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RESUMO

A presente dissertação foi desenvolvida com o objetivo de identificar os níveis de
limitações e dificuldades dos docentes do Instituto de Ensino Superior Cenecista –
INESC, com relação ao domínio de suas competências, bem como aquelas
competências exigidas pelo cargo de professor universitário. Também buscou saber
os níveis de importância atribuídos e o domínio dos pesquisados sobre suas
competências. O modelo de gestão de competências tem seu foco sobre o
aprimoramento e a valorização das qualidades dos profissionais, relacionadas às
funções exercidas dentro da instituição, com vistas à maximização dos resultados. A
gestão de competências, portanto, busca o aperfeiçoamento dos profissionais para
que esses possam apresentar soluções mais criativas e inovadoras, a fim de que a
instituição responda a exigências e particularidades do mercado acirradas pela
globalização. Com relação aos resultados da pesquisa, quanto às competências
profissionais exigidas pelo cargo, os docentes atribuíram níveis elevados de
importância e domínio sobre as mesmas. Considerando as competências pessoais,
os profissionais pesquisados atribuíram níveis elevados de importância e domínio às
analisadas. Já no que se refere aos níveis de limitações e dificuldades com relação
ao domínio das competências, observou-se que os docentes pesquisados
apresentaram, em média, níveis de dificuldades que variaram entre 22% e 33%.
Metodologicamente, a pesquisa pode ser descrita como um estudo de caso do tipo
exploratório, descritivo e explicativo, com fundamentação teórica baseada em
pesquisas bibliográfica e de campo, caracterizada como uma pesquisa de cunho
quantitativo. Com relação à amostra, caracteriza-se como censitária, pois foi
realizada com os 74 docentes da instituição. O instrumento de pesquisa consistiu em
um questionário com questões objetivas com escala para a mensuração do nível de
concordância, discordância e expectativas dos docentes quanto às competências.
Pode-se considerar que os objetivos e a problemática que norteou a presente
pesquisa foram atendidos, a partir do momento em que se verificou que os docentes
apresentaram altos níveis de domínio sobre suas competências, além daquelas
exigidas pelo cargo, ao mesmo tempo em que apresentaram baixos níveis de
limitações e dificuldades com relação às competências analisadas.
Palavras-chave: Gestão de Competências, Docência, Ensino Superior.

ABSTRACT

This work was developed with the goal of identifying the levels of limitations and
difficulties of teachers from the Instituto de Ensino Superior Cenecista – INESC, with
respect to their domain of expertise as well as those competencies required for the
position of professor. It also sought to know the level of importance assigned and
mastery of respondents on their skills. The model of competence management is
focused on the improvement and enhancement of the qualities of professional,
related to duties performed within the institution in order to maximize results. The
management skills, thus improving search professionals so they can provide more
creative and innovative solutions for the institution to respond to the needs and
particularities of fierce market globalization. With regard to results, for the
professional skills required for the position, teachers attributed high levels of
importance and control over them. Considering the personal skills, professionals
surveyed attributed high levels of importance and mastery of skills assessed. In what
regards the levels of limitations and difficulties related to the field of skills, it was
observed that teachers studied showed an average difficulty levels ranging between
22% and 33%. Methodologically the research can be described as a case study is an
exploratory, descriptive and explanatory theory based research-based bibliographic
and field, characterized as a search for quantitative. With regard to the sample is
characterized as census as was done with the 74 teachers of the institution. The
survey instrument consisted of a questionnaire with objective questions with a scale
for measuring the level of agreement, disagreement and expectations as to the skills
of teachers. It can be considered that the objectives and issues that guided this
research were met, from the time it was found that teachers with high levels of
mastery over their powers, beyond those required by the job while they had low
levels limitations and difficulties in relation to skills analyzed.
Key words: Management Skills, Teaching, Higher Education.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

Contextualização do tema

A gestão de competências é um modelo proposto ao indivíduo em que se
valorizam e se aprimoram as qualidades pessoais e profissionais demonstradas,
buscando melhorar os resultados e o desenvolvimento da organização. Essa forma
muito particular de administrar teve origem na necessidade de as organizações
responderem às peculiaridades do cenário empresarial e mercadológico. Foi
ganhando significância à medida que as exigências de superação da concorrência
ficaram mais evidentes, a partir do processo de globalização do mercado (DUTRA,
2004).
Contribuindo para a construção do conceito de competência, encontra-se,
em destaque, Perrenoud (2000) ao afirmar que, para a capacidade de um indivíduo
mobilizar seus recursos cognitivos e afetivos no sentido de enfrentar situações
complexas, é necessário, inicialmente, possuir um domínio dos conceitos relativos a
tais recursos e saber mobilizá-los. Dessa forma, pensar as competências significa
pensar a sinergia, a orquestração de recursos cognitivos e afetivos diversos para
enfrentar um conjunto de situações diversas e críticas.
Essa nova forma de gerir busca orientação no diagnóstico e no
desenvolvimento de competências como forma de se atingir a excelência e a
vantagem competitiva com base na sustentabilidade (DUTRA, 2004).
Conforme esse autor, a base desse novo modelo de gestão está
ancorada no conhecimento e na valorização das competências pessoais de cada
colaborador

como

recursos

raros,

valiosos,

devendo

ser

trabalhados

e

aperfeiçoados.
De acordo com Hamel e Prahalad (2005, p.231), “competência é um
conjunto de habilidades e tecnologias”. A gestão dessas habilidades e tecnologias
busca reunir forças para planejar e desenvolver os diferentes níveis de
competências organizacionais e, por consequência, as individuais necessárias para
se alcançar os objetivos institucionais. Gerir as competências individuais significa
gerir a qualidade do que se oferece aos clientes, assim também como a imagem que
se cria da instituição no mercado.
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Para Dutra (2004), a proposta da Gestão de Competências implica
compreender quais são as competências profissionais e pessoais essenciais para o
sucesso institucional, identificá-las e desenvolvê-las junto aos funcionários, dandolhes suporte para a melhoria no desempenho a partir de suas habilidades. Trata-se
de

uma

metodologia

de

gestão

moderna

do

conhecimento,

focada

no

desenvolvimento pessoal e profissional permanente.
O domínio de competências direciona as ações para o gerenciamento
dessas

e,

eventualmente,

de

dificuldades

apresentadas

pelo

profissional,

procurando eliminá-las ou minimizá-las. A ideia é aproximar ao máximo as
competências existentes no sujeito daquelas necessárias para a concretização dos
objetivos institucionais, a partir de investimentos em capital humano (DUTRA, 2004).
Dessa forma, as competências a serem desenvolvidas necessitam de um
processo de aprendizagem institucional eficiente.
Na visão de Le Boterf (2003), a aprendizagem está articulada por meio da
interseção dos elementos saber, saber-fazer e saber-ser, os quais podem ser
considerados como formadores das competências.
Assim, o conceito de competência se estende ao nível organizacional,
que, de acordo com Hamel e Prahalad (2005), refere-se à capacidade da
organização de torná-la eficaz, permitindo a consecução de seus objetivos
estratégicos. As competências organizacionais essenciais são atributos da
organização que conferem vantagens competitivas a si própria e geram valor para
seus clientes.
Dessa forma, a importância e o domínio de competências têm ganhado
cada vez mais espaço nos ambientes institucionais. A tríade formada por
Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (C.H.A.) abrange o profissional em todos os
aspectos de sua atuação. Quando o sujeito consegue entender quais elementos da
tríade CHA são necessários para atingir suas metas, ele tem em mãos uma
poderosa ferramenta para promover a melhoria de sua produtividade, em virtude
dessas competências (HAMEL; PRAHALAD, 2005).
Já a competência surgiu, segundo Sampaio (2009, p.96), “como
ampliação da noção de habilidade e promessa de justiça nos processos seletivos.
De uma metodologia artesanal passou a um conjunto de definições universais.” O
conceito, atualmente, foi dissecado e passou a apresentar uma série de propostas
diferentes entre si e polissêmicas, porém, sob a denominação de “competências”.
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Vasconcelos (2008) observa que o conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes se apresenta de forma sistêmica e articulada, em que as
perspectivas do saber, saber-fazer e saber-ser exigem um equilíbrio para a
consolidação do processo de desenvolvimento das competências. A perspectiva
sistêmica para o desenvolvimento de competências profissionais exige uma
avaliação que toma por base os conhecimentos prévios do indivíduo, a sua prática e
o seu comportamento no cenário organizacional.
O sucesso na implantação desse tipo de gestão depende de uma
metodologia de estudo de processos aliada a um diagnóstico das competências que
esses demonstram. Só assim é possível definir o que cada funcionário apresenta,
estabelecendo critérios claros para o seu aprimoramento, além de treinamentos
específicos, que visem melhorar o desempenho individual.
Nesse

sentido,

observam

Carbone

et

al.

(2009)

que

algumas

organizações propõem-se a atuar como entidades certificadoras, aplicando testes,
simulações e avaliações de desempenho para certificar, dentro de determinada
indústria ou área de conhecimento, as competências expressas pelas pessoas.
Saber os requisitos de competências para cada cargo nos processos da
instituição possibilita entender a adequação de cada funcionário a sua função. A
gestão de competências permite o aperfeiçoamento contínuo dos Conhecimentos,
Habilidades e Atitudes de cada funcionário, somando-se isso aos requisitos de suas
funções dentro do processo da empresa. Ela leva em conta o fator humano, que
permeia todas as atividades institucionais. Sob essa perspectiva, minimizar
eventuais lacunas de competências significa orientar e estimular os profissionais a
eliminar as divergências entre o que eles são capazes de fazer (competências
atuais) e o que a organização espera que eles façam (competências necessárias).

1.2

Formulação do problema

O problema da presente pesquisa relacionou-se aos níveis de limitações
e dificuldades dos docentes do Instituto de Ensino Superior Cenecista – INESC, com
relação ao domínio das competências, mensurando-se o nível de importância que
cada um atribui às competências profissionais exigidas pelo cargo e avaliando-se,
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ainda, a percepção desses docentes quanto aos níveis de importância e domínio de
suas próprias competências.
Nesse sentido, apresenta-se como questão problema desta pesquisa:
quais os níveis de limitação e domínio dos docentes do Instituto de Ensino Superior
Cenecista – INESC, com relação às competências profissionais exigidas pelo cargo?

1.3

Objetivo geral

Identificar

limitações,

dificuldades,

importância

e

domínio

das

competências sob a perspectiva dos docentes do Instituto de Ensino Superior
Cenecista – INESC.

1.4

Objetivos específicos

A operacionalização do objetivo geral desta pesquisa foi proporcionada
pelos seguintes objetivos específicos:


identificar o nível de dificuldade do docente quanto ao domínio de
competências;



mensurar o nível de importância atribuído pelos docentes às competências
profissionais exigidas pelo cargo de professor universitário;



1.5

levantar o perfil profissional docente dos professores pesquisados.

Justificativa

O docente precisa desenvolver habilidades e saberes que tenham como
foco a viabilização e a qualificação da docência. Isso pode ser desenvolvido por
meio do plano de carreira ou pelo próprio investimento que se faz nela. Além disso,
cabe a ele saber gerir o conhecimento e as experiências adquiridas ao longo da
profissão, pois ainda há uma ausência de cultura de formação permanente do
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educador, constituindo-se esse em um fator que limita a carreira de muitos
profissionais da educação (DUTRA, 2004).
Para o mesmo autor, a capacitação de docentes e a gestão do
conhecimento desses ainda se mostram muito tímidas se comparadas à capacitação
e à gestão em outras áreas. A própria gestão do conhecimento precisa promover
uma autocrítica em relação aos saberes, bem como uma compreensão da realidade
e do papel institucional e social como docente.
A gestão de competências profissionais ligadas ao ato de ensinar implica
a consideração de uma constelação de saberes de vários tipos, passíveis de
diversas formalizações teóricas, científicas, didáticas e pedagógicas, o que ensinar e
como ensinar, a quem e com que finalidade e com quais condições e recursos.
Nesse sentido, o principal desafio do sistema educacional, considerandoo como o complexo que envolve a instituição, o docente e o discente no processo
educacional, é justamente desenvolver a visão administrativa voltada para o
desenvolvimento das competências dos docentes (VASCONCELOS, 2008).
Nessa perspectiva, a presente pesquisa encontra justificativa no momento
em que vislumbra o processo de construção de competências com qualidade e
criatividade a partir dos desafios para o desenvolvimento dessas pelos docentes,
capazes de realinhar as estratégias organizacionais para que se consiga atingir a
excelência no processo ensino-aprendizagem (DUTRA, 2004).
A relevância da presente pesquisa no âmbito social está relacionada ao
papel exercido pelo docente na produção de conhecimento e pesquisa, na medida
em que se deve ter consciência de que os discentes, inseridos na sociedade,
constituem elementos ativos da criação e do desenvolvimento de novas tecnologias
(DUTRA, 2004).
Quanto ao ambiente acadêmico, o trabalho servirá como fonte de
pesquisa relacionada à influência da gestão de competências sobre a produtividade
de docentes no Instituto de Ensino Superior Cenecista – INESC.
Institucionalmente, poderá influenciar e auxiliar o processo administrativo
da IES, objeto de estudo, buscando o aperfeiçoamento do corpo docente e,
consequentemente, a maximização da produtividade dos professores.
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2

2.1

REFERENCIAL TEÓRICO

Competências: conceitos e características

A princípio, é necessária a conceituação acerca de competências e suas
principais características como forma de vincular conhecimentos e técnicas dos
profissionais às necessidades estratégicas das instituições.
Para que se tenha uma noção acerca das competências fundamentais
para a formação do próprio ser humano, é necessário retroceder à antiguidade, em
que, na Grécia, a formação partia de três bases fundamentais apoiadas pela
Gramática, pela Lógica e pela Retórica.
De acordo com Machado (2009, p. 15, grifo do autor):
A gramática era fundamental para viabilizar um uso competente da língua
materna. Afinal, maltratar a própria língua era considerado uma
demonstração de incivilidade. A lógica, ou seja, a dialética tratava das
formas corretas de argumentação. Não bastava falar corretamente do ponto
de vista gramatical; era necessário conhecer os procedimentos legítimos de
se fazer inferências, de se chegar a conclusões aceitáveis a partir das
informações disponíveis. Por outro lado, não se considerava suficiente falar
corretamente e argumentar coerentemente sem ter o outro, o interlocutor no
1
centro das atenções, e aí entra a terceira disciplina do Trivium , a retórica.
Ela tratava da forma da expressão e da argumentação, tendo em vista
atingir-se o outro, o ouvinte. Era necessário escolher um modo de dizer e de
argumentar convincente, para persuadir, convencer, ou seja, vencer junto
com o outro.

Essas três partes do conhecimento constituíam elementos básicos para a
formação do indivíduo enquanto ser social inserido numa determinada organização
social, cujas competências básicas eram necessárias para sua afirmação como tal.
As competências triviais, portanto, eram consideradas instrumentos fundamentais
para a formação do cidadão e a construção da cidadania em sua plenitude,
garantindo-lhe a participação na vida política (MACHADO, 2009).
Na visão de Dadoy (2004, p. 15), a noção de competência vem do latim
competentia, derivada de competere, “chegar ao mesmo ponto”, oriunda de petere,
“dirigir-se para”. Refere-se a “o que convém”; no francês antigo, significava
1

Trivium, do latim, três vias, significa simultaneamente encruzilhada, praça pública, lugar de reunião.
Trivium, parte das artes liberais ensinadas nas universidades da Idade Média: Gramática, Retórica e
Dialética. Disponível em: <http://www.uva.br/trivium>. Acesso em: 20 jan. 2013.
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“apropriado”.
A sistematização das ciências que se deu a partir do século XVII ocorreu
por meio do desenvolvimento de métodos de investigação, conhecidos como
métodos

científicos,

os

quais

proporcionaram

um

rápido

e

substancial

desenvolvimento das mais diversas áreas do conhecimento humano e da produção
material e intelectual, predominando até os dias atuais. Entretanto, o conhecimento
científico se distanciou significativamente de sua finalidade essencial, que é a de
proporcionar condições de desenvolvimento material e cultural para que o homem
possa se relacionar em igualdade de condições com o outro (MACHADO, 2009).
Está evidente que o desenvolvimento científico não pode se dissociar do
projeto a que serve, uma vez que sua essência encontra-se impregnada de valores
sociais, éticos e morais. Assim, as ciências devem servir aos indivíduos de forma
que proporcionem a esses o pleno desenvolvimento de suas competências.
Em contraposição à ideia de especialização cada vez maior dos
conhecimentos

científicos,

há

algumas

décadas

surgiu

o

conceito

de

interdisciplinaridade como forma de horizontalizar e tornar mais acessíveis os
conhecimentos indispensáveis para a constituição de um significativo espectro de
competências (MACHADO, 2009).
Segundo Ramos (2001), qualificação (considerando-a sob a perspectiva
da especialização) está relacionada à organização, ao cargo ocupado pelo
colaborador, à capacidade de ação, às possibilidades de transferência dos
conhecimentos, ou seja, é um elemento que, de alguma forma, pode ser mensurado.
De modo contrário, a competência mantém relação direta com a
profissão, o indivíduo e os resultados que alcançou, sendo difícil ou praticamente
impossível transferi-la a outrem, é um elemento dinâmico, com suas bases
estabelecidas de acordo com determinados processos (RAMOS, 2001).
Considerando a dialética existente entre os conceitos de qualificação e
competência, Roche (2004) assinala que a diferença mais significativa existente
entre esses dois conceitos está relacionada à dimensão experimental, na qual se
pode destacar a natureza contextual do conceito de competência. O que se
pretendeu enfatizar é que, em um determinado momento ou situação, um
profissional pode ser considerado competente, status que pode ser alterado
dependendo de uma situação ou contexto específico.
Alguns questionamentos de nível filosófico que se impõem à prática
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educativa moderna são: Que educação? Para quê? Para quem? Por quê? Esses
devem povoar as práticas diárias de professores e alunos na busca de resgatar o
sentido de educação como instrumento necessário à realização dos indivíduos.
Nesse sentido, os docentes devem utilizar suas competências como fator relevante
de atuação profissional, devendo intermediar a aproximação do educando à
realidade na qual poderá atuar e transformar a si próprio (RIOS, 1999).
Na perspectiva de Fleury e Fleury (20012, apud VASCONCELOS, 2008, p.
16):
Cada vez mais, a competência deve estar alinhada à capacidade de
resolver problemas, de tomar decisões rápidas e acertadas, mesmo diante
do imprevisto, e ter alinhamento com os objetivos. E isso se traduz em
vários níveis: seja um órgão, no âmbito social; uma empresa, no âmbito
organizacional; ou uma pessoa, no âmbito individual. Ao desenvolver novas
competências, espera-se que o indivíduo agregue para si um valor social e
para a organização, um valor econômico.

Assim, o conceito de competência, como visto, pode ser estendido a uma
série de níveis como o social, o organizacional, o pessoal dentre outros, em um
processo que, ao possibilitar o desenvolvimento de novas perspectivas e
concepções para o indivíduo, consequentemente gerará resultados igualmente
positivos para a instituição a qual pertence.
Perrenoud (1999), acerca do processo de criação das competências,
assevera que essas não se formam simplesmente com a assimilação de
conhecimentos suplementares, gerais ou locais, mas com a construção de um
conjunto de disposições e esquemas que permite mobilizar os conhecimentos na
situação, no momento certo e com bastante discernimento.
Esse é um aspecto essencial para que o indivíduo desenvolva o espírito
de liderança tão necessário aos profissionais que atuam no cenário mercadológico
atual.
Para que o indivíduo exerça de forma mais eficaz a liderança, é
necessário o desenvolvimento de competências aliadas ao comprometimento do
líder. Nesse sentido, afirma Lück (2010, p. 126) que: “a competência, associada ao
comprometimento, permite à pessoa que exerce liderança se tornar confiável e ser
reconhecida por sua credibilidade, uma condição fundamental para que possa
2

FLUERY, M. T.; FLEURY. A. Construindo o conceito de competência. Revista de Administração
Contemporânea, v.5, p.183-196, 2001.
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exercer influência sobre os outros.”
Na perspectiva de Le Boterf (2003), a competência pode ser definida
como a prática do que se sabe em certo contexto, geralmente marcado pelas
relações de trabalho, pela cultura organizacional, pelas contingências, pelas
diversas limitações etc. Para ele, competência se traduz em ação, em saber ser e,
daí, em mobilizar conhecimentos em diferentes situações.
Conforme Barbosa (2007), a competência envolve atitudes críticas e
reflexivas voltadas para o trabalho em geral, e não somente para uma única
ocupação, ou seja, deve nutrir-se de um conjunto de aprendizagens sociais e de
comunicações que proporcione a ampliação dos conhecimentos.
Segundo o mesmo autor, com relação à competência, é necessário
compreender basicamente que seu conceito não se limita a um estoque de
conhecimentos teóricos e empíricos detidos e acumulados pelo indivíduo, nem se
encontra encapsulado nas tarefas executadas, mas representa as possibilidades de
se converter em prática os conhecimentos apreendidos, por meio da iniciativa e da
responsabilidade do indivíduo nas mais variadas situações profissionais com as
quais ele se defronta.

2.2

Levantamento e diagnóstico de competências

O levantamento e o diagnóstico se dão pela descrição das competências
mínimas exigidas para a função. As competências estão ligadas ao conhecimento
profissional e pessoal. Para tanto, segundo Dutra (2004, p. 37) existem
fundamentalmente

duas

metodologias

complementares

de

descrição

de

competências, a saber:
A primeira se baseia nas dimensões da competência, ou seja, os
conhecimentos, habilidades e atitudes que se pressupõem que sejam
necessários para que o profissional possa apresentar determinado
desempenho. Trata de mensurar sua bagagem de conhecimentos frente às
funções específicas.
A segunda utiliza referenciais de desempenho, de forma que o profissional
demonstraria deter uma dada competência por meio da adoção de certos
comportamentos passíveis de observação. Os indivíduos dominam em
maior ou menor grau as várias competências. Pelo comportamento
demonstram-se as competências predominantes.
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Fleury (2000) propõe as principais competências profissionais exigidas
pelo mercado: saber agir, saber mobilizar, saber comunicar, saber aprender, saber
comprometer-se, saber assumir responsabilidades e ter visão estratégica.
Em geral, a adoção de algum dos critérios mencionados pelo citado autor,
para a descrição de competências, ocorre em razão do uso que se pretende dar à
descrição. Esses critérios constituirão os objetivos do treinamento, mas também
conhecimentos, habilidades e atitudes correspondentes, os quais constituirão os
conteúdos educacionais a serem ministrados.
Segundo Cardoso (2006), diagnosticar o nível de competência do
indivíduo significa perceber que essa é o resultado de um movimento dinâmico entre
sua qualificação e a situação de trabalho que ocupa, na qual as características e as
exigências da função também exercem profunda influência sobre a formação de
suas competências. Assim, uma competência é diagnosticada a partir do momento
em que do trabalhador é exigido o cumprimento de uma tarefa a qual requer a
comprovação de sua capacidade de resolver uma dada situação ou atingir um
objetivo predefinido, mobilizando um conjunto de comportamentos e atitudes
complexas.
É fundamental observar que a determinação de uma competência
dependerá da capacidade de síntese e da perspectiva pessoal do indivíduo acerca
de recursos e habilidades existentes no ambiente interno ou externo à organização,
sendo que o estabelecimento das competências não representará uma única forma
de se fazer, porém uma possibilidade de se fazer ou desenvolver uma atividade
qualquer.
Na visão de Zuniga (20043, apud GIACOBBO, 2005, p. 14, grifo do autor)
o mapeamento de competências individuais consiste em identificar os
conhecimentos (knowlegde), as destrezas (skills), as habilidades (abilities) e
os comportamentos estimulantes (enabling behaviours) que os empregados
devem demonstrar para que a organização atinja suas metas e seus
objetivos.

Entretanto, conforme observa Giacobbo (2005, p. 14) em dissertação
acerca do mapeamento de competências:

3

ZUNIGA, V. F. 40 perguntas sobre competência laboral. Montevidéu: Cintefor, 2004. Disponível
em: <http://www.cintefor.org.uy>. Acesso em: 10 out. 2012.
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[...] somente o mapeamento não garante à empresa a obtenção das suas
metas e objetivos. É necessário identificar o gap existente entre as
competências atuais e aquelas a desenvolver e, a partir daí, elaborar um
plano por meio do qual é possível desenvolver um conjunto de ações que
levem à construção de novas competências ou ao aprimoramento das
atuais. Desse modo, a geração de competências e o desenvolvimento de
ações assumem relevância por proporcionarem como resultado um alto
desempenho dos indivíduos, das equipes e da organização.

Assim, é percebida a importância do processo de levantamento e
identificação (mapeamento) das competências atuais a partir da observação de suas
limitações quanto a suas aplicabilidades práticas, no intuito de, por meio de uma
verificação das falhas, aperfeiçoá-las e/ou desenvolver novas competências, para
que os objetivos organizacionais sejam atingidos de forma mais eficiente.

2.3

Benefícios da gestão de competências na educação superior

Trabalhar a gestão de competências na educação superior é fundamental
para garantir a transferência e o reinvestimento de conhecimentos e práticas do
professor, em um processo contínuo de aperfeiçoamento e desenvolvimento de suas
competências tanto no nível profissional quanto no pessoal.
Assim, conhecer e desenvolver competências se torna condição
indispensável para o desenvolvimento de novas perspectivas para a educação
superior, proporcionando mais qualidade e eficiência para o processo cognitivo das
classes docente e discente. São destacadas como principais benefícios dessa nova
maneira de gerir as relações educacionais: melhoria no desempenho profissional,
alinhamento dos objetivos e metas da instituição e da equipe, análise do
desenvolvimento profissional, enriquecimento do perfil profissional, potencializando
seu desempenho, melhoria no relacionamento interpessoal, manutenção da
motivação e do compromisso profissional e a extração do máximo de produtividade
de acordo com as competências (ZABALZA, 2004).
Para o autor, a gestão de competências consiste em uma forma
diferenciada de se gerir o funcionário, sendo considerada como uma filosofia de
desenvolvimento de talentos nas organizações, ou seja, valoriza os colaboradores
como seres humanos capazes de se aperfeiçoarem de forma contínua e criativa
para atingirem a excelência em sua função, irradiando conhecimentos para toda a
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organização.
Dutra (2001, p. 27), acerca da importância de se gerir adequadamente as
competências tanto organizacionais quanto das pessoas, afirma que:
Organizações e pessoas, lado a lado, propiciam um processo contínuo de
troca de competências. A empresa transfere seu patrimônio para as
pessoas, enriquecendo-as e preparando-as para enfrentar novas situações
profissionais e pessoais, dentro ou fora da organização. As pessoas, por
seu turno, ao desenvolver sua capacidade individual, transferem para a
organização seu aprendizado, dando-lhe condições para enfrentar novos
desafios.

Acompanhando esse raciocínio, Sampaio (2009) ressalta que uma das
características mais importantes da competência organizacional é seu foco no
futuro. Para tanto, é fundamental que a empresa descubra e desenhe novas
aplicações para as competências atuais e se comprometa com as novas
competências que devem ser geradas no futuro. Os benefícios decorrentes dessa
prática são a agregação de valor ao capital intelectual dos seus colaboradores e as
estratégias da empresa.
Outra característica dos estudos acerca da competência é que sua
construção e sua aplicabilidade não podem ser realizadas individualmente.
Conforme observa Rios (1999, p. 79), “uma pessoa não pode ser competente
sozinha. As condições para a realização de um trabalho competente estão na
competência do profissional e na articulação dessa competência com os outros e
com as circunstâncias”.
Nesse sentido, Dutra (2001, p. 27) enfatiza a importância do intercâmbio
existente entre a organização e as pessoas, dizendo que “são as pessoas que, ao
colocarem em prática o patrimônio de conhecimentos da organização, concretizam
as competências organizacionais e fazem sua adequação ao contexto.” Assim,
utilizando

recursos

e

patrimônio

de

conhecimentos

disponibilizados

pela

organização, as pessoas conferem-lhe validade ou implementam as modificações
necessárias para o aprimoramento dela.
É compreensível, portanto, que, ao agregarem valor aos ativos da
organização, os colaboradores contribuam efetivamente com a incrementação do
patrimônio

de

conhecimento

dela,

permitindo-lhe

manter

suas

vantagens

competitivas ao longo do tempo.
A gestão de competências é a implementação de projetos a partir da
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utilização

de

conceitos

relacionados

ao

gerenciamento,

buscando

o

desenvolvimento de competências especiais indispensáveis aos administradores,
aos colaboradores e aos setores da organização. As competências especiais que
devem ser trabalhadas são as relacionadas a trabalho em equipe, negociação,
logística, relacionamentos, utilização eficiente de recursos etc. (BRANDÃO;
GUIMARÃES, 2001).
Para que o homem possa identificar e desenvolver suas competências, é
indispensável que conheça a si próprio, ou seja, que tenha aguçado um senso de
identidade, pois, de acordo com Peter (1994, p. 57), “a identidade é tão necessária
para a sobrevivência da integridade individual quanto a comida, a roupa e o teto o
são para a sobrevivência física.”
Somente com o autoconhecimento, o homem poderá compreender como
se dão os processos à sua volta, liberando sua imaginação para que ele possa
encontrar soluções para os problemas e reestruturar sua vida, para que suas
competências possam auxiliá-lo sobremaneira. Entretanto, para que consiga
identificar e desenvolver suas competências, o homem precisa estar em harmonia
consigo mesmo e em equilíbrio com o seu ambiente.
Conforme Brandão e Guimarães (2001), a gestão de competências é uma
das ferramentas que compõem o processo de administração da organização.
Seguindo as determinações das estratégias traçadas para a empresa, a gestão de
competências é responsável pela organização e aplicação dos processos de
seleção, recrutamento e treinamento de pessoal, assim como o gerenciamento dos
programas de carreiras, estabelecimento de alianças estratégicas, dentre uma série
de outros aspectos com a finalidade de identificar e aperfeiçoar as competências
que são fundamentais para a consecução dos objetivos organizacionais.
Segundo Ramos (20014, apud PAIVA, 2007, p. 55, grifo do autor), a
gestão por competências pode ser organizada a partir das seguintes perspectivas:
Gestão previsional de empregos e competências: a partir da
individualização dos trabalhadores no que diz respeito às suas perspectivas
e possibilidades de mobilidade horizontal e/ou transversal; desenvolvimento
de competências individuais: diretamente relacionado com mudanças nas
políticas organizacionais de formação de pessoal; reconhecimento das
competências do trabalhador: desconsiderando-se suas origens e formas e
incentivando suas próprias ações a esse respeito; e estabelecimento de
4

RAMOS, M. N. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? São Paulo: Cortez,
2001.
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políticas avaliativas e remuneratórias por competências.

Nesse sentido, é necessário considerar as alterações impostas sobre as
relações de trabalho e de formação profissional, observando a influência que as
novas perspectivas inseridas pela gestão de competências representam sobre as
políticas e práticas institucionais.

2.4

Ensino superior e as competências do docente

Há uma necessidade crescente de investigação para a busca de
melhores formas de lidar com os vários problemas no ensino superior no país e,
entre os vários problemas, questionar a relação entre gestão de competências do
docente e o processo ensino-aprendizagem por meio das estratégias de ensino. No
entanto, há poucos indícios de como buscar no processo tais indicadores.
Existe também uma demanda institucional de melhoria na qualidade do
ensino oferecido, contudo é preciso um levantamento a respeito dessa demanda e o
que fazer a partir disso.
Nesse processo, o docente passa a ser figura central na busca por
qualidade no ensino. A relação se baseia na forma como o docente administra o
próprio conhecimento e investe em sua carreira.
Na visão de Zarifian (2001), o conceito de competência vai além da noção
de

qualificação,

relacionando-o

à

capacidade

do

indivíduo

de

assumir

responsabilidades, ir além do esperado, saber trabalhar em um ambiente de
intensas e constantes mutações, ter iniciativa e ter o respeito dos outros.
Considerando a perspectiva do autor, é possível considerar que suas concepções
têm origem nos seguintes aspectos: a natureza contingencial das relações
contemporâneas, a questão da participação dos colaboradores no processo de
comunicação interna das organizações e os impactos sobre a percepção dos
serviços dentro e fora das organizações.
Le Boterf (2003) acrescenta ainda que o conceito de competência envolve
variáveis relacionadas à aprendizagem, na medida em que situa a competência em
um ponto convergente entre a pessoa, sua formação educacional e sua experiência
profissional. Esse autor afirma, ainda, que competência é um saber agir
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responsável, que engloba saber mobilizar, integrar e transmitir conhecimentos,
recursos e habilidades em determinado contexto profissional. Assim sendo, tal saber
gera uma consequência inevitável, que é seu reconhecimento por outros.
Ressalta-se que tem havido uma necessidade crescente de se
compreender e aprender a lidar com as peculiaridades e os problemas das
instituições de ensino superior – IES. Dentre esses aspectos, é investigado o papel
do docente, dotado de conteúdos intelectuais, e que tem por objetivo viabilizar a
aprendizagem do aluno. No entanto, esse processo exige táticas e práticas
orientadas e fundamentadas na pedagogia, nas relações de grupo e nos processos
interpessoais. O processo ensino-aprendizagem satisfatório exige que o docente
tenha controle sobre a gestão de suas competências, o que é algo extremamente
importante no fenômeno educativo. Vale salientar que, por sua própria natureza,
esse não é um processo pronto e acabado, que possa ser conhecido de forma
precisa diante de seus múltiplos aspectos; ensinar e aprender é concebido por meio
do homem e de sua história cultural (PERRENOUD, 2000).
Perrenoud (1999, p. 53), acerca das atividades docentes, considera que:
“[...] estamos a caminho de um ofício novo, cuja meta é antes fazer aprender do que
ensinar. A abordagem por competências se junta às exigências da focalização sobre
o aluno, da pedagogia diferenciada e dos métodos ativos”.
Perrenoud (2000) acentua as competências que julga prioritárias no papel
do docente contemporâneo e compatíveis com as demandas do processo ensinoaprendizagem e com a evolução das escolas: organizar e dirigir situações de
aprendizagem, administrar a progressão das aprendizagens, conceber e fazer
evoluir os dispositivos de diferenciação, envolver os alunos em suas aprendizagens
e em seu trabalho, trabalhar em equipe, participar da administração da escola,
informar e envolver os pais, utilizar novas tecnologias, enfrentar os deveres e
dilemas éticos da profissão e administrar sua própria formação contínua.
Para Libâneo (2004), a competência pode ser considerada um
instrumento utilizado nos processos de mudanças sociais, e saber administrá-lo
poderá representar a diferença na sobrevivência social do homem. A gestão de
competências geralmente leva à superação dos desafios do novo tempo: inovação,
criatividade e senso crítico deverão ser moldados no sujeito por meio da educação
superior. Diante de tal realidade, as Instituições de Ensino Superior – IES passaram
a ser muito mais cobradas quanto ao seu papel estratégico frente às atribuições
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sociais. Sobreviver por meio da competência faz com que esta seja perpetuada na
cultura, e as IES são grandes responsáveis por isso.
Um ensino superior de qualidade está pautado nas estratégias do
processo ensino-aprendizagem, e tal processo está diretamente ligado à visão que o
docente tem de si mesmo enquanto gestor da própria competência. Esse é o
pressuposto básico deste estudo, levantar as competências essenciais de um
docente da IES: qual o reflexo dessas competências ao longo do processo, já que o
docente é visto como parte do processo por uma gama de comportamentos e
atitudes que são registrados e avaliados pelo aluno frente ao processo ensinar e
aprender? Qual seria a demanda de competências para um cumprimento das
estratégias educacionais de modo satisfatório, que tenha como objetivo maior a
aprendizagem do aluno?
Para Libâneo (2004), uma escola bem organizada e gerida cria e
assegura condições pedagógico-didáticas, organizacionais e operacionais que
propiciam o bom desempenho dos professores e o sucesso na aprendizagem dos
alunos.
Alguns dos aspectos que devem ser considerados quanto ao perfil do
docente na educação superior devem partir da análise de sua capacidade de lidar
com novas concepções do processo ensino-aprendizagem, tendo por base que as
relações de aprendizagem não podem se apoiar em sistemas hierarquizados
(LIBÂNEO, 2004).
Nesse sentido, Cristóvam (2004, p.183) considera que o perfil desse
docente deve:
•Demonstrar presença de habilidades não apenas cognitivas – criatividade,
comunicação, relacionamento, postura de escuta, negociação, motivação;
•Ter um aguçado componente crítico-criativo para lidar com situações de
incerteza e tratar de uma diversidade de problemas;
•Ser menos prescritivo, normativo, mais experimentador;
•Ser menos hierárquico, autoritário, mais consultivo e participativo;
•Promover, na organização, a descentralização e a flexibilidade;
•Substituir autoridade por negociação, poder hierárquico por relações
contratuais, poder formal pelo exercício da influência e da competência;
•Ser um gerenciador de políticas, mais do que de recursos, o que implica
em uma visão estratégica e global, sem vícios do imediatismo, de longo
prazo;
•Incentivar a promoção da responsabilidade social e ética no ambiente
visando à harmonia;
•Possuir uma postura antecipativa e alto poder de realização;
•Ter formação polivalente, possuindo boa formação e humanística;
•Possuir aptidão para compreender a complexidade do contexto

30

contemporâneo;
•Ser um profundo pesquisador do seu campo do reconhecimento, buscando
novas abordagens e tendências educacionais;
•Ter habilidades em liderar mudanças e não resistir às mesmas;
•Ter visão orientada para resultados;
•Ser um líder democrático e incessante na busca de valores genuínos
permeando-os na organização;
•Agir com modernidade no sentido de efetuar um esforço dinâmico para se
resgatar o entusiasmo coletivo e propiciar um ambiente que reflita o sentido
de “comunidades inspiradas”.

A identificação de tais características é necessária ao aperfeiçoamento
das competências do docente, funcionando como elementos balizadores das suas
ações e atitudes, pois, para inovar seus processos, o educador precisa estar apto a
perceber a instituição de ensino a partir de uma perspectiva diferente, buscando
alternativas criativas que não tenham sido propostas, redefinindo a sua forma de
atuação profissional (CRISTÓVAM, 2004).
Em contundente crítica acerca da inadequação do processo de formação
e aperfeiçoamento dos educadores, Cristóvam (2004, p. 172) observa que:
Os esforços na capacitação de educadores, na maioria das vezes, se
restringem apenas ao aparato metodológico, a esclarecimentos de
procedimentos da rotina, mas não chegam a trabalhar princípios e valores
que causam a ruptura dos velhos paradigmas.

Seria necessário, conforme o mesmo autor, trabalhar no sentido de
promover mudanças de paradigmas para que se atendam as novas exigências
profissionais e institucionais, estabelecendo a relação necessária entre a formação
do docente – como instrumento para ajudá-lo a compreender sua realidade e atuar
como protagonista em sua prática – e as mudanças institucionais, viabilizadas como
consequência da mudança de seus docentes e gestores.
A competência docente está relacionada à ideia de que o educador
possui um papel socialmente estabelecido no tempo e no espaço. Nesse sentido,
existe uma expectativa imposta pela sociedade e, principalmente, pela estrutura
educacional de um profissional competente que se relaciona às expectativas e às
práticas aceitas como mais adequadas (CUNHA, 1996).
Importante não só para a classe discente, mas também para as
Instituições de Ensino Superior, a formação do docente para atuação na IES precisa
estar de acordo com critérios como a pertinência e a contextualização das
competências, das características e desejos da classe discente, bem como a
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observação de aspectos metodológicos relativos ao processo de construção de sua
formação (ZABALZA, 2004).
O processo de formação docente exige a superação de uma série de
desafios e obstáculos. As dificuldades somente poderão ser superadas a partir da
adoção de práticas didáticas alternativas, flexibilização curricular, incorporação de
novas tecnologias e mudança de paradigmas, passando de uma docência baseada
no ensino para uma docência baseada na aprendizagem, mudando o centro do
processo em que a prioridade passa a ser o aluno, e não o professor (PAIVA, 2007).
Com uma visão mais pragmática acerca do processo de formação e das
competências do docente, Pimenta e Anastasiou (20025, apud PAIVA, 2007) criticam
a precariedade da formação do professor universitário devido à ausência de
conhecimento científico acerca do processo ensino-aprendizagem.
Segundo Pimenta e Anastasiou (2002, apud PAIVA, 2007, p. 48):
[...] os profissionais buscam especialização em determinadas áreas do
conhecimento, entretanto não conhecem as demandas diárias da profissão
e a necessidade de desenvolverem outros saberes que permitam e
promovam neles uma fluência e um domínio sobre as diversas atividades
pertinentes, comprometendo todo o processo de aprendizagem, de um lado,
e a profissão em si, de outro.

Por não possuírem plena consciência das exigências e necessidades de
sua profissão, o docente deve desenvolver competências que o levem ao
aperfeiçoamento da atividade docente, à atuação na organização e na gestão da
instituição e à produção de conhecimentos pedagógicos (LIBÂNEO et al., 20036,
apud PAIVA, 2007).
Segundo Perrenoud (2000, p. 15), competência é a “capacidade de
mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação”. Tais
competências

se

caracterizam

por

mobilizarem,

integrarem

e

controlarem

conhecimentos de maneira contingencial, ou seja, a partir da verificação do contexto,
na intenção de colocar o docente em sintonia com tais situações.
A construção desses saberes (competências), portanto, precisa povoar os
objetivos e as pretensões do docente, criando um perfil composto por tantas
competências quanto necessárias ao aperfeiçoamento da sua prática rumo à
5

PIMENTA, S. G.; ANASTASIOU, L. G. C. Docência no ensino superior. São Paulo: Cortez, 2002.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas, estrutura e
organização. São Paulo: Cortez, 2003.
6
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construção de um conhecimento amplo e flexível, que proporcione aos discentes
compreensão da sua condição como ser social, ser econômico, ser político, ou seja,
ser humano.

2.5

O processo ensino-aprendizagem

O processo ensino-aprendizagem é fundamental para a transmissão da
cultura e dos conhecimentos desenvolvidos por uma determinada sociedade. Esse
processo pode ser compreendido de forma geral como educação, que possui
funções diversas, as quais servem a uma série de propósitos distintos (PAÍN, 2008).
Conforme Paín (2008), a educação pode assumir a função mantenedora
quando visa reproduzir, nos indivíduos, o conjunto de normas responsáveis pela
manutenção de valores, cultura e conduta humana, ou seja, busca manter os
aspectos históricos inerentes àquela civilização; também a função socializadora, que
busca, no indivíduo, o sujeito da sua realidade, modelado pelo ambiente no qual
está inserido; a função repressora, que busca garantir a sobrevivência e
perpetuação dos sistemas socioeconômicos por meio do controle dos conteúdos e
da qualidade do processo; e a função transformadora, que busca a ruptura
socioeconômico-cultural, a partir do acirramento das contradições, e a mobilização
promovida por um processo educativo de expressão revolucionária.
Na visão de Campos (1998), toda aprendizagem resulta em alguma
mudança ocorrida no comportamento daquele que aprende. Assim, podem ser
observadas mudanças nas maneiras de agir, fazer as coisas, pensar, sentir, enfim,
nas formas de interagir inerentes ao ser humano.
Os efeitos do processo ensino-aprendizagem variam conforme as
particularidades de cada indivíduo. Tais efeitos vão depender da forma pela qual o
indivíduo interpreta os estímulos do meio ambiente, a partir do conjunto de suas
experiências, vivências anteriores e suas necessidades presentes (CAMPOS, 1998).
As teorias da aprendizagem podem ser divididas basicamente em dois
grupos, que são as teorias do condicionamento e as teorias cognitivas: as primeiras
definem a aprendizagem a partir de suas consequências comportamentais, com
ênfase nas condições ambientais como elementos estimuladores da aprendizagem.
As teorias cognitivistas definem a aprendizagem como um processo de relação do
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sujeito com o mundo externo e que traz consequências no plano da organização e
da sistematização interna do conhecimento (PAÍN, 2008).
Com relação à teoria cognitivista da aprendizagem, Bock, Furtado e
Teixeira (2006, p.117) consideram que:
Cognição é o processo através do qual o mundo de significados tem origem.
À medida que o ser se situa no mundo, estabelece relações de significação,
isto é, atribui significados à realidade em que se encontra. Esses
significados não são entidades estáticas, mas pontos de partida para a
atribuição de outros significados. Tem origem a estrutura cognitiva
constituindo-se nos pontos básicos da ancoragem dos quais derivam outros
significados.

O cognitivismo, desse modo, está preocupado com o processo de
compreensão, transformação, armazenamento e utilização das informações no
plano da cognição.
Um

aspecto

que

influencia

decisivamente

o

processo

ensino-

aprendizagem é a motivação que poderá representar tanto a facilidade quanto a
dificuldade para se aprender, em que as condições motivadoras podem determinar o
sucesso ou o fracasso dos professores ao tentar ensinar algo a seus alunos (PAÍN,
2008).
Segundo Bock, Furtado e Teixeira (2006, p. 121), o estudo da motivação
considera três tipos de variáveis: “o ambiente; as forças internas ao indivíduo e o
objeto”.
Os supracitados autores consideram, ainda, que a motivação é o
processo que mobiliza o organismo para a ação, a partir de uma relação
estabelecida entre o ambiente, a necessidade e o objeto de satisfação. Isso significa
que, na base da motivação, está sempre um organismo que apresenta uma
necessidade, um desejo, uma intenção, um interesse, uma vontade ou uma
predisposição para agir.
A motivação pode ser proporcionada por meio do desenvolvimento de
algumas práticas e ações dentro do processo ensino-aprendizagem. Uma dessas
práticas é propiciar a descoberta do aluno, na qual esse precisa ser desafiado
constantemente para que busque o saber. Outra forma é desenvolver nos alunos
uma atitude de investigação que estimulará o desejo de querer saber sempre. A
interação com os alunos por meio de uma linguagem mais acessível, que eles
compreendam, é fundamental para estimular a motivação nos discentes. Exercícios
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e tarefas precisam ter um grau de complexidade adequado às capacidades do
aluno, e esses precisam compreender a utilidade do que se está aprendendo
(BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2006).

2.5.1

A aprendizagem organizacional segundo o enfoque de Peter Senge

Uma das funções da cultura organizacional é filtrar informações,
direcionando o foco sobre aspectos relevantes dos clientes, oferecendo soluções
predefinidas, geradas a partir das experiências assimiladas do ambiente externo e
compartilhadas por todos os colaboradores da organização (SENGE, 2004).
Segundo esse autor, a cultura organizacional surge, evolui, sobrevive e se
modifica, numa abordagem dinâmica e funcional. O processo de formação cultural é
idêntico ao processo de formação das equipes de trabalho, por meio de padrões
compartilhados de pensamentos, crenças, sentimentos e valores, fazendo com que
o ambiente de trabalho proporcione maior segurança e maior produtividade.
Na perspectiva de Senge (2004, p.167):
[...] seja numa pesquisa ou no desenvolvimento, na gerência da empresa ou
em qualquer outro aspecto do negócio, a força ativa são as pessoas. E
pessoas têm vontade própria, mente própria e uma forma de pensar própria.
Se os próprios funcionários não estiverem suficientemente motivados a
questionar as metas de crescimento e o desenvolvimento tecnológico,
simplesmente não haverá crescimento, ganho de produtividade ou
desenvolvimento tecnológico.

Percebe-se como a cultura influencia os processos organizacionais e o
posicionamento da empresa frente ao mercado consumidor de serviços e produtos.
A cultura organizacional é uma característica que identifica a empresa e possibilita a
manutenção

dos

padrões

de

qualidade

dos

relacionamentos

e

da

produção/prestação de serviços.
Portanto, a importância de se ter uma equipe bem treinada e em sintonia
com a missão da empresa faz com que a cultura se concretize por meio do processo
de aprendizagem organizacional, mantendo uma imagem de empresa sólida, o que
é fundamental para ganhar a confiança e a liderança no mercado (SENGE, 2004).
Torna-se cada vez mais explícita a ideia de que é preciso haver uma
inovação básica nos métodos tradicionais de gestão e governo. As empresas vêm
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enfrentando mudanças radicais, pois estão em meio a um mercado competitivo e
globalizado no qual a agitação tanto econômica quanto política e o elevado índice de
crescimento de novas empresas representam ameaças importantes às organizações
que não se encontram preparadas. Só sobrevivem, nessa situação, aquelas que
procuram inovações e formas de satisfazer seus stakeholders7 (SENGE, 2004).
Nesse sentido, é indispensável que as mudanças ocorram tanto nas
organizações como também dentro de cada colaborador.
Para Vergara (2003, p. 67), autoconhecimento e autodesenvolvimento
estão interligados; o autoconhecimento é um conhecimento sentido individualmente
e não pode ser descoberto por meio de testes diversos: “É um conhecimento
sentido, vivenciado, encoberto, mas que se pode descobrir e essa descoberta se faz
pela vida afora.” O autodesenvolvimento “é a capacidade de reinventar-se. [...] se
alguém precisa reinventar sua organização e ser bem-sucedido, precisa, em
primeiro lugar, reinventar-se a si mesmo, mudando o próprio ser.”
Esses dois aspectos importantes citados pela autora são essenciais para
a composição/elaboração do pensamento sistêmico que se constitui na base das
necessárias

mudanças

e

no

consequente

desenvolvimento

das

ações

organizacionais.
Um dos mais importantes aspectos dos estudos de Peter Senge está
relacionado ao pensamento sistêmico, conhecido em sua teoria como a quinta
disciplina. Sua essência diz que:
[...] as organizações funcionam de acordo com a forma e o modo das
pessoas pensarem e interagirem, e somente alterando essa forma de
pensar e interagir é que se criam as possibilidades de mudanças nas
políticas e práticas que se encontram sedimentadas nas organizações
(SENGE, 2004, p.23).

Esse processo de transformação ocorrerá a partir da reeducação de todos
para as tendências contemporâneas, pois, caso não sejam transformadas as
concepções interiores, adequando-se o pensamento às novas competências,
provavelmente os subsídios para apoiarem os processos decisórios serão limitados
e insuficientes. Nesse sentido, é indispensável comungar a ideia de que “[...] as
mudanças na forma de execução do trabalho levarão à concepção e ao
7

É qualquer indivíduo ou entidade que influenciam as atividades de uma empresa, direta ou
indiretamente, influências essas que são fundamentais para a consolidação do seu planejamento
estratégico (SENGE, 2004).
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desenvolvimento de novos trabalhos os quais passam a exigir novas habilidades e
que em última instância exigem novos tipos de colaboradores.” (SENGE, 2004,
p.24).
Considerando a filosofia de Senge (2004), os modelos mentais estão
impregnados até mesmo em suas histórias de vida, caracterizando o que elas
representam. Como em qualquer processo de mudança, a visão da organização que
aprende passa por períodos de desafios, podendo ser esses considerados
assustadores pelo fato de estarem entrando em confronto com as próprias crenças.
É um grande desafio para as empresas aderirem à Quinta Disciplina, devendo a
empresa orientar as pessoas que a compõem acerca dos passos que deverão
seguir, das novas exigências e habilidades necessárias. A empresa precisa ter total
apoio de todos os envolvidos, os quais precisam se comprometer com a visão e a
missão

da

organização

para

atingirem

as metas

estabelecidas em

seu

planejamento.

2.6

Gestão pedagógica e suas tendências

Antes de adentrar a análise dos conceitos de gestão pedagógica, é
necessário tecer algumas considerações acerca do conceito de educação, que,
historicamente, foi impregnado por duas características marcantes e ambíguas entre
si. Inicialmente, a educação é tida como fator de mudança social em que métodos e
práticas educativas assumem o seu teor revolucionário, enquanto fator de
transformação das relações sociopolítico-econômicas. Nesse sentido, assumirá um
papel de mediadora entre os projetos sociais conflitantes buscando maior dinâmica
social (LUCKESI, 1994).
Em contrapartida, a educação também pode ser colocada a serviço das
classes dominantes, que objetivam a conservação da ordem social que lhes
favorece. Nesse sentido, não representará a transformação, pois nunca assumirá
um posicionamento crítico em termos de prática educativa. Assim, servirá aos
interesses de uma classe que busca se perpetuar num projeto de poder cíclico,
adotando um posicionamento reprodutivista da ordem vigente (LUCKESI, 1994).
Nesse sentido, resumindo essas duas características que a educação
pode assumir, diz Luckesi (1994, p. 49) que:
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A tendência redentora é otimista em relação ao poder da educação sobre a
sociedade, a tendência reprodutivista é pessimista, no sentido de que
sempre será uma instância a serviço do modelo dominante de sociedade.
Em termos de resultados, as duas tendências parecem chegar ao mesmo
ponto. A tendência redentora pretende “curar” a sociedade de suas
mazelas, adaptando os indivíduos ao modelo ideal de sociedade. A
tendência reprodutivista afirma que a educação não é senão uma instância
de reprodução do modelo de sociedade ao qual serve.

A educação pode ser considerada como um instrumento extremamente
eficaz, tanto para a manutenção da ordem vigente, quanto para a transformação
dessa própria ordem, em um novo paradigma social, econômico e político, bastando,
para isso, compreender a quais causas esse instrumento serve (LUCKESI, 1994).
Ao longo do tempo, as tendências pedagógicas sofreram uma série de
alterações e mudanças de paradigmas, considerando as situações fáticas de cada
época, ou seja, para cada situação, os instrumentos pedagógicos e a própria
educação iam se adaptando como forma de se adequarem às novas realidades, não
obstante os interesses que se impunham (LUCKESI, 1994).
Haddad (1985) considera que a escola não é uma só. Existem escolas,
cada uma atendendo a necessidades e interesses de um determinado grupo ou
classe social.
Assim, a percepção de que existem diversas tendências nas práticas
pedagógicas é de extrema valia para se compreender essa pedagogia como ciência
da educação, a partir de um universo de conhecimentos multidisciplinares de
aplicabilidade prática no campo da educação (HADDAD, 1985).
A gestão pedagógica reúne processos e práticas orientados para
promover e favorecer a aprendizagem dos alunos, em sintonia com o projeto
pedagógico da escola. Atuar de modo a estar o mais próximo das orientações do
plano pedagógico são aspectos relevantes da competência do docente. A gestão de
competências do docente tem implicações diretas na gestão pedagógica. São
indicadores de qualidade da gestão pedagógica, segundo Hengemühle (2004, p.38),
“[...] a atualização curricular; o monitoramento do processo ensino-aprendizagem; a
inovação pedagógica; as políticas eficientes de inclusão; o planejamento pedagógico
e a organização no ambiente escolar.”
Na perspectiva de Hengemühle (2004, p. 47):
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Novos paradigmas, como interdisciplinaridade, pedagogia de projetos,
temas geradores, pesquisa em sala de aula, construção do conhecimento,
conteúdos significativos e contextualizados, situações problema,
habilidades, competências, são temáticas que vêm permeando as reflexões
dos pedagogos nos últimos anos.

Esses novos paradigmas integram uma nova forma de gerir a educação,
voltada para a construção de competências tanto do docente quanto do discente,
visando à produção de soluções para os problemas cotidianos, buscando
explicações para os fenômenos e dando sentido para o ser e o estar no mundo.
Para que a gestão pedagógica e do ensino entrem em consonância com
as propostas de uma educação contemporânea e transformadora, é necessário,
conforme Colombo et al. (2004, p. 242):
[...] que os alunos aprendam a aprender, que os docentes apresentem uma
pré-disposição para novas capacitações e desenvolvimento de novas
competências, num ambiente capaz de lhe possibilitar que trabalhe com
criatividade, desenvolva trabalho em equipe, tenha agilidade na resolução
de problemas e que se comunique com eficiência.

O processo ensino-aprendizagem não se resume apenas no ato de
transmitir as informações, pois, de acordo com Lowman (2004, p. 108), “a
comunicação eficiente não assegura de maneira alguma que um professor
universitário promoverá sabedoria ou estimulará o crescimento intelectual dos
estudantes.”, ou seja, depende de vários fatores que promovam uma gestão
pedagógica efetiva, garantindo que as competências dos atores da educação sejam
eficientemente aproveitadas.
Dessa forma, são apresentadas as principais tendências pedagógicas que
predominam na educação atualmente. Uma delas é a tendência pedagógica liberal
cujas características remontam aos ideais da Revolução Francesa. A outra é a
tendência pedagógica progressista, que possui sua gênese a partir das teorias
críticas da educação, as quais concebem a educação como instrumento utilizado
pelo poder para a sua própria manutenção e sustentação (LIBÂNEO, 1990).
A gênese das Tendências Pedagógicas Liberais se deu no início do
século XIX, influenciada pelos ideais de “igualdade, liberdade e fraternidade”,
propostos pela Revolução Francesa de 1789. Essas tendências se constituíram no
principal instrumento de apoio à filosofia pautada no liberalismo ocidental subsidiária
do sistema capitalista. O novo sistema que se consolidava era baseado na
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propriedade privada dos meios de produção, com uma marcante estratificação da
sociedade em classes (LIBÂNEO, 1990).
Ainda na perspectiva de Libâneo (1990), a nova ordem se pautava na
manutenção dos interesses individuais em detrimento dos interesses sociais. Para
tanto, era exigida uma pedagogia que priorizasse o saber já consolidado em vez dos
conhecimentos produzidos pela experiência do sujeito e o seu processo de
aprendizagem, como instrumento de manutenção da relação dominador e dominado.
Portanto, considera-se que a tendência pedagógica liberal tradicional tem
como finalidade a manutenção de um sistema disseminado por um projeto
concentrador e de poucas oportunidades para aqueles que só possuem sua força de
trabalho, desprovidos de conhecimentos suficientes que lhe proporcionem maior
destaque numa escalada social.
De

acordo

com

Saviani

(2003),

nas

Tendências

Pedagógicas

Progressistas, as quais derivam das teorias críticas, a escola é analisada como
reprodutora das desigualdades e fomentadora do modo de produção capitalista. O
surgimento dessas tendências se deu na França, a partir de 1968, em cujas análises
figura a escola como reprodutora dos ideais e perspectivas da classe dominante. O
termo “Pedagogia Progressista” foi cunhado por Snyders, que se fundamentou numa
análise crítica da realidade social, desvelando as finalidades sociais e políticas da
educação. As tendências pedagógicas progressistas têm-se mostrado fundamentais
no processo de desmistificação da concepção ingênua dos sistemas de ensino e da
própria escola.
As tendências progressistas da pedagogia conseguem explicar os
motivos da decadência escolar, da marginalização das classes populares, e a
necessidade de superação da ilusão da escola como “redentora” e “reprodutora” das
condições impostas pelo sistema capitalista, demonstrando sua impotência e seu
imobilismo diante de tais circunstâncias (SAVIANI, 2003).
Para Libâneo (1990), essa tendência prioriza o domínio dos conteúdos
científicos, os métodos de estudo, habilidades e hábitos de raciocínio científico,
como

modo

de

formar

a

consciência

crítica

face

à

realidade

social,

instrumentalizando o homem como sujeito da história, apto a transformar a
sociedade e a si próprio. Seu método de ensino parte da prática social, constituindo
tanto o ponto de partida como o ponto de chegada.
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2.7 A questão da qualidade na prática educativa e na docência no ensino
superior

De acordo com Rios (2005, p. 63), “o ensino competente é um ensino de
boa qualidade. Ao se explorar a expressão ‘boa qualidade’, há a possibilidade de
fazer a conexão entre as dimensões técnica, política, ética e estética da atividade
docente.”
Nesse sentido, analisam-se os saberes/conhecimentos que compõem a
prática docente em todas as suas particularidades, processo esse que contribui para
um efetivo avanço rumo aos objetivos de uma educação progressista e
contemporânea, e reflete-se acerca deles.
O ideal da qualidade veio sendo incorporado desde o desenvolvimento do
modelo capitalista de produção, penetrando em todos os aspectos da vida
contemporânea, passando a se constituir no objetivo comum de todos e
transformando-se em uma retórica da superação do saber e do saber fazer por meio
da mobilização de recursos e pessoas (RIOS, 2005).
Porém, Chauí (20008, apud RIOS, 2005, p. 64) alerta para a necessidade
de superação da retórica da qualidade, denunciando o “discurso competente”, o
qual:
[...] confunde-se com a linguagem institucionalmente permitida ou
autorizada, isto é, com um discurso no qual os interlocutores já foram
previamente reconhecidos como tendo o direito de falar e ouvir, no qual as
circunstâncias já foram predeterminadas para que seja permitido falar e
ouvir e, enfim, no qual o conteúdo e a forma já foram autorizados segundo
os cânones da esfera de sua própria competência.

A autora apresenta uma perspectiva crítica acerca dos discursos de
competência e qualidade da forma como são aplicados na atualidade, ou seja, são
utilizados a partir de uma dimensão ideológica com o papel de dissimular a
existência da dominação dentro de uma sociedade hierarquizada e subdividida em
classes. Esses discursos buscam estabelecer formas preestabelecidas de saber e
de comportamento nas relações entre indivíduos, o que suprime a dimensão
humana das experiências.

8

CHAUÍ, M. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 3.ed. São Paulo: Moderna,
2000.
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Necessário se faz, portanto, desenvolver uma concepção de competência
que se alinhe com uma prática social em que os sujeitos se dediquem ao cultivo de
ideias e valores que os posicionem como sujeitos históricos, e não somente objetos
sociais.
A qualidade do processo ensino-aprendizagem precisa se caracterizar por
um interesse contínuo de transformação e aperfeiçoamento da prática docente, a
partir de aspectos e características do ambiente de atuação docente (RIOS, 2005).
Nesse sentido, Zabala (1998, p. 15) observa que:
A melhora de qualquer das atuações humanas passa pelo conhecimento e
pelo controle das variáveis que intervêm nelas, fato de que os processos de
ensino-aprendizagem sejam extremamente complexos – certamente mais
complexos do que os de qualquer outra profissão – não impede, mas sim
torna mais necessário que os professores disponham e utilizem referenciais
que os ajudem a interpretar o que acontece em aula.

Daí se observa o quão importante é a prática docente como subsídio à
construção de competência e desenvolvimento de relações sociais. Tal prática
precisa ser reflexiva e dinâmica buscando se adaptar às imposições da realidade,
sendo necessário que o profissional docente assuma seu papel transformador como
sujeito histórico (ZABALA, 1998).
Zabala (1998), acerca da prática docente, considera que uma perspectiva
dinâmica, a partir do ponto de vista dos professores, precisa partir de uma prática
reflexiva, não podendo se reduzir exclusivamente ao momento em que se produzem
os processos educacionais. Porém, deve ser considerado que a intervenção
pedagógica possui várias etapas que constituem as peças substanciais em toda
prática educacional. O planejamento e a avaliação dos processos educacionais são
uma parte inseparável da atuação docente, já que o que acontece nas aulas, a
própria intervenção pedagógica, nunca pode ser entendido sem uma análise que
leve em conta as intenções, as previsões, as expectativas e a avaliação dos
resultados dessa prática.
De acordo com Pimenta e Anastasiou (2002, p. 188), a promoção de uma
prática docente de qualidade é caracterizada da seguinte forma:
Além do componente cognitivo, intelectual, os professores da sociedade da
informação também possuem aspectos sociais, emocionais, afetivos. Daí
serem considerados como elementos de resistência a essa sociedade.
Como tais, devem: a) promover a aprendizagem e o comprometimento
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social e emocional; b) comprometer-se com o desenvolvimento contínuo
tanto do aspecto profissional quanto do pessoal; c) aprender a se relacionar,
construindo ligações fortes e duradouras com as pessoas; d) trabalhar e
aprender em grupos cooperativos.

Dessa forma, o docente do ensino superior precisa buscar desenvolver
suas competências por meio da melhoria do seu processo de profissionalização,
pautado pela pesquisa de renovadas possibilidades e pela exploração dos
conhecimentos empíricos acumulados na prática docente.

2.8 Relações entre a gestão de competências e a gestão do conhecimento

Considerar os conceitos sobre gestão de competências e gestão do
conhecimento

implica

buscar a

compreensão

dos processos internos de

aprendizagem e construção do conhecimento, identificar, construir e alavancar
novas competências. Para tanto, pode ser considerado que o processo de
construção de novas competências exige a interação entre pessoas e grupos dentro
da organização.
Para a compreensão do que é a gestão do conhecimento, é necessário
primeiramente ter em mente, segundo Carbone et al. (2009, p. 38), que:
[...] o conhecimento é construído e reconstruído, permanentemente, a partir
das interações sociais que ocorrem no mundo do trabalho, no qual seu
autor, o trabalho artesão, diante dos eventos do dia a dia, inventa e renova
soluções para problemas incertos. O conhecimento é um processo
constante de movimento e mudança, voltado para o futuro, na medida em
que influencia a tomada de decisão e implica ação de significado relevante.

O que se depreende é que, para a empresa ser competitiva, deve
conquistar e manter uma vantagem competitiva ao longo do tempo, o que é obtido,
fundamentalmente, por meio da inovação. Essa inovação, por sua vez, é alcançada
por meio do conhecimento que se tem da instituição.
O conhecimento representa o controle das incertezas. É construído
socialmente por atores inteligentes, por meio de processos dinâmicos de
aprendizagem, que têm como essência a solução de problemas que ocorrem de
eventos incertos que levam as pessoas à tomada de decisões erradas (CARBONE
et al., 2009).
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Com relação à gestão por competências, Brandão e Guimarães (2001)
observam que a gestão por competências figura como alternativa aos modelos
gerenciais tradicionalmente utilizados pelas organizações.
Dutra (2004) observa que, a partir do domínio de determinadas
competências, a organização tem um desempenho superior ao de seus
concorrentes

por

meio

do

direcionamento

de

esforços,

na

busca

pelo

desenvolvimento de competências fundamentais à consecução dos objetivos
organizacionais.
A competência, segundo Carbone et al. (2009, p. 84):
Deve ser entendida não apenas como o conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes necessários para exercer determinada atividade, mas
também como o desempenho expresso pela pessoa em um dado contexto,
em termos de comportamentos e realizações decorrentes da mobilização e
aplicação de conhecimentos, habilidade e atitudes no trabalho.

Contribuindo com essa visão estão Brandão e Andrade (2007), que
entendem

competências

humanas

como

as

combinações

sinérgicas

de

conhecimentos, habilidades e atitudes, a partir do desempenho profissional dentro
de um determinado contexto organizacional que venha agregar valor a pessoas e
organizações.
Definidas as noções de competências e conhecimentos, é necessário
analisar os conceitos de gestão de competências e gestão do conhecimento.
Com o objetivo de analisar pressupostos e aplicações da gestão por
competências, Brandão e Guimarães (2001) desenvolveram um diagrama do
modelo de gestão por competências, conforme é apresentado na FIG.1.
FIGURA 1 – Modelo de gestão por competências

Fonte: BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001, p.14.
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De acordo com tais autores, trata-se de um processo contínuo, que tem
como etapa inicial a formulação da estratégia da organização, momento em que são
definidos a missão, a visão de futuro e os objetivos estratégicos.
Definidas missão, visão e objetivos estratégicos, chega o momento da
definição de indicadores de desempenho no nível corporativo e de metas, assim
como identificação das competências necessárias para sua concretização.
Cumpridas as etapas iniciais, é realizado o diagnóstico ou mapeamento das
competências (profissionais e humanas), no qual são identificados os gaps, ou
lacunas existentes entre as competências necessárias ao alcance do desempenho
esperado e as competências já disponíveis na organização (BRANDÃO;
GUIMARÃES, 2001).
Uma organização tem duas alternativas: desenvolver as competências
internas, ou seja, capacitar os recursos humanos já existentes, ou buscar a captação
e integração de novas competências externas. Para que se tenha uma noção da
necessidade de captação externa de competências, é necessário o mapeamento de
suas competências internas de forma periódica. Somente assim será mais confiável
o processo de planejamento e captação de competências (CARBONE et al., 2009).
Somente a partir da avaliação da problemática do desenvolvimento ou
captação de novas competências, chega o momento da formulação dos planos
operacionais e da definição dos indicadores de desempenho e remuneração das
equipes e indivíduos. Por último, deve ser observado o feedback, representado pela
etapa de acompanhamento e avaliação, que funciona como um mecanismo de
retroalimentação, a partir de uma abordagem sistêmica, à medida que os resultados
alcançados são confrontados com aqueles esperados (BRANDÃO; ANDRADE,
2007).
Quanto à interação existente entre os modelos pesquisados, tem-se que,
segundo Carbone et al. (2009, p. 100):
O desenvolvimento de competências dá-se por meio da aprendizagem,
envolvendo simultaneamente a assimilação de conhecimentos, de
habilidades intelectuais, o desenvolvimento de habilidades manipulativas e
internalização de atitudes. A gestão do conhecimento dedica atenção
especial ao estudo da dimensão cognitiva, promovendo o desenvolvimento
de competências. A competência, uma vez desenvolvida, faz nascer novas
necessidades, ensejando a criação de novos conhecimentos, ou seja, a
gestão por competências ocorre através da gestão do conhecimento, e viceversa.
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Na FIG.2, são observadas diferenças e similaridades entre os modelos de
gestão do conhecimento e gestão de competências.
FIGURA 2 – Diferenças e semelhanças entre os modelos de gestão

Fonte: CARBONE et al., 2009, p.102.

Embora os dois modelos de gestão analisados estejam em construção, é
percebido que a gestão por competências e a gestão do conhecimento são, de certa
forma, complementares, partindo do pressuposto de que a posse de recursos raros,
valiosos e de difícil imitação conferirão à organização certa vantagem competitiva.
Esses recursos são representados, sobretudo, pelos conhecimentos e pelas
competências das pessoas que trabalham na organização. Assim, esses dois
modelos se preocupam com o desenvolvimento do capital humano, com os sistemas
de aprendizagem e com a proteção do patrimônio intelectual gerado, presente nos
processos e nos funcionários.
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3

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA

Metodologia é o caminho que deve ser percorrido para realizar ou
construir um conhecimento aprofundado de certo assunto ou objeto de estudo
(OLIVEIRA, 2007).
Segundo Oliveira (2007, p. 57): “método deriva de metodologia e trata do
conjunto de processos pelos quais se torna possível conhecer uma determinada
realidade, produzir determinados objetos ou desenvolver certos procedimentos ou
comportamentos”.
De acordo com Cervo e Bervian (2010, p. 44), a pesquisa: “é uma
atividade voltada para a solução de problemas, por meio do emprego de processos
científicos. A pesquisa parte, pois, de uma dúvida ou problema e, com o uso do
método científico, busca uma resposta ou solução”.
O foco da pesquisa está relacionado à investigação das implicações da
gestão de competências de professores universitários do Instituto de Ensino
Superior Cenecista (INESC) de Unaí – MG sobre a qualidade do processo ensinoaprendizagem.
Portanto, a partir da proposta da pesquisa, nesta seção é apresentado
todo o trajeto metodológico para se alcançar os resultados almejados.

3.1

Tipo e descrição geral da pesquisa (técnicas de pesquisa ou estratégias
escolhidas para coletar os dados)

Uma

pesquisa

bibliográfica

abrange

bibliografias

já

publicadas

relacionadas ao tema em estudo, como livros, jornais, revistas, monografias,
dissertações, teses e outras fontes, como anais de congressos, eventos científicos e
outros (FIGUEIREDO; SOUZA, 2005).
Para a composição do referencial teórico deste estudo, foram utilizadas
pesquisas bibliográficas (DUTRA, 2001; FREIRE, 2003; LIBÂNEO, 1990 e 2004;
LUCKESI, 1994; HAMEL; PRAHALAD 2005; SENGE, 2004 etc.) por meio de livros,
revistas, artigos, dissertações, teses etc., de autores de diversas áreas, como a
gestão por competências, recursos humanos, educação, administração, teorias
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motivacionais, cultura organizacional etc., para obtenção de conhecimento sobre as
informações teóricas já publicadas relativas ao tema.
Segundo Gil (2007, p. 23), é possível classificar as pesquisas em três
grupos:
• Pesquisa Exploratória: tem como objetivo proporcionar uma maior
familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito ou a
constituir hipóteses.
• Pesquisa Descritiva: tem como propósito a descrição das características
de determinada população ou fenômeno, ou então estabelecimento de
relações entre variáveis. Para a elaboração dessa pesquisa, são utilizadas
técnicas de coleta de dados, tais como questionários e observações
sistemáticas.
• Pesquisa Explicativa: tem como preocupação central identificar os fatores
que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos.

Dessa forma, o estudo exploratório proporcionou um maior contato do
pesquisador com a classe docente do Instituto de Ensino Superior Cenecista –
INESC, em que se buscou reunir informações e dados que possibilitassem maior
compreensão sobre as competências exigidas para o cargo, como esses docentes
desenvolvem ou adquirem tais competências e como o domínio de tais
competências influencia o processo ensino-aprendizagem.
Segundo Oliveira (2007), a pesquisa exploratória objetiva a explicação
geral sobre determinado fato, por meio da delimitação do estudo e levantamento
bibliográfico.
A fase descritiva da pesquisa visou maior compreensão do objeto de
estudo por meio da coleta de informações sobre os conhecimentos que os docentes
possuem acerca das competências exigidas pelo cargo e aquelas que conseguem
desenvolver. Essa fase da pesquisa precisou ser operacionalizada com o auxílio de
instrumentos próprios de levantamento de dados desenvolvidos pelo pesquisador,
com base nas necessidades do estudo.
Em um terceiro momento, o pesquisador recorreu à pesquisa explicativa,
analisando os resultados do levantamento de dados por meio do instrumento
elaborado para tal fim, o questionário, e identificando fatores e elementos relativos
às competências dos docentes, objetos de estudo.
A presente pesquisa pode ser descrita, portanto, como um estudo de caso
do tipo exploratório, descritivo e explicativo, com fundamentação teórica baseada em
pesquisas bibliográfica e de campo.
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O estudo de caso exige que o pesquisador tenha um conhecimento prévio
de todo universo que será pesquisado para, posteriormente, aprofundar-se em uma
análise minuciosa do tema de estudo em questão, que tornará a pesquisa mais
direcionada, minimizando problemas relativos ao objetivo do estudo.
Gil (2007, p. 79) afirma que o delineamento do estudo de caso
[...] se fundamenta na ideia de que a análise de uma unidade de
determinado universo possibilita a compreensão da generalidade do mesmo
ou, pelo menos, o estabelecimento de bases para uma investigação
posterior, mais sistemática e precisa.

Um trabalho científico deve ter seus objetivos preestabelecidos, sendo
caracterizado por estudar apenas uma parte específica de um todo, em busca de um
maior conhecimento de determinado assunto ou em busca de solucionar um
problema ou uma dúvida (GIL, 2007).
“O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo contido no contexto da vida real, especialmente quando
os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.” (YIN,
2002, p. 33).
A pesquisa também é caracterizada como um estudo quantitativo, uma
vez que buscou analisar informações levantadas por dados estatísticos e
informações objetivas dos docentes pesquisados.
Richardson (1999) explica que o método quantitativo caracteriza-se pelo
emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto
no tratamento delas, por meio de técnicas estatísticas.
Particularmente, neste estudo, o tipo da amostra será censitária, ou seja,
abrange todos os elementos do universo, proporcionando um resultado mais
próximo da realidade. Para Lakatos e Marconi (2001, p. 108), a necessidade de se
definir um tipo de amostragem “só ocorre quando a pesquisa não é censitária, isto é,
não abrange a totalidade dos componentes do universo, surgindo a necessidade de
investigar apenas uma parte dessa população.”
Assim, a pesquisa pode ser caracterizada, quanto à amostra, como
censitária, pois foi efetuada com todos os docentes da instituição.
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3.2

Instrumento de pesquisa

Gil (2007) define questionário como um conjunto de questões que são
respondidas por escrito pelo pesquisado e entrevista como a técnica que envolve
duas pessoas em uma situação “face a face”, em que uma delas formula as
questões e a outra responde. No formulário, o pesquisador elabora as questões
previamente, anotando as respostas.
Há uma grande vantagem em se aplicar questionários, pois possibilitam
que o respondente se expresse livremente sem a necessidade de ser identificado,
sendo mais sincero em suas respostas.
Assim, o instrumento de pesquisa consistiu em um questionário com
questões objetivas, com escala para a mensuração do nível de concordância,
discordância e expectativas. Tal questionário foi dividido em dois blocos.
No primeiro bloco, objetivou-se avaliar o nível de importância das
competências profissionais atribuído pelos docentes pesquisados, assim como o
domínio que cada um possui sobre cada competência especificada. As primeiras
questões desse bloco estavam relacionadas aos aspectos sociais e profissionais dos
respondentes, como gênero, formação, tempo de profissão etc. Posteriormente,
7 (sete) questões foram apresentadas sobre as competências profissionais exigidas
pelo cargo e, por último, apresentaram-se outras 7 (sete) questões pertinentes às
competências do docente para o desempenho da função.
No segundo bloco, intencionou-se avaliar o nível de limitação e
dificuldade dos docentes para lidarem com as competências. Nesse bloco, foi
solicitado que os respondentes seguissem uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), em
que o nível zero representava nenhuma limitação, enquanto o nível dez
representava total limitação.
Baseado nas competências previamente determinadas, o questionário foi
aplicado a todos os integrantes do corpo docente da instituição, perfazendo um total
de 74 (setenta e quatro) questionários aplicados.
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3.3

Participantes do estudo

Quanto mais expressiva é a amostra com relação ao universo da
pesquisa, maior será a representatividade e a confiabilidade dos resultados colhidos.
Na presente pesquisa, não há necessidade de se definir uma amostra,
pois o número de elementos a ser pesquisado é relativamente reduzido, permitindo
que todos os 74 docentes façam parte da pesquisa, técnica essa denominada de
pesquisa censitária.

3.4

Procedimentos de coleta e de análise de dados

A coleta das informações ocorreu na própria instituição, em que os
docentes responderam ao questionário. As respostas foram classificadas e
compiladas para a geração de dados estatísticos.
Coletadas as informações, as mesmas foram analisadas à luz do
referencial teórico, em capítulo específico, para que dessem sustentação aos
objetivos do trabalho e ao problema levantado.
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4

4.1

ESTUDO DE CASO

Caracterização de organização, setor ou área do objeto de estudo

Esta seção trata de questões concernentes aos aspectos institucionais do
Instituto de Ensino Superior Cenecista (INESC) de Unaí – MG, como, por exemplo,
missão, finalidades, objetivos, bem como outros aspectos relacionados à instituição,
informações essas extraídas do Plano de Desenvolvimento Institucional (2012).

4.2

Missão do INESC

O INESC busca a formação de profissionais conscientes de seu papel
enquanto cidadãos, dotados de uma visão transdisciplinar e qualificados para ler e
interpretar os cenários sociais, políticos e econômicos, de forma a atuar com
competência técnica e responsabilidade ética, posicionando-se diante das
mudanças provocadas na sociedade contemporânea pelo processo de globalização
e pela revolução técnico-científica (PDI-INESC, 2012).
Fundamentando-se nessa visão global, o INESC apresenta como missão:
a produção e a transmissão do conhecimento científico e filosófico nas diversas
áreas de estudo, em especial nas Ciências Sociais e Tecnológicas, associadas ao
incentivo às manifestações artísticas e à difusão da cultura, visando ao
desenvolvimento humano em geral e, em particular, à formação de profissionais de
qualidade, com responsabilidade ética e capacidade de contribuir para a promoção
do desenvolvimento social e econômico, enfrentando os problemas que marcam a
realidade brasileira (PDI-INESC, 2012).

4.3

Finalidades do INESC

As finalidades básicas do INESC são as de garantir o respeito à liberdade
de ensino e de pesquisa, fomentando a interdisciplinaridade, reconhecendo a
legitimidade do conhecimento vinculado à realidade social e aos princípios éticos da
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ciência (PDI-INESC, 2012).
Também pretende manter o compromisso constante com a difusão e a
socialização do saber, da arte e da cultura, estabelecendo laços com a comunidade
e construindo, coletivamente, uma prática social voltada para a promoção da paz, a
defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente, ampliando a
inserção social mediante uma articulação cada vez mais próxima e intensa com a
comunidade local (PDI-INESC, 2012).
Formar produtores e gestores do conhecimento, dotados de consciência
crítica, capacidade criadora e autonomia intelectual, empenhados na busca de
soluções democráticas para os problemas sociais da realidade brasileira criando
mecanismos que viabilizem a formação continuada dos egressos mediante a adoção
de estratégias diversificadas, baseadas nas vastas possibilidades das tecnologias de
informação e comunicação existentes atualmente (PDI-INESC, 2012).
Com isso, pretende estimular a criação de grupos de pesquisa e de
estudo, com linhas de investigação diretamente correlacionadas com a formação
acadêmica e a realidade social, para que os conhecimentos gerados possam se
apresentar como soluções para os diversos problemas que afligem a sociedade
atual, bem como as relações entre os indivíduos (PDI-INESC, 2012).

4.4

Objetivos

Para que as finalidades do INESC sejam atingidas, são listados a seguir
alguns de seus objetivos, os quais mantêm sintonia com os objetivos da Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC: estimular a criação cultural e o
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; formar diplomados
nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e participação no desenvolvimento da sociedade brasileira; incentivar o
trabalho de pesquisa e investigação científica; promover a divulgação de
conhecimentos culturais, científicos e técnicos; suscitar o desejo permanente de
aperfeiçoamento cultural e profissional; promover a extensão, aberta à participação
da população; manter cursos estruturados em consonância com o mercado de
trabalho e com as necessidades do desenvolvimento regional e instituir parcerias e
intercâmbios permanentes com instituições congêneres e afins.
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4.5

Responsabilidade social do INESC

O compromisso social do INESC faz jus às origens da Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC, que tem, em sua concepção
filosófico-político-pedagógica, a tradição de participar de todos os programas, planos
e ações que venham a contribuir para a redução das desigualdades sociais no país
(PDI-INESC, 2012).
Com uma ação voltada aos interesses da comunidade, o INESC parece
participar de todas as atividades que objetivem o benefício e o crescimento da
população do Município de Unaí-MG, bem como de toda região. É uma Instituição
que se diz propor um permanente debate sobre suas ações, procurando solidificar a
ética e a integridade para reforçar os princípios institucionais (PDI-INESC, 2012).

4.6

Corpo docente do INESC

O corpo docente tem participação nos Colegiados de Curso e no
Conselho Superior por meio de um representante e de um Coordenador de Curso
eleitos pelos seus pares. Dessa forma, os docentes participam das decisões
acadêmicas e administrativas da Instituição (PDI-INESC, 2012).
O Plano de Capacitação do Corpo Docente possui na qualidade do
profissional o seu centro de gravidade. Atualmente, o INESC conta com professores
em diversos níveis de qualificação.
A TAB.1 descreve a titulação do seu quadro de docentes, em virtude dos
cursos de graduação por eles ministrados.
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TABELA 1 – Demonstrativo de titulação e do número de professores dos Cursos de Graduação do
INESC
Cursos
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DIREITO
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL
PEDAGOGIA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Titulação

Nº. de Prof.

Doutorado

3

Mestrado

17

Especialista

38

Graduação

3

Total

61

Fonte: PDI-INESC (2012).

Dessa forma, o universo da pesquisa constituiu-se de 61 (sessenta e um)
docentes do Instituto de Ensino Superior Cenecista-INESC, entre doutores, mestres,
especialistas e graduados que compõem o quadro de educadores.
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5

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA

Na presente seção, encontram-se analisados e discutidos os dados
levantados por meio da pesquisa de campo.

5.1

Análise do perfil dos docentes do INESC

Inicialmente, foi levantada a questão acerca do gênero dos profissionais
que participaram da pesquisa, que retornou os resultados expressos no GRÁF.1.
GRÁFICO 1 – Gênero
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Fonte: Dados da pesquisa.

Como se observa, 41% dos docentes do INESC são do gênero feminino,
enquanto 59% são do gênero masculino, demonstrando uma maior presença dos
homens no meio acadêmico superior, o que não pode ser considerado como regra,
assumindo importância secundária nesta pesquisa.
Aspecto bem mais relevante que o gênero está relacionado ao nível de
formação dos docentes que atuam na instituição pesquisada, indicando a qualidade
dos seus profissionais, aspecto que pode ser observado no GRÁF.2.
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GRÁFICO 2 – Nível de formação dos docentes do INESC
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Fonte: Dados da pesquisa.

Para uma instituição de ensino, a qualidade do seu corpo docente está
diretamente relacionada aos resultados finais do processo de aprendizagem, e,
teoricamente, quanto maior o nível de qualificação dos profissionais melhores serão
os níveis de qualidade dos acadêmicos egressos.
Outro aspecto de grande relevância é a experiência do profissional que
atua no INESC.
GRÁFICO 3 – Tempo de profissão
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Fonte: Dados da pesquisa.
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Como pode ser verificado no GRÁF.3, 20% do corpo docente atua na
profissão há menos de cinco anos, enquanto 41% atuam há mais de cinco anos e
39% há mais de dez anos. Portanto, o corpo docente do INESC possui um
considerável tempo de atuação, o que, teoricamente, proporciona mais qualidade do
processo ensino-aprendizagem no tocante às técnicas de transmissão de
conhecimentos.
Um dos aspectos que caracterizam a área educacional, especialmente no
Brasil, é a questão da falta de valorização dos professores. Enquanto nos países
desenvolvidos o professor é valorizado e até mesmo reverenciado, devido ao seu
papel no processo de desenvolvimento das nações, no Brasil, a maioria dos
professores precisa ter outra atividade para sobreviver, seja na própria docência,
seja em outro ramo de atividade completamente diferente (FREIRE, 2003).
GRÁFICO 4 – Docente possui outra profissão além da docência
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Fonte: Dados da pesquisa.

Devido às dificuldades de o professor sobreviver a partir da sua
dedicação exclusiva a somente uma instituição, pode ser verificado que 75% dos
docentes pesquisados possuem outras profissões, enquanto somente 25% se
dedicam exclusivamente à docência.
Por vezes, as próprias condições de trabalho a que os professores estão
sujeitos os levam a desenvolver outras atividades alternativas, como forma de
complementação do seu orçamento (FREIRE, 2003).
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Ao serem questionados se trabalham em outras instituições de ensino,
67% responderam que não, enquanto 33% responderam que sim, conforme
resultados expressos no GRÁF.5.
Apesar de a maioria dos professores não trabalhar em outra instituição de
ensino superior, ainda assim desempenham atividade docente na educação pública.
Trabalham também em empresas, muitas vezes como auditores, advogados etc.,
uma vez que a docência não é incompatível com o exercício da advocacia e de
outras profissões.
GRÁFICO 5 – Docente trabalha em outras instituições ou empresas
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Fonte: Dados da pesquisa.

No GRÁF.6, os docentes pesquisados responderam o que acreditam ser
mais importante, se é competência ou conhecimento. Dos respondentes, 59%
responderam que é competência, e 41% responderam que é conhecimento.
Competência é a capacidade de um indivíduo mobilizar seus recursos
cognitivos para a execução ou resolução de tarefas. Quanto ao educador, a
competência está relacionada com sua capacidade de gerar soluções e à devida
liderança para conseguir implantá-las sob a perspectiva da plena realização das
expectativas da comunidade educacional (PERRENOUD, 2000; SANDER, 1981).
Segundo Vasconcelos (2008), o conhecimento tem relação com a
formação acadêmica, o conhecimento teórico, a bagagem cultural adquirida ao longo
de sua formação. Na perspectiva de Nonaka e Takeuchi (1997), o processo de
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criação do conhecimento parte da experimentação apoiada em métodos capazes de
gerar ideias passíveis de serem testadas e reproduzidas com o objetivo de ampliar
as capacidades humanas.
GRÁFICO 6 – O que é mais importante, competência ou conhecimento
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Fonte: Dados da pesquisa.

Deve-se considerar que conhecimento e competência são características
que se encontram em um mesmo patamar de importância (DUTRA, 2004), pois cada
qual possui características que se complementam, imprimindo um caráter mais
amplo acerca dos processos de construção do conhecimento.
Para que seja construído esse conhecimento, é necessário que o docente
possua uma série de competências que lhe proporcione subsídios, para que possa
transmitir o que sabe para os discentes, estabelecendo, dessa forma, o ciclo do
conhecimento.

5.2

Competências profissionais exigidas pelo cargo

Na presente seção são discutidos os resultados relativos às competências
profissionais exigidas pelo cargo de docente, considerando dois aspectos básicos
que são a importância que o pesquisado atribui à determinada competência e o seu
domínio sobre essa.
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GRÁFICO 7 – Saber criar e transmitir valores para a comunidade acadêmica
(discentes, colegas de trabalho e direção)

Fonte: Dados da pesquisa.

Saber criar e transmitir valores para a comunidade acadêmica (discentes,
colegas de trabalho e direção) foi a primeira competência analisada na pesquisa, na
qual o pesquisado considerou o nível de importância e o seu domínio sobre essa
competência. Os dados pertinentes à competência em questão são apresentados no
GRÁF.7.
O GRÁF.7 apresenta os resultados dessa questão, em que se verifica que
a maioria absoluta 55% dos pesquisados consideram extremamente importante a
competência sob análise. Outros (30%) consideram muito importante, e a minoria
(10%) a considera importante. Somando-se os pesquisados que atribuíram algum
nível de importância, verificou-se que perfazem 95% do total de pesquisados e que
somente 5% consideraram pouco ou sem importância.
A parte inferior do GRÁF.7 apresenta o nível de domínio dos docentes
sobre a competência em análise, em que 18% têm domínio completo dessa
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competência, 40% têm muito domínio, e 38% alegaram possuir domínio da
competência. Somente 4% dos docentes responderam ter pouco ou nenhum
domínio dessa competência.
Segundo Brandão e Guimarães (2001), o compartilhamento de valores
entre as equipes de trabalho é importante como fator influenciador das condutas e
do desempenho dos seus componentes.
Portanto, a gestão de competências deve ter como objetivo o
aperfeiçoamento das performances profissional e da organização. Deve buscar,
concomitantemente, o desenvolvimento das pessoas de forma holística e interativa.
Dessa forma, a competência criará tanto um valor econômico para a organização
quanto um valor social para os indivíduos.
O conhecimento deve ser compartilhado entre grupos a partir do
intercâmbio de experiências socializadas, ou seja, é essencial que os sujeitos do
conhecimento busquem novos conhecimentos ao mesmo tempo em que transferem
o que sabem para os outros.
A competência em questão (competência profissional) foi considerada
como importante, muito importante e extremamente importante por 98% do total dos
pesquisados, enquanto 93% desses revelam ter certo nível de domínio sobre a
mesma. Apenas 5% assumem ter pouco domínio sobre a competência, e 2%,
nenhum domínio sobre ela, como mostra o GRÁF.8.
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GRÁFICO 8 – Desenvolver ações que promovam o trabalho em grupo,
troca de experiências e compartilhamento de conhecimento

Fonte: Dados da pesquisa.

Há pouco tempo, o recurso mais valorizado pelas organizações era o seu
capital financeiro, e o objetivo principal era a maximização dos seus lucros. Porém,
as novas configurações mercadológicas, moldadas pela globalização e pela nova
ordem econômica mundial, passaram a exigir uma mudança na filosofia e nas
perspectivas das organizações, que voltaram seus olhares para recursos
estratégicos como a informação, o conhecimento e a criatividade. Tais recursos
dependem basicamente das pessoas que os detêm, as quais passaram a figurar no
centro das atenções das organizações (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
Dessa

forma,

os

principais

elementos

de

competitividade

das

organizações, atualmente, são o conhecimento e a competência de seus
colaboradores. As organizações que perceberam a relevância desse aspecto
passaram, então, a desenvolver ações capazes de identificar, desenvolver,
compartilhar e utilizar o conhecimento.
Em uma instituição, em que muitas pessoas trabalham, não é difícil
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observar a ocorrência de conflitos, sejam eles relacionados com os interesses
pessoais e também corporativos. As divergências entre concepções, ideologias e
perspectivas podem representar situações de perigo para uma organização. O
GRÁF.9 apresenta os dados coletados sobre a competência em administrar conflitos
e arbitrar situações que exijam capacidade e espírito de conciliação.
GRÁFICO 9 – Administrar conflitos e arbitrar situações que exijam
capacidade e espírito de conciliação

Fonte: Dados da pesquisa.

Como

exemplo

de

conflito

dentro

dos

departamentos

de

uma

organização, recorre-se à visão de Carvalho (2008, p. 12), que considera:
Em algumas organizações, é comum a discordância entre um executivo de
vendas de uma empresa, que deseja melhores condições de vendas, e o
gerente financeiro, que deseja melhores resultados nas vendas.
Racionalmente, chega-se a um consenso onde as duas partes não têm
seus desejos atendidos plenamente, mas que há um equilíbrio de satisfação
entre os mesmos. Se cada um tiver apenas seu objetivo como alvo, o
resultado será negativo; mas se houver cooperação, as chances de uma
saída satisfatória para ambos são maiores.
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Os processos de negociação baseiam-se na hipótese de que é
indispensável chegar-se a uma resolução capaz de satisfazer as partes envolvidas.
Os conflitos se originam dos dilemas resultantes da interação social que ocorrem em
todas as esferas sociais, inclusive no âmbito organizacional.
Nesse sentido, é essencial que existam pessoas capazes e dispostas a
atuar como conciliadoras, arbitrando e administrando os conflitos que se
apresentam, colocando os interesses organizacionais acima dos interesses
individuais.
Os resultados relativos à importância e ao domínio da competência de
mobilizar recursos humanos e materiais para o desenvolvimento do trabalho,
encontram-se no GRÁF.10.
Quanto à competência analisada, 5% consideraram-na de pouca
importância; 16% consideraram-na importante; 33%, muito importante, e 46%,
extremamente importante. Já com relação à dimensão domínio da competência, 9%
responderam ter pouco domínio sobre ela; 31% apresentam domínio da
competência; 39% alegaram possuir muito domínio, e 21% possuem domínio
completo dessa competência.
Angariar recursos humanos e materiais é uma característica de pessoas
que possuem liderança. Dependerá do seu poder de mobilização a aderência de
colaboradores, gestores, diretores, enfim, de todos os recursos necessários ao pleno
desenvolvimento de suas atividades.
Segundo Vasconcelos (2000), a partir do momento em que se
consolidaram as novas perspectivas acerca da importância e da necessidade das
pessoas como fator indispensável para o sucesso das estratégias da organização, a
gestão de recursos humanos assumiu outra dimensão. Atualmente, as organizações
buscam desenvolver os conhecimentos e estimular as habilidades dos seus
colaboradores no sentido de promover a inovação e atingir os objetivos
organizacionais.
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GRÁFICO 10 – Mobilizar recursos humanos e materiais para o desenvolvimento do seu trabalho

Fonte: Dados da pesquisa.

Assim, a partir do momento em que os docentes consideram importante
saber mobilizar os recursos organizacionais (humanos e materiais) e possuem
algum nível de domínio dessa competência, certamente a organização e os seus
clientes (internos e externos) estarão trilhando os caminhos do sucesso com base
no desenvolvimento sustentável e transformador.
Outra competência de suma importância está relacionada à disposição do
docente em aprender, aperfeiçoar-se e especializar-se nas áreas de conhecimento
em que atua.
Ao serem questionados acerca dessa competência, 80% dos pesquisados
consideraram que é de extrema importância; 16% consideraram ser muito
importante; 2%, importante; e somente 2% consideraram sem importância.
Já com relação ao domínio da competência analisada, 51% disseram ter
domínio completo sobre ela; 30%, muito domínio; 15% disseram ter domínio da
competência; 2%, pouco domínio; e outros 2% disseram não ter nenhum domínio
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dessa competência. Tais dados podem ser apreciados no GRÁF.11.
GRÁFICO 11 – Estar disposto a aprender, aperfeiçoar-se e especializar-se nas áreas de
conhecimento em que atua

Fonte: Dados da pesquisa.

O aperfeiçoamento e a capacitação docente não podem e não devem
seguir especificações metodológicas baseadas em modelos já superados. O
docente precisa estar disposto a buscar novos conhecimentos a partir de novos
paradigmas trazidos pela época contemporânea, com pena de incrustar-se em uma
metodologia que já não atenda mais às necessidades da sociedade. Assim, a busca
pela qualificação é um tanto complexa devido ao novo contexto que se apresenta, o
qual necessita de conhecimentos capazes de transformar as realidades de forma
objetiva.
A capacidade de comprometimento do docente com a sua função na
busca da missão institucional é uma competência essencial para a atuação numa
instituição de ensino superior, pois esse aspecto indica a geração mútua de valor
tanto para o docente quanto para a instituição.
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Os

resultados

da

pesquisa

indicaram

que

70%

dos

docentes

consideraram extremamente importante essa competência; 18%, muito importante; e
8%, importante, enquanto 4% a consideram sem importância. No que se refere ao
domínio, 41% revelaram possuir domínio completo dessa competência; 38%, muito
domínio; 14%, domínio; 2%, pouco domínio, enquanto 5% disseram não possuir
nenhum domínio da competência, conforme GRÁF.12.
GRÁFICO 12 – Comprometer-se com sua função com o objetivo de promover a missão institucional

Fonte: Dados da pesquisa.

Uma das características exigidas atualmente pelo mercado é a
capacidade de o profissional comprometer-se com a missão da organização, para
que possam ser atingidas as metas estabelecidas pela empresa (FLEURY, 2000;
SENGE, 2004).
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5.3

Competências do docente

Quanto às competências do docente, foi analisado o nível de importância
que os pesquisados lhes atribuem e a relação dessas ao domínio que possuem
sobre elas.
Organizar e dirigir situações do processo ensino-aprendizagem foi uma
das competências do docente investigadas, cuja análise retornou os seguintes
resultados: 68% atribuíram máxima importância; 28% disseram que é muito
importante; 2%, que é importante; e 2% consideraram sem importância. Os dados
são apresentados no GRÁF.13.
GRÁFICO 13 – Saber organizar e dirigir situações relacionadas ao processo ensino-aprendizagem

Fonte: Dados da pesquisa.

Quanto ao domínio da competência, 25% afirmaram possuir completo
domínio; 43%, muito domínio; 30%, domínio; e 2%, nenhum domínio dessa
competência.
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De acordo com Perrenoud (2000), o papel do educador é organizar e gerir
situações que facilitem o processo ensino-aprendizagem, funcionando como um
mediador dos diversos pontos de vista e concepções, levando os alunos a um
diálogo

abrangente

e

diversificado

capaz

de

subsidiar

a

produção

de

conhecimentos, orientando-os nos caminhos da pesquisa científica.
O desenvolvimento e o progresso na aprendizagem discente devem ser
monitorados pelo professor, o qual se torna responsável pelo processo de
assimilação dos conteúdos.
GRÁFICO 14 – Administrar a progressão e o desenvolvimento da aprendizagem dos acadêmicos

Fonte: Dados da pesquisa.

O GRÁF.14 demonstra que somente 2% dos pesquisados consideraram
sem importância essa competência docente, enquanto 98% atribuíram algum nível
de importância. Já com relação ao domínio, 4% dos pesquisados responderam ter
pouco ou nenhum domínio, enquanto 96% disseram ter algum nível de domínio
sobre essa competência.
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O GRÁF.15 revela que 98% dos pesquisados atribuíram níveis de
importância à competência relacionada à promoção do envolvimento dos discentes
com o processo de aprendizagem e que 95% afirmaram possuir certo nível de
domínio sobre essa competência.
GRÁFICO 15 – Promover o envolvimento dos discentes com o processo de aprendizagem

Fonte: Dados da pesquisa.

Segundo Hengemühle (2004), para que a aprendizagem seja mesmo
significativa, é necessário que todos os envolvidos nesse processo estejam
sintonizados com uma proposta de educação transformadora e criativa por meio do
desenvolvimento de novas competências.
Pode-se considerar que a tomada de decisão consiste em uma ação
inerente aos processos avaliativos de uma determinada realidade ou contexto,
permitindo não somente o fortalecimento, mas também a disseminação de boas
experiências, a modificação do que não está funcionando corretamente e a
elaboração de novos caminhos.
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Nesse sentido, observando o GRÁF.16, observa-se que 98% dos
pesquisados

atribuíram

um

determinado

nível

de

importância

para

essa

competência, enquanto iguais 98% afirmaram possuir algum nível de domínio sobre
ela.
GRÁFICO 16 – Apresentar poder de decisão e firmeza nas tomadas de decisão
com habilidade e segurança

Fonte: Dados da pesquisa.

É importante observar que os professores são profissionais que lidam a
todo instante com decisões a serem tomadas e que precisam, portanto, ter
habilidade, segurança e criatividade para tomar decisões equilibradas e que
satisfaçam os vários tipos de interesses envolvidos.
Os resultados apresentados no GRÁF.17 demonstram que 95% dos
docentes pesquisados atribuíram níveis de importância à competência relacionada
ao processo decisório e ao melhoramento do ambiente institucional, enquanto 82%
demonstraram possuir certo nível de domínio sobre essa competência.
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GRÁFICO 17 – Envolver-se nos processos decisórios e de melhoramento do ambiente institucional

Fonte: Dados da pesquisa.

A partir do momento em que um docente faz parte do quadro de
colaboradores de uma instituição de ensino superior, espera-se que esse
profissional se dedique ao aperfeiçoamento das relações e do ambiente institucional.
Considerando a utilização de novas tecnologias com criatividade para a
produção de um conhecimento mais crítico, o GRÁF.18 apresenta os seguintes
resultados: 98% dos pesquisados consideraram algum nível de importância dessa
competência, enquanto 95% afirmaram possuir algum nível de domínio sobre a
mesma.
De acordo com Arroyo (1995), as transformações estão ocorrendo de
maneira acelerada, e os sujeitos da aprendizagem vêm-se modificando. As novas
tecnologias evoluem em um ritmo cada vez mais acelerado, e o mundo científico
também avança constantemente, com novas descobertas e estudos, apontando
diferentes competências para que os indivíduos possam atuar na sociedade.
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GRÁFICO 18 – Utilizar novas tecnologias com criatividade, contribuindo para a produção de um
conhecimento mais crítico e realista

Fonte: Dados da pesquisa.

Desse modo, é a partir do desenvolvimento de novas competências que o
docente acompanhará as transformações no mundo do conhecimento e no ambiente
em que atua.
A competência de assumir os deveres com ética, persistência e
autocontrole foi considerada pouco importante por somente 3% dos pesquisados,
enquanto 97% desses atribuíram-lhe algum nível de importância. Quanto ao domínio
da competência, 7% afirmaram possuir pouco ou nenhum domínio, enquanto 93%,
algum nível de domínio.
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GRÁFICO 19 – Assumir os deveres e enfrentar os dilemas éticos da profissão
com persistência e autocontrole

Fonte: Dados da pesquisa.

Qualquer profissão apresenta dilemas éticos e morais aos profissionais.
Nesse sentido, dedicação e autocontrole são indispensáveis para que o profissional
se adapte aos sistemas de regras estabelecidos pela organização.

5.4

Níveis de limitações e dificuldades dos docentes quanto ao domínio das
competências

O domínio das competências necessárias ao docente que atua em uma
instituição de ensino superior é importante para o desenvolvimento de um trabalho
mais qualificado e que proporcione um processo de aprendizagem mais eficaz.
A seguir, encontram-se as análises dos resultados referentes ao nível de
limitação e/ou dificuldades apresentadas pelos docentes quanto às competências
necessárias para sua plena atuação.
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Para efeitos de análise, as respostas cujos níveis variam de 0 a 5. São
consideradas

como

nenhuma

limitação/dificuldade

nível

0

e

pouca

limitação/dificuldade nível 5. Os pesquisados que apresentam limitação/dificuldade
variando do nível 6 até total limitação/dificuldade nível 10.
Dessa forma, quanto à competência para criar, coordenar e transmitir
situações relacionadas à aprendizagem, observa-se, no GRÁF.20, que 77% dos
pesquisados não apresentam nenhuma ou pouca limitação, enquanto 23% deles
apresentam algum nível de limitação.
GRÁFICO 20 – Criar, coordenar e transmitir situações relacionadas aos processos da aprendizagem

Fonte: Dados da pesquisa.

Outra competência importante é o gerenciamento das habilidades para
integrar os diversos atores em torno do processo de geração de conhecimento, em
que 78% dos pesquisados afirmaram possuir pouca ou nenhuma limitação ou
dificuldade, enquanto 22% disseram possuir limitação ou dificuldade em relação a
essa competência, como pode ser observado no GRÁF.21.

76

GRÁFICO 21 – Gerenciar habilidades capazes de proporcionar a integração de todos em
torno da atividade geradora de conhecimentos

Fonte: Dados da pesquisa.

Gerenciar as habilidades dos integrantes de uma instituição é condição
indispensável para que se possa efetuar o planejamento, a execução e a avaliação
das atividades-fim em busca dos objetivos institucionais. (HAMEL; PRAHALAD,
2005).
Nesse caso, considera-se a atividade-fim da instituição a geração de
conhecimentos, em que as competências de cada colaborador contribuirão de forma
única para a consecução dos objetivos, considerando o compromisso de se oferecer
um serviço diferenciado, valorizando, ao mesmo tempo, a clientela e o capital
humano que o gerou.
A motivação é uma grande aliada no desenvolvimento de qualquer
atividade. Saber promover a motivação no ambiente acadêmico é uma competência
que pode levar à excelência do processo ensino-aprendizagem.
Nesse sentido, 67% dos docentes pesquisados responderam que não
possuem limitação/dificuldade, ou possuem pouca limitação. Os outros 33%
apresentaram níveis de limitação/dificuldade no que tange à promoção da motivação
dos discentes e dos colegas (cf. GRÁF.22).

77

GRÁFICO 22 – Promover a motivação dos discentes e dos colegas de trabalho na busca da
excelência do processo ensino-aprendizagem

Fonte: Dados da pesquisa.

Segundo Maximiano (2000), uma pessoa motivada para uma atividade
está sempre com a disposição favorável para perseguir ou realizar uma determinada
tarefa, sendo a motivação um estado interno resultante de uma necessidade que
desperta certo comportamento, com o objetivo de suprir essa necessidade. Robbins
(2001) define motivação como a vontade de empregar altos níveis do esforço em
direção às metas organizacionais, condicionadas pela capacidade do esforço de
satisfazer alguma necessidade do indivíduo.
Nesse sentido, o profissional que tem a capacidade de promover a
motivação daqueles que se encontram à sua volta possui uma competência
fundamental para a promoção da excelência do processo ensino-aprendizagem.
No que se refere à tomada de decisão com firmeza, habilidade e
segurança, 77% dos docentes responderam que não possuem ou possuem pouca
limitação/dificuldade, enquanto 23% apresentaram níveis de limitação/dificuldade
(cf. GRÁF.23).
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GRÁFICO 23 – Assumir e tomar, com firmeza, habilidade e segurança, as decisões necessárias ao
bom andamento das atividade institucionais
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Fonte: Dados da pesquisa.

Na visão de Cavalcanti et al. (2009), o segredo do sucesso institucional
está relacionado à valorização de todos os seus colaboradores, que têm a liberdade
de decidir devido ao processo descentralizado, o que permite maior coesão interna
entre os membros e a fluidez das informações, garantindo mais flexibilidade e
criatividade.
Dos resultados obtidos a partir do processo decisório, depende o
andamento das atividades institucionais. Dessa forma, a partir do momento em que
se tem uma equipe que assume compromissos e que não encontra limitações ou
dificuldades para a superação dos obstáculos, é previsível que essa instituição
passe a atingir resultados mais significantes e ofereça mais valor para seus clientes
externos e internos.
A comunicação é um importante elemento dentro de uma instituição como
meio de propagação de missão, visão e valores institucionais. É um aspecto
indispensável para promover a integração entre os colaboradores para a
consecução dos objetivos organizacionais, conforme se observa no GRÁF.24.
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GRÁFICO 24 – Aperfeiçoar os processos de comunicação capazes de proporcionar
maior nível de colaboração entre as pessoas

Fonte: Dados da pesquisa.

Para agregar o valor social ao negócio, as organizações precisam se
utilizar de meios de comunicação capazes de promover as atividades, os objetivos e
os valores corporativos para, assim, criar uma imagem empresarial positiva junto ao
público em geral e, mais especificamente, entre seus colaboradores.
Na perspectiva de Ribeiro (1993), é essencial o estabelecimento de
canais adequados de comunicação interpessoal, que permitam a diminuição dos
conflitos e insatisfações que possam afetar o sistema organizacional, promovendo a
integração das equipes de trabalho.
Verifica-se, desse fato, que a comunicação funciona como fator de
maximização dos resultados institucionais, com a finalidade de oferecer mais valor
para os clientes externos, sem deixar de contemplar os clientes internos
(colaboradores).
O sucesso das empresas, hoje, está ligado, mais do que nunca, a fatores
que vão muito além da manutenção de uma prática gerencial tradicional que enfatiza
uma simples logística de pessoas, na qual os gestores apresentam unidades ou
departamentos de cunho administrativo caracterizados por forte burocratização e
escassa capacidade criativa e de inovação (RIBEIRO, 1993).
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GRÁFICO 25 – Ser criativo e inovador, contribuindo para a produção de um
conhecimento mais crítico e transformador

Fonte: Dados da pesquisa.

O GRÁF.25 mostra que 73% dos pesquisados apresentam pouca ou
nenhuma limitação/dificuldade em ser criativo e inovador no trabalho, enquanto 27%,
certo nível de limitação/dificuldade nesse aspecto.
A

criatividade

e

a

inovação

são

características

de

pessoas

empreendedoras, que, segundo Dornelas (2003), apresentam, em sua essência, a
capacidade de fazer diferente, empregar os recursos disponíveis de forma criativa,
assumir riscos calculados, buscar oportunidades e inovar.
Nesse sentido, diz Aguiar (1992) que as necessidades de motivação no
trabalho estão diretamente relacionadas com a tarefa ou o trabalho e tratam das
necessidades de desenvolvimento do potencial humano e da realização de
aspirações individuais de liberdade, criatividade e inovação.
A motivação é um gap para que o colaborador desenvolva a criatividade e
a inovação para a execução do seu trabalho, aspecto esse que disponibiliza, no
caso do docente, as ferramentas necessárias à elaboração de um conhecimento
mais crítico que transforme seus alunos e a si mesmo.
Com relação à análise e ao julgamento das situações de aprendizagem
de forma crítica e com base em valores e princípios éticos, 82% dos docentes
pesquisados consideraram ter pouca ou nenhuma limitação/dificuldade. Os outros
18% assumiram apresentar algum nível de limitação/dificuldade no que se refere a
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esse aspecto (cf. GRÁF.26).
GRÁFICO 26 – Sempre analisar criticamente as situações de aprendizagem, julgando com base em
valores e princípios éticos

Fonte: Dados da pesquisa.

Na teoria de Paulo Freire, encontra-se a essência do conceito da
Pedagogia Progressista Libertadora, em que a educação se configura como um
instrumento de transformação e crítica das realidades sociais. Nesse sentido, o
docente possui papel fundamental no processo de avaliação das situações de
aprendizagem em que os conteúdos, além de representarem possibilidades de
transformação, devem trazer consigo os ingredientes éticos e morais tão
deteriorados na sociedade atual.
Concernente à teoria da Pedagogia Libertadora, Freire (2003) considera
que sua metodologia consiste em uma atividade pedagógica promotora de
discussões de temas sociais e políticos, por meio do método dialógico, utilizado para
um despertar de consciência política de todos os indivíduos.
Questiona-se, portanto, o que seria o processo ensino-aprendizagem
senão um instrumento que liberta os homens da ignorância, do ópio, da ilusão e de
todas as amarras que os prendem, suprimindo-lhes a expansão da consciência e da
busca por novas e vibrantes possibilidades.
A formação continuada dos profissionais da educação superior é garantia
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de um conhecimento mais apurado, atualizado e sintonizado com as novas
exigências impostas por uma realidade cada vez mais globalizada e globalizante.
Os resultados da pesquisa revelam que 71% dos docentes não possuem
limitação/dificuldade em se dedicarem ao processo de formação continuada e que
29% apresentam determinado nível de limitação/dificuldade quanto a esses
aspectos. (cf. GRÁF.27).
GRÁFICO 27 – Dedicar-se ao processo de formação continuada, buscando o aperfeiçoamento
e a especialização profissional

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com Demo (1994), a formação continuada dos profissionais do
ensino, ao constituir-se polo para uma dinâmica social de formação contínua, faz-se
indispensável para que os conhecimentos sejam compartilhados, contribuindo
significativamente para a melhoria na qualidade da prática educativa, sendo, em
dado momento, compreendida como uma atividade em que o engajamento não é
facultativo, mas de primordial relevância.
Ainda na visão de Demo (1994), o profissional da educação deve estar
atento e aberto a todas e quaisquer oportunidades que o levem a se desenvolver
tanto no plano pessoal, profissional e cognitivo, quanto no plano humano de sua
atuação, e ser partícipe delas.
Portanto, a formação continuada de professores consiste em um processo
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que agrega a comunidade docente que optou por convergir seus esforços na busca
de uma nova práxis, novas ideias e formas alternativas de se conceber as relações
profissionais e também as relações interpessoais da vida.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os profissionais da educação precisam adotar uma metodologia que seja
capaz de fundir teoria e prática em uma ação transformadora, ou seja, devem
representar o diferencial que consiga estabelecer os vínculos necessários para que
os educandos possam perceber o momento histórico que vivem, atuando ativamente
sobre ele, para que se tornem agentes transformadores da realidade.
Para tanto, é indispensável que esses profissionais dominem suas
competências e as desenvolvam para que sejam capazes de atribuir o máximo de
valor a seus trabalhos, representando o diferencial de qualidade no âmbito de suas
ações.
A problemática que inspirou e serviu de motivação para a presente
pesquisa encontra fundamento em limitações e dificuldades acerca do domínio das
competências exigidas dos profissionais de uma instituição de ensino superior
quanto à execução de suas funções e quais as perspectivas desses profissionais
quanto ao domínio e à importância que eles atribuem a tais competências.
A pesquisa de campo realizada com os profissionais da IES foi conclusiva
no sentido de validar a problemática elaborada para o trabalho, pois foi capaz de
verificar com significativo nível de precisão, as limitações e o domínio que os
docentes possuem sobre suas competências e aquelas exigidas pelo cargo para
atuação na instituição.
No tocante aos objetivos do presente trabalho, foram atendidos no
momento em que se identificaram limitações, dificuldades, a importância e o domínio
das competências pelos profissionais pesquisados. Foi possível mensurar o nível de
importância das competências docentes (na perspectiva desses) relacionadas ao
cargo e qual o nível de importância atribuído por eles, inclusive o nível de domínio
das mesmas.
Considerando os resultados da pesquisa, quanto às competências
profissionais exigidas pelo cargo, os docentes atribuíram níveis elevados de
importância e domínio no que se refere à criação e à transmissão de valores para a
comunidade acadêmica, ao desenvolvimento de ações que promovam a troca de
experiências e compartilhamento de conhecimentos, à administração de conflitos e à
capacidade de arbitrar situações que exijam poder de conciliação. Também

85

atribuíram níveis elevados de importância e domínio a competências como a
mobilização de recursos humanos e materiais para o desenvolvimento do trabalho, à
disponibilidade para aperfeiçoar-se e especializar-se nas áreas de conhecimento
que atuam, comprometendo-se com o trabalho que visa à promoção da missão
institucional.
Passando à análise das competências do docente, os profissionais
pesquisados atribuíram níveis elevados de importância e domínio de competências
como saber organizar e dirigir situações relacionadas ao processo ensinoaprendizagem, administrar a progressão e o desenvolvimento da aprendizagem dos
acadêmicos, promover o envolvimento dos discentes com o processo de
aprendizagem, apresentando poder de decisão e firmeza nas tomadas de decisão
com habilidade e segurança. Ainda consideraram importante dominar competências
como o envolvimento nos processos decisórios que levem ao melhoramento do
ambiente institucional, saber utilizar novas tecnologias com criatividade para a
produção de um conhecimento mais crítico e realista e também acreditam na
necessidade de se assumirem os deveres e enfrentarem os dilemas éticos da
profissão com persistência e autocontrole.
Considerando os níveis de limitações e dificuldades dos docentes
pesquisados com relação ao domínio das competências, observou-se que os
docentes pesquisados apresentaram, em média, níveis de dificuldades que variaram
entre 22% e 33% no que se refere a limitações e dificuldades acerca das
competências

pesquisadas.

Entre

67%

e

78%

não

apresentaram

níveis

consideráveis de dificuldades e domínio quanto às competências analisadas.
Os aspectos analisados relacionam-se à competência de criar, coordenar
e transmitir situações relacionadas à aprendizagem, em que 22% dos docentes
alegaram possuir um determinado nível de dificuldade ou limitação quanto ao seu
domínio. Em seguida, foi analisada a competência de gerenciar as habilidades para
integrar os diversos atores envolvidos no processo de geração do conhecimento, na
qual outros 22% responderam que possuem algum nível de dificuldade. Quanto à
motivação de discentes e colegas de trabalho na busca pela excelência no processo
ensino-aprendizagem, 33% dos docentes pesquisados apresentaram algum nível de
dificuldade/limitação. No que se refere ao processo de tomada de decisão com
firmeza, habilidade e segurança, 77% dos docentes responderam que não
apresentam limitação/dificuldade. Também foram significativos os resultados quanto
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à competência para aperfeiçoar os processos de comunicação necessários à
colaboração entre os atores do processo que apresentaram resultados positivos.
Os docentes pesquisados apresentaram níveis reduzidos de limitações ou
dificuldades quanto a ser criativo e inovador, contribuindo para a produção de
conhecimento mais crítico e transformador. A análise crítica de situações de
aprendizagem foi uma competência em que os docentes não apresentaram nível
considerável de limitação/dificuldade. Por fim, a dedicação ao processo de formação
continuada buscando o aperfeiçoamento profissional foi uma competência em que
os docentes apresentaram o maior nível de dificuldade/limitação, que foi de 33%.
Dessa forma, pode-se considerar que os objetivos e a problemática que
norteou a presente pesquisa foram plenamente atendidos, a partir do momento em
que foi possível verificar que os docentes apresentam altos níveis de domínio sobre
suas competências, além daquelas exigidas pelo cargo, ao mesmo tempo em que
apresentaram baixos níveis de limitações e dificuldades com relação às
competências pesquisadas.
Apesar dessa constatação, é importante que a instituição mantenha a sua
equipe de profissionais docentes sempre qualificados, promovendo cursos de
aperfeiçoamento profissional, para que possam aprimorar seus conhecimentos e
competências buscando a excelência no processo ensino-aprendizagem.
A linha de investigação bem como a metodologia da pesquisa foram
essenciais para se chegar aos resultados apresentados, ou seja, foi possível a
mensuração da importância que os docentes atribuíram a cada competência, e
mostraram-se ainda os níveis de domínio e limitações dos profissionais com relação
a cada uma delas. Assim, de posse desses resultados, a instituição poderá lançar
mão de programas de aperfeiçoamento das competências de cada docente, na
busca de manter o seu corpo docente atualizado e qualificado.
Por fim, cabe destacar algumas limitações da pesquisa. Acredita-se que
uma fase qualitativa de campo seria importante, na medida em que o contato com o
corpo docente mediante entrevistas daria uma visão mais intensa dos sentimentos,
concepções e motivações dos professores, ajudando a entender de forma mais
abrangente a questão das competências, e a complementar a fase quantitativa.
Outra limitação se deve ao fato de apenas ter se estudado uma IES, já que o estudo
nas demais instituições da cidade traria um conhecimento mais amplo acerca das
competências e, assim, possibilitaria um melhor entendimento.

87

Sugere-se, assim, que futuros pesquisadores e/ou estudiosos do tema
desenvolvam estudos semelhantes ou se aprofundem nesse no sentido de expandir
conhecimentos na área das competências docentes.

88

REFERÊNCIAS

AGUIAR, M. A. F. Psicologia aplicada à administração. São Paulo: Excellus e
Consultoria, 1992.
ARROYO, M. G. Educação e cidadania. 5.ed. São Paulo: Cortez, 1995.
BARBOSA, A. C. Q. Utopia com os pés no chão? A gestão de competências pela
perspectiva social experiências setoriais no Brasil. Revista Organização &
Sociedade, Salvador, v.14, n.43, p.77-87, out./dez. 2007. Disponível em:
<www.revistaoes.ufba.br/viewarticle.php?id=357> Acesso em: 15 dez. 2011.
BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao
estudo da psicologia. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
BRANDÃO, H. P.; GUIMARÃES, T. A. Gestão de Competências ou Gestão de
Desempenho: tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo construto.
Revista de Administração de Empresas - RAE, São Paulo, v. 41, n. 1, p. 8-15,
jan./mar. 2001. Disponível em: <http://rae.fgv.br/rae/vol41-num1-2001/gestaocompetencias-gestao-desempenho-tecnologias-distintas-ou-instrumentos-mesm>.
Acesso em: 25 dez. 2011.
BRANDÃO, H. P.; ANDRADE, J. E. B. Causas e efeitos da expressão de
competências no trabalho: para entender melhor a noção de competências. Revista
de Administração Mackenzie-RAM, São Paulo, v.8, n.3, p. 32-49, 2007.
CAMPOS, D. M. S. Psicologia da aprendizagem. 26.ed. Rio de Janeiro: Vozes,
1998.
CARBONE, P. P. et al. Gestão por competências e gestão do conhecimento.
3.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009.
CARDOSO, G. S. Mapeamento das competências funcionais: estudo de caso em
uma empresa de celulose e papel. 2006. 171f. Dissertação (Mestrado em
Engenharia de Produção) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta
Grossa-PR,
2006.
Disponível
em:
<http://www.pg.utfpr.edu.br/dirppg/ppgep/dissertacoes/arquivos/40/Dissertacao.pdf>
Acesso em: 20 dez. 2011.
CAVALCANTI, V. L. et al. Liderança e motivação. 2.ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV,
2009.

89

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6.ed. São Paulo: Makron
Books, 2010.
CHAUÍ, M. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 3.ed. São
Paulo: Moderna, 2000.
COLOMBO, S. S. et al. Gestão educacional: uma nova visão. Porto Alegre: Artmed,
2004.
CRISTÓVAM, M. C. T. Gestão educacional. São Paulo: Artmed, 2004.
CUNHA, M. I. O bom professor e sua prática. Campinas: Papirus, 1996.
DADOY, M. As noções de competência e competências à luz das transformações na
gestão da mão-de-obra. In: TOMASI, A (Org.). Da qualificação à competência:
pensando o século XXI. Campinas, SP: Papirus, 2004. p.105-142.
DEMO, P. Educação e qualidade. Campinas: Papirus, 1994.
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor,
inovar e se diferenciar na sua empresa. 6.ed. Rio de Janeiro: Cultura, 2003.
DUTRA, J. S. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas
na empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2004.
DUTRA, J. S. Gestão de pessoas com base em competências. São Paulo: Gente,
2001.
FIGUEIREDO, A. M.; SOUZA, S. R. G. Como elaborar projetos, monografias,
dissertações e teses: da redação científica à apresentação do texto final. Rio de
Janeiro: Lúmen Juris, 2005.
FLUERY, M. T.; FLEURY, A. Construindo o conceito de competência. Revista de
Administração Contemporânea. Vol. 5, 2001, p. 183-196.
FLEURY, A. Estratégias empresariais e formação de competências: um quebracabeça caleidoscópico da indústria brasileira. São Paulo: Atlas, 2000.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
26.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

90

GIACOBBO, E. M. Ações implementadas a partir do mapeamento de
competências no setor de produção: o caso da Cia. Iguaçu de Café Solúvel.
2005. 117f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa-PR, 2005. Disponível em:
<www.pg.utfpr.edu.br/dirppg/ppgep/dissertacoes/arquivos/6/Dissertacao.pdf>
Acesso em 20 dez. 2011.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2007.
HADDAD, S. Ensino supletivo. In: Educação e Sociedade. São Paulo: Cortez,
1985.
HAMEL G.; PRAHALAD, C. K. Competindo pelo futuro: estratégias inovadoras
para obter o controle do seu setor e criar os mercados de amanhã. Rio de Janeiro:
Campus, 2005.
HENGEMÜHLE, A. Gestão de ensino e práticas pedagógicas. Petrópolis-RJ:
Vozes, 2004.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. Metodologia do trabalho científico. 6.ed. São
Paulo: Atlas, 2001.
LE BOTERF, G. Desenvolvendo a competência dos profissionais. Porto Alegre:
Artmed, 2003.
LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos
conteúdos. São Paulo: Loyola, 1990.
LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5.ed. Goiânia:
Alternativa, 2004.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas,
estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003.
LOWMAN, J. Dominando as técnicas de ensino. São Paulo: Atlas, 2004.
LÜCK, H. Liderança em gestão escolar. 4.ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2010.
LUCKESI, C. C. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994.
MACHADO, N. J. Educação: competência e qualidade. São Paulo: Escrituras, 2009.

91

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo:
Atlas, 2000.
NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação do conhecimento na empresa: como as
empresas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis-RJ: Vozes, 2007.
PAÍN, S. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. Trad. Ana
Maria Netto Machado. Porto Alegre: Artmed, 2008.
PAIVA, K. C. M. Gestão de competências e a profissão docente: um estudo em
universidades no Estado de Minas Gerais. 2007. 278f. Tese (Doutorado em
Administração) – Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de
Minas
Gerais,
Belo
Horizonte,
2007.
Disponível
em:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/EOSA-76BJ82. Acesso em:
25 dez. 2012.
PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes
Médicas Sul, 1999.
PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes
Médicas Sul, 2000.
PETER, L. J. A competência ao alcance de todos: como ser criativo, confiante e
competente. Trad. Carlos Lage. 4.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1994.
PIMENTA, S. G.; ANASTASIOU, L. G. C. Docência no ensino superior. São Paulo:
Cortez, 2002.
PDI-INESC. Plano de Desenvolvimento Institucional. Instituto de Ensino Superior
Cenecista. Unaí/MG: INESC, 2012.
RAMOS, M. N. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? São
Paulo: Cortez, 2001.
RIBEIRO, W. E. O Endomarketing em Instituições Financeiras: um estudo de
caso no Banco do Brasil. 1993; 291f. Dissertação (Mestrado em Administração) –
Universidade de Brasília, Brasília, 1993.
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999.

92

RIOS, T. A. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. 5.ed.
São Paulo: Cortez, 2005.
RIOS, T. A. Ética e competência. 7.ed. São Paulo: Cortez, 1999.
ROBBINS, S. P. Comportamento organizacional. 9.ed. São Paulo: Prentice Hall,
2001.
ROCHE, J. A dialética qualificação-competência: estado da questão. In: TOMASI, A
(Org.). Da qualificação à competência: pensando o século XXI. Campinas, SP:
Papirus, 2004. p.33-50.
SAMPAIO, J. R. Uma “arqueologia” do conceito de competência na realidade norteamericana. In: PAULA, C. P. A.; MORAES, L. F. R. (Org.). Administração
contemporânea: desafios e controvérsias. Pedro Leopoldo: Tavares Editora, 2009.
p.07-10.
SANDER, B. Administração da Educação no Brasil: evolução do conhecimento.
Brasília: ANPAE/Edições UFC, 1981.
SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 8.ed. Campinas:
Autores Associados, 2003.
SENGE, M. P. A quinta disciplina: arte, teoria e prática da organização de
aprendizagem. 16.ed. São Paulo: Best Seller, 2004.
TRIVIUM. In: TRIVIUM – Estudos Interdisciplinares. Clínica e Teoria Psicanalítica.
Disponível em: <http://www.uva.br/trivium>. Acesso em: 20 jan. 2013
VASCONCELOS, M. C. R. L. Cooperação universidade-empresa na pósgraduação: contribuição para a aprendizagem, a gestão do conhecimento e a
inovação na indústria mineira. 2000. 248f. Tese (Doutorado em Ciências da
Informação) – Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, 2000.
VASCONCELOS, M. C. R. L. (Org.). Gestão estratégica da informação, do
conhecimento e das competências no ambiente educacional. Curitiba: Juruá,
2008.
VERGARA, S. C. Gestão de pessoas. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003.

93

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2.ed. Porto Alegre: Bookman,
2002.
ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
ZABALZA, M. A. O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas. Porto
Alegre: Artmed, 2004.
ZARIFIAN, P. Objetivo competência: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001.
ZUNIGA, V. F. 40 perguntas sobre competência laboral. Montevidéu: Cintefor,
2004. Disponível em: <http://www.cintefor.org.uy>. Acesso em 10 out. 2012.

94

APÊNDICES

95

APÊNDICE A – Questionário dos aspectos pessoais e níveis de importância e
domínio das competências

A seguir é exposto o instrumento de pesquisa que visa avaliar o nível de
importância das competências profissionais e do docente atribuído pelos docentes
pesquisados assim como o domínio que cada um desses possui sobre cada
competência especificada.
Para responder sobre as competências, observar as seguintes regras:
a) No primeiro quadro estão relacionados os aspectos pessoais e
profissionais do docente (gênero, formação, tempo de profissão etc.)
b) No segundo quadro, as primeiras dez questões estão relacionadas às
competências profissionais exigidas pelo cargo ocupado, devendo o
docente atribuir um nível de importância, o qual varia de 1 (sem
importância) a 5 (muito importante); também deverá atribuir o nível de
domínio que possui sobre cada competência variando de 1 (nenhum
domínio) a 5 (total domínio).
c) As dez últimas questões estão relacionadas às competências do docente
para o desempenho da sua função, adotando os mesmos critérios das
questões anteriores, para a atribuição do nível de importância e nível de
domínio sobre cada competência.

Aspectos pessoais e profissionais do docente

Gênero
Formação
Tempo de profissão
Tem outra profissão além da docência
Trabalha em outra instituição de ensino
O que é mais importante para o docente

Masculino
Graduação

Feminino

Especialista

Menos de 5 anos

Mestre

Mais de 5 anos

Doutor
Mais de 10 anos

Sim

Não

Sim

Não

Conhecimento

Competência
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Competências profissionais exigidas pelo cargo

Importância

Domínio

Saber criar e transmitir valores para a comunidade acadêmica
(discentes, colegas de trabalho e direção)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Desenvolver ações que promovam o trabalho em grupo, troca de
experiências e compartilhamento de conhecimento

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Administrar conflitos e arbitrar situações que exijam capacidade e
espírito de conciliação

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Mobilizar recursos humanos e materiais para o desenvolvimento do
seu trabalho

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Estar disposto a aprender, aperfeiçoar-se e especializar-se nas
áreas de conhecimento em que atua

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Comprometer-se com a sua função com o objetivo de promover a
missão institucional

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Assumir as responsabilidades inerentes à sua função

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Competências do docente para o desempenho da função

Importância

Domínio

Saber organizar e dirigir situações relacionadas ao processo ensinoaprendizagem

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Administrar a progressão e o desenvolvimento da aprendizagem dos
acadêmicos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Promover o envolvimento dos discentes com o processo de
aprendizagem

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Apresentar poder de decisão e firmeza nas tomadas de decisão com
habilidade e segurança

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Envolver-se nos processos decisórios e de melhoramento do
ambiente institucional

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Utilizar novas tecnologias com criatividade, contribuindo para a
produção de um conhecimento mais crítico e realista

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Assumir os deveres e enfrentar os dilemas éticos da profissão com
persistência e autocontrole

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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APÊNDICE B – Questionário dos níveis de limitações e dificuldades dos
docentes quanto ao domínio das competências

O questionário a seguir visa avaliar o nível de limitação e dificuldade dos
docentes para lidarem com as competências atribuídas pelos docentes.
Os critérios para avaliação devem observar as seguintes regras:
a) Os níveis de limitações e/ou dificuldades estarão representados por uma
escala que transita de 0 e 10.
b) O nível “0” representa nenhuma limitação ou dificuldade, enquanto o nível
“10” representa total limitação ou dificuldade com relação à competência.
c) O docente deverá, dessa forma, mensurar na escala o seu nível de
limitação ou dificuldade com relação àquela competência.

Competências

Nenhuma
limitação/dificuldade

Total
limitação/dificuldade

Criar, coordenar e transmitir situações relacionadas aos processos
de aprendizagem

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gerenciar habilidades capazes de proporcionar a integração de
todos em torno da atividade geradora de conhecimentos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Promover a motivação dos discentes e dos colegas de trabalho na
busca da excelência do processo ensino-aprendizagem

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Assumir e tomar, com firmeza, habilidade e segurança as decisões
necessárias ao bom andamento das atividades institucionais

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aperfeiçoar os processos de comunicação capazes de proporcionar
maior nível de colaboração entre as pessoas

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ser criativo e inovador, contribuindo para a produção de um
conhecimento mais crítico e transformador

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sempre analisar criticamente as situações de aprendizagem,
julgando com base nos valores e princípios éticos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dedicar-se ao processo de formação continuada, buscando o
aperfeiçoamento e a especialização profissional

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

