortinam amplos 

horizontes de formação para os indivíduos e sugerem a necessidade de os 

professores buscarem novas competências que lhes permitam atender às 

complexas demandas no campo da educação. 

 

Para Lima e Baeta (2006), formar profissionais competentes e sintonizados com as 

novas tecnologias tem sido um desafio para os docentes e para as IES. Segundo 

eles, deve-se considerar que, “o discente prepara-se [...] para atuar em 

organizações que no futuro serão, provavelmente, bastante diferentes” (Lima & 

Baeta, 2006, p. 3). Nesse sentido deve-se admitir que as próprias IES têm 

dificuldades para acompanhar as mudanças provenientes do ambiente do trabalho. 

De acordo com Leite (2000), como citado em Lima e Baeta (2006): 
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Dificilmente os sistemas educativos conseguem andar a par e no mesmo ritmo das 
transformações sociais. É necessária a preparação das novas gerações para a 
adaptação a um mercado de trabalho e a uma economia impregnada de grande 
incerteza, caracterizada pela inovação técnica, flexibilidade laboral e pela 
globalização econômica. (Lima & Baeta, 2006, p. 7). 

 
Outro desafio que se coloca nesse contexto é a heterogeneidade do perfil dos 

estudantes. Na atualidade existem várias IES, diversos cursos e já não se pode 

considerar cada curso com um perfil discente determinado, uma vez que existem 

diversas faixas etárias, turmas com alunos sem experiência profissional e outros 

com vasta experiência, inclusive alguns em fase de aposentadoria. Portanto, 

conduzir experiências de aprendizagem no intuito de atender às variadas 

expectativas dos discentes torna-se uma empreitada complexa.  

 

Com isso, nota-se que os desafios para as IES e principalmente para os docentes 

são diversos. Ao professor é exigido o desenvolvimento de diversas competências 

para atuar nesse ambiente. É neste contexto que muito se têm discutido os 

conhecimentos, habilidades, competências, saberes que devem fundamentar a 

atividade da docência conforme apresentado por Miranda, Casa Nova e 

Cornachione (2012) na figura 8. 

 

Tipologia  Autores Saberes/conhecimentos/competências 

Conhecimentos 

necessários à 

docência 

Schulman (1986, 

1987, 2005) 

1) conhecimento do conteúdo; 2) conhecimento 

pedagógico (conhecimento didático geral); 3) 

conhecimento do curriculum; 4) conhecimento dos 

alunos e da aprendizagem; 5) conhecimento dos 

contextos educativos; 6) conhecimento didático do 

conteúdo; 7) conhecimento dos objetivos, as 

finalidades e os valores educativos, e de seus 

fundamentos filosóficos e históricos. 

Garcia (1992) 1) conhecimento pedagógico geral; 2) conhecimento 

do conteúdo; 3) conhecimento do contexto, que faz 

referência ao lugar onde se ensina, assim como a 

quem se ensina; 4) conhecimento didático do 

conteúdo. 
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Saberes necessários 

à docência 

Freire (2000) 1) ensinar não é transferir conhecimento; 2) ensinar 

exige rigorosidade metódica; 3) ensinar exige 

pesquisa; 4) ensinar exige respeito aos saberes dos 

educandos; 5) ensinar exige criticidade; 6) ensinar 

exige estética e ética; 7) ensinar exige a 

corporeificação das palavras pelo exemplo; 8) 

ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a 

qualquer forma de discriminação; 

9) ensinar exige reflexão crítica sobre a prática; 10) 

ensinar exige o reconhecimento e a assunção da 

identidade cultural. 

Pimenta (1998, 

2002) 

1) saberes da experiência; 2) saberes da área do 

conhecimento específico; 3) saberes pedagógicos; e 

4) saberes didáticos. 

Gauthier et al. 

(1998) 

1) saber disciplinar; 2) saber curricular; 3) saber das 

ciências da educação; 4) saber da tradição 

pedagógica; 5) saber experiencial; 6) saber da ação 

pedagógica. 

Tardif (2000; 2003) 1) saberes da formação profissional; 2) saberes 

disciplinares; 3) saberes curriculares; 4) saberes 

experienciais. 

Cunha (2004) 1) saberes relacionados com o contexto da prática 

pedagógica; 2) saberes relacionados com a 

ambiência de aprendizagem; 3) saberes 

relacionados com o contexto sócio histórico dos 

alunos; 4) saberes relacionados com o planejamento 

das atividades de ensino; 5) saberes relacionados 

com a condução da aula; 6) saberes relacionados 

com a avaliação da aprendizagem. 

Competências 

necessárias à 

docência 

Masetto (1998) 1) competência em uma área específica (em uma 

determinada área de conhecimento); 2) competência 

na área pedagógica; 3) competência na área 

política. 

Braslavsky (1999) 1) competência pedagógico-didática; 2) competência 

institucional; 3) competência produtiva; 4) 

competência interativa; 5) competência 
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especificadora. 

Perrenoud (2000) 1) organizar e dirigir situações de aprendizagem; 2) 

administrar a progressão 

Das aprendizagens; 3) conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação; 4) envolver os alunos 

em suas aprendizagens e em seu trabalho; 5) 

trabalhar em equipe; 6) participar da administração 

da escola; 7) informar e envolver os pais; 8) utilizar 

novas tecnologias; 9) enfrentar os deveres e os 

dilemas éticos da profissão; 10) administrar sua 

própria formação contínua. 

Zabalza (2006) 1) planejar o processo de ensino-aprendizagem; 2) 

selecionar e preparar os conteúdos disciplinares; 3) 

oferecer informações e explicações compreensíveis 

e bem organizadas (competência comunicativa); 4) 

manejo das novas tecnologias; 5) conceber a 

metodologia; 6) comunicar-se e relacionar-se com os 

alunos; 7) tutoria; 8) avaliar; 9) refletir e pesquisar 

sobre o ensino; 10) identificar-se com a instituição e 

trabalhar em equipe. 

Figura 8: Conhecimentos, saberes e competências necessários à docência 

Fonte: MIRANDA, Gilberto José; CASA NOVA, Sílvia Pereira de Castro; CORNACHIONE, E. Os 

saberes dos professores-referência no ensino de contabilidade. Revista Contabilidade & Finanças 

(Online), v. 23, p. 142-153, 2012. 

 

Miranda et al. (2012) chama a atenção para o fato de as tipologias utilizadas pelos 

autores (Figura 8) não apontarem diferenças significativas, já que para todos eles a 

docência “compõe-se de três ingredientes fundamentais, mas não suficientes: de 

saber, de saber-fazer e de saber-ser, apresentados na forma de saberes, de 

conhecimentos ou de competências” (Miranda et al., 2012 p. 145).  

 
Para ser professor é preciso dominar saberes envolvidos na ação de educar. Tardif 

(2003) como citado em Oro et al. (2013) enumera os saberes do docente da 

seguinte forma: a) saberes da formação profissional (adquiridos nas instituições de 

formação de professores); b) saberes disciplinares (ligados ao conhecimento e 

tradição cultural); c) saberes curriculares (programas escolares); d) saberes 

experienciais (ligados ao trabalho diário). Para o autor, o saber docente é um saber 
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plural que não pode ser reduzido à função de transmissão de conhecimentos, isto é, 

um conjunto de saberes advindo da formação profissional, da experiência individual 

e coletiva, das habilidades de saber-fazer e saber ser. Para Le Boterf (2003), o 

processo de desenvolvimento de competências individuais ocorre a partir da 

conjugação dos elementos: educação formal, educação continuada e experiência 

social e profissional.  

 

Perrenoud (2000) considera que as seguintes competências são requeridas do 

educador do século XXI: organizar e dirigir situações de aprendizagem; administrar a 

progressão das aprendizagens; conceber e fazer evoluir os dispositivos de 

diferenciação; envolver os alunos em sua aprendizagem e seu trabalho; trabalhar 

em equipe; participar da administração da escola; informar e envolver os pais; 

utilizar novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 

administrar sua própria formação contínua.  

 

Referindo-se ao contexto das organizações empresariais Dutra (2010) destaca duas 

categorias de ações no processo de desenvolvimento de competências que também 

se revelam importantes no âmbito das instituições de ensino:  

 

Ações de desenvolvimento formais: estruturadas através de conteúdos 
programáticos específicos, envolvem metodologias didáticas, instrutores ou 
orientadores, material bibliográfico e uma agenda de trabalho ou aulas. Exemplos: 
cursos, ciclo de palestras, seminários, programa de cultura compartilhada e 
orientação. [...] Ações de desenvolvimento não formais: estruturadas através de 
atuações no próprio trabalho ou de situações ligadas à atuação do profissional. 
Podem ser concebidas de diferentes formas, mas sempre envolvem o profissional 
a ser desenvolvido. Exemplos: coordenação ou participação em projetos 
interdepartamentais ou interinstitucionais, trabalhos filantrópicos, visitas, estágios, 
etc. (Dutra, 2010, p. 67).  

 
Corrêa (2010) reafirma a premência de o docente se atualizar permanentemente 

para planejar e orientar os diversos contextos de aprendizagem; coordenar os 

avanços das diversas aprendizagens dos alunos; elaborar, executar e avaliar 

práticas pedagógicas que respeitem a diversidade da sala de aula; envolver os 

alunos nas aprendizagens e nos trabalhos pedagógicos, „tocar‟ o aluno, sensibilizá-

lo para a aprendizagem; desenvolver um trabalho pedagógico coletivo e 

interdisciplinar; participar atividade da gestão da escola e incentivar a participação 
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dos alunos e da comunidade em geral; dominar e utilizar novas tecnologias; 

desenvolver e vivenciar posturas éticas no desempenho da profissão; coordenar e 

fomentar a própria formação, cotidianamente. (Corrêa, 2010, p. 59).  

 

Deve-se levar em conta que as competências se modificam de acordo com as 

circunstâncias, devem ser renovadas ou substituídas em virtude das exigências 

contextuais, essa condição “implica aprendizagem contínua, aperfeiçoamento 

constante” (Lima & Baeta, 2006, p. 6).  

 

É sabido que as atividades acadêmicas de nível superior foram modificadas de 

modo significativo nos últimos anos. Não raro, o professor tem sido convocado para 

atuar além da tríade educacional determinada pela legislação brasileira: ensino, 

pesquisa e extensão. “Sabe-se que dentro de uma IES o professor de ensino 

superior assume diferentes papéis sociais, sendo os mais centrais, o de docente, o 

de pesquisador, o de extensionista e o de gestor” (Barbosa et al., 2015). Há diversos 

autores que “chamam a atenção para atividades de orientação e de cunho 

administrativo e burocrático, nas quais se incluem ações típicas de gestão” 

(Mendonça, Paiva, Padilha & Barbosa, 2012). 

 

Miller (1991) como citado em Mendonça et al. (2012) estende essa tríade para: 

ensino, pesquisa, extensão, orientação e administração. Enquanto Balbachevsky 

(1999) como citado em Mendonça et al. (2012) caracterizou as atividades 

acadêmicas no nível superior da seguinte forma: ensino, pesquisa, serviços, 

administração, outras atividades acadêmicas. Nota-se, desta forma, que muitas 

atividades acadêmicas nas universidades se voltam para a gestão. Entretanto, vale 

ressaltar que a gestão não é entendida como a essência da ação docente, mas sim 

uma atividade de cooperação do professor para com a instituição de ensino em que 

atua. A maior parte dos profissionais com cargos de direção nas universidades são 

professores que por inúmeros motivos foram alçados a funções administrativas 

(Mendonça et al., 2012).  

 

Mendonça et al. (2012) destaca uma extensa literatura que aborda os docentes de 

instituições de ensino superior brasileiras em funções de direção e o que sobressai 

desses estudos é a existência de falta de planejamento, improvisação e imediatismo 
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na atuação desses profissionais. Grande parte das pesquisas apresentadas endossa 

a importância da formação de competências gerenciais para a gestão universitária, 

uma vez que indicam que esses “professores-dirigentes não estão familiarizados 

com a gestão nem preparados para assumi-la; nesses casos, o processo de 

aprendizagem caracterizou-se pela informalidade e autodirecionamento” (Mendonça 

et al., 2012, p. 6).  

 
Barbosa et al. (2015) afirma que aos professores, principalmente os que ocupam 

cargos de reitor e pró-reitores, a posse de competências gerenciais está sendo 

associada à capacidade e na resolução de problemas e no atendimento de 

demandas sociais.  Essas competências devem ser encaradas como uma opção no 

enfretamento das transições que o ensino superior vivencia na atualidade.  

 

Com isso, surgem modelos de competências gerenciais que apresentam reflexões 

sobre a formação gerencial a partir da realidade individual e estratégia 

organizacional. Para Barbosa et al. (2015, p. 6) esses modelos “podem nortear um 

perfil ideal de competências gerenciais esperadas, consideradas críticas aos 

professores que estão desempenhando o papel de gestor em uma IES”. 

 

O Modelo de Competências Profissionais do Professor do Ensino Superior proposto 

por Mendonça et al. (2012) visa integrar as competências docentes de pesquisa, de 

extensão, de avaliação, de gestão universitária, tecnológicas e interpessoais, 

integrando a cada uma, competências específicas. Trata-se de um modelo analítico 

que leva em conta as “especificidades do contexto educacional na definição de 

competências profissionais diferenciadas” (Barbosa et al., 2015, p.6)  

 
Nesse modelo, os conjuntos de saberes específicos estão ancorados dentro de cada 

componente: cognitiva, funcional, comportamental, ética, política (Figura 9). 
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Figura 9. Modelo de competências profissionais do professor de ensino superior 

Fonte: Mendonça, J. R. C. de; Paiva, K. C. M. de; Padilha, M. A.; Barbosa, M. A. C. Competências 

Profissionais de Professores do Ensino Superior no Brasil: proposta de um modelo integrado. In: 

Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, 2012, Macau, 

China. Anais... Macau, China: Instituto Politécnico de Macau,2012. 

 

Segundo o modelo proposto por Mendonça et al. (2012) os saberes específicos do 

professor no ensino superior podem ser descritos da seguinte forma: 

 

1) Docência: domínio da cena na sala de aula (presencial e virtual); tradução dos 
conteúdos para a linguagem e cotidiano dos alunos. Componentes principais: 
cognitivo e o funcional. 

2) Pesquisa: domínio de abordagens, métodos e técnicas de pesquisa; respeito ao 
objeto de pesquisa. Componentes principais: cognitivo, funcional, comportamental 
e ético. 

3) Extensão: promoção da aproximação da instituição de ensino em relação à 
sociedade ou parte dela focalizada nas ações extensionistas; mobilização de 
sujeitos. Componentes principais: funcional, comportamental e ético. 

4) De gestão: mobilização de subordinados e pares rumo aos objetivos grupais e 
organizacionais; domínio de processos administrativos e burocráticos em nível 
meso macro organizacional. Componentes principais: cognitivo, comportamental, 
ético e político. 
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5) Avaliativos: domínio de critérios e processos em nível micro, meso e macro 
organizacional; capacidade analítica frente a informações; domínio de mecanismos 
de feedback. Componentes principais: cognitivo, funcional, ético e político. 

6) Interpessoais: trânsito nas relações em nível individual e grupal; capacidade de 
desenvolver e manter empatia. Componentes principais: comportamental, ético e 
político.  

7) Tecnológicos: domínio das tecnologias disponíveis na organização; domínio de 
tecnologias de informação e comunicação (TICs). Componentes principais: 
cognitivo e funcional. 

 

Um aspecto marcante desse modelo é a consciência de que os resultados do 

professor são avaliados por ele mesmo e também por terceiros (seja no ensino, na 

pesquisa, na extensão, na gestão) e, de acordo com essa avaliação, é possível 

legitimar suas competências e refletir sobre sua própria ação. O modelo reconhece a 

personalidade e a motivação do professor, já que esses fatores influenciam no 

desenvolvimento de competências. Além disso, o contexto em que o professor 

trabalha também deve ser levado em conta, uma vez que o ambiente de trabalho do 

docente não se restringe à sala de aula e sua sala particular, mas transcende a 

própria IES, dependendo das suas atividades (Mendonça et al., 2012).   

 

Pelo exposto pode-se dar conta de que as competências docentes são relevantes 

para a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e êxito no alcance dos 

objetivos institucionais. A ação docente, contudo, revela-se complexa, sendo 

influenciada pelos recursos detidos pelo profissional (conhecimentos, habilidades e 

atitudes) e por fatores que determinam a configuração do contexto de trabalho. 

 

A próxima seção descreve a metodologia de pesquisa adotada. 
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3  METODOLOGIA 

 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados  na 

pesquisa. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Realizou-se uma pesquisa descritiva (Vergara, 2003) pelo método Estudo de Caso 

que visa compreender de maneira específica o acontecimento de um fenômeno, ou 

seja, verificar uma situação no contexto real. Segundo Gil (2009, p.15), os estudos 

de caso permitem “estudar em profundidade o grupo, a organização ou fenômeno, 

considerando suas múltiplas dimensões. [...] Os estudos de caso, por se referirem a 

um ou poucos objetos, possibilitam a utilização de instrumentos que conferem maior 

profundidade aos dados” (Yin,2005, p.32). Nessa pesquisa optou-se por realizar um 

estudo de caso em uma IES privada, localizada no estado de Minas Gerais.  

 
A pesquisa assumiu caráter qualitativo, embora tenha sido realizado o tratamento de 

dados numéricos. Segundo Collins e Hussey (2006) essa composição permite uma 

visão mais consistente sobre o fenômeno. A vertente qualitativa engloba um 

conjunto de métodos que, segundo Parasuraman (1986), envolve a coleta, análise e 

interpretação de dados. Essa vertente surgiu na década de 1960, com o movimento 

metodológico nas ciências sociais, contraposto às pesquisas de caráter positivista. 

Conforme Flick (2004), engloba uma variedade de abordagens e métodos e busca 

compreender o fenômeno social de lugar próximo ao ambiente natural. A ligação 

entre o observador e o objeto são tão consistentes que as descobertas são, 

mutuamente, criadas no contexto da situação onde acontece a pesquisa (Denzin & 

Lincoln, 2004). 

 
 

3.2 Unidade de análise  

 

A unidade de análise é uma IES privada, denominada, nesta pesquisa, como 

instituição Alfa, com mais de 45 anos de existência. A Instituição Alfa orienta suas 

atividades a partir dos conceitos de competência e excelência. No início de suas 
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atividades, a referida instituição ofertava cursos de formação de professores e a 

partir de 1994 passou a ofertar o primeiro curso de formação gerencial. 

 

A instituição oferece cursos de formação gerencial em nível médio, graduação e 

pós-graduação (lato e stricto-sensu). Nas últimas décadas, tornou-se uma referência 

no ensino da gestão.  

 

3.3. Instrumentos e técnicas de coleta de dados 

 

A coleta de dados é referenciada por Marconi e Lakatos (2010) como a fase em que 

se aplicam os instrumentos elaborados e as técnicas escolhidas para assim coletar 

os dados que se deseja.  

 

Os dados da pesquisa foram obtidos, no segundo semestre de 2015, por meio de 

análise de documentos, entrevista e questionário. A entrevista foi realizada com oito 

sujeitos de pesquisa, sendo três deles coordenadores de curso. A entrevista é “um 

procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar 

no diagnóstico ou no tratamento de um problema social” (Marconi & Lakatos, 2010). 

 

A entrevista estruturada é aquela em que se utiliza um roteiro previamente 

estabelecido com as perguntas que o entrevistador fará ao entrevistado. Esse tipo 

de entrevista é efetuado com pessoas selecionadas que, no caso desse estudo, 

foram os coordenadores de cursos de gestão. A opção por essa modalidade de 

entrevista se deu exatamente para que as respostas às mesmas perguntas fossem 

comparadas e as diferenças e semelhanças fossem destacadas (Marconi & Lakatos, 

2010).. A entrevista teve duração média de 40 minutos, tendo sido gravada com a 

prévia autorização dos sujeitos de pesquisa. Os dados obtidos foram, 

posteriormente, transcritos para análise. 

 

Posteriormente, aplicou-se um questionário para membros do corpo docente. De 

acordo com Marconi e Lakatos (2010) o “questionário é um instrumento de coleta de 

dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas 

por escrito e sem a presença do entrevistador”. O questionário foi elaborado com 

base no Modelo de Competências Profissionais do Professor do Ensino Superior 
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proposto por Mendonça et al. (2012) e nos dados obtidos na entrevista. Realizou-se 

pré-teste com cinco docentes para ajustar o instrumento de inquérito e eliminar 

possíveis equívocos de interpretação das questões. Disponibilizou-se um link de 

acesso à versão eletrônica do questionário por meio da ferramenta google docs. 

Foram obtidos 24 questionários válidos respondidos por docentes que atuam nos 

cursos de formação gerencial (Administração e Ciências Contábeis). 

 

O questionário contemplou um conjunto constituído de 50 competências 

profissionais consideradas importantes para os docentes. Procurou-se, por meio de 

uma escala Likert de 5 pontos, identificar o grau de importância atribuído pelos 

respondentes a cada uma das competências por meio da seguinte sequência: 1- 

Sem Importância, 2- Importância Baixa, 3- Importância Média, 4- Importância Média 

Alta, 5- Importância Alta. Procurou-se, ainda, identificar o quanto cada um dos 

respondentes domina as competências relacionadas por meio da seguinte escala: 1- 

Não Domino, 2- Domino Pouco, 3- Domino Razoavelmente, 4- Domino 

Integralmente. 

 

3.4 Análise e interpretação de dados 

 

Conforme mencionado, o tratamento dos dados da pesquisa envolveu 

procedimentos qualitativos e quantitativos. Os dados qualitativos, apurados em 

análise documental e entrevista, foram tratados por Análise de Conteúdo, conforme 

as orientações de Bardin (1977). Os dados quantitativos, por sua vez, foram 

analisados com base em estatística descritiva. Conforme Collins & Hussey (2006), o 

estudo de caso encerra um método vinculado à vertente qualitativa de pesquisa, 

porém não exclui a possibilidade de análise de dados quantitativos.  

.   

3.5 O caso: IES Alfa 

 

A IES Alfa se consolidou como centro de excelência em educação e capacitação, 

atuando no mercado há cinco décadas. A instituição é de natureza privada e está 

localizada no estado de Minas Gerais. Na sua origem, ofertava cursos de formação 

de professores, licenciaturas de curta duração. Na década de 1990 foi implantado o 

primeiro curso na área da gestão, dedicando-se também, a partir daí, à formação de 
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gestores na região. Isso se deu com cursos de graduação e com o avanço da pós-

graduação e das atividades de capacitação. 

 

A referida IES fundamenta sua atuação no conceito de competência, envidando 

esforços na construção de conhecimentos, habilidades e atitudes.  Orienta suas 

atividades para o aprimoramento das pessoas, organizações e sociedade com base 

nos seguintes princípios, dentre outros: valorização das pessoas; estabelecimento 

de parcerias; foco em qualidade; atuação ética. 

 

A instituição oferta diversos cursos de Graduação com duração de quatro anos que 

proporcionam bases para uma consistente formação profissional. Oferece, ainda, 

cursos de pós-graduação nos níveis lato-sensu e stricto-sensu. 

 

O curso de Administração tem duração de quatro anos e seu objetivo é formar 

profissionais dotados de competências gerenciais para responder aos desafios 

profissionais, de maneira proativa e ética. Oferece base técnica, conceitual e 

comportamental, formando profissionais aptos a atuar como dirigentes, gerentes, 

consultores ou pesquisadores nas áreas de ciência da administração, em 

instituições públicas e privadas. O curso privilegia uma formação ampla, entendendo 

que, a partir da maturidade intelectual, a busca de novos conhecimentos, em função 

das necessidades impostas pelo mercado, torna-se uma prática de seus egressos. 

 

O curso de Ciências Contábeis também tem duração de quatro anos e proporciona a 

preparação do aluno para atuação em diversas áreas empresariais. Permite que os 

alunos tenham uma formação consistente, conta com laboratório de práticas 

simuladas em Contabilidade, para que o aluno tenha a oportunidade de testar e 

praticar os conhecimentos aprendidos em sala de aula. 

 

A IES Alfa atua na educação corporativa com foco em soluções educacionais. Nessa 

linha são ofertados cursos de especialização, cursos de curta duração com soluções 

customizadas. 
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O enfoque adotado pela IES estimula esforços no sentido do constante 

aprimoramento de seus profissionais e no desenvolvimento de suas competências. 

Nesse sentido, a pesquisa realizada contribui para elucidar diversos aspectos 

inerentes ao complexo processo de construção de competências profissionais. 

Dessa forma, pretende favorecer possíveis reflexões sobre a dinâmica adotada pela 

IES e pelos docentes e potencializar futuras intervenções. 
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4. OS DESAFIOS DA DOCÊNCIA NO CONTEXTO ATUAL  

 

Nesse capítulo, são apresentados os dados qualitativos, obtidos por meio da 

entrevista. Na sequência, apresentam-se os dados quantitativos da pesquisa que 

foram tratados por estatística descritiva. Por fim, discutem-se os resultados da 

pesquisa.  

 

4.1 As necessidades educacionais: a formação de competências docentes no 

campo gerencial requeridas dos professores  

 

4.1.1 Contextualização: o mundo global e o acesso às novas tecnologias 

 

A fim de atingir os objetivos dessa pesquisa, foram realizadas entrevistas 

estruturadas com oito docentes, sendo três deles Coordenadores de cursos. Optou-

se por preservar a identidade dos sujeitos de pesquisa, atribuindo-lhes números. 

 

Os entrevistados foram inqueridos acerca das principais mudanças ocorridas no 

cenário educacional brasileiro. Todos citaram diversos eventos. Algumas mudanças 

foram citadas de forma recorrente na fala dos entrevistados e serão mencionadas, a 

seguir: 

 

A. Mudança na oferta de cursos superiores; 

 

Em relação ao cenário educacional no País, destacou-se a elevação da oferta de 

cursos em nível superior. 

  

“Nós tivemos no decorrer dos anos uma proliferação de muitos cursos, faculdades, 
cursos técnicos necessariamente a qualidade não acompanhou esse aumento...” 
(Entrevistado 2) 

“Percebe-se o movimento de fusões de instituições mediadas pelas estratégias de 
aquisição de grandes grupos, tem comprado organizações de menor porte, isso 
traz uma dinâmica de trabalho dos profissionais nas instituições” (Entrevistado 8) 
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Notou-se certa fragilidade em relação à formação pedagógica necessária.  Verificou-

se que o mercado acadêmico experimenta mudanças, mas a parte pedagógica nem 

sempre se modifica no mesmo ritmo.   

 

“Não tenho visto inovação quanto ao pedagógico” (Entrevistado 6). 

“Eu não vejo uma mudança muito significativa na estrutura acadêmica, nem na 
parte pedagógica” (Entrevistado 2) 

 

4.1.2 O novo perfil dos estudantes universitários  

 

Os entrevistados mencionariam a mudança no perfil do aluno, como se pode 

constatar nos seguintes fragmentos de fala:  

  

“Hoje eles começam com 17 a 19 anos... eles são mais tecnológicos, raciocínio 
mais digital, isso muda completamente a relação com o professor.” (Entrevistado 4) 
 
“Esse aluno requer um desafio muito maior do professor, este tem que trabalhar de 
forma diferente para prender o aluno”. (Entrevistado 5) 
 
“O aluno é imediatista. Alunos ansiosos, eles não têm apego, não tem vínculo e se 
preocupam muito com remuneração.” (Entrevistado 7) 
 
“Uma mudança significativa no perfil do alunato, eles chegam mais jovens, muitos 
sem experiência de mercado, sem antecedente profissional, ou seja, a sala de aula 
torna se um laboratório de aquisição de teoria ao mesmo tempo de 
experimentação prática” (Entrevistado 8) 
 
“Eles entram menos dispostos e menos qualificados.” (Entrevistado 4) 
 

 

Outra mudança percebida refere-se à aplicação do conhecimento tecnológico digital 

e sua influência na dinâmica do processo formativo.  

 
“Outra mudança é o avanço tecnológico, sem dúvidas isso modificou a forma como 
as pessoas aprendem” (Entrevistado 2) 
 
“Eu acho que a tecnologia desenvolveu muito e a escola pouco, a gente não 
acompanhou o desenvolvimento tecnológico, esse é o problema” (Entrevistado 3) 
 
“Há uma preocupação muito grande com a tecnologia nas escolas, não sei se está 
sendo usada de forma correta.” (Entrevistado 6) 
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“Uma outra coisa que alterou foram os hábitos mediados pela nova tecnologia, eles 
pensam através do meio virtual ao mesmo tempo que o aluno está dentro de sala 
ele está fora. ” (Entrevistado 8) 

 

Os fragmentos de fala destacados revelam que os professores lidam com alunos 

mais jovens com pouca experiência profissional, extremamente ligados à tecnologia, 

imediatistas, ansiosos, ávidos por aulas e conteúdos dinâmicos e às vezes 

apresentam falta de preparo e de interesse. 

 

Em relação aos desafios que os professores enfrentam no âmbito das IES privadas, 

mencionaram:  

 

“O professor precisa imaginar que a forma como ele foi educado e aprendeu e se 
formou obviamente não é forma como se usa hoje, muitos professores 
simplesmente reproduzem esse modelo... Hoje as escolas, os alunos, as 
demandas não são tão lineares assim.” (Entrevistado 2) 

“Hoje o professor tem que ensinar o aluno a usar esta informação, como buscar e 
usar esta informação. Porque a novidade da informação já não é nossa... hoje não 
faço prova tradicional, hoje deixo o aluno pode consultar tudo, porque na vida ele 
fará isso. Quando ele tiver um problema ele vai ligar para um amigo, vai jogar no 
Google vai pesquisar vários artigos que estarão selecionados por tema, então não 
há necessidade de decorar mais nada. Eu acho que as escolas não estão atentas 
a isso. Não vejo nenhuma ação pedagógica voltada para esta realidade.” 
(Entrevistado 6) 

 

O desafio de lidar com as diferenças de geração é enorme para alunos e 

professores e requer principalmente do professor uma preparação para conseguir 

enfrentá-lo. Além do mais, para alcançar o aluno, para se aproximar dele a fim de 

que o processo de ensino e aprendizagem flua da melhor maneira é preciso 

entender a linguagem desse aluno, despertar nele a vontade e o interesse por 

aprender.  

 

“Professores que são mais dinâmicos e criativos estão sempre a um passo da 
gente, mas a maioria se acomoda, o ritmo é o mesmo, os estudos de caso são os 
mesmos, precisam reformular a didática deles”. (Entrevistado 2) 

“Temos uma dificuldade grande que o aluno não está disposto a usar a linguagem 
tradicional, e a maioria de nós professores não se preparou para dialogar com a 
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linguagem deles... eles estão numa fase mais digital. Se não se adaptar o 
professor corre risco de não chegar a eles”. (Entrevistado 4) 

“Para esses alunos não pode ser aula tradicional, tem que ser aula diferente, 
encantadora, ele já vem plugado na internet com muita informação, às vezes tem 
conhecimentos em algumas áreas específicas maiores que o professor então se 
você não tiver uma aula que prende o aluno isso te prejudica muito esse é o 
grande desafio”. (Entrevistado 5) 

“Ter o alunato cada vez mais jovem e que por tanto não traz experiência de 
mercado de trabalho, então o professor tem a dupla função de promover o ensino e 
ao mesmo tempo a reflexão crítica sobre uma realidade que está distante do 
aluno.” (Entrevistado 8) 

 

Uma das soluções apontadas por alguns entrevistados é que, para despertar o 

interesse do aluno, é preciso gerar envolvimento e afetividade, não existe 

aprendizado sem envolvimento do professor com o aluno.  

 

“Tem professores que não se envolvem de forma afetiva, tem professor que ainda 
acha que certa distância é necessária” (Entrevistado 2) 

“Conseguir despertar o interesse do aluno, buscar o comprometimento e o 
interesse dele pela disciplina é uma missão muito difícil.” (Entrevistado 7) 

 

Há de se considerar que o perfil do aluno atual é de um sujeito imediatista que 

anseia por prática, por “colocar a mão na massa” e muitas vezes o que lhe falta é 

foco, objetivo quanto aos estudos. 

 

“O professor só acadêmico tem uma dificuldade muito grande porque os alunos 
querem a prática, você dar uma aula teórica hoje é difícil eles querem a prática” 
(Entrevistado 3) 

“Os alunos não têm bem definido, eu digo a média dos alunos, na rotina deles qual 
o propósito de estarem estudando, um planejamento próprio, uma estratégia 
desenvolvida, chegam à escola sem ainda encontrar o norte... ficam ali um tempo 
grande esperando uma definição” (Entrevistado 4) 

 

Além desses desafios, alguns entrevistados ressaltaram que a aproximação da 

teoria com a realidade nem sempre é realizada de modo simples. As próprias 

ciências sociais muitas vezes limitam essa aproximação, dado os fenômenos que 
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estuda (no caso dos cursos de formação gerencial os fenômenos organizacionais), 

portanto não é fácil mostrar a realidade, a prática ao aluno.  

 

“Na área de ciências sociais aplicadas trabalhamos com os fenômenos 
organizacionais não temos como trazer a empresa para dentro da sala de aula com 
seu dia a dia”. (Entrevistado 8) 

“O desafio é mostrar que aquilo que ele está estudando é real, existe no mundo 
corporativo porque o universo do curso de administração é o universo corporativo”. 
(Entrevistado 1) 

 

Os fragmentos acima denotam que são inúmeros os desafios com os quais os 

docentes se confrontam diariamente. Destacaram-se a necessidade de mudança de 

paradigmas por parte do professor e a necessidade de lidar com um novo perfil 

geracional.  

 

Os entrevistados sinalizaram a relevância da dimensão prática no processo de 

formação.  Reconheceu a relevância dos seguintes aspectos para potencializar o 

percurso formativo:  

 
 “Aulas mais técnicas mais próximas do mercado de trabalho, trazer para sala 
aquilo que é mais prático, moderno e inovador. Mostrar para o aluno que aquilo 
que ele está aprendendo será cobrado no mercado. Conexão com mercado e sala 
de aula” [...] “Entender as dificuldades do aluno, porque em sala de aula temos 
alunos diversos com diversas dificuldades.” (Entrevistado 5) 

“Filtrar informações que sejam importantes e ao mesmo tempo atraentes ao aluno. 
Hoje o aluno tem tantas fontes de pesquisa, ele é estimulado a ser um pesquisador 
autônomo, então o professor precisa de um esforço tremendo para oferecer algo 
novo”. [...] “Se colocar no lugar do aluno, eles são jovens e para que você possa 
potencializar processo ensino-aprendizagem, o professor não sabe tudo, aprendem 
juntos. Estabelecer uma relação muito próxima com os alunos, isso passa pela 
intenção do professor e pela intenção do aluno.” (Entrevistado 8) 

 

4.1.3. A percepção dos professores sobre a formação de competências docentes  

 

Em relação às principais competências requeridas, os entrevistados citaram as 

seguintes: 
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A) Atualização 

 

Manter-se atualizado e buscar aperfeiçoamento constante é fundamental diante de 

alunos com forte acesso à informação e ao conhecimento.  

 

“O professor que leciona e não se atualiza está fadado a ter problemas” 
(Entrevistado 2) 

“... [o professor] precisa continuar se qualificando até porque temos alunos mais 
qualificados que a gente em diversas áreas, então a gente se defronta muitas 
vezes com isso.” (Entrevistado 4) 

 

B) Experiência prática, além do conhecimento teórico 

 

A experiência prática na área foi apontada pela maioria dos entrevistados como um 

elemento essencial da competência. Para os entrevistados é importante ter o 

conhecimento teórico, entretanto é a vivência prática e o compartilhamento desta 

que muitas vezes vai contribuir ainda mais com o aprendizado do aluno.   

 
“Não basta ter conhecimento teórico; quando ele [o professor] fala com 
conhecimento de causa, a aula flui e o aprendizado também” (Entrevistado 2) 
 
“Além do conhecimento acadêmico se ele [o professor] tiver vivência, ele consegue 
traduzir isso para sala de aula.” (Entrevistado 7) 
 
“Quando o aluno percebe que o professor sabe daquilo que ele está falando, há 
reciprocidade de confiança” (Entrevistado 8) 

 

C) Competência didática: como ensinar e educar usando conhecimentos 

pedagógicos 

 

 “As competências requeridas do professor são amplas envolvem a questão de 
didática, domínio de tecnologia, domínio de sala de aula, competência de como 
saber avaliar o aluno, requer muitas habilidades. Ele precisa atualizar estes 
modelos.” (Entrevistado 2) 
 
“O Professor tem que ter uma habilidade diferente em relação ao estilo das aulas, 
elas não podem ser idênticas, ele tem que conhecer diversas metodologias e 
alternar, tem que variar.” (Entrevistado 4) 
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“O professor precisa mais do que conhecimento, saber levar o aluno a pesquisar e 
tomar suas decisões em cima desta pesquisa, essa é a grande sabedoria... ensinar 
a ser crítico à informação obtida” (Entrevistado 6) 
 

 

D) Planejamento didático e inovações 

 

Ter planejamento, estar aberto a mudanças e ser inovador foram também 

competências citadas por vários docentes pesquisados como muito importantes no 

contexto atual. 

 

“Eu acredito que a primeira coisa a ser feita é o planejamento que deve ser 
apresentado aos alunos de maneira clara. Eles [os alunos], atualmente, são mais 
críticos.” (Entrevistado 4) 
 
“O professor tem que se abrir para receber novas possibilidades, tem que 
apresentar ferramentas diferentes para os alunos,” (Entrevistado 4) 
 
“Ele tem que ser inovador, criativo, dinâmico, participativo no processo de 
aprendizagem juntamente com o aluno. Ele não pode estar alheio às dificuldades 
do aluno.” (Entrevistado 5) 
 
“[o professor deve] buscar novos conhecimentos, ou seja, inovação em relação ao 
conteúdo da disciplina a busca de inovação em relação às metodologias. Tem o 
desafio de buscar alternativas para envolver estes alunos” (Entrevistado 8) 
 

 

E) Capacidade de relacionamento  

 

O professor precisa ter a capacidade de se relacionar bem com o aluno, com os 

profissionais da escola, com os pares e o coordenador de curso. Estabelecer boas 

relações é uma competência fundamental ao sucesso do processo de ensino e de 

aprendizagem.  

 

“Competência relacional é o primeiro passo para que o professor possa construir 
as pontes necessárias para que possa conduzir o processo de ensino 
aprendizagem com excelência” (Entrevistado 8) 

 

F) Atuar em conformidade com as diretrizes institucionais 
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O entrevistado denominado pelo número oito sinalizou a necessidade de entender 

que o ensino também pode ser visualizado como empreendimento e que, portanto, o 

docente precisa entregar os resultados que a instituição espera.  

 
“Entender a escola como um negócio, significa entender os objetivos da instituição, 
sua visão, missão e identificar-se com a instituição... O profissional precisa buscar 
alternativas para reter o aluno. Ele (o docente) é corresponsável pela sobrevivência 
da instituição.” (Entrevistado 8) 

 

G) Preocupação com a atualização  

 

A maioria dos entrevistados dá importância à busca de meios para se desenvolver e 

renovar seu conhecimento, aumentando a experiência na área, participando de 

cursos e eventos, aprimorando o conhecimento em tecnologia e idioma.  

 

“Participo de seminários, congressos, coordeno grupo de estudo. Estou sempre 
integrada profissionalmente para discutir questões ligadas ao ensino" (Entrevistada 
1) 

“A Instituição Alfa tem feito bastante esforço, tem promovido encontros de 
professores, minicursos. Temos eventos sobre avaliação, sobre metodologia”. 
(Entrevistado 3). 

 “Eu particularmente desenvolvo essas competências no mercado de trabalho, 
como atuo no mercado isso traz uma facilidade muito grande em sala de aula” 
(Entrevistado 5). 

“No meu caso, tenho uma possibilidade mais específica, pois atuo em mais de um 
nível de formação... então, quando você estabelece canais de comunicação com 
vários níveis fica mais fácil trazer para os alunos perspectivas bem atuais, 
consistentes, do ponto de vista teórico e metodológico, o professor tem que buscar 
conhecimento constante. Participando de vários congressos, publicando, por meio 
de leitura permanente, deve haver conexão com as empresas” (Entrevistado 8).  

 

H) Aperfeiçoamento didático-pedagógico constante 

 

Outro grande desafio dos professores é manter-se atualizado no campo pedagógico 

e didático, sem descuidar da formação gerencial que, quase sempre, tem pouco a 

ver com o repertório do campo educacional. Assim, acompanhar as metodologias, a 

forma de avaliação do aluno e do processo de ensino-aprendizagem são desafios 

importantes para os professores.  
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“A minha formação é em Administração, tenho pós e mestrado em finanças, faço 
cursos de atualizações em didática em pedagogia do ensino superior. A maioria 
dos professores não tem formação pedagógica para entender como se processa o 
aprendizado. Participei de congressos, mas nem todos conseguem investir tempo, 
recursos para se manterem atualizados. ” (Entrevistado 2) 

“O desafio é conseguir desenhar o perfil da turma para definir a carga de 
conhecimento que essa turma pode receber. O desafio é definir metodologias no 
plano de ensino sem antes conhecer a turma” (Entrevistado 1). 

“Não temos uma preparação para sala de aula, não tem formação pedagógica. Eu 
fiz uma pós-graduação em metodologia do ensino superior” (Entrevistado 3) 

 

Ter tempo disponível para desenvolver competências e estar sempre atualizado 

(não somente quanto às notícias e conteúdos, mas também quanto à tecnologia e 

suas modificações) são desafios que estão interligados e que muitos docentes 

enfrentam, já que, em sua maioria, possuem outras atividades profissionais além da 

docência.   

 

“Eu tenho duas atividades, eu precisaria de mais tempo, eu não tenho tido 
dificuldade, mas eu gostaria de melhorar algumas coisas que eu não consegui 
então o tempo é o principal”. (Entrevistado 4) 

“Os professores têm mais de uma atividade profissional atuam em diversas 
empresas, então administrar o tempo é também um desafio do profissional 
contemporâneo.” (Entrevistado 8) 

“É um desafio estar sempre atualizado”. (Entrevistado 5) 

 “Não posso ficar apenas com o que trago de 25 anos de mercado, tenho que 
adquirir competências novas, são as atualizações legais que surgem todo dia, as 
exigências que a própria profissão exige. ” (Entrevistado 7) 

“Acompanhar essa tecnologia é um desafio muito grande diante da escassez de 
tempo.” (Entrevistado 2) 

 

I) O papel fundamental do professor na formação do aluno 

 

Os entrevistados foram questionados quanto à influência das competências 

profissionais no processo de ensino- aprendizagem. Nesse sentido, afirmaram: 
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“Essa influência é direta quando o professor está bem consigo mesmo, seguro do 
que está fazendo. Consciente dos objetivos que ele tem enquanto educador ele se 
sobressai. Ele tem que saber o que ele quer a educação que ele quer para seu 
aluno e a metodologia que ele vai usar. Se você quiser acrescentar uma coisa que 
temos vivenciado é o intercâmbio entre disciplinas de núcleos diferentes todos os 
cursos se integraram no projeto” (Entrevistado 2).  

“O professor que é especializado em gestão de sala de aula costuma ser muito 
mais eficiente, sabe conduzir a aula na reprodução do conhecimento, ele tem mais 
habilidade. O especialista muitas vezes navega numa altura muito distante do 
aluno. E o professor com formação pedagógica pensa numa série de coisas que 
são fundamentais na reprodução do conhecimento. Isso facilita comunicação 
professor-aluno” (Entrevistado 3).  

“Eu tenho alguns princípios. Em todos os semestres eu apresento um diferencial 
que eles não tiveram com nenhum outro professor.” (Entrevistado 4).  

“Há influência direta porque, na sala de aula, o professor é a referência; embora 
tenhamos cada vez mais a emergência de um cenário em que o conhecimento é 
partilhado, onde os alunos são estimulados a buscar por conta própria e construir 
conhecimento. As competências do professor fazem toda a diferença [...] quando o 
aluno é estimulado a pesquisar o professor tem que saber a hora de deixar o aluno 
pesquisar sozinho” (Entrevistado 8).  

 

Pôde-se observar que os trechos destacados mostram a complexidade inerente ao 

processo de ensino-aprendizagem e os desafios relacionados ao desenvolvimento 

de suas competências.Na sequência, serão apresentados os dados obtidos por 

meio do inquérito do corpo docente. 

 
4.2 Caracterização dos docentes  

Este tópico trata da caracterização dos docentes acessados por meio de 

questionário. Na pesquisa, foram obtidos 24 questionários válidos respondidos por 

docentes que atuam nos cursos de formação gerencial (Administração e Ciências 

Contábeis). Na sequência, apresenta-se a caracterização do perfil dos 

respondentes.  

 

Nota-se uma predominância do gênero masculino, na amostra pesquisada, 

representando 63% do total de respondentes, seguido de 33% do gênero feminino e 

ainda 4% de respondentes que não responderam. 
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Os docentes pesquisados possuem faixa etária que varia de 26 a mais de 60 anos, 

sendo a predominância entre 56 a 60 anos, representando 20,8% do total de 

respondentes. Vale ressaltar que metade da amostra pesquisada (50%) possui faixa 

etária acima de 50 anos, conforme figura 10, em contrapartida apenas 4,2% dos 

docentes possuem 30 anos ou menos.  

 

 

Figura 10. Faixa etária dos docentes pesquisados 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação ao estado civil dos respondentes há um número significativo de pessoas 

casadas, representando 88% do total, enquanto que 4% são divorciados ou 

separados, 4% são solteiros e 4% possuem união estável. Não há respondentes 

viúvos (Figura 11).  
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Figura 11. Estado civil dos docentes pesquisados 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quanto à atuação dos docentes destaca-se que: 92% lecionam na graduação. 17% 

lecionam em cursos tecnológicos e17% em pós-graduação lato sensu. Pelo exposto 

percebeu-se que alguns docentes atuam em mais de um nível de ensino. Há ainda 

os docentes que atuam no ensino médio técnico e na gestão acadêmica (Figura 12).  
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Figura 12. Nível de ensino em que cada docente pesquisado atua 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na amostra pesquisada a maioria dos respondentes (63%) afirmaram não atuar na 

orientação de alunos seja em quaisquer níveis de ensino (Figura 13). Dos docentes 

que atuam como orientador de alunos, a maioria atua na graduação, 

correspondendo 29% do total da amostra. Há, ainda, os docentes que realizam 

orientação de alunos em pós-graduação lato sensu (13% do total de respondentes); 

em pós-graduação stricto sensu (4% do total da amostra) e ainda em nível técnico 

(4% do total da amostra).  
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Figura 13. Atuação como orientador de alunos por cada docente pesquisado 

Fonte: dados da pesquisa 

 

É interessante observar que, ao perguntar se os docentes realizam atividades 

administrativas em instituições de ensino, a maioria dos pesquisados não realiza. 

Apenas 13% da amostra o fazem. Dos docentes que realizam atividades 

administrativas, apenas um especificou que a atividade que realiza é na 

coordenação de ensino (Figura 14).  
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Figura 14. Realização de atividades administrativas pelos docentes pesquisados em 

instituições de ensino  

Fonte: dados da pesquisa 

 

A maioria dos docentes (63%) exercem outras atividades profissionais, além da 

docência. Apenas 37% do total dos respondentes atuam exclusivamente em 

instituições de ensino (docência e/ou atividades administrativas), conforme Figura 

15.  
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Figura 15. Docentes que exercem outras atividades profissionais 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Aos docentes pesquisados que exercem outras atividades foi solicitado que 

especificassem a área ou função em que atuam, sendo que alguns atuam em mais 

de um tipo de atividade profissional. Nota-se uma diversificação nos tipos de 

atividades produtivas exercidas: a maioria dos respondentes é formada de 

empresários (33%), 27% são consultorias, 13% atuam na área de Contabilidade, 

13% na área de Advocacia, 7% na área financeira de indústrias e 7% exerce a 

função de analista (Figura 16).  
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Figura 16. Áreas e funções em que os docentes que exercem outras atividades atuam 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A Tabela 1 demonstra o percentual do grau de importância dado a cada 

competência.  

 

Tabela 1: 

Grau de importância das competências atribuído pelos docentes  

Categorias sistemáticas 
Grau de importância 

1 2 3 4 5 NR 

1 Capacidade de contextualização do conteúdo abordado. 0% 0% 0% 13% 88% 0% 

2 Capacidade de síntese do conteúdo abordado. 0% 0% 4% 21% 75% 0% 

3 Capacidade de transferência do conteúdo abordado. 0% 0% 0% 21% 79% 0% 

4 Capacidade de planejar as atividades. 0% 0% 0% 33% 67% 0% 

5 Capacidade de administrar o tempo. 0% 0% 0% 38% 63% 0% 

6 Capacidade de administrar sua própria formação 

contínua. 0% 0% 4% 21% 75% 

0% 

7 Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias de 

comunicação e informação. 0% 4% 8% 38% 50% 

0% 

8 Capacidade de avaliar as atividades. 0% 0% 8% 21% 71% 0% 

9 Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e 0% 0% 0% 8% 92% 0% 
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prática, em sala de aula. 

10 Capacidade de imprimir rigor metodológico no processo 

de ensino-aprendizagem. 0% 0% 4% 38% 58% 

0% 

11 Capacidade de interpretar e agir em conformidade com 

os valores, crenças e normas da Instituição de Ensino. 0% 0% 0% 21% 79% 

0% 

12 Capacidade de monitorar e acompanhar as atividades. 0% 4% 0% 25% 71% 0% 

13 Capacidade de operar com números. 0% 13% 8% 38% 42% 0% 

14 Capacidade de promover a reflexão crítica sobre a 

prática, em sala de aula. 0% 0% 4% 25% 71% 

0% 

15 Capacidade física, destreza e coordenação. 0% 4% 33% 29% 33% 0% 

16 Capacidade mental para escrever. 0% 0% 4% 13% 79% 4% 

17 Capacidade mental para ler. 0% 0% 0% 17% 83% 0% 

18 Domínio da cena na sala de aula. 0% 0% 0% 25% 75% 0% 

19 Tradução dos conteúdos para a linguagem e cotidiano 

dos alunos. 0% 0% 0% 17% 83% 

0% 

20 Autoconfiança. 0% 0% 4% 13% 83% 0% 

21 Capacidade de manter o equilíbrio emocional. 0% 0% 0% 21% 79% 0% 

22 Capacidade de ouvir e comunicar. 0% 0% 0% 8% 92% 0% 

23 Flexibilidade. 0% 0% 13% 29% 54% 4% 

24 Habilidade de lidar as diferenças individuais e dos 

grupos. 0% 0% 0% 42% 54% 

4% 

25 Persistência. 0% 0% 4% 25% 71% 0% 

26 Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter 

empatia. 0% 0% 4% 25% 71% 

0% 

27 Capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente 

profissional. 0% 0% 0% 17% 79% 
4% 

28 Capacidade de estimular o aluno a adotar uma postura 

crítica diante dos problemas sociais. 0% 4% 0% 29% 67% 

0% 

29 Capacidade de preparar o aluno para o mercado de 

trabalho. 0% 0% 0% 25% 75% 

0% 

30 Capacidade de visualizar o aluno como cliente da 

Instituição de Ensino. 4% 0% 17% 38% 42% 

0% 

31 Comprometimento com as políticas e princípios da 

educação superior. 0% 0% 4% 25% 71% 

0% 

32 Compromisso com atualização contínua. 0% 0% 0% 17% 83% 0% 

33 Capacidade de adotar conteúdos coerentes com as 

políticas institucionais. 0% 0% 0% 21% 79% 

0% 

34 Capacidade de estabelecer relações com a equipe de 

apoio administrativo. 0% 0% 4% 33% 63% 

0% 

35 Capacidade de estabelecer relações com a equipe de 0% 0% 4% 25% 71% 0% 
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suporte acadêmico. 

36 Capacidade de estabelecer relações com o Coordenador 

do curso. 0% 0% 4% 17% 79% 

0% 

37 Capacidade de estabelecer relações com os Diretores da 

instituição. 0% 0% 8% 29% 63% 

0% 

38 Capacidade de estabelecer relações com outros 

docentes. 0% 0% 0% 29% 71% 

0% 

39 Capacidade de gerenciar conflitos. 0% 0% 8% 38% 54% 0% 

40 Espírito democrático, conciliador. 0% 0% 13% 50% 38% 0% 

41 Conhecer a região da INSTITUIÇÃO ALFA e suas 

características socioculturais. 0% 0% 21% 33% 46% 

0% 

42 Conhecer a visão, a missão e os valores da instituição. 0% 0% 0% 33% 67% 0% 

43 Conhecer o perfil do público-alvo da INSTITUIÇÃO 

ALFA. 0% 0% 4% 17% 79% 

0% 

44 Conhecimento didático do conteúdo. 0% 0% 0% 8% 92% 0% 

45 Conhecimento do curriculum. 0% 0% 4% 33% 63% 0% 

46 Conhecimento sobre o processo de aprendizagem. 0% 0% 0% 29% 71% 0% 

47 Conhecimento das finalidades e de valores educativos, 

de seus fundamentos filosóficos e históricos. 0% 0% 4% 38% 58% 

0% 

48 Conhecimento pedagógico (conhecimento didático 

geral); 0% 0% 0% 25% 75% 

0% 

49 Conhecimento prático adquirido em experiências dentro 

e fora da INSTITUIÇÃO ALFA, ou em outro ambiente 

acadêmico. 0% 0% 8% 29% 63% 

0% 

50 Conhecimento de novas tecnologias de informação e 

comunicação. 

0% 

0% 4% 33% 63% 

0% 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. Legenda: NR: Não respondeu; 1 – Sem importância; 2 – Importância Baixa; 3- 

Importância Média; 4- Importância Média Alta; 5- Importância Alta 

 

A partir dos dados apresentados é possível perceber uma predominância das 

respostas dos números 4 e 5, o que significa que os respondentes consideram a 

maioria das competências citadas com uma importância média alta a alta. 

Destacam-se as competências citadas por 92% dos docentes como de alta 

importância: “Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e prática, em sala de 

aula”; “Capacidade de ouvir e comunicar” e “Conhecimento didático do conteúdo”.  

 

Em contrapartida é interessante observar que algumas competências não foram 

consideradas por grande parte dos respondentes como de alta importância, tais 

como: Conhecer a região da Instituição Alfa e suas características socioculturais 
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(46% consideraram de alta importância); Capacidade de operar com números (42% 

consideraram de alta importância); Espírito democrático, conciliador (38% 

consideraram de alta importância); Capacidade física, destreza e coordenação (33% 

consideraram de alta importância);  

 

Além disso, nota-se que algumas competências foram consideradas sem 

importância ou de baixa importância para alguns respondentes, são elas 

“Capacidade de monitorar e acompanhar as atividades” (4% dos respondentes 

consideram de baixa importância); “Capacidade de estimular o aluno a adotar uma 

postura crítica diante dos problemas sociais” (4% dos respondentes consideram de 

baixa importância) e “Capacidade de visualizar o aluno como cliente da Instituição 

de Ensino” (4% dos docentes consideram sem importância).  

 

A Tabela 2 mostra as principais medidas descritivas – Média, Mediana (Med.), Moda, 

Desvio Padrão (D.V.), valor mínimo (Min) e valor máximo (Max) – da amostra, 

quanto ao grau de importância atribuído pelos professores para cada competência. 

Essas medidas têm o objetivo de sintetizar os principais números a fim de apontar 

deduções acerca dos resultados.  
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Tabela 2: 

Medidas descritivas do grau de importância atribuído pelos docentes 

pesquisados às competências  

Categorias sistemáticas 
Grau de importância 

Média Med Moda D.V. Mín Max 

1 Capacidade de contextualização do conteúdo 

abordado. 
4,9 5 5 0,338 4 5 

2 
Capacidade de síntese do conteúdo abordado. 

4,7 5 5 0,550 3 5 

3 
Capacidade de transferência do conteúdo abordado. 

4,8 5 5 0,415 4 5 

4 
Capacidade de planejar as atividades. 

4,7 5 5 0,482 4 5 

5 
Capacidade de administrar o tempo. 

4,6 5 5 0,495 4 5 

6 Capacidade de administrar sua própria formação 

contínua. 
4,7 5 5 0,550 3 5 

7 Capacidade de aprender e dominar novas 

tecnologias de comunicação e informação. 
4,3 4,5 5 0,816 2 5 

8 
Capacidade de avaliar as atividades. 

4,6 5 5 0,647 3 5 

9 Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e 

prática, em sala de aula. 
4,9 5 5 0,282 4 5 

10 Capacidade de imprimir rigor metodológico no 

processo de ensino-aprendizagem. 
4,5 5 5 0,588 3 5 

11 Capacidade de interpretar e agir em conformidade 

com os valores, crenças e normas da Instituição de 

Ensino. 
4,8 5 5 0,415 4 5 

12 Capacidade de monitorar e acompanhar as 

atividades. 
4,6 5 5 0,711 2 5 

13 
Capacidade de operar com números. 

4,1 4 5 1,018 2 5 

14 Capacidade de promover a reflexão crítica sobre a 

prática, em sala de aula. 
4,7 5 5 0,565 3 5 

15 
Capacidade física, destreza e coordenação. 

3,9 4 3 0,929 2 5 

16 
Capacidade mental para escrever. 

4,6 5 5 0,518 3 5 

17 
Capacidade mental para ler. 

4,8 5 5 0,381 4 5 

18 
Domínio da cena na sala de aula. 

4,8 5 5 0,442 4 5 

19 Tradução dos conteúdos para a linguagem e 

cotidiano dos alunos. 
4,8 5 5 0,381 4 5 
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20 
Autoconfiança. 

4,8 5 5 0,509 3 5 

21 
Capacidade de manter o equilíbrio emocional. 

4,8 5 5 0,415 4 5 

22 
Capacidade de ouvir e comunicar. 

4,9 5 5 0,282 4 5 

23 
Flexibilidade. 

4,3 5 5 0,728 3 5 

24 Habilidade de lidar as diferenças individuais e dos 

grupos. 
4,4 5 5 0,507 4 5 

25 
Persistência. 

4,7 5 5 0,565 3 5 

26 Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter 

empatia. 
4,7 5 5 0,565 3 5 

27 Capacidade de adotar condutas apropriadas ao 

ambiente profissional. 
4,6 5 5 0,388 4 5 

28 Capacidade de estimular o aluno a adotar uma 

postura crítica diante dos problemas sociais. 
4,6 5 5 0,717 2 5 

29 Capacidade de preparar o aluno para o mercado de 

trabalho. 
4,8 5 5 0,442 4 5 

30 Capacidade de visualizar o aluno como cliente da 

Instituição de Ensino. 
4,1 4 5 0,992 1 5 

31 Comprometimento com as políticas e princípios da 

educação superior. 
4,7 5 5 0,565 3 5 

32 
Compromisso com atualização contínua. 

4,8 5 5 0,381 4 5 

33 Capacidade de adotar conteúdos coerentes com as 

políticas institucionais. 
4,8 5 5 0,415 4 5 

34 Capacidade de estabelecer relações com a equipe 

de apoio administrativo. 
4,6 5 5 0,584 3 5 

35 Capacidade de estabelecer relações com a equipe 

de suporte acadêmico. 
4,7 5 5 0,565 3 5 

36 Capacidade de estabelecer relações com o 

Coordenador do curso. 
4,8 5 5 0,532 3 5 

37 Capacidade de estabelecer relações com os 

Diretores da instituição. 
4,5 5 5 0,658 3 5 

38 Capacidade de estabelecer relações com outros 

docentes. 
4,7 5 5 0,464 4 5 

39 
Capacidade de gerenciar conflitos. 

4,5 5 5 0,658 3 5 

40 
Espírito democrático, conciliador. 

4,3 4 4 0,676 3 5 

41 Conhecer a região da INSTITUIÇÃO ALFA e suas 

características socioculturais. 
4,3 4 5 0,794 3 5 
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42 Conhecer a visão, a missão e os valores da 

instituição. 
4,7 5 5 0,482 4 5 

43 Conhecer o perfil do público-alvo da INSTITUIÇÃO 

ALFA. 
4,8 5 5 0,532 3 5 

44 
Conhecimento didático do conteúdo. 

4,9 5 5 0,282 4 5 

45 
Conhecimento do curriculum. 

4,6 5 5 0,584 3 5 

46 
Conhecimento sobre o processo de aprendizagem. 

4,7 5 5 0,464 4 5 

47 Conhecimento das finalidades e de valores 

educativos, de seus fundamentos filosóficos e 

históricos. 
4,5 5 5 0,588 3 5 

48 Conhecimento pedagógico (conhecimento didático 

geral); 
4,8 5 5 0,442 4 5 

49 Conhecimento prático adquirido em experiências 

dentro e fora da INSTITUIÇÃO ALFA, ou em outro 

ambiente acadêmico. 
4,5 5 5 0,658 3 5 

50 Conhecimento de novas tecnologias de informação 

e comunicação. 
4,6 5 5 0,584 3 5 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. Legenda: Med: Mediana; D.V.: Desvio padrão; Mín: Valor Mínimo; Max.: Valor 

Máximo.  

 

Ao analisar a média aritmética, nota-se que os valores são altos, a maioria acima de 

4 pontos, isso indica que grande parte dos respondentes concorda que as 

competências citadas no questionário são de grande importância para a atividade 

docente. A única competência que não obteve uma média acima de 4 pontos foi: 

“Capacidade física, destreza e coordenação”. Além disso, as competências: 

“Capacidade de operar com números” e “Capacidade de visualizar o aluno como 

cliente da Instituição de Ensino” obtiveram média próxima de 4 (4,1), o que endossa 

o que já foi encontrado na Tabela 1 em relação aos percentuais.  

 

Sendo a mediana uma medida da estatística descritiva que divide a amostra em 

duas partes iguais, pode-se perceber que a maioria dos docentes considera as 

competências citadas como de grande importância, uma vez que a maioria das 

respostas está em torno do número 5 que representa um grau de importância alta. 

Da mesma forma, ao analisar a moda, medida que indica o número que mais se 

repete em uma amostra, percebe-se que na maioria das competências o número 

que mais se repete é também o número 5 (Importância Alta). Apenas na 
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competência “Capacidade física, destreza e coordenação” o grau de importância 

mais atribuído pelos docentes foi de importância média. 

 

O desvio padrão indica o quanto disperso estão os dados em relação à média, em 

outras palavras a variação das respostas em relação à média. Por isso, quanto mais 

baixo for o desvio padrão significa que mais próximos os dados estão da média, não 

havendo grande discrepância de respostas. Assim, na amostra pesquisada, nota-se 

que grande parte dos cálculos do desvio padrão apontam valores inferiores a 1, o 

que significa que os dados não estão muito dispersos e, portanto, mais próximos da 

média. Ao observar as colunas “Mínimo” e “Máximo” da Tabela 2 é possível verificar 

a variação das respostas. Pode-se destacar a competência “Capacidade de operar 

com números” em que as respostas variam entre grau 2 a grau 5 na escala. Logo, 

os dados apresentam maior variação e por isso um desvio padrão (1,018 distante da 

média) mais alto em relação a maioria da amostra. 

 

Ainda em relação aos valores Mínimo e Máximo, percebe-se que em todas as 

competências citadas o valor máximo é o 5 que indica um alto grau de importância. 

Em relação aos valores mínimos, nota-se uma predominância dos números 3 e 4, 

importância média e importância média alta, respectivamente. Isso indica que 

grande parte dos respondentes considera a maioria das competências no mínimo 

com importância média. As exceções são para as seguintes competências: 

“Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias de comunicação e 

informação”; “Capacidade de monitorar e acompanhar as atividades”; “Capacidade 

de operar com números”; “Capacidade física, destreza e coordenação”; “Capacidade 

de estimular o aluno a adotar uma postura crítica diante dos problemas sociais” que 

tiveram como valor mínimo 2 que indica baixo grau de importância e a competência 

“Capacidade de visualizar o aluno como cliente da Instituição de Ensino” que 

apresentou valor mínimo 1 que indica sem importância. 

 

A partir dos dados obtidos e da análise realizada foi possível estabelecer uma 

relação das competências priorizadas pelos respondentes, ou seja, as competências 

que a maioria dos docentes pesquisados considerara com alto grau de importância 

(Figura 17).  
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Figura 17. Competências mais importantes na percepção dos docentes pesquisados  

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ainda na primeira parte do questionário além de atribuir um grau de importância a 

cada competência, os respondentes deveriam indicar o quanto dominam cada uma 

dessas. A Tabela 3 apresenta o percentual do nível de domínio dos docentes em 

cada competência.  
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Tabela 3: 

Percentual do nível de domínio das competências pelos docentes pesquisados  

Categorias sistemáticas 
Nível de domínio 

1 2 3 4 NR 

1 
Capacidade de contextualização do conteúdo abordado. 

0% 0% 17% 83% 0% 

2 
Capacidade de síntese do conteúdo abordado. 

0% 0% 25% 75% 0% 

3 
Capacidade de transferência do conteúdo abordado. 

0% 0% 13% 88% 0% 

4 
Capacidade de planejar as atividades. 

0% 0% 25% 75% 0% 

5 
Capacidade de administrar o tempo. 

0% 0% 42% 58% 0% 

6 
Capacidade de administrar sua própria formação contínua. 

0% 4% 42% 50% 0% 

7 Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias de 

comunicação e informação. 
0% 13% 50% 38% 0% 

8 
Capacidade de avaliar as atividades. 

0% 4% 25% 71% 0% 

9 Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e prática, em 

sala de aula. 
0% 0% 21% 79% 0% 

10 Capacidade de imprimir rigor metodológico no processo de 

ensino-aprendizagem. 
0% 0% 38% 63% 0% 

11 Capacidade de interpretar e agir em conformidade com os 

valores, crenças e normas da Instituição de Ensino. 
0% 0% 25% 75% 0% 

12 
Capacidade de monitorar e acompanhar as atividades. 

0% 0% 38% 63% 0% 

13 
Capacidade de operar com números. 

4% 13% 46% 38% 0% 

14 Capacidade de promover a reflexão crítica sobre a prática, em 

sala de aula. 
0% 4% 33% 58% 4% 

15 
Capacidade física, destreza e coordenação. 

0% 8% 38% 54% 0% 

16 
Capacidade mental para escrever. 

0% 0% 17% 83% 0% 

17 
Capacidade mental para ler. 

0% 0% 13% 88% 0% 

18 
Domínio da cena na sala de aula. 

0% 0% 42% 58% 0% 

19 Tradução dos conteúdos para a linguagem e cotidiano dos 

alunos. 
0% 0% 17% 79% 4% 

20 
Autoconfiança. 

0% 0% 13% 88% 0% 

21 
Capacidade de manter o equilíbrio emocional. 

0% 0% 29% 71% 0% 

22 
Capacidade de ouvir e comunicar. 

0% 0% 38% 63% 0% 
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23 
Flexibilidade. 

0% 0% 42% 54% 4% 

24 
Habilidade de lidar as diferenças individuais e dos grupos. 

0% 0% 46% 54% 0% 

25 
Persistência. 

0% 0% 29% 71% 0% 

26 
Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter empatia. 

0% 0% 42% 58% 0% 

27 Capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente 

profissional. 
0% 0% 17% 79% 4% 

28 Capacidade de estimular o aluno a adotar uma postura crítica 

diante dos problemas sociais. 
0% 8% 50% 42% 0% 

29 
Capacidade de preparar o aluno para o mercado de trabalho. 

0% 4% 33% 63% 0% 

30 Capacidade de visualizar o aluno como cliente da Instituição de 

Ensino. 
4% 4% 42% 46% 4% 

31 Comprometimento com as políticas e princípios da educação 

superior. 
0% 0% 29% 67% 4% 

32 
Compromisso com atualização contínua. 

0% 0% 38% 63% 0% 

33 Capacidade de adotar conteúdos coerentes com as políticas 

institucionais. 
0% 0% 29% 71% 0% 

34 Capacidade de estabelecer relações com a equipe de apoio 

administrativo. 
0% 4% 21% 75% 0% 

35 Capacidade de estabelecer relações com a equipe de suporte 

acadêmico. 
0% 0% 21% 79% 0% 

36 Capacidade de estabelecer relações com o Coordenador do 

curso. 
0% 0% 17% 83% 0% 

37 Capacidade de estabelecer relações com os Diretores da 

instituição. 
0% 0% 29% 71% 0% 

38 
Capacidade de estabelecer relações com outros docentes. 

0% 0% 29% 71% 0% 

39 
Capacidade de gerenciar conflitos. 

0% 4% 58% 38% 0% 

40 
Espírito democrático, conciliador. 

0% 0% 58% 42% 0% 

41 Conhecer a região da INSTITUIÇÃO ALFA e suas características 

socioculturais. 
0% 17% 46% 33% 4% 

42 
Conhecer a visão, a missão e os valores da instituição. 

0% 4% 21% 71% 4% 

43 
Conhecer o perfil do público-alvo da INSTITUIÇÃO ALFA. 

0% 0% 29% 67% 4% 

44 
Conhecimento didático do conteúdo. 

0% 0% 8% 88% 4% 

45 
Conhecimento do curriculum. 

0% 0% 38% 58% 4% 

46 
Conhecimento sobre o processo de aprendizagem. 

0% 8% 33% 54% 4% 
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47 Conhecimento das finalidades e de valores educativos, de seus 

fundamentos filosóficos e históricos. 
0% 17% 33% 46% 4% 

48 
Conhecimento pedagógico (conhecimento didático geral); 

0% 0% 50% 46% 4% 

49 Conhecimento prático adquirido em experiências dentro e fora da 

INSTITUIÇÃO ALFA, ou em outro ambiente acadêmico. 
0% 4% 29% 63% 4% 

50 Conhecimento de novas tecnologias de informação e 

comunicação. 
0% 8% 42% 46% 4% 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. Legenda: NR: Não respondeu; 1 – Não domino; 2 – Domino Pouco; 3 – Domino 

Razoavelmente; 4 – Domino Integralmente.  

 

Nota-se claramente que os docentes pesquisados dominam a maioria das 

competências descritas, seja razoavelmente ou integralmente. As competências em 

que os respondentes mais dominam 88% afirmam dominarem integralmente, são: 

“Capacidade de transferência do conteúdo abordado”; “Capacidade mental para ler”; 

“Autoconfiança” e “Conhecimento didático do conteúdo”.  

 

É importante observar que há uma parcela significativa de professores que dominam 

pouco ou dominam razoavelmente as competências ligadas às novas tecnologias de 

informação e comunicação. Do total da amostra, 13% dominam pouco e 50% 

dominam razoavelmente a “Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias 

de comunicação e informação” seguidos de 8% dos respondentes que 

demonstraram dominar pouco e 42% dominarem razoavelmente o “Conhecimento 

de novas tecnologias de informação e comunicação”. 

 

Cabe destacar também que as competências: “Capacidade de operar com 

números”; “Capacidade de estimular o aluno a adotar uma postura crítica diante dos 

problemas sociais” e “Capacidade de gerenciar conflitos” não são dominadas 

integralmente pela maioria dos docentes pesquisados. Nessas competências, 13%, 

8% e 4% dos respondentes, respectivamente, afirmaram dominarem pouco as 

mesmas. E apenas 38%, 42% e 38%, respectivamente, mostraram dominarem 

integralmente as mesmas competências.  

 

Algumas competências, apesar de a maioria dos docentes dominarem 

integralmente, chamam a atenção pelo percentual de respondentes que afirmaram 

dominarem pouco: “Capacidade física, destreza e coordenação” (8%); “Conhecer a 
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região da Instituição Alfa e suas características socioculturais” (17%); 

“Conhecimento sobre o processo de aprendizagem” (8%) e “Conhecimento das 

finalidades e de valores educativos, de seus fundamentos filosóficos e históricos” 

(17%).    

 

As principais medidas de estatística descritiva do nível de domínio dos docentes em 

cada competência estão demonstradas na Tabela 4. Para resumir os dados e ser 

possível extrair mais informações foram utilizadas as seguintes medidas: Média, 

Mediana (Med), Moda, Desvio Padrão (D.V.), valor mínimo (Min) e valor máximo 

(Max).  

 

Tabela 4: 

Medidas descritivas do nível de domínio das competências pelos docentes 

Categorias sistemáticas 
Grau de importância 

Média Med Moda D. V. Mín Max 

1 Capacidade de contextualização do conteúdo 

abordado. 
3,8 4 4 0,381 3 4 

2 
Capacidade de síntese do conteúdo abordado. 

3,8 4 4 0,442 3 4 

3 
Capacidade de transferência do conteúdo abordado. 

3,9 4 4 0,338 3 4 

4 
Capacidade de planejar as atividades. 

3,8 4 4 0,442 3 4 

5 
Capacidade de administrar o tempo. 

3,6 4 4 0,504 3 4 

6 Capacidade de administrar sua própria formação 

contínua. 
3,5 4 4 0,593 2 4 

7 Capacidade de aprender e dominar novas 

tecnologias de comunicação e informação. 
3,3 3 3 0,676 2 4 

8 
Capacidade de avaliar as atividades. 

3,7 4 4 0,565 2 4 

9 Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e 

prática, em sala de aula. 
3,8 4 4 0,415 3 4 

10 Capacidade de imprimir rigor metodológico no 

processo de ensino-aprendizagem. 
3,6 4 4 0,495 3 4 

11 Capacidade de interpretar e agir em conformidade 

com os valores, crenças e normas da Instituição de 

Ensino. 
3,8 4 4 0,442 3 4 

12 Capacidade de monitorar e acompanhar as 

atividades. 
3,6 4 4 0,495 3 4 
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13 
Capacidade de operar com números. 

3,2 3 3 0,816 1 4 

14 Capacidade de promover a reflexão crítica sobre a 

prática, em sala de aula. 
3,6 4 4 0,590 2 4 

15 
Capacidade física, destreza e coordenação. 

3,5 4 4 0,658 2 4 

16 
Capacidade mental para escrever. 

3,8 4 4 0,381 3 4 

17 
Capacidade mental para ler. 

3,9 4 4 0,338 3 4 

18 
Domínio da cena na sala de aula. 

3,6 4 4 0,504 3 4 

19 Tradução dos conteúdos para a linguagem e 

cotidiano dos alunos. 
3,8 4 4 0,388 3 4 

20 
Autoconfiança. 

3,9 4 4 0,338 3 4 

21 
Capacidade de manter o equilíbrio emocional. 

3,7 4 4 0,464 3 4 

22 
Capacidade de ouvir e comunicar. 

3,6 4 4 0,495 3 4 

23 
Flexibilidade. 

3,6 4 4 0,507 3 4 

24 Habilidade de lidar as diferenças individuais e dos 

grupos. 
3,5 4 4 0,509 3 4 

25 
Persistência. 

3,7 4 4 0,464 3 4 

26 Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter 

empatia. 
3,6 4 4 0,504 3 4 

27 Capacidade de adotar condutas apropriadas ao 

ambiente profissional. 
3,8 4 4 0,388 3 4 

28 Capacidade de estimular o aluno a adotar uma 

postura crítica diante dos problemas sociais. 
3,3 3 3 0,637 2 4 

29 Capacidade de preparar o aluno para o mercado de 

trabalho. 
3,6 4 4 0,584 2 4 

30 Capacidade de visualizar o aluno como cliente da 

Instituição de Ensino. 
3,3 3 4 0,775 1 4 

31 Comprometimento com as políticas e princípios da 

educação superior. 
3,7 4 4 0,470 3 4 

32 
Compromisso com atualização contínua. 

3,6 4 4 0,495 3 4 

33 Capacidade de adotar conteúdos coerentes com as 

políticas institucionais. 
3,7 4 4 0,464 3 4 

34 Capacidade de estabelecer relações com a equipe 

de apoio administrativo. 
3,7 4 4 0,550 2 4 

35 Capacidade de estabelecer relações com a equipe 

de suporte acadêmico. 
3,8 4 4 0,415 3 4 
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36 Capacidade de estabelecer relações com o 

Coordenador do curso. 
3,8 4 4 0,381 3 4 

37 Capacidade de estabelecer relações com os 

Diretores da instituição. 
3,7 4 4 0,464 3 4 

38 Capacidade de estabelecer relações com outros 

docentes. 
3,7 4 4 0,464 3 4 

39 
Capacidade de gerenciar conflitos. 

3,3 3 3 0,565 2 4 

40 
Espírito democrático, conciliador. 

3,4 3 3 0,504 3 4 

41 Conhecer a região da INSTITUIÇÃO ALFA e suas 

características socioculturais. 
3,2 3 3 0,717 2 4 

42 Conhecer a visão, a missão e os valores da 

instituição. 
3,7 4 4 0,559 2 4 

43 Conhecer o perfil do público-alvo da INSTITUIÇÃO 

ALFA. 
3,7 4 4 0,470 3 4 

44 
Conhecimento didático do conteúdo. 

3,9 4 4 0,288 3 4 

45 
Conhecimento do curriculum. 

3,6 4 4 0,499 3 4 

46 
Conhecimento sobre o processo de aprendizagem. 

3,5 4 4 0,665 2 4 

47 Conhecimento das finalidades e de valores 

educativos, de seus fundamentos filosóficos e 

históricos. 
3,3 3 4 0,765 2 4 

48 Conhecimento pedagógico (conhecimento didático 

geral); 
3,5 3 3 0,511 3 4 

49 Conhecimento prático adquirido em experiências 

dentro e fora da INSTITUIÇÃO ALFA, ou em outro 

ambiente acadêmico. 
3,6 4 4 0,583 2 4 

50 Conhecimento de novas tecnologias de informação 

e comunicação. 
3,4 3 4 0,656 2 4 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. Legenda: Med: Mediana; D.V.: Desvio padrão; Mín: Valor Mínimo; Max.: Valor 

Máximo.  

 

A média das notas do nível de domínio das competências pelos docentes 

pesquisados é alta, sendo a maioria acima de 3,5 numa escala de 1 a 4. Esses 

valores apontam que a maioria dos professores considera dominar grande parte das 

competências descritas no questionário. Ao observar as medianas calculadas de 

cada competência nota-se claramente uma predominância de valores acima de 3, 

sendo a maioria o valor máximo da escala 4. Da mesma forma, a moda indica que o 
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número que mais se repete na maioria das competências é o 4 que significa que 

domínio integral dela. 

  

O desvio padrão que mostra a variação dos dados em relação à média é baixo em 

todas as competências, não passando de 1 ponto, o que indica que os dados da 

amostra não apresentam grande discrepância, não estão muito dispersos. A 

competência que apresenta maior variação (maior desvio padrão – 0,816) é a 

“Capacidade de operar com números”, já que os valores mínimos e máximos variam 

entre 1 e 4 – extremos da escala utilizada. Em síntese, essas medidas indicam que 

grande parte dos respondentes domina a maioria das competências descritas. 

 

Em todas as competências descritas o valor máximo é o 4 que indica um nível de 

domínio integral dela. Há uma predominância do nível de domínio 3 (domínio 

razoavelmente) no valor mínimo atribuído. Isso indica que a maioria dos 

respondentes domina ao menos razoavelmente grande parte das competências 

citadas. Somente as competências “Capacidade de visualizar o aluno como cliente 

da Instituição de Ensino”  e  “ Capacidade de operar com números” que apontaram o 

valor mínimo de 1 que significa falta de domínio da competência. 

 

Para melhor entendimento dos dados coletados foram feitos cruzamentos de 

informações. O primeiro cruzamento realizado foi das variáveis: entrevistados com 

idade superior a 51 anos, que corresponde a 50% dos respondentes (conforme 

figura 10), e o nível de domínio da capacidade de aprender e dominar novas 

tecnologias de comunicação e informação. O segundo cruzamento de variáveis 

realizado foi de entrevistados com idade acima de 51 anos e o nível de domínio da 

competência tradução dos conteúdos para linguagem e cotidiano dos alunos. Essas 

informações foram cruzadas a fim de verificar se os professores que pertencem a 

gerações anteriores aos alunos do contexto atual estão sintonizados com a 

realidade dos alunos atuais e se dominam as tecnologias da informação e 

comunicação. O resultado está exposto nas figuras 18 e 19. Nota-se que a grande 

maioria dos professores pesquisados com idade acima de 51 anos dominam pouco 

ou razoavelmente as tecnologias de comunicação. Entretanto, em relação a 

tradução dos conteúdos para a linguagem e cotidiano dos alunos 75% dos 

professores afirmam dominar integralmente essa competência e 17% dominam 
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razoavelmente. Os dados apontam para um dos desafios já colocados nessa 

pesquisa como sendo o do domínio e utilização das tecnologias de comunicação e 

informação.   

 

 

Figura 18. Entrevistados acima de 51 anos x nível de domínio da capacidade de aprender e 

dominar novas tecnologias de comunicação e informação 

Fonte: dados da pesquisa 
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Figura 19. Entrevistados acima de 51 anos x nível de domínio da competência tradução dos 

conteúdos para a linguagem e cotidiano dos alunos 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O terceiro cruzamento de dados foram das variáveis alternativa utilizada pelos 

docentes para desenvolver competências e o nível de domínio do compromisso com 

a atualização contínua. Assim, tem-se que dos docentes que utilizam os cursos 

como alternativa para desenvolver suas competências 73% domina integralmente a 

competência de atualização contínua, já os docentes que utilizam as palestras e os 

eventos para se desenvolverem 63% e 64% respectivamente, domina integralmente 

o compromisso com a atualização contínua. Os professores que utilizam as próprias 

experiências profissionais como alternativa de desenvolvimento de competências 

50% dominam integralmente e 50% dominam razoavelmente a atualização contínua. 

Todos esses dados estão descritos na figura 20. 
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Figura 20. Alternativas utilizadas pelos docentes para desenvolver competências x nível de 

domínio da competência compromisso com a atualização contínua  

Fonte: dados da pesquisa 

 

Além dos dados descritos, foi possível estabelecer uma relação das competências 

mais dominadas pelos respondentes (Figura 22), assim como foi feita na variável 

grau de importância na Figura 21.  
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Figura 21. Competências dominadas pelos docentes pesquisados  

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

A partir da análise individual de cada variável utilizada na pesquisa, grau de 

importância e nível de domínio, fez-se necessário verificar a relação existente entre 

elas, bem como se as competências consideradas mais importantes também são as 

que os docentes mais dominam. Para efetuar esse cruzamento de informações, 

verificaram-se as principais competências consideradas como de grande importância 

pelos docentes (Figura 17) e as competências mais dominadas pelos mesmos 
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docentes (Figura 21) e assim foram selecionadas aquelas que apareceram nas duas 

categorias, ou seja, que era considerada mais importante e mais dominada. Na 

sequência, estabeleceu-se uma comparação da mesma competência nas duas 

variáveis (Figura 22).   

 

 

Figura 22. Relação entre competências mais importantes e competências dominadas pelos 

docentes pesquisados  

Fonte: dados da pesquisa 

 

Nas competências “Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e prática em 

sala de aula”, “Conhecimento didático do conteúdo”, “Capacidade de 

contextualização do conteúdo abordado”, “Tradução dos conteúdos para a 

linguagem e cotidiano dos alunos”, “Capacidade de interpretar e agir em 

conformidade com os valores, crenças e normas da IES” nota-se que, apesar de os 

percentuais estarem próximos, o grau de importância apontado pelos respondentes 

é superior ao nível de domínio, o que indica que grande parte dos docentes as 

considera importantes, mas não necessariamente as dominam. Nota-se, portanto, 
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espaço para aprendizagem por parte dos docentes que, se estimulados, poderão 

ampliar suas competências. 

 

Já nas competências “Capacidade mental para ler”, “Autoconfiança”, “Capacidade 

de transferência do conteúdo abordado”, “Capacidade de estabelecer relações com 

o Coordenador do curso” nota-se exatamente o contrário, o percentual dos docentes 

que domina essas competências é maior que o grau de importância atribuído a elas. 

Somente na competência “Capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente 

profissional” é possível verificar um equilíbrio: a mesma quantidade de docentes que 

consideram de grande importância é igual ao mesmo percentual que dominam essa 

competência (79%).  

 

 

4.3 O domínio das competências docentes na visão dos professores 

 

Para atender aos objetivos específicos da pesquisa: identificar os meios e práticas 

utilizados para desenvolver competências; identificar as competências profissionais 

demandadas dos docentes e identificar os desafios inerentes ao desenvolvimento 

dessas competências, além das escalas criadas de grau de importância e nível do 

domínio fez-se necessário a inclusão de 4 perguntas abertas e 1 questão fechada 

com alternativas no questionário, a fim de se colher o máximo de informações 

possíveis dos pesquisados.  

 

Os resultados encontrados na questão “Considerando o perfil do aluno e o contexto 

de trabalho desta instituição de Ensino, cite as competências requeridas do 

professor” estão descritos na Tabela 5, com as respectivas frequências simples. 
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Tabela 5: 

Competências requeridas do professor considerando o perfil do aluno e 

contexto de trabalho 

Competências citadas pelos respondentes  f 

Não respondeu 6 

Conhecimento técnico, prático, didático 5 

Comunicação 5 

Domínio do conteúdo 3 

Ética 2 

Compatibilizar teoria e prática 2 

Flexibilidade 2 

Compromisso 2 

Lidar com diferenças, dificuldades de aprendizagem 2 

Relacionamento com alunos, equipe de apoio, colegas e outros prof. da instituição 2 

Segurança 1 

Saber envolver alunos 1 

Percepção do contexto educacional 1 

Desenvolver capacidade crítica e reflexiva 1 

Competências inerentes ao ensino superior no país 1 

Capacidade de síntese 1 

Habilidade política 1 

Transferência de conteúdo 1 

Paciência 1 

Disponibilidade 1 

Atualização com o mercado de trabalho 1 

Sensibilidade 1 

Planejar conteúdo e metodologia 1 

Nota. Fonte: dados da pesquisa.  

 

Nota-se que grande parte das competências citadas se refere especificamente ao 

contexto de sala de aula, tais como: conhecimento técnico, prático, didático; domínio 

do conteúdo; compatibilizar teoria e prática; lidar com diferenças, dificuldades de 

aprendizagem; saber envolver alunos, dentre outros. Outra observação importante é 

que grande parte das competências citadas pelos docentes já estava contempladas 

no próprio questionário.  

 

Posteriormente, foi solicitado aos docentes que indicassem outros conhecimentos 

requeridos do professor e os resultados estão descritos na Figura 23 que aponta a 
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relação dos conhecimentos requeridos do professor na percepção dos docentes 

pesquisados. Do total da amostra, 29% optaram por não responder.   

 

Relação dos conhecimentos requeridos do professor considerando o perfil do aluno e 
contexto de trabalho 

Administrar a heterogeneidade da turma 

Conhecimento do cenário político e econômico, a tendência do mercado 

Novas tecnologias de informação e de comunicação 

Capacidade para lidar com a diversidade (cultural, idade, formação…) 

Quanto mais experiência melhor 

Política da instituição e valores 

Comunicação 

Capacidade de oratória e conhecimento metodológico 

Capacidade de relacionamento 

Cumprir prazos 

Habilidade de transferir conhecimento 

Conhecimento sobre o contexto de toda a sala de aula, conhecimento para lidar emocionalmente 
com os alunos 

Conhecimento do mercado regional de trabalho e conhecimento sócio cultural da região 

Competência de escrita e competência relacional 
 
Conhecimento de metodologias de ensino, aprendizagem mais diversificados fugindo do tradicional 
" cuspe e giz" 

Figura 23: Conhecimentos requeridos do professor considerando o perfil do aluno e contexto 

de trabalho 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Nota-se novamente que muitos dos conhecimentos citados pelos professores já 

estão contemplados, de alguma forma, no próprio questionário. Quanto aos desafios 

que os professores vivenciam no processo de ensino-aprendizagem na atualidade, 

os resultados encontrados estão na Tabela 6. 
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Tabela 6: 

Desafios no processo ensino-aprendizagem enfrentados pelos docentes no 

atual contexto 

Desafios enfrentados pelos docentes f 

Não respondeu 

Domínio de Tecnologias 

Formação deficiente dos alunos 

5 

4 

3 

Estimular, motivar, envolver os alunos 3 

Falta de interesse dos alunos 2 

Manter-se atualizado 2 

Imediatismo dos alunos  1 

Demonstrar o valor  do conhecimento 1 

Entender comportamentos das novas gerações 1 

“Linkar” prática à teoria  1 

Lidar com geração y 1 

Nota. Fonte: dados da pesquisa.  

 

Ao observar os dados da Tabela 6 nota-se que os principais desafios no processo 

de ensino-aprendizagem apontados pelos professores são relativos à tecnologia e a 

forma de lidar com os alunos (relacionamento, choque de gerações, lidar com alunos 

com formação deficiente e/ou falta de interesse, necessidade de estimulá-los, 

envolvê-los, entender os comportamentos deles).  

 

Outros desafios citados pelos respondentes da pesquisa, além dos descritos na 

Tabela 6, foram: adaptação às diversas turmas; fazer uso adequado de fontes 

externas como internet, redes sociais e criar ambientes de total concentração do 

aluno em sala de aula; adotar metodologias mais eficazes; tradução dos 

conhecimentos tradicionais para as novas linguagens de comunicação, indicar que 

não há controvérsia entre estes universos. 

 

Além dos desafios em relação ao processo de ensino aprendizagem os docentes 

pesquisados também indicaram os desafios enfrentados para desenvolverem suas 

próprias competências. Os resultados estão descritos na Tabela 7.  
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Tabela 7: 

Desafios enfrentados pelos docentes para desenvolver as competências 

requeridas 

Desafios para desenvolver competências f 

Conseguir o empenho e comprometimento dos alunos, lidar com a falta de interesse e 

preparo dos alunos 
9 

Falta de tempo 5 

Falta de domínio  de novas tecnologias 4 

Desenvolver no aluno a capacidade de auto avaliação 1 

Burocracia 1 

Falta de perspectiva de retorno financeiro 1 

Adaptação e adequação 1 

Aprendizado contínuo 1 

Lidar com diferenças socioculturais e socioeconômicas 1 

Falta de bibliografia que aborde os desafios dos docentes na área da administração em geral, 

publicações disponíveis são superficiais e tendentes à autoajuda 
1 

Não tenho mais nenhum desafio 1 

Desenvolver no aluno a capacidade de auto avaliação 1 

Não respondeu 3 

Nota. Fonte: dados da pesquisa.  

Nota-se que alguns docentes colocaram como principais desafios: conseguir o 

empenho e comprometimento dos alunos, lidar com a falta de interesse e preparo 

dos alunos, falta de tempo, uso de novas tecnologias e ainda falta de retorno 

financeiro, de bibliografia sobre o assunto e dificuldades com atualização e 

aprendizado contínuo. Um dos respondentes afirma não ter mais nenhum desafio, 

fato que chama a atenção pelo contexto atual em que IES, docentes e alunos 

vivenciam.  

 

Em relação às alternativas em que os docentes utilizam para desenvolver suas 

competências, 67% dos pesquisados afirmam desenvolvê-las por meio da própria 

experiência profissional; 46% afirmam desenvolver suas competências por meio de 

cursos; 46% por meio de eventos, congressos, seminários e 33% por meio de 

palestras. Nessa questão os respondentes poderiam marcar mais de uma alternativa 

como forma de desenvolver suas competências profissionais. 33% dos pesquisados 
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afirmaram desenvolvê-las de outras formas: leitura (citada por 2 respondentes); 

estudo; pesquisas em sites especializados; periódicos e legislação; exercícios 

práticos e cursos de formação e capacitação. Todas essas informações estão 

expostas na Figura 24.   

 

 

Figura 24. Alternativas utilizadas pelos docentes para desenvolver competências   

Fonte: dados da pesquisa 

 

Neste ponto, serão apresentadas discussões sobre os resultados apontados 

anteriormente.  

 

Os docentes pesquisados são predominantemente do sexo masculino (63%), 

casados (92%) e com faixa etária acima de 46 anos. A maioria dos docentes atua na 

graduação (92%), porém a maior parte não trabalha como orientador de alunos 

(63%). Mais de 80% dos docentes não realizam atividades administrativas na IES, 

mas exercem outras atividades produtivas, sendo que a maioria atua como 

empresário (33%) ou no ramo de consultoria.  
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As competências citadas pelos pesquisados como as de maior grau de importância 

são: Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e prática, em sala de aula; 

Capacidade de ouvir e comunicar; Conhecimento didático do conteúdo; Capacidade 

de contextualização do conteúdo abordado; Capacidade mental para ler; Tradução 

dos conteúdos para a linguagem e cotidiano dos alunos; Autoconfiança; 

Compromisso com atualização contínua; Capacidade de transferência do conteúdo 

abordado; Capacidade de interpretar e agir em conformidade com os valores, 

crenças e normas da IES; Capacidade de manter o equilíbrio emocional; 

Capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente profissional; Capacidade 

de estabelecer relações com o Coordenador do curso; Capacidade de adotar 

conteúdos coerentes com as políticas institucionais; Conhecer o perfil do público-

alvo da Instituição Alfa.  

 

Ao analisar as competências citadas pelos docentes pesquisados com maior grau de 

importância, percebe-se que muitas delas estão relacionadas ao conteúdo (domínio, 

transferência, tradução, etc.) e ao processo de ensino aprendizagem em sala de 

aula. Apesar de o docente necessitar de competências que perpassam o domínio de 

conteúdo em um determinado campo (Lourenço et al., 2013), essas ainda são 

competências consideradas de alta importância.  

 

As competências que são tidas de importância média ou menor são: capacidade de 

operar com números; capacidade física, destreza e coordenação; espírito 

democrático, conciliador e conhecer a região da Instituição Alfa e suas 

características socioculturais.  

 

As competências mais dominadas pelos docentes pesquisados são: Capacidade 

mental para ler; Capacidade de transferência do conteúdo abordado; Autoconfiança; 

Conhecimento didático do conteúdo; Capacidade de contextualização do conteúdo 

abordado; Capacidade mental para escrever; Capacidade de estabelecer relações 

com o Coordenador do curso; Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e 

prática, em sala de aula; Tradução dos conteúdos para a linguagem e cotidiano dos 

alunos; Capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente profissional; 

Capacidade de estabelecer relações com a equipe de suporte acadêmico; 

Capacidade de síntese do conteúdo abordado; Capacidade de planejar as 
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atividades; Capacidade de interpretar e agir em conformidade com os valores, 

crenças e normas da Instituição de Ensino; capacidade de estabelecer relações com 

a equipe de apoio administrativo. 

 

Já as competências menos dominadas pelos respondentes são: capacidade física, 

destreza e coordenação; conhecer a região da Instituição Alfa e suas características 

socioculturais; conhecimento sobre o processo de aprendizagem e conhecimento 

das finalidades e de valores educativos, de seus fundamentos filosóficos e 

históricos. Observa-se que a maioria dos docentes não se considera dominantes do 

processo de aprendizagem. Essa informação é condizente com o que diz Oro, 

Santana e Rausch (2013), muitos docentes são provenientes de uma carreira 

profissional e em algum momento recebem a missão de ensinar sendo desafiados a 

entenderem e lidarem com o processo de ensinar e aprender, o que realmente 

acontece com o decorrer do tempo no exercício da função.  

 

As competências com maior grau de importância e mais dominadas pelos 

professores são: capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e prática em sala 

de aula; conhecimento didático do conteúdo; capacidade de contextualização do 

conteúdo abordado; tradução dos conteúdos para a linguagem e cotidiano dos 

alunos; capacidade de interpretar e agir em conformidade com os valores, crenças e 

normas da IES; capacidade mental para ler; autoconfiança; capacidade de 

transferência do conteúdo abordado; capacidade de estabelecer relações com o 

Coordenador do curso; capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente 

profissional. 

 

A Tabela 5 apresentou outras competências citadas pelos docentes como relevantes 

para o exercício da função. Algumas dessas competências chamam a atenção: 

saber envolver os alunos, ter percepção do contexto educacional, desenvolver 

capacidade crítica e reflexiva. Esses dados concordam com o que diz Lima e Baeta 

(2006), a facilidade de acesso à informação na atualidade leva o professor a atuar 

como mediador da aprendizagem e assim é preciso entender o contexto educacional 

em que se vivencia, além de procurar formar indivíduos autônomos e reflexivos 

sobre sua própria realidade.  
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A Tabela 6 apresentou os principais desafios em que os professores enfrentam no 

atual contexto em relação ao processo de ensino e aprendizagem. A maioria deles 

está relacionada à utilização da tecnologia e à relação dos docentes com os alunos 

(lidar com a falta de interesse dos alunos, estimular e motivar alunos, lidar com o 

imediatismo dos alunos, entender comportamentos, lidar com a geração Y, dentre 

outros). Esses desafios fazem com que o professor necessite desenvolver cada vez 

mais competências e competências específicas de acordo com cada situação. Tais 

dados corroboram o que alguns autores, utilizados nessa pesquisa, afirmam: o 

exercício profissional do docente é cada vez mais complexo (Barbosa et al., 2015) e 

por isso o professor precisa mostrar toda a sua competência a fim de vencer esses 

desafios (Lima & Baeta, 2006). Assim como Lima e Baeta (2006) afirmam: formar 

profissionais competentes e afinados com as novas tecnologias, ferramentas de 

gestão, focados em resultados dentro de um ambiente totalmente instável e mutável 

é um grande desafio para os docentes e IES. 

 

Além disso, esses resultados apontam outro desafio já descrito pelos autores 

usados nesse estudo: a heterogeneidade do perfil dos estudantes devido ao acesso 

ao ensino superior. Um dos desafios citados pelos respondentes da pesquisa foi o 

de adaptação às diversas turmas. E, ao se observar a figura 24, nota-se que alguns 

dos conhecimentos citados como necessários para o exercício profissional docente 

são: administrar a heterogeneidade da turma; capacidade para lidar com as 

diversidades (cultural, idade, formação...); conhecimento sobre o contexto da sala de 

aula, conhecimento para lidar emocionalmente com os alunos e conhecimento em 

novas tecnologias de informação e comunicação. Para Lima e Baeta (2006), 

conjugar essas diferenças e ainda proporcionar uma formação satisfatória é o 

principal desafio docente.  

 

A Tabela 7 apresenta os desafios enfrentados pelos docentes para desenvolver as 

competências requeridas, sendo os principais: conseguir o empenho e 

comprometimento dos alunos, lidar com a falta de interesse e preparo dos alunos; 

uso de novas tecnologias; falta de tempo; adaptação e adequação; aprendizado 

contínuo. Nota-se que o uso das tecnologias é uma competência apontada como 

muito importante pelos docentes, mas ao mesmo tempo ainda é um desafio no que 
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se refere ao acompanhamento dessas pelo docente no seu cotidiano. Esse último 

desafio, aprendizado contínuo, concorda com o que diz Lima e Baeta (2006) em que 

é preciso aperfeiçoamento constante e aprendizagem contínua do docente para lidar 

com as transformações constantes e a atualização científica e instabilidade do 

cenário atual.  

 

Nota-se que as principais alternativas utilizadas pelos professores para desenvolver 

competências são a experiência profissional, cursos, eventos da área e palestras 

(Figura 24). Esses dados corroboram com as duas categorias de ações importantes 

no processo de desenvolvimento de competências descritas por Dutra (2010). Para 

o autor, essas categorias são: ações de desenvolvimento formais (conteúdos 

programáticos específicos, metodologias didáticas, material bibliográfico e agenda 

de trabalho ou aulas. Exemplos: cursos, ciclo de palestras, seminários, entre outros) 

e ações de desenvolvimento não formais: (atuações no próprio trabalho ou de 

situações ligadas à atuação do profissional). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a relevância e a complexidade do ensino superior no país, esta 

dissertação fundamentou-se na seguinte questão geradora: Como os professores de 

uma IES privada desenvolvem competências docentes? Para respondê-la realizou-

se uma pesquisa descritiva pelo método de Estudo de caso. O estudo envolveu uma 

instituição de ensino privada com tradição na oferta de cursos de formação 

gerencial, localizada no estado de Minas Gerais. A metodologia de pesquisa 

adotada permitiu alcançar os objetivos estabelecidos. 

 

O primeiro objetivo específico refere-se à caracterização do contexto profissional da 

IES abordada. Trata-se de instituição com tradição no ensino superior e formação 

gerencial. Essa instituição, denominada Alfa, atua há quase cinco décadas na região 

metropolitana de Belo Horizonte, ofertando cursos nos seguintes níveis: ensino 

médio, graduação e pós-graduação. Verificou-se que diversos desafios assinalados 

por vários autores em relação ao cenário da educação superior no país estão 

presentes na instituição. Os reflexos da crise econômica estimulou a redução do 

financiamento estudantil por parte do governo, impactando a demanda por cursos de 

nível superior. Esse quadro despertou a atenção das IES privadas em relação ao 

necessário controle de custos e à adoção de ajustes estruturais.  

 

Na instituição Alfa foram adotadas estratégias de captação e retenção de alunos. Os 

docentes tiveram sua relevância destacada no contexto da referida IES, atuando 

como agentes determinantes no processo de ensino aprendizagem e na retenção de 

alunos. A dinâmica de trabalho em sala de aula tem sido influenciada por diversos 

fatores. Além da pressão por resultados, destaca-se a mudança no perfil de alunos. 

Ao longo dos últimos anos, observou-se o ingresso de jovens, quase sempre, sem 

experiência no mercado de trabalho. Além disso, verificou-se que vários alunos 

ingressam no ensino superior com certas deficiências formativas. Os professores 

são desafiados por novas demandas discentes e necessitam de múltiplas 

competências para potencializar o processo de ensino aprendizagem e estabelecer 

diálogo com representantes de distintos perfis geracionais.  
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Notou-se que a instituição Alfa tem clareza acerca da complexidade inerente à 

atividade docente e envida esforços para o aprimoramento de seus docentes. 

Diversos cursos com foco na aplicação de novas tecnologias de ensino e gestão da 

sala de aula foram ofertados pela instituição, nos últimos anos.   

 

Estabeleceu-se como segundo objetivo específico da pesquisa, identificar as 

competências profissionais requeridas dos docentes. Os resultados revelaram que 

as competências mais requeridas são: capacidade de estabelecer vínculos entre 

teoria e prática em sala de aula; conhecimento didático do conteúdo; capacidade de 

contextualização do conteúdo abordado; tradução dos conteúdos para a linguagem 

e cotidiano dos alunos; capacidade de interpretar e agir em conformidade com os 

valores, crenças e normas da IES; capacidade mental para ler; autoconfiança; 

capacidade de transferência do conteúdo abordado; capacidade de estabelecer 

relações com o Coordenador do curso; capacidade de adotar condutas apropriadas 

ao ambiente profissional. Deve-se considerar que a demanda por competências 

vincula-se ao ambiente de trabalho e apresenta caráter dinâmico. Nesse sentido, 

essas competências relacionam-se ao contexto da instituição abordada. Há, 

portanto, possibilidade de, no futuro, emergir a necessidade de novas competências, 

na medida em que o ambiente sofrer alterações. 

 

Esses resultados relacionam-se aos apontamentos realizados por Perrenoud (2000), 

uma vez que essas competências estão relacionadas ao processo ensino 

aprendizagem, à utilização de tecnologias, ao relacionamento com alunos e demais 

profissionais das IES e à preocupação com a atualização e formação contínua.  

 

O terceiro objetivo específico da pesquisa foi identificar os meios e práticas 

utilizados para desenvolver competências.  Os dados revelaram que os docentes da 

instituição Alfa procuram desenvolver as competências deles requeridas de diversas 

formas. Valem-se da própria experiência, participam de cursos e de eventos 

acadêmicos e de natureza profissional. Novamente, deve-se mencionar os esforços 

da instituição Alfa no sentido de prover a capacitação do corpo docente por meio de 

iniciativas com foco na gestão da sala de aula e na aplicação de novas tecnologias 

por parte dos professores. Observou-se- que diante da complexidade do atual 

contexto, a conjugação de esforços por parte dos docentes e da instituição se faz 
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necessária. Boterf (2003) e Zarifian (2001) consideram que diante da instabilidade 

do mundo do trabalho, há necessidade dos próprios profissionais buscarem o 

autodesenvolvimento. Fleury e Fleury (2001) e Dutra (2004) apontam a relevância 

de as organizações estabelecerem uma relação circular entre as estratégias e o 

processo de desenvolvimento de competências com foco na criação de valor 

econômico para o negócio e valor social para o indivíduo. Verificou-se na instituição 

Alfa que os esforços orientados à construção de competências consistem em via de 

mão dupla que congrega esforços institucionais e do próprio profissional. Dessa 

forma, tornam-se determinantes os investimentos da IES para o desenvolvimento 

das competências dos professores. Por outro lado, os docentes aprimoram o 

potencial para atingir níveis mais elevados de desempenho e subsidiar os resultados 

institucionais.  

 

O quarto objetivo específico da pesquisa foi identificar os desafios inerentes ao 

desenvolvimento de competências. Apesar dos esforços empreendidos por parte da 

instituição Alfa e dos professores, a construção de competências caracteriza-se 

pelos seguintes desafios: mudança de paradigmas por parte do professor; 

acompanhar e utilizar a tecnologia a favor do processo de ensino e aprendizagem; a 

relacionar de forma adequada com alunos de distintas gerações e com carências 

formativas diferenciadas; estimular os alunos no processo de ensino-aprendizagem; 

aplicar novos parâmetros de comunicação em função da faixa etária dos alunos, 

dentre outros. Nota-se que o professor tem sido desafiado por diversos fatores que 

dele exige uma postura sintonizada com o perfil dos alunos. Observa-se que a 

atuação docente nesse contexto não consiste em tarefa simples, havendo 

necessidade de mobilização de recursos técnicos e comportamentais. 

 

Os resultados da pesquisa sugerem que no contexto da instituição Alfa o 

desenvolvimento de competências revela-se determinante para subsidiar os 

resultados institucionais e alavancar a performance dos professores. Tornou-se 

evidente que esse processo é complexo e dinâmico, demandando a convergência 

de esforços da IES e dos docentes. De diversas maneiras, os profissionais têm 

buscado conhecimentos, habilidades e atitudes. A experiência profissional e a 

capacitação por meio de eventos têm sido utilizadas como alternativas de 

aprimoramento.  
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Finalmente, considera-se que os desafios inerentes ao desenvolvimento de 

competências docentes envolvem um permanente esforço de superação e que o 

próprio professor desponta como protagonista. A instituição e seus docentes 

procuram o necessário aperfeiçoamento tendo como foco a potencialização do 

processo de ensino-aprendizagem para favorecer, não sem razão, o 

desenvolvimento profissional e humano dos alunos. 

 

Como sugestões de futuras pesquisas sobre o tema sugerem-se: 

 

- a realização de pesquisa envolve a totalidade de docentes da instituição; 

- análise comparativa entre os diversos cursos ofertados pela IES; 

- estudo comparativo, envolvendo outras IES de perfil semelhante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

REFERÊNCIAS  

 

Barbosa, M. A. C.; Mendonça, J. R. C.; Cassunde, F. R. S. A (2015). Competências 
Gerenciais (Esperadas x Percebidas) de Professores-gestores de IFES: percepções 
dos professores de uma Universidade Federal. In: V Encontro de Gestão de 
Pessoas e Relações de Trabalho - EnGPR, 2015, Salvador. Anais EnGRP, 2015. 
 
Bitencourt, C. C. (2001). A gestão de competências gerenciais: a contribuição da 
aprendizagem organizacional. Tese (Doutorado em Administração) - Escola de 
Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil. 
 
Boterf, G. (1997) Construire la Competence Collective de Lémtreprise. Gestion, 
vol.22, nº3, Automne.  
 
Boterf, G. (2003). Desenvolvendo a competência dos profissionais. Trad. 
REUILLARD, P. C. R. 3 ed. Porto Alegre: Bookman.  
 
Boyatizis, R. (1982) The Competent Manager:  Modelo Effective Performance. New 
York, Wiley. 
 
Brandão, H. P.; Guimarães, T. A. (2001) Gestão de competências e gestão de 
desempenho: tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo construto? RAE 
(Impresso), São Paulo, v. 41, n.1, p.p 8-15. 
 
BRASIL. Congresso Nacional (1996). Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 21 dez. 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm./LDB.pdf>. Recuperado em: 27 
mar. 2015. 
 
BRASIL. Câmara de Educação Superior (2004). Resolução CNE/CES 10, de 16 de 
dezembro de 2004. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, e dá outras providências. 
Disponível em:< http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces10_04.pdf >. 
Recuperado em: 27 mar. 2015. 
 
BRASIL. Câmara de Educação Superior (2005) Resolução nº 4, de 13 de julho de 
2005. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Administração, bacharelado, e dá outras providências. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces004_05.pdf>. Recuperado em: 27 
mar. 2015. 
 
Carbone, P. P.; Brandão, H. P.; Leite, J. B. D; Vilhena, M.de P. (2005) Gestão por 
competências e gestão do conhecimento. 3.ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, p.176. 
 
Collis, J., & Hussey, R. (2005). Pesquisa em Administração: um guia prático para 
alunos de graduação e pós-graduação. Tradução de L. Simonini e M. Levacov. 
Consultoria, supervisão e revisão técnica desta edição; reimpressão 2006. 2. ed., 
Porto Alegre: Bookman. Conselho Federal de Administração. Pesquisa Perfil, 



108 

 

formação, atuação e oportunidade de trabalho. Brasília: CFA, 2013. Disponível em: 
<http://www.cfa.org.br/acoes-cfa/pesquisa-nacional>. Recuperado em: 27 mar. 2015. 
 
Corrêa, M. L. R, (2010). Transição do mundo corporativo para o acadêmico: motivos, 
formas de inserção, desafios e competências desenvolvidas.  Tese (Doutorado) - 
Fundação Mineira de Educação e Cultura, Belo Horizonte, MG, Brasil. 
 
Delors, J. (2003). Os quatro pilares da educação. In: J. Delors. Educação um tesouro 

a descobrir, (2a ed.). São Paulo: Cortez. Pp.89-112 

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2004). O planejamento da pesquisa qualitativa: 
teorias e abordagens. Porto Alegre: Bookman. 
 
Durand, Jean-Pierre. (1998) L’Avenir du travail à la châine. Paris: La Découverte. 
 
Dutra, J. S. (2001) Gestão por competências: um modelo avançado para o 
gerenciamento de pessoas. São Paulo: Gente, 2001.p.130. 
 
Dutra, J. S. (2004) Competências: conceitos e instrumentos para gestão de pessoas 
na empresa moderna. São Paulo: Gente, p. 208 
 
Dutra, J. S. (2010) Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de 
pessoas na empresa moderna. São Paulo: Atlas. 
 
Fleury, M. T. L; Fleury, A. (2001). Construindo o conceito de competência. Revista 
de Administração Contemporânea v. 5, edição especial, p. 183-196.  
 
Fleury, A. C. C. (2001) Estratégias empresariais e formação de competências: um 
quebra-quebra caleidoscópio da indústria brasileira. 2. ed. São Paulo: Atlas.  p.169. 
 
Flick, U. (2004). Uma introdução à pesquisa qualitativa. (2a ed.). Porto Alegre: 
Bookman. 
 
Freire, P. (1996). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa 

(Coleção Leitura). São Paulo: Paz e Terra. 

 
Gil, A. C. (2009). Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 176 
p. 
 
Gil, A. C. (2009) Estudo de caso. São Paulo: Atlas. 
 
 
Lakatos, E. M.; Marconi, M. A. (2010). Metodologia do trabalho científico. 7.ed. São 
Paulo: Atlas. p.225 . 
 
 
Lima, R. J. C.; Baeta, A. M. C. (2006) Formação Docente e Competências: 
Componentes do Processo De Gestão Estratégica. In: VI Colóquio Internacional 
sobre Gestão Universitária na América do Sul, 2006, Blumenau. Anais - VI Colóquio 
Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul, v. 1. 



109 

 

Lourenço, C. D. da S.; Lima, M. C.; Narciso, E. R. P. (2013). Formação Pedagógica 
no Ensino Superior: o que diz a Legislação e a Literatura em Educação e 
Administração. In: IV Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração e 
Contabilidade, 2013, Brasília. Anais do IV EnEPQ. Rio de Janeiro: ANPAD. 
 
Marconi, M. A; Lakatos, E. M (2010). Técnicas de pesquisa: planejamento e 
execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise 
e interpretação dos dados. 7. ed. São Paulo: Atlas. 
 
McClelland. D. C. (1973) Testing for competence rather than intelligence. Americam 
Psychologist, [s.l.], p. 1-14, jan. 
 
Mendonça, J. R. C.; Paiva, K. C. M.; Padilha, M. A.; Barbosa, M. A. C. (2012) 
Competências Profissionais de Professores do Ensino Superior no Brasil: proposta 
de um modelo integrado. In: Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e 
Regiões de Língua Portuguesa, 2012, Macau, China. Anais... Macau, China: Instituto 
Politécnico de Macau, 2012. 
 
Miranda, G. J.; Casa Nova, S. P. C.; Cornachione, E. (2012). Os saberes dos 
professores-referência no ensino de contabilidade. Revista Contabilidade & Finanças 
(Online), v. 23, p. 142-153. 
 
Oro, I. M.; Santana, A. G.; Rausch, R. B. (2013) Saberes Docentes do “Bom 
Professor” de Ciências Contábeis na compreensão de acadêmicos da geração y. In: 
EnEPQ 2013, 2013, BRASÍLIA. IV Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração 
e Contabilidade - EnEPQ. RIO DE JANEIRO: ANPAD, v. 1. p. 1-15. 
 
Parasuraman, A. (1986). Qualitative research. In: Marketing research. Canada. 
Addison-Wesley. 
 
Peres, H. H. C.; Kurcgant, P.; Leite, M. M. J. (1998). A percepção dos docentes 
universitários a respeito de sua capacitação para o ensino em enfermagem. Revista 
da Escola de Enfermagem da USP, 32(1), 52-58. 
 
Perrenoud, P. (1998). Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes 
Médicas. 
 
Perrenoud, P. (2000) Dez Competências para Ensinar. Porto Alegre: Artmed. 
 
Perrenoud, P. (2001). Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza. Porto Alegre: 
Artmed Editora. 
 
Perrenoud, P. (2002). Construir as competências desde a escola, Artes Médias Sul.  
 
Perrenoud, P.  (2005).  Escola e cidadania: o papel da escola na formação para a 
democracia. Porto alegre: Artmed. 
 
Piaget, J. (1971). A formação do símbolo na criança. Rio de Janeiro. Zahar. 

 



110 

 

Prahalad, C. K.; Hamel, G. (1990) The core competence of the corporation. Harvard 
Business Review, v. 68, n. 3, May/June . 
 
Ruas, R. (2001) Desenvolvimento de competências gerenciais e contribuição da 
aprendizagem organizacional. In: FLEURY, M. T. L. Gestão estratégica do 
conhecimento. São Paulo: Atlas, p. 69-243. 
 
Sandberg, J. (2000) Human competence at work: an interpretative approach. The 
Academy of Management, v.43, n.1, p.9-25. 
 
Santos, E. E. dos. (2013). Competências individuais requeridas do administrador: 
uma comparação da percepção dos discentes com as propostas na literatura, com 
as exigências do mercado de trabalho e com o projeto pedagógico do curso de 
graduação em Administração do Centro Universitário de Belo Horizonte (Unibh). 
2013.139 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Fundação 
Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, MG, Brasil. 
 
Saviani. D. (1984). Sobre a Natureza e Especificidade da Educação. Em Aberto, 

Brasília, 3(22), 1-6. 

Soares, H. (1998) A Importância da Autonomia. A Razão. Santa Maria: RS.  
 
Spencer, L.; Spencer, S. (1993) Competence at Work. New York: John Wiley & 
Sons.  
 
Vergara, S. C. (2003) Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São 
Paulo: Atlas. 
 
Zarifian, P. (1996) A gestão da e pela competência. In: SEMINÁRIO EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL, TRABALHO E COMPETÊNCIAS. [Mimeo], Rio de Janeiro: Centro 
Internacional para a Educação, Trabalho e Transferência de Tecnologia. 
 
Zarifian, P. (2001) Objetivo Competência. São Paulo, Atlas. 
 
Zarifian, P. (2003) O modelo da Competência: trajetória histórica, desafios atuais e 
propostas. Trad. E.R.R. Heneault. São Paulo: Senac.  
 
Yin, Robert K. (2005) Estudo de caso: planejamento e métodos. 3 ed. Porto Alegre: 
Bookman. 
 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

Apêndice A - Aderência do projeto à linha de pesquisa 

 

Área de Concentração: Gestão em Organizações  

Linha de Pesquisa: Inovação e Organizações 

Projeto: Competências e Comportamento Organizacional 

Coordenação: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima 

Este projeto investiga a construção de competências em organizações, considerando 

variáveis do comportamento organizacional e suas interfaces em diversos contextos. Aborda 

as práticas adotadas por organizações empresariais e não empresariais e discute as 

possibilidades e limites inerentes ao tema. Contempla diversas perspectivas teóricas e 

combina metodologias qualitativas e quantitativas de pesquisa. Recuperado de: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4718400T4 

 

Situação: Em andamento.  

Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Mestrado profissional: 09 

 

Integrantes: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - Coordenador / Domingos Antonio Giroletti - 

Integrante / Vera L. Cançado - Integrante / Silvano Aragão - Integrante / André Luiz de 

Menezes Duarte - Integrante / Flávia Rodrigues de Freitas - Integrante / Paulo Dias de 

Almeida - Integrante / Fabrício Veiga Costa - Integrante. Marcelo Agenor Espindola – 

Integrante. Rhaymer Campelo – Integrante. Rômulo Alvarez – Integrante. Daniele Patury – 

Integrante. Gleison Ataliba – Integrante. Sônia Rúbia de Matos Figueiredo – Integrante. 

 

Número de produções C, T & A: 19 / Número de orientações: 06 
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APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados (roteiro de entrevista) 

 

Roteiro de entrevista com os docentes dos cursos de Formação Gerencial 

(Administração e Contábeis)  

Prezado (a) Senhor (a); 

 
 
Sou aluna do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo e estou 

realizando uma pesquisa acadêmica intitulada “Competências docentes em cursos de 

formação gerencial: estudo de caso em IES privada." sob a orientação do Prof. Dr. 

Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. 

 
Para enriquecer a pesquisa, faz-se necessária uma pesquisa de campo e para tanto, 

gostaria de contar com a sua colaboração, concedendo-me uma breve entrevista.  

 
Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos. 

 
A identificação dos respondentes não é obrigatória. 

 
 
Atenciosamente; 

 
 
Flávia Rodrigues Freitas 

Mestranda em Administração  

Fundação Pedro Leopoldo 
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1- Na sua percepção, quais são as mudanças ocorridas no cenário educacional 
brasileiro? 

 

 

2- Quais são os desafios dos professores que atuam em cursos de formação 
gerencial em instituições privadas no atual contexto? 
 

 

3- Quais são as competências requeridas dos professores neste contexto? 
 

 

4- Como você procura desenvolver estas competências? 
 
 

5- Quais sãos os desafios que você enfrenta para desenvolvimento das 
competências que lhe são requeridas? 
 

 

6- A partir de sua experiência docente, você considera que suas competências 
profissionais influenciam o processo ensino-aprendizagem? Como? 
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APÊNDICE C – Instrumento de coleta de dados (questionário) 

 

Prezado (a) Professor (a),  

 

Estou realizando uma pesquisa, sob orientação do Prof. Dr. Reginaldo de Jesus 

Carvalho Lima, intitulada “Competências docentes em cursos de formação gerencial: 

estudo de caso em IES privada.".  A pesquisa está vinculada à área de concentração 

denominada Gestão em organizações e pertence à linha de pesquisa Inovação e 

Organizações do curso de Mestrado Profissional em Administração da Fundação 

Pedro Leopoldo (FPL). 

Solicito sua colaboração no preenchimento deste questionário. Os questionários 

serão analisados em conjunto, preservando o sigilo das informações. Agradecemos 

sua participação.  

 

Flávia Rodrigues de Freitas –  

Mestranda -flaviarodriguesfreitas03@gmail.com  

 

Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima 

Orientador 

 
 

Considerando sua atuação como professor na INSTITUIÇÃO ALFA: indique a 

importância dos seguintes aspectos e o quanto você domina cada um deles. 

 

Índice da Escala: * GRAU DE IMPORTÂNCIA: 1- Sem Importância, 2- Importância 

Baixa, 3- Importância Média, 4- Importância Média Alta, 5- Importância Alta. 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

Índice da Escala: * NÍVEL DE DOMÍNIO: 1- Não Domino, 2- Domino Pouco, 3- 

Domino Razoavelmente, 4- Domino Integralmente. 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

     

mailto:flaviarodriguesfreitas03@gmail.com
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       1 2 3 4  

Capacidade de contextualização do conteúdo abordado. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de síntese do conteúdo abordado. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de transferência do conteúdo abordado. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de planejar as atividades. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
 
 



116 

 

Capacidade de administrar o tempo. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 

      

 
Capacidade de administrar sua própria formação contínua. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias de comunicação e 
informação. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de avaliar as atividades. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
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Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e prática, em sala de aula. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de imprimir rigor metodológico no processo de ensino-
aprendizagem. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de interpretar e agir em conformidade com os valores, crenças e 
normas da Instituição de Ensino. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de monitorar e acompanhar as atividades. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
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Capacidade de operar com números. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de promover a reflexão crítica sobre a prática, em sala de aula. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade física, destreza e coordenação. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade mental para escrever. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
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Capacidade mental para ler. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Domínio da cena na sala de aula. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Tradução dos conteúdos para a linguagem e cotidiano dos alunos. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Autoconfiança. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
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Capacidade de manter o equilíbrio emocional. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de ouvir e comunicar. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Flexibilidade. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Habilidade de lidar as diferenças individuais e dos grupos. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
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Persistência. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter empatia. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente profissional. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de estimular o aluno a adotar uma postura crítica diante dos 
problemas sociais. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
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Capacidade de preparar o aluno para o mercado de trabalho. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de visualizar o aluno como cliente da Instituição de Ensino. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Comprometimento com as políticas e princípios da educação superior. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Compromisso com atualização contínua. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
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Capacidade de adotar conteúdos coerentes com as políticas institucionais. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de estabelecer relações com a equipe de apoio administrativo. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de estabelecer relações com a equipe de suporte acadêmico. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de estabelecer relações com o Coordenador do curso. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
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Capacidade de estabelecer relações com os Diretores da instituição. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de estabelecer relações com outros docentes. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Capacidade de gerenciar conflitos. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 
Espírito democrático, conciliador. 
 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
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Considerando o perfil do aluno e o contexto de trabalho desta Instituição de 
Ensino, cite as competências requeridas do professor. 
 

 

 

 

 

 

Considerando sua atuação como professor na INSTITUIÇÃO ALFA: indique a 
importância dos seguintes conhecimentos e o quanto você domina cada um 
deles. Conhecer a região da INSTITUIÇÃO ALFA e suas características 
socioculturais. 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 

Conhecer a visão, a missão e os valores da instituição. 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 

Conhecer o perfil do público-alvo da INSTITUIÇÃO ALFA. 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 

 



126 

 

Conhecimento didático do conteúdo. 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 

Conhecimento do curriculum. 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 

Conhecimento sobre o processo de aprendizagem. 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 

Conhecimento das finalidades e de valores educativos, de seus fundamentos 
filosóficos e históricos. 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
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Conhecimento pedagógico (conhecimento didático geral); Conhecimento 
prático adquirido em experiências dentro e fora da INSTITUIÇÃO ALFA, ou em 
outro ambiente acadêmico. 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 

Conhecimento de novas tecnologias de informação e comunicação. 

 1 2 3 4 5  

Sem Importância      Importância Alta 

 

 1 2 3 4  

Não domino     Domino integralmente 
 

      

 

Considerando o perfil do aluno e o contexto de trabalho desta Instituição de 
Ensino, cite outros conhecimentos requeridos do professor. 

 

 

 

 

 
Cite os desafios que caracterizam o processo de ensino-aprendizagem no 
atual contexto. 
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Cite os desafios que você enfrenta para desenvolver as competências 
docentes requeridas. 
 

 

 

 

 

 
Marque a (s) alternativa (s) que você utiliza para desenvolver as competências 
docentes: 
 

(  ) Cursos 

(  ) Palestras 

(  ) Eventos, congressos, seminários 

(  ) Experiência profissional 

(  ) Outro. Especifique: _________________ 

 
   
Sexo 
Caracterização 
 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

 
Faixa etária 
Caracterização 
 

(  ) Até 25 anos 

(  ) De 26 a 30 anos 

(  ) De 31 a 35 anos 

(  ) De 36 a 40 anos 

(  ) De 41 a 45 anos 

(  ) De 46 a 50 anos 

(  ) De 51 a 55 anos 

(  ) Acima de 60 anos 

 
Estado civil 
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Caracterização 
 

(  ) Solteiro 

(  ) Casado 

(  ) Divorciado / separado 

(  ) Viúvo 

(  ) União estável 

 
Você atua como professor em que nível? 
 

(  ) Tecnólogo 

(  ) Graduação 

(  ) Pós-Graduação – lato sensu 

(  ) Pós-Graduação – stricto sensu 

(  ) Outro. Especifique: _____________ 

 
Você atua como orientador de alunos 
 

(  ) Não 

(  ) Sim, em nível técnico 

(  ) Sim, na graduação 

(  ) Sim, na pós-graduação – lato sensu 

(  ) Sim, na pós-graduação – stricto sensu 

(  ) Outro. Especifique: ______________ 

 
 
Você realiza atividades administrativas (coordenação de cursos, etc...) ? 
 

(  ) Não 

(  ) Sim. Especifique em “Outros” 

(  ) Especifique: ____________________ 
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Você exerce outra atividade produtiva? 
 

(  ) Não 

(  ) Sim. Especifique em “Outros” 

(  ) Especifique: ____________________ 
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ANEXO A – Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005: Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Administração 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005 (*) 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Administração, bacharelado, e dá outras providências. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea “c”, da Lei 

nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 

de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos 

Pareceres CNE/CES nos 776/97 e 583/2001, bem como considerando o que consta 

dos Pareceres CNE/CES nos 67/2003; 134/2003, 210/2004 e 23/2005, homologados 

pelo Senhor Ministro de Estado da Educação, respectivamente, em 2/6/2003, 

9/9/2003, 24/9/2004 e 3/6/2005, resolve: 

 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Administração, bacharelado, a serem observadas pelas 

Instituições de Ensino Superior em sua organização curricular. 

 

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa através do 

seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e 

habilidades, os componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as 

atividades complementares, o sistema de avaliação, o projeto de iniciação científica 

ou o projeto de atividade, como Trabalho de Curso, componente opcional da 

instituição, além do regime acadêmico de oferta e de outros aspectos que tornem 

consistente o referido projeto pedagógico. 

                                                           
(

*
) Resolução CNE/CES 4/2005. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de julho de 2005, Seção 1, p. 26 
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§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de 

graduação em Administração, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 

operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos 

estruturais: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII - modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 

VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e 

como instrumento para a iniciação científica; 

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo 

regulamento; 

X - concepção e composição das atividades complementares; e, 

XI - inclusão opcional de trabalho de curso sob as modalidades monografia, projeto 

de iniciação científica ou projetos de atividades, centrados em área teórico-prática 

ou de formação profissional, na forma como estabelecer o regulamento próprio. 

§ 2º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no 

Projeto Pedagógico do curso, o oferecimento de cursos de pós-graduação lato 

sensu, nas respectivas modalidades, de acordo com as efetivas demandas do 

desempenho profissional. 

§ 3º As Linhas de Formação Específicas nas diversas áreas da Administração não 

constituem uma extensão ao nome do curso, como também não se caracterizam 

como uma habilitação, devendo as mesmas constar apenas no Projeto Pedagógico. 

 

Art. 3º O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil desejado 

do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, 

técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados 

níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver 

gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas 
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informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 

contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários 

segmentos do campo de atuação do administrador. 

 

Art. 4º O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e 

generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o 

processo da tomada de decisão; 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, 

inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou 

intergrupais; 

III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 

fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de 

modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 

implicações éticas do seu exercício profissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em 

diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações; e  

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, 

pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e 

operacionais. 

 

Art. 5º Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus 

projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-

relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva 
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histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do 

meio através da utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos seguintes 

campos interligados de formação: 

I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais, 

econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as tecnologias da 

comunicação e da informação e das ciências jurídicas; 

II - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas, 

envolvendo teorias da administração e das organizações e a administração de 

recursos humanos, mercado e marketing, materiais, produção e logística, financeira 

e orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços; 

III - Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo pesquisa 

operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de 

tecnologias que contribuam para a definição e utilização de estratégias e 

procedimentos inerentes à administração; e 

IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter 

transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

 

Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Administração 

estabelecerá expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e 

integralização curricular, de acordo com os seguintes regimes acadêmicos que as 

Instituições de Ensino Superior adotarem: regime seriado anual, regime seriado 

semestral, sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos 

acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o disposto nesta Resolução.  

 

Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular direcionado 

à consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do 

formando, devendo cada instituição, por seus Colegiados Superiores Acadêmicos, 

aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de 

operacionalização. 

§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição de 

ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas 

correspondentes aos diferentes pensamentos das Ciências da Administração. 
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§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo 

com os resultados teórico-práticos, gradualmente reveladas pelo aluno, até que os 

responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e avaliação do estágio curricular 

possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os 

domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 

§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do Curso de Graduação em 

Administração o Estágio Supervisionado de que trata este artigo deverá emitir 

regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, 

contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, 

observado o disposto no parágrafo precedente. 

 

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade. 

Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem 

que se confundam com estágio curricular supervisionado. 

 

Art. 9º O Trabalho de Curso é um componente curricular opcional da Instituição que, 

se o adotar, poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de 

iniciação científica ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-práticas e 

de formação profissional relacionadas com o curso, na forma disposta em 

regulamento próprio. 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir no currículo do curso de graduação 

em Administração o Trabalho de Curso, nas modalidades referidas no caput deste 

artigo, deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu conselho superior 

acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de 

avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração.  

 

Art. 10. A carga horária mínima dos cursos de graduação será estabelecida em 

Resolução da Câmara de Educação Superior. 
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Art. 11. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser 

implantadas pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo 

máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta. 

Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos 

do período ou ano subsequente à publicação desta. 

 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogada a Resolução CFE nº 2, de 4 de outubro de 1993, e a Resolução CNE/CES 

nº 1, de 2 de fevereiro de 2004. 

 

EDSON DE OLIVEIRA NUNES 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
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ANEXO B – Resolução nº 10, de 16 de dezembro de 2004: Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO CNE/CES 10, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004() (**) 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências 

Contábeis, bacharelado, e dá outras providências. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 9º, § 2º, alínea “c”, da Lei 4.024, de 

20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro 

de 1995, e tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos Pareceres 

CNE/CES 776, de 3/12/97, CNE/CES 583, de 4/4/2001, CNE/CES 67, de 11/3/2003, 

bem como o Parecer CNE/CES 289, de 6/11/2003, alterado pelo Parecer CNE/CES 

269, de 16/09/2004, todos homologados pelo Ministro da Educação, resolve: 

 

Art. 1º A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 

de graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, a serem observadas pelas 

Instituições de Educação Superior. 

Art. 2º As Instituições de Educação Superior deverão estabelecer a organização 

curricular para cursos de Ciências Contábeis por meio de Projeto Pedagógico, com 

descrição dos seguintes aspectos: 

I - perfil profissional esperado para o formando, em termos de competências e 

habilidades; 

                                                           

() Resolução CNE/CES 10/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 28 de dezembro de 2004, Seção 1, 

p. 15 

(**) RETIFICAÇÃO Resolução CNE/CES 10/2004. Diário Oficial da União, Brasília, de 11 de março de 

2005, Seção 1, p. 9: Na RESOLUÇÃO CNE/CES 10, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004, publicada no 

Diário Oficial da União de 28/12/2004, Seção 1, página 15, “onde se lê: “Art. 3º O curso de graduação 

em Ciências Contábeis deve ensejar condições para que o futuro CONTABILISTA”, leia-se: “Art. 3º O 

curso de graduação em Ciências Contábeis deve ensejar condições para que o futuro CONTADOR”. 
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II – componentes curriculares integrantes; 

III - sistemas de avaliação do estudante e do curso; 

IV - estágio curricular supervisionado; 

V - atividades complementares; 

VI – monografia, projeto de iniciação científica ou projeto de atividade – como 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – como componente opcional da instituição; 

VII - regime acadêmico de oferta; 

VIII - outros aspectos que tornem consistente o referido Projeto. 

§ 1º O Projeto Pedagógico, além da clara concepção do curso de graduação em 

Ciências Contábeis, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e 

operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos 

estruturais: 

I - objetivos gerais, contextualizados em relação às suas inserções institucional, 

política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e para integralização do curso; 

IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 

VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e 

como instrumento para a iniciação científica; 

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo 

regulamento; 

X - concepção e composição das atividades complementares; 

XI - inclusão opcional de trabalho de conclusão de curso (TCC). 

§ 2º Projetos Pedagógicos para cursos de graduação em Ciências Contábeis 

poderão admitir Linhas de Formação Específicas nas diversas áreas da 

Contabilidade, para melhor atender às demandas institucionais e sociais. 

§ 3º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no 

Projeto Pedagógico do curso, a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, nas 

respectivas Linhas de Formação e modalidades, de acordo com as efetivas 

demandas do desempenho profissional. 
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Art. 3º O curso de graduação em Ciências Contábeis deve ensejar condições para 

que o futuro contabilista seja capacitado a: 

I - compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, 

em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização; 

II - apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo 

apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais e de 

quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a 

plena utilização de inovações tecnológicas; 

III - revelar capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às implicações 

organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 

Art. 4º O curso de graduação em Ciências Contábeis deve possibilitar formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 

Atuariais; 

II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 

III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 

eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 

IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 

V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança 

entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos 

controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com 

reconhecido nível de precisão; 

VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 

contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de 

informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes 

econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional 

o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à 

prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também 

informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção de 

valores orientados para a cidadania; 

VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 

gerencial, revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações 

organizacionais com a tecnologia da informação; 
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VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 

prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos 

diferentes modelos organizacionais. 

 

Art. 5º Os cursos de graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, deverão 

contemplar, em seus projetos pedagógicos e em sua organização curricular, 

conteúdos que revelem conhecimento do cenário econômico e financeiro, nacional e 

internacional, de forma a proporcionar a harmonização das normas e padrões 

internacionais de contabilidade, em conformidade com a formação exigida pela 

Organização Mundial do Comércio e pelas peculiaridades das organizações 

governamentais, observado o perfil definido para o formando e que atendam aos 

seguintes campos interligados de formação: 

I - conteúdos de Formação Básica: estudos relacionados com outras áreas do 

conhecimento, sobretudo Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos, 

Matemática e Estatística; 

II - conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos atinentes às Teorias da 

Contabilidade, incluindo as noções das atividades atuariais e de quantificações de 

informações financeiras, patrimoniais, governamentais e não-governamentais, de 

auditorias, perícias, arbitragens e controladoria, com suas aplicações peculiares ao 

setor público e privado; 

III - conteúdos de Formação Teórico-Prática: Estágio Curricular Supervisionado, 

Atividades Complementares, Estudos Independentes, Conteúdos Optativos, Prática 

em Laboratório de Informática utilizando softwares atualizados para Contabilidade. 

 

Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Ciências Contábeis 

estabelecerá, expressamente, as condições para a sua efetiva conclusão e 

integralização curricular, de acordo com os seguintes regimes acadêmicos que as 

Instituições de Ensino Superior adotarem: regime seriado anual; regime seriado 

semestral; sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos 

acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o disposto nesta Resolução. 

 

Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular direcionado 

para a consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil 

do formando, devendo cada instituição, por seus Colegiados Superiores 
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Acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes 

modalidades de operacionalização. 

§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição de 

ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas 

correspondentes aos diferentes pensamentos das Ciências Contábeis e desde que 

sejam estruturados e operacionalizados de acordo com regulamentação própria, 

aprovada pelo conselho superior acadêmico competente, na instituição. 

§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo 

com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até que os 

responsáveis pelo estágio curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, 

como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 

§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do curso de graduação em 

Ciências Contábeis o Estágio Supervisionado de que trata este artigo, deverá emitir 

regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, 

contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, 

observado o disposto no parágrafo precedente. 

 

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, abrangendo a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade. 

Parágrafo único. As Atividades Complementares devem constituir-se de 

componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do 

formando, sem que se confundam com estágio curricular supervisionado. 

 

Art. 9º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular 

opcional da instituição que, se o adotar, poderá ser desenvolvido nas modalidades 

de monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de atividades centrados em 

áreas teórico-práticas e de formação profissional relacionadas com o curso. 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir Trabalho de Conclusão de Curso - 

TCC, nas modalidades referidas no caput deste artigo, deverá emitir regulamentação 

própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, 
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obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das 

diretrizes técnicas relacionadas à sua elaboração. 

 

Art.10. A duração e a carga horária dos cursos de graduação, bacharelados, serão 

estabelecidas em Resolução da Câmara de Educação Superior. 

 

Art.11. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser 

implantadas pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo 

máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta. 

Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais aos demais alunos do período ou ano subseqüente à publicação desta.  

 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 

Resolução CNE/CES nº 6, de 10 de março de 2004, e demais disposições em 

contrário. 

Edson de Oliveira Nunes 

Presidente da Câmara de Educação Superior 


