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RESUMO 
 
 
 

As mudanças ocorridas no âmbito educacional foram significativas para a profissão 
docente. A preocupação com o aluno, a aprendizagem e as competências 
necessárias para o desempenho das funções e os resultados obtidos na instituição 
de ensino têm sido tema de estudos e discussões no cenário nacional. Os debates 
sobre a educação levam em consideração diversas instituições e documentos, tais 
como, Banco Mundial, UNESCO, Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
Relatório Attali (França). Os diversos fatores inerentes ao tema passam a exigir 
novos conhecimentos e habilidades dos profissionais, assim como tensões, 
exigências e desafios diferenciados à educação, indicando a necessidade de se 
promoverem mais pesquisas, em especial no que tange à produção de 
conhecimento e à formação profissional. Essas relações modernas no mundo 
profissional exigem desempenhos cada vez mais complexos, especialmente no 
ensino fundamental. As instituições passaram a priorizar o desenvolvimento de 
competências dos profissionais cuja atividade principal é o ensino. Isso porque a 
atuacão do professor impacta diretamente os alunos e as instituições. Desse modo, 
a formação dos professores atuantes na educação tem sido objeto de inúmeras 
reflexões, sobretudo a partir da década de 1990, com a publicação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), a qual se tornou o marco 
para o estabelecimento das diretrizes e bases da educação nacional. Este estudo 
teve por objetivo identificar as competências requeridas dos docentes da educação 
básica para a realização de suas funções e analisar de que forma elas influenciam o 
desempenho das instituições de ensino. O método da pesquisa consistiu na 
elaboração de pesquisa bibliografica, documental e de campo. Para a pesquisa de 
campo, utilizou-se como instrumento de coleta um questionário estruturado com 20 
questões de múltipla escolha, utilizando-se a escala Likert. Os resultados apurados 
do questionário foram tabulados e apresentados no formato de tabelas. A educação 
básica tem passado por sensíveis mudanças. O aluno tem sido o foco principal e o 
docente assume papel decisivo ao transmitir seus conhecimentos e construir seu 
processo de ensino-aprendizagem, além de desenvolver as competências 
necessárias para atuar nesse cenário. As estratégias utilizadas para o 
desenvolvimento dos professores na educação básica precisam ser mais bem 
exploradas. Já as instituições de ensino precisam melhorar o monitoramento das 
competências do docente, incrementar a presença de especialistas que possam 
discutir suas dificuldades enfrentadas e auxiliá-lo no desenvolvimento de suas 
competências que se encontrem fragilizadas. As competências do professor da 
educação básica influenciam o desempenho da instituição. Por isso, ele precisa ter 
segurança, competência e conhecimento para exercer a função. Um professor bem 
preparado irá superar suas dificuldades e estimular seus alunos. A educação, ou a 
formação continuada, sob o olhar dos professores, é fundamental. Porém, a 
instituição deixa a desejar no sentido de incentivar os docentes a buscarem essa 
capacitação. Os professores tem sido os responsáveis por administrar sua própria 
formação contínua, principalmente considerando que essa trajetória continuada de 
“habilidades” e “conhecimentos” é que constitui os pilares do desenvolvimento do 
processo de ensino e aprendizagem. 
 
 

Palavras-chave:  Competência.  Docente.  LDB.  



 
 
 

ABSTRACT  
 
The changes in the educational field were significant for the teaching profession. The 
concern with the student learning and the skills necessary for the performance of the 
functions and the results obtained in the institution of education has been the subject 
of studies and discussions on the national scene. The debates on education take into 
consideration various institutions and documents, such as the World Bank, 
UNESCO, the Universal Declaration of Human Rights and Report Attali (France). The 
various factors inherent to the theme are replaced require new knowledge and 
abilities of professionals. Well as voltages, differentiated demands and challenges to 
education, indicating the need to promote research in the field described, in particular 
in terms of the production of knowledge and professional training. These modern 
relations in the professional world require increasingly complex performances. 
Especially in the fundamental school, the institutions began to prioritize the 
development of skills of professionals whose main activity is the teaching. This is 
because the reach of professor directly impacts the students and the institutions. In 
this way, the training of the teachers working in education has been object of 
countless reflections, especially from the decade of 1990, with the publication of the 
Law of National Education Bases and Guidelines (Law 9394/96), which has become 
the milestone for the establishment of guidelines and bases of the national education. 
This study aims to identify the skills required of teachers of basic education in the 
performance of its functions and to examine how they influence the performance of 
the institutions of higher education. The research method consisted of drawing up 
research bibliografica, documentary and field. For the field survey, used as 
instrument of collection: structured questionnaire constuído per 20 multiple-choice 
questions, using the Likert scale for the issues. The questionnaires were tabulated 
and presented in the form of tables. The basic education has passed through 
sensitive changes. The student has been the main focus and learning needs to have 
meaning. The teacher assumes decisive role to transmit their knowledge and build 
your teaching-learning process, as well as developing the skills needed to act in this 
scenario. The strategies for the development of teachers in basic education need to 
be further explored, because higher education institutions need to improve 
monitoring of the competences of the teaching staff, increasing the presence of 
specialists that can discuss the difficulties encountered and to promote the 
professional advancement and to assist in the development of competences that are 
fragile. The competences of the teacher in the basic education influence the 
performance of the institution. They need to have security, competence and 
knowledge to exercise the function. A professor well prepared will overcome their 
difficulties and stimulate their students. Education, or the continued education, under 
the gaze of the teachers, is fundamental. However the institution leaves the wish to 
encourage teachers in search of this training. Teachers are responsible for 
administering their own ongoing training, especially considering that this continued 
trajectory of "skills" and "knowledge" is that constitute the pillars of the development 
of the process of teaching and learning. 
 
 

Keywords:  Competence,  Professor,  LDB.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

As mudanças ocorridas no âmbito educacional tais como alterações determinadas 

pela LDB Lei de Diretrizes Básicas para a profissão docente tais como, exigencia de 

titulação, a preocupação com o aluno, a aprendizagem e as competências 

necessárias para o desempenho das funções bem como resultados obtidos na 

instituição de ensino têm sido tema de estudos e discussões no cenário nacional. 

 
 

Catani e Oliveira (2002) ensinam que os debates sobre educação levam em 
 

consideração diversas instituições e documentos, tais como, Banco Mundial, 

UNESCO, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e Relatório Attali (França). 

Os conteúdos dessas discussões incorporam diversas questões, cujas relações se 

tornam indissociáveis. Os autores ressaltam os seguintes pontos: ampliação da 

demanda, em termos tanto qualitativos quanto quantitativos, cujas necessidades 

encontram-se cada vez mais diversificadas; mudanças no que diz respeito a 

objetivos e funções da educação no século XXI; e espaço da escola frente às 

evoluções tecnológicas. 

 
 

Os diversos fatores inerentes ao tema passam a exigir novos conhecimentos e 

habilidades dos profissionais, que, segundo Catani e Oliveira (2002), espelham 

diferentes elementos do cenário atual, assim como tensões, exigências e desafios 

diferenciados à educação, indicando a necessidade de se promoverem pesquisas no 

campo descrito, em especial no que tange à produção de conhecimento e à 

formação profissional. 

 
 

Essas relações modernas no mundo profissional exigem desempenhos cada vez 
 

mais complexos. Especialmente no ensino fundamental, as instituições passaram a 

priorizar o desenvolvimento de competências dos profissionais cuja atividade 

principal é o ensino. Isso porque a atuacão do professor impacta diretamente os 

alunos e as instituições. A formação dos professores atuantes na educação tem sido 

objeto de inúmeras reflexões, sobretudo a partir da década de 1990, com a 

publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), a qual 

se tornou o marco para o estabelecimento das diretrizes e bases da educação 

nacional. 
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Estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu art. 62: 
 

“A formação de docentes da educação básica far-se-á em nível superior, com curso 

de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação [...]”, admitindo-se a formação mínima de nível médio, na modalidade 

Normal, para o exercício do magistério na Educação Infantil e no primeiro segmento 

do ensino fundamental. 

 
 

A LDB estipulou o prazo de dez anos (que se findou em 2006) para o cumprimento 

dessa meta, conforme § 4º do art. 87: “[...] Até o fim da Década da Educação 

somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados pelo 

treinamento em serviço”. Dados fornecidos pelo Educacenso 2007 revelam que 

quase um terço dos professores da educação básica das redes pública e particular 

no Brasil não tem formação adequada. Do total de 1,977 milhão de docentes, 638,8 

mil (32,19%) ensinam sem diploma universitário (Brasil, 2007). 

 
 

As novas práticas profissionais exigem do professor: preparação teórica consistente 

e atual para atuar como intelectual crítico na contextualização sociocultural de suas 

aulas e na transformação social mais ampla; atuação como investigador, analisando 

suas práticas docentes, revendo as rotinas, e inventando novas soluções; 

desenvolvimento de habilidades de participação grupal e de tomada de decisões, 

seja na elaboração do projeto pedagógico e da proposta curricular, seja nas várias 

atividades da escola, por exemplo, execução de ações, análise de problemas, 

discussão de pontos de vista e avaliação de situações (Libâneo, 2004). O 

desenvolvimento de competências se faz em relação tanto ao conhecimento quanto 

às habilidades e atitudes. 

 
 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, incluindo esta introdução em que 

se apresentam a problematização, os objetivos, e justificativa do estudo. No 

segundo capítulo descreve-se o referencial teórico. No terceiro capítulo, desevolve-

se metodologia, em que se abordam os procedimentos para a coleta e análise dos 

resultados. No quarto capítulo, procede-se à apresentação e discussão dos 

resultados. No quinto capítulo formulam-se as considerações finais. Seguem-se as 

referências e o apêndice. 
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1.1 Problematização  
 
 
A educação brasileira, em especial a educação básica vive momentos de grandes 
 

transformações em função das reformas que vêm ocorrendo nas últimas décadas, 

como promulgação da Constituição Federal 9.394, de 1988, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), ou Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

organiza e estrutura a educação no Brasil. De acordo com a LDB, a educação 

básica, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio, tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação 

indispensável para o exercício da cidadania e servir de meio para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores. 

 
 

Após as reformas, mediante a universalização do ensino, percebeu-se um aumento 

expressivo do número de matriculas, concomintantemente a uma queda 

considerável do analfabetismo. Além disso, ampliou-se o ensino fundamental para 

nove anos, o que contribuiu para a meta de colocar todas as crianças de 7 a 14 anos 

na escola. 

 
 

Desenvolveram-se ações orientadas para a formação continuada professores de 

formação magistério, por meio de cursos superiores tradicionais, com base no Plano 

Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR), por 

intermédio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), ampliando a oferta de cursos de 

educação superior. Apesar de todas as mudanças, do ponto de vista qualitativo os 

resultados obtidos ainda estão longe do necessário para garantir uma educação de 

qualidade, especialmente quando associados às mudanças sociais e culturais, como 

a crescente ausência dos pais nas escolas, a falta de interesse de professores por 

qualificação e a ocorrência de gestores despreparados para exercer suas funções. 

 
 

Os requisitos para a atuação dos pesquisadores passaram muito além de exigências 

meramente técnicas. Para Zabala e Arnau (2010), eles deverão desenvolver 

competências que se constituirão na intervenção eficaz na realidade educacional, 

mediante ações nas quais são mobilizados, de maneira inter-relacionada, 

componentes atitudinais, procedimentais e conceituais. Especialistas, assim como 

os documentos oficiais, têm atrelado a melhoria da qualidade da educação à 
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formação de professores. Nesse sentido, a Política Nacional de Formação de 
 

Profissionais do Magistério apresentou em seu art. 3º, como primeiro objetivo, 

“Promover a melhoria da qualidade da educação” (Brasil, 2009). 

 
 

Com base em análise de educadores e autoridades, a defasagem de escolaridade 
 

no magistério é um dos problemas mais graves da educação brasileira, o qual afeta 

diretamente os resultados de indicadores que medem a qualidade do ensino. Os 

números revelam bem o problema: quanto maior o percentual de docentes com 

formação inadequada, menor a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). Os piores estados em formação, como Bahia, Maranhão e Pará, 

obtiveram as piores médias do IDEB para o ensino médio: entre 3 e 3,3. De outro 

lado, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, que sustentam os percentuais de 

professores com ensino superior mais elevados, estão posicionados na parte de 

cima da Tabela do IDEB, com notas que vão de 3,8 a 4,2. 

 
 

Apesar dessas constatações, somente após um longo período de treze anos (1996-

2009) é que a União Federal definiu sua Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, por intermédio do Decreto 6.755, 

de 29 de janeiro de 2009. Tal política começou a ser delineada a partir do Decreto nº 

6.094, de 24 de abril de 2007, que dispunha sobre a implementação do Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de 

colaboração com os municípios, o Distrito Federal e os estados, contando com a 

participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de 

assistência técnica e financeira, visando à mobilização social pela melhoria da 

qualidade da educação básica. 

 
 

Nesse contexto das exigências, que têm sido destaque nos cenários nacional e 

internacional, torna-se imprescindível discutir e analisar a competência pedagógica 

individual e a docência básica. Para Masetto (2006, p. 11), “só recentemente os 

professores começaram a se conscientizar de seu papel de docente do ensino 

básico no país”, exigindo capacitação própria e específica, que não se restringe a ter 

um diploma de bacharel ou, mesmo, de mestre ou doutor para o exercício da 

profissão. 
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Percebe-se uma mobilização na busca pela profissionalização dos professores, o 
 

que exige da instituição de ensino o desenvolvimento de programas direcionados à 

aquisição das comptências necessárias para o alcance dos objetivos tanto da 

instituição como da educação como um todo. 

 
 

Em outra vertente, verifica-se maior competitividade no setor educacional e 

exigência dos clientes. Assim, exigem-se das instituições adaptabilidade e 

proatividade para sobreviverem e crescerem neste mercado. Isso vai exigir de 

gestores e professores novas posturas para uma efetiva adequação a essa 

realidade. 

 
 

No contexto das reformas educacionais, especialistas, assim como os documentos 

oficiais, têm atrelado a melhoria da qualidade da educação básica à formação de 

professores. Nesse sentido, a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério apresentou, em seu art. 3º, como primeiro objetivo, “Promover a melhoria 

da qualidade da educação (Brasil, 2009)”. 

 
 

Diante do exposto, apresenta-se o seguinte problema de pequisa: Quais são as 

competências requeridas dos docentes da educação básica para a realização de 

suas funções? 

 
 
1.2 Objetivos  
 
 
Para responder ao problema de pesquisa, foram definidos os objetivos geral e 

específicos. 

 
 

1.2.1 Objetivo  geral  
 
 

� Identificar as competências requeridas dos docentes da educação 
 

básica para a realização de suas funções 
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1.2.2 Objetivos  específicos  
 
 

1. Identificar os requisitos da Lei de Diretrizes Básicas (LDB) formais e o Plano 

Pedagógico para as competências do docente da educação básica (ensino 

fundamental); 

2. Identificar as competências requeridas pelo exercício profissional, na 

percepção de professores, coordenadores e diretores; 

3. Identificar como as competências requeridas foram consideradas na seleção, 

avaliação e desenvolvimento dos professores; 

4. Identificar de que forma as competências dos professores influenciam o 

desempenho das instituições de ensino. 

 
 

1.3 Justificativa  
 
 
O termo competência tem sido amplamente discutido em diversas esferas da 

sociedade. Ouve-se muito falar de competências de maneira tanto formal quanto 

informal, quer seja nas escolas ou nas empresas. Aprender sobre competências é 

fundamental para que se possa direcionar o desenvolvimento pessoal e profissional. 

Cabe ressaltar que o mercado de trabalho procura por pessoas competentes para 

assumirem postos de trabalho. Tal exigência se evidencia em função dos modernos 

modelos de gestão, em que as organizações necessitam de profissionais 

qualificados, intelectual, técnica, e emocionalmente. 

 
 

Partindo do princípio de que cada pessoa é única e possui características distintas, 

cabe às instituições aplicar ações e ferramentas para lidar com essa diversidade, a 

fim de permitir-lhe desenvolver seus talentos, para refletir as expectativas delas. 

Para isso, é necessário que essas instituições saibam identificar as competências 

profissionais de cada funcionário e fazer com que seu desempenho reflita nos 

resultados coletivos delas. Segundo Carbone (2006, p. 49), “gestão por competência 

são os esforços para que as competências humanas possam gerar e sustentar as 

competências organizacionais necessárias à consecução dos objetivos estratégicos 

da organização”. 
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A competência engloba um conjunto de saberes e habilidade; é um saber-fazer 
 

relacionado à prática do trabalho. As habilidades são essenciais da ação, mas 

demandam domínio de conhecimentos. Assim, a resolução de determinado 

problema envolve várias habilidades. No âmbito educacional, a competência está 

relacionada ao aumento de responsabilidade das instituições de ensino na 

organização dos currículos e das metodologias que propiciam a ampliação da 

capacidade de resolver problemas novos, comunicar ideias e tomar decisões. 

 
 

Como justificativa acadêmica, acredita-se que esta pesquisa possa proporcionar 
 

contribuições teóricas e práticas para a academia, considerando a necessidade de 

se discutir a competência dos docentes e o modo como isso afeta o desempenho 

das instituições de ensino. 

 
 

Como justificativa pessoal e profissional, espera-se que este estudo seja relevante 

para as instituições de ensino, considerando o quadro de competitividade no ramo 

da educação, as incertezas do mercado e a constante busca pela excelência no 

desempenho profissional do professor. A escolha do tema justifica-se pela atuação 

da autora na educação básica e pela sua percepção diante das dificuldades de 

aprendizagens e das perspectivas e necessidades dos profissionais envolvidos. 
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2 REFERENCIAL  TEÓRICO 
 
 
 

2.1 Competências  
 
 
2.1.1 Competências:  conceitos  e considerações  
 
 
No contexto histórico, o termo competência surgiu na Idade Média, no final do século 

XV, restrinindo-se à linguagem jurídica. Designava a legitimidade e a autoridade do 

tribunal para apreciar e julgar um pleito ou questão. No que tange ao significado, 

vem do latim “competência”, que significa competere (chegar ao mesmo ponto, 

procurar ao mesmo tempo), de com (junto), mais petere (dirigir-se para, disputar, 

procurar, inquirir) (Dadoy, 2004, p. 108). 

 
 

O dicionário Webster (1981, p. 63) define competência como: "qualidade ou estado 

de ser funcionalmente adequado ou ter suficiente conhecimento, julgamento, 

habilidades ou força para uma determinada tarefa". Esta definição, bastante 

genérica, menciona dois pontos principais ligados à competência: conhecimento e 

tarefa. O Dicionário Larrousse define competência como a capacidade decorrente do 

conhecimento que alguém tem sobre um assunto. É a soma de conhecimentos ou 

habilidades, fazendo menção ao direito. Apesenta as palavras aptidão e habilidades 

como sinônimos de competência (Galvez, 2007). 

 
 

A partir do século XVIII, a noção de competência foi ampliada, perdendo a 
 

conotação jurídica e passando a significar a capacidade do indivíduo de pronunciar-

se sobre determinados assuntos, em função do saber e da experiência. No âmbito 

educacional, o termo competência surge a partir de mudanças epistemologicas, 

propiciando o reforço das concepções cognitivas (Dolz & Ollagnier, 2004). 

 
 

Na concepção de McClelland (1973), os estudos iniciados na década de 1970, nos 

Estados Unidos, foram o marco do debate entre psicólogos e administradores ao 

abordarem as competências, ao invés da inteligência. O autor entende que 

competência é uma particularidade do indivíduo que pode ser relacionada a seu 

desempenho na realização de uma tarefa ou a determinada situação, conceito 
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publicado em seu artigo Testing for Competence rather than intelligence (McClelland, 
 

1973). 
 
 
 

Segundo Isambert-Jamati (1997), ao longo dos anos o conceito de competência 

passou a ser utilizado de forma mais genérica para qualificar o indivíduo capaz de 

realizar determinado trabalho. O autor realizou uma pesquisa sobre o uso científico 

do termo competência, na qual e identificou que em alguns momentos é empregado 

para designar os conteúdos particulares de cada qualificação em determinada 

organização de trabalho e em outros momentos é utilizado com diversas 

significações, apresentando, dessa forma, divergências na definição conceitual. 

 
 

Competência significa o conjunto de qualificações que um indivíduo detém para 

executar um trabalho com um nível de excelência, segundo autores como 

McClelland & Dailey (1972) e Boyatzis (1982), em seus estudos realizados nas 

décadas de 1970 e 1980, como afirmam Dutra, Hipólito e Silva (1998). Os autores 

identificaram uma segunda linha de pensamento, em que, em seus, estudos, Le 

Boterf (1999), Zarifian (1996) e Jacques (1990) questionaram o conceito de 

competência, atrelando-o às realizações pessoais. Isto é, àquilo que elas provêm, 

produzem e entregam. Esta linha de raciocínio chega à conclusão de que o fato de 

uma pessoa possuir as qualificações necessárias para executar determinado 

trabalho não garante que tais qualificações serão efetivamente utilizadas e, 

consequentemente, que se realize tal atividade produtiva (Dutra, Hipólito & Silva, 

1998). 

 
 

Na concepção de Woodruffe (1991), existe uma diferença entre as palavras 

competency e competence na língua inglesa. A primeira está relacionada a 

dimensões de comportamento por trás do desempenho percebido como competente. 

Nesse sentido, está ligada às características do indivíduo. A segunda está 

relacionada à designação de áreas de trabalho em que o indivíduo é visto como 

competente; diz respeito ao desempenho no cargo e aos resultados alcançados. 

 
 

Após os estudos de McClelland, ao longo dos anos, surgiram vários pesquisadores 

que escreveram sobre o assunto, produzindo uma grande quantidade de conceitos 

sobre competência (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Principais conceitos sobre o termo competência (2001 – 2009) 
 

 
AUTOR/ ANO 

 
 

Boyatizis; 1982 
 
 
 

Prahalad e 
Hammel, 1990 

 
 
 

Boog, 1991 
 
 

Spencer e 
Spencer, 1993 

 
 

Sparrow e 
Bognanno, 1994 

 
 
 

Parry, 1996 
 
 
 

Sandberg, 1996 
 
 

Levy-Leboyer, 
1997 

 
Magalhães, 1997 

 
 
 

Durand, 1998 
 
 
 

Perrenoud, 1998 
 
 

Prahalad e Hamel, 
1998 

 
 
 
 

Hipólito, 2000 

 
 

CONCEITOS 
 

Competências são aspectos verdadeiros ligados à natureza 
humana. São comportamentos observáveis que determinam, 
em grande parte, o retorno da organização. 
As “competências organizacionais” são competências 
necessárias para cada função e as “competências essenciais” 
seriam aquelas que obedecem aos seguintes critérios: 
oferecem reais benefícios aos clientes; são difíceis de copiar 
e dão acesso a diferentes mercados. 
Competência é a qualidade de quem é capaz de apreciar e 
resolver certo assunto, fazer determinada coisa; significa 
capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade. 
A competência refere-se às características intrínsecas ao 
indivíduo que influenciam e servem de referencial para seu 
desempenho no ambiente de trabalho. 
Competências representam atitudes identificadas como 
relevantes para a obtenção de alto desempenho em um 
trabalho específico, ao longo de uma carreira profissional, ou 
no contexto de uma estratégica corporativa. 
Competência refere-se a um conjunto de conhecimentos, 
atitudes e habilidades relacionadas, que influenciam a 
realização de determinada atividade. Está relacionada à 
performance no trabalho, podendo ser melhorada por meio do 
treinamento e desenvolvimento contínuo. 
A noção de competência é construída a partir do significado 
do trabalho. Portanto, não implica exclusivamente a aquisição 
de competências. 
Competências são repertórios de comportamentos que 
algumas pessoas dominam melhor que outras, o que as 
fazem mais eficazes em uma determinada situação. 
“Conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências que 
credenciam um profissional a exercer determinada função”. 
Competências são conhecimento, habilidades e atitudes 
necessárias para se atingir determinados objetivos; ou seja 
um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
interdependentes e necessárias à consecução de 
determinado propósito. 
A noção de competência refere-se a práticas do quotidiano 
que se mobilizam por meio do saber baseado no senso 
comum e do saber a partir de experiência. 
As competências essenciais são o aprendizado coletivo na 
organização, especialmente como coordenar as diversas 
habilidades de produção e integrar as múltiplas correntes de 
tecnologia. 
O conceito de competência sintetiza a 
mobilização, integração e transferência de conhecimentos e 
capacidades em estoque. Deve adicionar valor ao negócio, 
estimular um contínuo questionamento do trabalho e a 
aquisição de responsabilidades por parte dos profissionais e 
agregar valor em duas dimensões: valor econômico para a 
organização e valor social para o indivíduo. 

C o n c l u s ã o  
 

ÊNFASE 
 

Formação, 
comportamento 

, resultado. 
 

Competências 
organizacionais 
e competências 

essenciais. 
 

Aptidão, 
valores e 
formação. 

 

Formação e 
resultado. 

 
Estratégias, 

ação e 
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Resultado e 
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interação 

 
Comportament 
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formação 

 
 

Formação e 
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Formação e 
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resultados 

 
 
 

Formação,resul 
tados, 

perspectiva, 
dinâmica 
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C o n c l u s ã o  
AUTOR/ ANO 

CONCEITOS ÊNFASE
 

 

“As competências descrevem, de forma holística, a aplicação 
de habilidades, conhecimentos, habilidades de comunicação 
no ambiente de trabalho [...]. São essenciais para uma 

Davis, 2000 participação mais efetiva e para incrementar padrões 
competitivos. Focaliza-se na capacitação e aplicação de 
conhecimentos e habilidades de forma integrada no ambiente 
de trabalho”. 
Competências referem-se a conhecimentos individuais, 

Becker, 2001 habilidades ou características de personalidade que 
influenciam diretamente o desempenho das pessoas. 
Competência não é apenas conhecimento e habilidades para 
a realização do trabalho (saber fazer), mas também atitudes, 
valores e características pessoais vinculados ao bom 
desempenho no trabalho (querer fazer). 
Competência é a tomada de iniciativa e responsabilidade do 
profissional nas situações que se confrontam; competência é Tomada de 
uma inteligência prática apoiada nos conhecimentos        decisão e 
adquiridos, a fim de ser transformados à medida que essas responsabilidad 
situações aumentam; competência é a faculdade de               e 
mobilização e compartilhamento de desafios. 
Considera a existência de uma inter-relação entre as pessoas 
(saberes e capacidades) e as organizações (necessidades 

Ruas, 2003 dos processos de trabalho essenciais e dos relacionais), em 
que considera competência a capacidade humana e a 
necessidade da organização em usá-la. 
Destaca a existência de duas vertentes: uma que define 
competência como a capacidade em conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores como um estoque do indivíduo; Aptidão, 

Dutra, 2004 e a outra, em que há sua efetiva entrega à organização de        resultado, 
forma a agregar valor; em que as pessoas são avaliadas pelo formação. 
que entregam a organização e não pelo domínio de alguma 
capacidade ou mesmo pelo que fazem. 
As competências são recursos intangíveis de uma 
organização e a sua utilização ou administração depende da Alta 
compreensão que delas se tenha, e por isso é necessário que aprendizagem. 
sejam modeladas por meio de recursos explícitos. 
Competência é o conjunto de qualificações que permite à 

Fischer, 2008 pessoa um melhor desempenho em seu trabalho ou situação 
vivenciada. 

Fonte: adaptado de (Bitencourt 2001; Casagrande e Prohmann, 2003; Moura, 2005; Santos e Leite, 
2009) 
 
 
Le Boterf vem contribuindo para o enriquecimento conceitual e empírico de 

competência, gerando novas perspectivas e enfoques. Este autor entende que 

competência do indivíduo não é um estado nem se reduz a um conhecimento ou 

knowhow específico. Para ele, o conceito de competência está ainda em construção. 

Em 1995, o autor definiu competência como “o conjunto de aprendizagens formado 

pela pessoa (sua biografia, socialização), pela sua formação educacional e pela sua 

experiência profissional”. Segundo ele competência é o saber agir responsável e que 

Ação e
resultados

Formação e
desempenho

Formação,
Santos, 2001 ação e

resultados

Zarifian, 2003

Ação e
resultado.

Bertolini, 2004

Foco nos
processos.
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é reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar e transferir os 
 

conhecimentos, recursos e habilidades em um contexto profissional determinado. 

Em 1997, o autor afirmou que competência significa assumir responsabilidades 

diante de situações de trabalho complexas, buscando lidar com eventos inéditos, 

surpreendentes, de natureza singular. Em 1998, considerou ser uma combinatória 

complexa de uma ligação coordenada, multidimensional, que sempre deve ser 

recriada, da mobilização de múltiplos recursos, de saberes, de “savoir-faire”, de 

estratégias, de habilidades manuais, de atitudes, de valores privilegiados. Paiva e 

Melo (2008) citam Le Boterf1 (2003) quando define competência como a prática do 
 

que se sabe em um contexto normalmente marcado pelas relações de trabalho, pela 

cultura organizacional, pelas contingencias e pelas diversas limitações. O autor 

entende que competência se traduz em ação, em saber ser e, daí, mobilizar 

conhecimentos em diferentes situações. Segundo Tomasi, (2004), no modelo 

britânico competência é a descrição de algo que uma pessoa, trabalhando numa 

área profissional determinada, deve ser capaz de fazer. Sempre se refere a uma 

ação, a um comportamento ou a um resultado, todos dotados de “significado real” no 

setor profissional correspondente. 

 
 

Laudares e Tomasi (2003), citando Stroobants2 (1994), explicam que as 

competências são relativas, porque dependem da maneira como são vistas, mas 

também são “reais”. Elas podem ser caracterizadas por tipo de saber (o saber-fazer). 

Esses saberes se definem em oposição ao saber escolar e são adquiridos no 

trabalho. O conhecimento, portanto, está relacionado à situação profissional. 

 
 

Historicamente, o conceito de competência no contexto organizacional começou a 

ser elaborado na perspectiva do indivíduo. Há autores que reforçam que o conceito 

de competência apóia-se no conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, 

resultando em um alto desempenho, pautado na inteligência e na personalidade do 

indivíduo (FLEURY, 2001, p. 53). É importante observar que o conceito de 

competência varia de acordo com o objetivo a ser usado. Estudos de Fleury e Fleury 

(2011) apontam que o termo competência ganhou foco nas discussões acadêmicas 

 
 
1 Le Boterf, G. (2003). Desenvolvendo a competência dos profissionais. Porto Alegre: Artmed Editora. 
2 STROOBANTS, M. La visibilité des compétences. In: ROPE, F.; TANGUY, L. Savoirs et 
 

compétences. Paris: L‟Harmattan, 1994. p. 175- 204 
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� Habilidade – é o saber fazer . É o que se deve saber para obter um 
 

bom desempenho. Está no desenvolvimento de práticas e consciência 

da ação tomada. 

� Atitude – é o querer fazer/saber agir . É necessário saber agir para 

poder empregar adequadamente os conhecimentos e as habilidades. É 

a busca um comportamento conforme a realidade desejada. 

 
 

Perrenoud, em entrevista realizada na Universidade de Genebra, conceitua e 

exemplifca assim competência: 

 
 

Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de 
recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc) 
para solucionar com pertinência e eficácia uma série de 
situações. Três exemplos: Saber orientar-se em uma cidade 
desconhecida mobiliza as capacidades de ler um mapa, 
localizar-se, pedir informações ou conselhos; e os seguintes 
saberes: ter noção de escala, elementos da topografia ou 
referências geográficas. Saber curar uma criança doente 
mobiliza as capacidades de observar sinais fisiológicos, medir 
a temperatura, administrar um medicamento; e os seguintes 
saberes: identificar patologias e sintomas, primeiros socorros, 
terapias, os riscos, os remédios, os serviços médicos e 
farmacêuticos. Saber votar de acordo com seus interesses 
mobiliza as capacidades de saber se informar, preencher a 
cédula; e os seguintes saberes: instituições políticas, processo 
de eleição, candidatos, partidos, programas políticos, políticas 
democráticas etc.(Gentile & Bencini, 2000 p. 1). 

 
 

O autor reconhece que a abordagem por competências é uma maneira de levar a 
 

sério, em outras palavras, uma problemática antiga, aquela de transferir 

conhecimentos. 

 
 

2.1.2 Competências:  tipos  e modelos  
 
 
Desde os anos de 1970 foram construídos vários modelos de competências, 

utilizados por inúmeras organizações e com metodologias diferenciadas. O Job 

Competence Assessment Method (JCAM) tem assumido elevada importância por 

utilizar procedimentos empíricos rigorosos. “Ele determina quais as competências 

que potenciam performances elevadas e distingue esse desempenho das médias 

dos desempenhos”. Baseia-se na utilização de um método rigorosamente analítico, 
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que ajuda a determinar com sucesso competências que permitem diferenciar um 
 

desempenho médio de um desempenho superior, a partir de entrevistas sobre a 

dimensão do desempenho no trabalho, em relação àqueles que têm um 

desempenho médio ou àqueles que têm um desempenho superior (Dubois, 1993, p. 

3). 

 
 

O modelo sugerido por Cheetham e Chivers (2005) propõe que os componentes 

centrais da competência profissional sejam verificados na operação de troca de 

moldes, caracterizando as competências de campo dos trocadores que entregam 

seus serviços isentos de não conformidades, no tempo programado, com segurança, 

aprovados e reconhecidos pelos líderes e companheiros da linha de produção. 

 
 

Os estudos de Paiva (2007) citam Cheetham e Chivers (1996, 1998, 2000 p. 42), 
 

desenvolvedores do modelo teórico que objetivou integrar várias abordagens no 

sentido de conceituar competência profissional, tais como: 

 
 

� A do prático reflexivo – seu foco concentra-se no conhecimento tácito e 
 

na sua aplicação, percebendo a reflexão como ferramenta-chave para 

o desenvolvimento e a prática profissional. 

� A técnico-racional – dá ênfase à teoria e ao conhecimento acadêmico-

profissional como uma base para aplicação prática. 

� A da competência funcional – tipicamente envolta com padrões 

profissionais, enfatiza tarefas a serem desempenhadas e habilidades 

funcionais. 

� A da competência pessoal – enfoca, primordialmente, competências 

pessoais requeridas para um desempenho efetivo. 

� A da metacompetência – destaca a relevância das competências que 

capacitam os indivíduos a controlar, desenvolver e, mesmo, mediar 

outras competências. 

 
 

O modelo de competências profissionais envolve desde as motivações e o tipo de 

personalidade do sujeito até a reflexão que ele realiza a partir das ações que se 

pautam nos resultados produzidos por ele. Foi desenvolvido por Cheetham e 

Chivers (1996, 1998, 2000), os quais reconhecem que os resultados são foco de 
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observação e reconhecimento tanto do próprio sujeito quanto de terceiros que 
 

mensuram seu valor. 
 
 
 

As bases de comportamento observadas são componentes das competências 

profissionais, conceituadas pelos autores como: 

 
 

� Cognitiva/conhecimento – competência técnica/teórica/ especialista 
 

(conhecimento formal base de profissão); conhecimento tácito/prático 

(dificuldade de articular ou passar, sempre ligado com a performance 

de funções particulares). 

� Conhecimento procedural (rotinas básicas – como, o quê, quem e 

quando); e aplicação de conhecimento (habilidade de síntese, 

transferência e conceitos). Assim, refere-se a conhecimentos e 

capacidades relacionadas ao trabalho. 

� Funcional – específica da ocupação (conjunto de funções específicas 

da profissão); processual/organizacional/ administrativa (planejamento, 

monitoramento, implementação, delegação, evolução, administração 

do próprio tempo); mental (capacidade de ler/escrever, de operar com 

números, de diagnosticar, habilidades em tecnologia de informação); e 

física (coordenação, destreza manual e habilidades de digitação). 

Refere-se às formas de aplicação de tais conhecimento e capacidades 

cognitivas no cotidiano das atividades profissionais; 

� Comportamental ou pessoal – social/vocacional (autoconfiança, 

persistência, controle emocional e de estresse, habilidades de escuta e 

interpessoais, empatia e foco em tarefa); e intraprofissional 

(coletividade, conformidade com normas de comportamento 

profissional). Ética/valores: pessoal (aderência à lei e aos códigos 

morais ou religiosos, sensibilidade para necessidades e valores de 

terceiros); e profissional (adoção de atitudes apropriadas, adesão a 

códigos profissionais de conduta,     autoregulação, sensibilidade 

ambiental, foco em cliente, julgamento ético, reconhecimento dos 

limites da própria competência, dever em manter-se atualizado e em 

ajudar no desenvolvimento de neófitos na profissão, julgamentos sobre 

colegas). 
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A Figura 02 representa este modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  2 – Modelo  de competência  profissional  proposto  por  Cheetham  e 
Chivers  
Fonte: Paiva, K. C. M. (2007). Gestão de competências e a profissão docente um estudo de caso em 
universidades no Estado de Minas Gerais. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil. 
 
 

Cheetham e Chivers (2000, p. 374) citados por Paiva (2007 p. 45), afirmam que a 

adoção deste modelo possibilitou 

 
 

[...] examinar a natureza das modernas profissões, 
competência      profissional,      como      pessoas      reconhecem 
competências profissionais em outras e como pessoas 
adquirirem sua competência profissional (um exame da 
contribuição de ambos o desenvolvimento formal e outros tipos 
de experiência formativa). 

 
 

A partir de estudos fundamentados neste modelo, Paiva (2007) acrescentou a 

componente “política”, desenvolvida em função dos comportamentos pessoal, 

profissional, organizacional e social, baseados nas relações de poder do exercício 

da profissão, conforme o modelo organizacional brasileiro. 

 
 

Dessa forma, as habilidades referentes à competência política foram concebidas da 
 

seguinte forma: 
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Competência política – pessoal (percepção acerca dos jogos 
políticos inerentes às organizações, daqueles relacionados às 
pessoas individualmente e dos derivados dos interesses 
particulares do profissional); profissional (adoção de 
comportamentos apropriados à manutenção do profissional); 
organizacional (ações voltadas para o domínio ou fluência nas 
fontes estruturais e normativas de poder na organização onde 
desenvolve suas atividades produtivas); e social (ações 
voltadas para o domínio ou fluência nas fontes pessoais, 
relacionais e afetivas de poder) (Paiva, 2007 p. 46). 

 
 

Caetano e Vala (2000) relatam que a operacionalização dos modelos de 

competências nas organizações só começou a vigorar no início dos anos de 1980, 

como resposta à obsolescência dos modelos de gestão de pessoas, que deixaram 

de demonstrar adequabilidade em face dos desafios da modernidade. 

 
 

Conforme Barbosa (2010) foi na década de 1990 que o modelo de competências 

começou a ser implantado no campo das organizações no Brasil. Tal implantação 

originou-se a partir de uma reestruturação tecnológica, produtiva e gerencial, a partir 

da qual se passou exigir do trabalhador novas habilidades e atitudes mais 

relacionadas a um perfil organizacional submetido às exigências de um mercado 

mais competitivo. 

 
 

De acordo com Spencer; Spencer (1993), depois de identificar as competências, 
 

procede-se à construção do modelo de competências de trabalho, que deverá ser 

validado, para verificar se as competências listadas estão adequadas às funções 

para as quais foi construído. O Modified Job Competence Assessment Method é 

idêntico ao JCAM. Porém, em vez de as entrevistas serem conduzidas 

presencialmente, elas podem ser descritas ou gravadas pelos entrevistados, sendo 

posteriormente enviadas ao entrevistador. Os autores entendem que a utilização de 

um modelo de competências já existente não é problemática, uma vez que o modelo 

pode ser modificado para ir ao encontro das exigências organizacionais internas. 

Apesar das possíveis limitações, pode ser uma abordagem adequada, evitando o 

custo de desenvolver um modelo de competências novo. 

 
 

Outro ponto importante é que os modelos de competência tendem a ser flexíveis e 
 

transparentes. Flexíveis, na medida em que permite à empresa seu uso em 
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diferentes situações e às pessoas se apropriarem dele em função de suas 
 

características individuais ou do seu momento de vida. A transparência é obtida 

porque o modelo é coerente com a realidade organizacional e permite que os 

gestores e as pessoas possam a todo o momento revisitar os critérios estabelecidos 

pela gestão adaptando-os às contingências (Pedro, 2014, p. 3). 

 
 
2.1.3 Competências  pessoais  e contingências  individuais  
 
 
Diante da importância dos resultados envolvendo a variável competência individual, 

compreende-se que o nível de entrega que permeia este tipo de organização é 

bastante significativo. Isso acontece pelas características intrínsecas a cada pessoa, 

que se identifica com o trabalho de cunho social. As competências individuais são 

pautadas em “hábitos”, “atitudes” e “conhecimentos” em suas definições. Por isso, a 

variação na opinião de diversos autores sobre o tema, mas a maioria considera os 

hábitos, as atitudes e os conhecimentos de um indivíduo como partes integrantes de 

sua competência. Assim, pode-se chegar a uma definição de competência individual: 

conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades que uma pessoa possui sobre 

determinado assunto (Soares & Andrade, 2005). 

 
 

Para Resende (2000), a competência deve contribuir para os resultados da 

organização. Ou seja, competência é a aplicação prática de conhecimento, aptidões, 

habilidades, interesse e valores – no todo ou em parte – com a obtenção de 

resultados. O autor inclui “interesse” e “vontade” em sua concepção de competência 

individual. Características podem ser incluídas no conjunto de atitudes de um 

indivíduo. 

 
 

Sveiby3 (1998) afirma que competência individual é a capacidade que uma pessoa 
 

possui para agir, baseada em seus conhecimentos teóricos e tácitos, que envolvem 

cinco elementos interligados: conhecimento explícito, habilidade, experiência, 

julgamento de valor e rede social, da seguinte forma: 

 
 
 
 
 
3 SVEIBY, K.E. A nova riqueza das organizações. Tradução: L.E.T.Frazão Filho. Rio de Janeiro: 
Campus, 1998. Original inglês. 
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� O conhecimento explícito é adquirido em particular pela informação, via 
 

educação formal. 
 

� A habilidade – saber fazer – envolve aptidões físicas e mentais e é 

adquirida por treinamento e prática. 

� A experiência é adquirida especialmente pela reflexão sobre erros e 

sucessos passados. 

� Os julgamentos de valor são as percepções sobre o que o indivíduo 

acredita estar certo. Eles agem como filtros conscientes e 

inconscientes para o processo de saber de cada indivíduo. 

� A rede social é formada pelas relações de indivíduo com outros seres 

humanos em um ambiente e uma cultura transmitida pela tradição 

(Sveiby, 1998, citado por Giacobbo, Francisco & Pilatti, 2004). 

 
 

As competências individuais relacionam-se com a forma de interagir do indivíduo. 

Fazem parte de sua postura e de seu comportamento diante da organização. 

Compreendem também, as habilidades individuais e as características pessoais, 

como complemento ao exercício da função, e envolvem fatores comportamentais 

(Ruano, 2003). Na visão de Silva (2006), a competência individual pode ser 

compreendida como a capacidade de entrega de uma pessoa. Sua competência 

ocorre com base em sua capacidade de entrega. Agrega valor ao negócio ou à 

organização em que atua, a ele próprio e ao ambiente em que vive. 

 
 

A competência individual depende do contexto social. É dependente tanto de um 

indivíduo quanto do outro. Deve ser vista como um fator sistêmico antes de ser 

entendida em nível individual (Dejours, 1997). O autor sustenta que o fator humano 

não pode ser totalmente conceituado pela ciência. Ele tem três dimensões, que 

devem ser levadas em consideração: biológica, que procura conhecer as exigências 

e os limites do funcionamento (fisiologia); social, que se refere ao trabalho coletivo, 

estando atrelada a ações coordenadas de indivíduos que se compreendem, 

discordam ou concordam entre si, a partir de princípios técnicos e sociais; e 

subjetiva, que inclui a compreensão do processo de mobilização e interação das 

personalidades e das inteligências dos indivíduos nas atividades profissionais 

(Dejours, 1997). 
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2.1.4 Competências  profissionais,  competências  gerenciais  e competências  
técnicas  

 
 
A metade do século XX marcou o início dos questionamentos científicos sobre os 

princípios da organização taylorista, com o advento da teoria dos sistemas as 

organizações passam a ser analisadas como um sistema aberto, em interação 

constante com o ambiente em que estão inseridas, sob novas perspectivas para o 

desenvolvimento organizacional. Nesse sentido, as mudanças ocorridas ao longo 

dos anos e a crescente competitividade no cenário mercadológico fizeram surgiu 

uma nova abordagem, focada no desempenho no trabalho, tornando-se cada vez 

maior a relação educação versus trabalho. Isso demonstra uma convergência 

significativa entre a educação acadêmica e a formação profissional. É importante 

desenvolver estudos sobre a competência profissional nas organizações, pois isso 

possibilita avanços no desenvolvimento do conhecimento (Bertolini, 2004). 

 
 

Deluiz (2001 p. 1) relata: 
 
 

O modelo das competências profissionais iniciou sua discussão 
no âmbito empresarial na década de 80, no contexto da crise 
estrutural do capitalismo que se configura, nos países centrais, 
no início da década de 70. Esta crise se expressa pelo 
esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista; pela 
hipertrofia da esfera financeira na nova fase do processo de 
internacionalização do capital; por uma acirrada concorrência 
intercapitalista, com tendência crescente à concentração de 
capitais devido às fusões entre as empresas monopolistas e 
oligopolistas; e pela desregulamentação dos mercados e da 
força de trabalho, resultantes da crise da organização 
assalariada do trabalho e do contrato social. 

 
 

As empresas passaram a se preocupar em contratar profissionais com a qualificação 

necessária para desempenhar suas funções com efetividade. A qualificação dos 

colaboradores quanto a suas habilidades técnicas para o exercício de atividades 

específicas tornou-se cotidiana nas organizações (Brandão & Guimarães, 2001). 

 
 

Perrenoud (1999) define competência profissional como o conjunto de recursos 

cognitivos capazes de solucionar com eficácia várias situações, com o apoio em 

conhecimentos. 
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Fleury e Fleury (2001, p. 185) entendem que o termo competência profissional é 
 

utilizado quando uma pessoa qualificada é designada para realizar determinada 

função. Em sua visão, o conceito de competência profissional é assim definido: 

 
 

Um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que 
justificam um alto desempenho, acreditando-se que os 
melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e 
personalidade das pessoas. Em outras palavras, a 
competência é percebida como estoque de recursos, que o 
indivíduo detém. Embora o foco de análise seja o indivíduo, [...] 
sinaliza a importância de se alinharem às competências às 
necessidades estabelecidas pelos cargos, ou posições 
existentes nas organizações (Fleury & Fleury, 2001, p. 185). 

 
 

De acordo com Saupe (2006), competência profissional é a construção do 

conhecimento com responsabilidade e reconhecimento de todos. Ou seja, está 

associada à prática de uma ação baseada em conhecimento, desenvolvida pela 

necessidade do profissional de melhorar o desempenho de suas atividades a partir 

do ambiente no qual está inserido. Saupe (2006, p. 33) relata que o comportamento 

no trabalho exige do profissional: 

 
 

� Conhecimento  – conjunto de informações obtidas por meio de leitura 
 

que possibilitam ao profissional o domínio do saber e a capacidade de 

tomar decisões e de solucionar problemas. 

� Habilidades  – conjunto de experiências obtidas por repetições que 

forneçam ao profissional o domínio do saber fazer e a capacidade de 

tomar decisões e de solucionar problemas. 

� Atitudes  – conjunto de comportamentos adquiridos pela observação, o 

que confere ao profissional o domínio ético e afetivo de um saber ser e 

saber conviver, além da capacidade de tomar decisões e de solucionar 

problemas. 

 
 

McClelland e Dayley (1972) e Boyatzis (1982) definem competências profissionais 
 

como o leque de qualificações de domínio do trabalhador para executar suas 

atividades em um nível mais elevado de desempenho. Zarifian (2001) define 

competência profissional como a combinação de conhecimentos, de saber fazer, de 

experiências e de comportamentos, que se exerce em um contexto preciso. Assim, o 
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conhecimento tem que ser aplicado à prática cotidiana dos indivíduos e ser retido, 
 

compartilhado e armazenado para futura utilização. É necessário que a organização 

conheça o quanto de conhecimento tem armazenado para definir seu valor 

patrimonial no mercado (Vieira & Garcia, 2004, p. 7). 

 
 

Segundo Ramos, (2002) qualificação significa um saber acumulado, expresso pelo 

conjunto de tarefas a serem executadas quando o trabalhador ocupa determinado 

posto de trabalho. A educação básica foi desenvolvida para adaptar os indivíduos ao 

ritmo e à rotina de trabalho, disciplinando-os para a produção capitalista. A formação 

para o trabalho passa a significar formação profissional, por meio de conceitos 

teóricos e de processos formais de escolarização, resultando em status e 

remuneração. 

 
 

De acordo com Sulzer (2004) e Heijden e Barbier (2004), o desenvolvimento da 

competência profissional é influenciado, basicamente, por três fatores: 

 
 
 

� 
 

� 
 

� 
 

 
 

Segundo 

relativos à personalidade do trabalhador; 
 

dependentes da função ocupada; e 
 

relativos à organização e ao ambiente do indivíduo. 
 
 
 

Paiva, (2007) Sparrow e Bognanno (1994) entendem que existe uma 
 

correlação entre o aspecto educacional e o profissional, com base nos quais existe 
 

uma série de atitudes que permitem uma rápida adaptação a um ambiente cada vez 

menos estável, estimulando, assim, o uso produtivo do conhecimento e promovendo 

inovação e aprendizagem constantes. 

 
 

As decisões sobre o desenvolvimento de modelos de competência variam de acordo 

com o direcionamento das carreiras nas organizações, pelo menos nos ultimos trinta 

anos. Nesse sentido, os psicólogos procuram enfatizar conjuntos de competências, 

conhecimentos, habilidades e atitudes, enquanto os educadores centralizam-se em 

conhecimentos e habilidades e o departamento de Recursos Humanos baseia-se 

nas tarefas. Miguel (2004) relata que o pesquisador McLagan (1997) desenvolveu 

estudos que identificaram determinadas abordagens para definir o termo 

competências no trabalho. 
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� Abordagens desdobramentos tarefas e atividades (o que fazer) – 
 

pode-se dividir uma competência em subtarefas. Com base em uma 

série de situações, a tarefa será realizada. 

� Resultados  (os benefícios de produzir para a organização e clientes) – 

este tipo de competência pode ser desdobrado em subcomponentes, 

sendo que a contribuição total se equivale à somatória dos sub-

resultados. 

� Produção  (o que fornecer aos outros) – é necessário de se identificar 

para, os clientes (internos ou externos) que recebem a produção, para 

assim, dividi-la em subcomponentes ou criar os requerimentos de 

qualidade e padrões a fim de defini-los. Podem ser situações simples 

ou complexas. 

� CHAs  (conhecimentos, habilidades e atitudes para fazer) – trata-se de 

identificar o conhecimento, habilidades e atitudes também, valores, 

orientações e compromissos) para alcançar o sucesso e dar exemplos 

de comportamentos ou testes como evidências de que existem. 

� CHAs  diferenciadores (conhecimentos, habilidades e atitudes que 

distinguem desempenhadores superiores dos outros) – trata-se de 

identificar o conhecimento, as habilidades e as atitudes (também, 

valores, orientações e compromissos) dos funcionários com melhores 

desempenhos, mediante a comparação com os demais não superiores 

em desempenho. 

� Agrupamentos de competências  (agrupamentos de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, ou tarefas e atividades, produtos ou resultados) 

– é o rótulo para uma coleção de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, ou tarefas e atividades, produtos ou resultados. Esta forma 

híbrida de competência utiliza termos como liderança, solução de 

problemas e tomada de decisão. Estas áreas contêm diversos 

elementos. Por exemplo, solução de problema envolve conhecimento 

(técnico), habilidade (análise) e atitude (integridade). Estes elementos 

poderão aparecer em outras competências. 

 
 

De acordo com Fleury e Fleury (2004), estudos de Richard Boyatzis, realizados 

durante a década de 1980, reanalisando dados sobre as competências gerenciais, 
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identificaram um conjunto de características e traços que, em sua opinião, definem 
 

um desempenho superior. Para este estudioso, os trabalhos de Mc Clelland (1996), 

Spencer e Spencer (1993) marcaram significativamente a literatura americana sobre 

competência. 

 
 

Fleury e Fleury (2004), informa que entre os profissionais de recursos humanos a 

definição de competência é considerada como: conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que afetam a maior parte do trabalho de um indivíduo, 

estando relacionados ao seu desempenho. A competência pode ser mensurada 

quando comparada com padrões estabelecidos e desenvolvida por meio do 

treinamento. 

 
 

Na concepção de Fleury e Fleury (2006), competências devem agregar valor 
 

econômico para a organização e valor social para o indivíduo. Elas estão 

relacionadas aos verbos: saber agir, mobilizar (recursos), integrar (saberes múltiplos 

e complexos), saber aprender, engajar-se assumir (responsabilidades) e ter (visão 

estratégica). Fleury e Fleury (2001) sugerem um conceito abrangente e preciso, no 

qual a competência é definida como “um saber agir responsável e reconhecido, que 

implica mobilizar, integrar e transferir conhecimentos, recursos habilidades que 

agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”. O Quadro 2 

ilustra alguns pontos relevantes de tais “saberes”. 

 
 

Quadro 2 – Competências do profissional 
 

COMPETÊNCIA S I G N I F I C AD O 
 

Saber o que e por que faz. 
Saber julgar, escolher e decidir. 

Saber mobilizar 
Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros e materiais, criando sinergia 

 

Compreender, processar, transmitir informações e conhecimentos, 
assegurando o entendimento da mensagem pelos outros. 
Trabalhar conhecimento e a experiência. 

Saber aprender Rever modelos mentais. 
Saber desenvolver-se e propiciar o desenvolvimento dos outros. 

 

comprometer-se 
Saber engajar-se e comprometer-se com os objetivos da organização. 

Saber assumir Ser responsável, assumindo os riscos e as consequências de suas ações, e 
responsabilidades ser, por isso, reconhecido. 

Ter visão, Conhecer e entender do negócio da organização e seu ambiente, identificando 
estratégica. oportunidades, alternativas. 

Fonte: FLEURY, M. T L.; FLEURY, A. (2001). Construindo o Conceito de Competência. Revista de 
Administração Contemporânea, Curitiba, v. 5, ed. especial. p.183-196. 

Saber agir

entre eles.

Saber comunicar

Saber
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O Quadro 2 mostra a relação entre o contexto, o processo de aprendizagem e a 
 

geração e manutenção de competências. Tal relação está em congruência com a 

corrente teórico-filosófica construtivista, de origem francesa, que percebe o processo 

de aprendizagem como um mecanismo de desenvolvimento das competências 

profissionais. Souza (2001, p. 34) lembra Brandão (2001), quando elabora o 

conceito de competência profissional, representado na Figura 02: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  3 – Conceito  de competência  do  indivíduo  
SOUZA, W. L. de. (2001, p.34) A carreira gerencial com base nas competências individuais. 108 f. 
Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre. BRANDÃO, H. P.; GUIMARÃES, T. (2001) A gestão de competência e gestão de 
desempenho: tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo construto? São Paulo, Revista de 
Administração de Empresas/EAESP/FGV, v. 41, n. 1, p. 118-125, jan./mar. 2001. 
 
 

Souza (2001) relata, que na visão de alguns autores, competência é o conjunto de 
 

qualificações em que o indivíduo apresenta desempenho superior em determinada 

tarefa ou situação. Isso possibilita às organizações prever e mapear tais 

competências e, assim, estabelecer as qualificações necessárias a elas. Para esse 

autor, a competência profissional é identificada quando sua utilização profissional 

parte para uma validação, em que a organização tem a obrigação de identificá-la, 

para a evolução de seus resultados. 

 
 

No que tange às competências gerenciais, na opinião de Bitencourt (2004), o tema 

surgiu a partir dos estudos de Boyatizis. O autor foi o precursor ao iniciar os debates 

sobre competência, por meio de um modelo baseado na evidência de 21 

competências, utilizado para traçar o perfil ideal de gestor. O foco de trabalho de 

Boyatzis se pautou em observar comportamentos a partir da concepção 
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behaviorista. Contudo, o ponto principal de seus estudos centralizava se no perfil 
 

liderança (Quadro 3). 
 
 
 

Quadro 3 – As 21 competências de Boyatzis 
 
 

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA 
 

1. Orientação eficiente; 
 

Metas e gestão pela ação 
3. Diagnóstico e uso de conceitos; 
4. Preocupação com impactos (próativo) 
5. Autoconfiança; 
6. Uso de apresentações orais; 
7. Pensamento lógico; 
8. Conceitualização 

 

9. Uso de poder socializado; 
 

Recursos humanos 
11. Gestão de grupo; 
12. Autoavaliação e senso crítico 
13. Desenvolvimento de outras pessoas 

Direção dos subordinados 14. Uso de poder unilateral; 
15. Espontaneidade 
16. Autocontrole; 

Foco em outros clusters 
17. Objetividade perceptual; 

 

19. Preocupação com relacionamentos próximos 
 

Conhecimento especializado 
21. Conhecimento especializado 

 

Fonte: WOOD, R. PAYNE T. (1998). Competency based Recruitment and Selection – a Practice 
Guide. London, Wiley. 
 
Esclarece Domingos Contreras (1997 p. 58-59): 
 
 
 

A competência profissional se refere não só ao capital de 
conhecimento disponível, mas também aos recursos 
intelectuais de que se dispõe com objeto de fazer possível a 
ampliação e     o desenvolvimento desse     conhecimento 
profissional, sua flexibilidade e profundidade. 

 
 

Souza e Silva (2007) citam o filósofo e ergologista Schwartz (1998), que 

desenvolveu estudos objetivando explicitar a complexidade ao propor um processo 

de computar/avaliar a competência. Em sua opinião, a ergologia pensa a 

competência a partir de três polaridades, ou ingredientes diferentes: 

 
 

� O grau de apropriação de saberes conceitualizáveis; 
 

� grau de apropriação das dimensões históricas, singulares e coletivas 
 

de cada situação de trabalho; e 

2. Produtividade;

Liderança

10. Otimismo;

18. Adaptabilidade;

20. Memória;
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� grau de debate de valores pelo indivíduo em seu meio de trabalho. 
 
 
 

Schwartz (1998 p. 8) descreve cinco ingredientes que formam uma competência. 

Conhecê-los possibilita um melhor embasamento para compreender a estratégia e a 

classificação das competências: 

 
 

� Registro  conceitual  (qualificação  teórica)  – define-se pela 
 

apropriação de saberes descontextualizados (objetos ou sistemas 

teóricos); examina se a pessoa tem a disciplina para se distanciar do 

ponto de vista da atividade, para, então, compreender a situação, 

abstraindo as peculiaridades daquele exemplo particular e extraindo 

um protocolo geral sobre como se deve proceder em situações 

específicas. 

� Registro  experimental  (qualificação  prática)  – manifesta-se 

justamente na prática da atividade, observando, por exemplo, quão 

bem a pessoa consegue prever comportamentos e decisões dos 

colegas mais próximos. 

� Dialética  (união  das  qualificações  anteriores)  – é o ingrediente que 

une os dois anteriores. Argui se o sujeito consegue estabelecer uma 

consonância entre os dois ingredientes anteriores. Com estes três 

ingredientes estão delineadas em si mesmas certas competência para 

certo indivíduo. 

� Transferência  de competências  (armazenagem  e recuperação  de 

recursos  na forma  de patrimônio  intelectual)  – mede o grau de 

organização e gestão do cotidiano industrioso. Cuida de quão bem o 

indivíduo transmite o conhecimento que aprendeu na forma de 

informações úteis a seus colegas. Envolve o armazenamento e a 

recuperação de recursos na forma de patrimônio intelectual, 

característica angular para expandir a mobilidade e polivalência das 

pessoas e, por consequência, da corporação. 

� Coletivização  da competência  (sinergia  no  trabalho  em equipe)  – 

Coletivização perquire como o sujeito trabalha em grupo. É desejável 

que ele seja capaz de agir com sinergia, construindo um resultado mais 

eficaz (de maior qualidade) por meio de um trabalho de equipe eficiente 
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(o resultado excede a soma dos esforços de cada membro, se feitos 
 

individualmente) (Souza & Silva, 2007). 
 
 

Segundo Wittorsky (2004), a competência profissional é a soma de cinco elementos: 

cognitivo, cultural, afetivo, social e praxiológico. Tais elementos, nos dizeres do 

autor, são articulados em três níveis diferentes: o nível micro, do indivíduo ou do 

grupo produtor e/ou do autor da competência; o nível meso, ou social, do meio social 

imediato; e o nível macro, ou societal, da organização na qual os profissionais são 

inseridos na Figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  4 – Esquema  das  vias  do  desenvolvimento  das  competências  
Fonte: WITTORSKI, R. (2004). Da fabricação das competências. In: TOMASI, Antonio (org.). Da 
qualificação à competência: pensando o século XXI. Campinas, SP: Papirus. 
 
 
O autor elaborou, a partir da Figura 4, o glosário das competências, configurado no 

Quadro 4: 

 
Quadro 4 – Glosário elaborado a partir do esquema das vias do desenvolvimento 

das competências 
 

 
 
 
 

Competência 
coletiva 

Competência 
compartilhada 

Competência de 
ação ou de 
resultado 

 

Competência de 
processo 

Continua 
 

COMPETÊNCIA 
 
 

Coelaborada na interação interpessoal. 
 
Socializada num grupo de indivíduos. 
 

Pensada na ação; conduta voltada para a realização de uma ação não 
ancorada na realização de uma analise de sua ação; reagrupa saber-fazer, ou 
competência incorporada, e competência método 
Realização de uma analise de sua própria ação (exemplo: análise da pratica). 
É uma competência-método, voltada para a análise de sua ação e não para a 
analise de uma ação, ou situação. 
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A competência de 
processo se 

realiza 
 

Competência 
dominada ou 

intelectualizada 
 

Competência 
específica 

 
Competência 

método/metodoló 
gica 

 
 
 
 
 
 

Conhecimento 
 
 
 
 
 
 

Saber saber 
 
 

Saber·fazer 
 
 

Saber para a 
ação 

 
Saber teórico 

 
Capacidade 

 
 

Capacidade 
profissional Ofício 

regulamentado 

Conclusão 
 

C AP AC I D AD E  
 

Antes da ação (analise antecipada de sua ação). 
Durante a ação e a produção de uma competência de ação (analise em curso 
de ação). 
Depois da ação (análise retrospectiva de sua ação). Ela é uma via que permite 
a produção de metacompetências. 
 

Quando de sua produção, é objeto de uma conscientização (pois é produzida 
pela interação ação-reflexão). 
 

Sua produção se realiza numa classe limitada de situações. Competência 
incorporada: saber-fazer produzido pela ação, e não dissociável da ação. 
Competência individual: produzida e mobilizada pelo indivíduo sozinho, em 
interação com as características físicas da situação. 
Prática de um método (exemplo: resolução de problema), para realizar uma 
ação. Competência transversal: sua produção se realiza numa classe ampla 
de situações. 
 

CONHECIMENTO 
 
Conhecimento: processo de interiorização individual/coletiva dos saberes. 
Identidade designada como sendo a de um indivíduo (produzida por uma 
analise social): reagrupa conhecimentos, capacidades e competências e 
também, valores que se atribuem a um indivíduo. Identidade usada/vivida pelo 
indivíduo: a imagem que o indivíduo tem de si mesmo, de suas capacidades 
de ação. Esta imagem trata dos conhecimentos, capacidades e competências 
que ele detém. 
 

S AB E R  
 

Enunciado comunicável, julgado socialmente verdadeiro. Saber de ação: 
reagrupa os saberes na ação, saberes sobre a ação e saberes para a ação. 
Competência não reconhecida, permanece implícita, tácita, pois é produzida 
na atividade, e não reconhecida socialmente. Saber na ação: produzido 
durante a ação, não conscientizado 
Produzido por uma reflexão antecipadora de mudança. Prefigura novos 
esquemas de ação. Saber sobre a ação: produzido por uma reflexão 
retrospectiva sobre a ação. 
Reagrupa os saberes disciplinares, não produzidos na ação, sobre a ação ou 
para ela. 
Competência descontextualizada, disposição para agir, potencialidade de 
ação. 
Objeto de um procedimento de entrada, de regras, de sanções, de dispositivos 
de formação específica. Profissionalidade: conjunto das competências 
reconhecidas socialmente como aquelas que caracterizam uma profissão. 
Profissionalismo: eficácia na realização da profissionalidade (no que diz 
respeito ao critério fixado por uma organização). 
 

P R O F I S S I O N AL I Z AÇ ÃO  
 

Profissionalização Processo de produção das competências que caracterizam uma profissão. 
Fonte: WITTORSKI, R. (2004). Da fabricação das competências. In: TOMASI, Antonio (org.). Da 
qualificação à competência: pensando o século XXI. Campinas, SP: Papirus. 
 
 

Para Wittorski (2004), capacidade, saber e conhecimento estão relacionados com o 

conceito de competência, de acordo com o esquema apresentado na Figura 4. 
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Desse modo, o fim da profissionalização é promover a transferência da capacidade, 
 

e não de competências, pois são situações diversas que geram uma ação (ação = 

produção/transformação da competência) a outras pessoas (comunicação da ação = 

transformação da ação em saber), que é objeto de uma comunicação, em direção a 

um saber compartilhado. 

 
 
2.1.5 Competências  docentes  
 
 
No Brasil, a formação de docentes para atuar na educação básica requer nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, promovido por universidades 

e institutos superiores de educação, além de formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental 

e do ensino médio, na modalidade Normal. É o que determina a Lei de Diretrizes 

Basicas, em seu art. 62. O Ministério da Educação e Cultura (MEC) estabeleceu 

como diretrizes para a efetivação de competências cinco pontos importantes: 

domínio de linguagens; compreensão de fenômenos; construção de argumentações; 

solução de problemas; e elaboração de propostas (Mourão e Esteves, 2013). As 

competências na educação básica são, normalmente, estruturadas em três níveis – 

básico, operacional e global. – aquiridas e que se transformam em habilidades 

(Brasil, 1999). 

 
 

A literatura referente à ação docente no País revelou autores como: Schön (1992); 

Shulman (1986; 1987); Nóvoa (1992; 1995); Zeichner (1993) e Tardif (2000; 2001; 

2002). Eles têm servido de embasamento teórico para a produção de artigos, livros, 

dissertação, teses, conferências e pronunciamentos, como se pode ver nas 

referências bibliográficas no cenário literário (Vagula, 2005). O Plano Nacional de 

Educação (PNE) baseou-se em documentos do SAEB de 2011, para conceituar 

competência para o ensino básico, a partir da perspectiva de Perrenoud: 

 
 

A capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 
situação, apoiando-se em conhecimentos, mas sem se limitar a 
eles. [...] [E continua conceituando] habilidades como 
especificamente, ao plano objetivo e prático do saber fazer e 
decorrem, diretamente, das competências já adquiridas e que 
se transformam em habilidades. (Brasil, 2011, p. 18), 
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Os estudos desenvolvidos pelo Perrenoud (1999) sugerem a redefinição das 
 

competências docentes, independentes do nível de ensino. Portanto, são medidas 

necessárias e que implicam segundo o autor, razões prováveis para redefinir 

competências, tratadas no Quadro 5 como apostas e advertências. 
 

Quadro 5 – Razões possíveis para redefinir as competências 
 

ITEM APOSTA  ADVERTÊNCIA  
 

Reforçar a adequação da A redefinição periódica das competências esperadas 
formação dos professores às permite uma regulação das formações iniciais, no 
necessidades e normas de meio sentido de uma maior conformidade às condições de 
escolar. exercício da profissão docente no terreno. 
Aumentar a coerência entre a 

A formação inicial, longe de ser uma simples resposta 
2. às necessidades de qualificação, pode ser um 

educação. fermento de mudança, uma estratégia de inovação. 

Pode tratar-se de restaurar uma unidade que se 

3. estandartização da formação inicial 
enfraqueceu no decorrer dos anos, para favorecer a 

entre as instituições de formação 
professores.

 

Melhorar a continuidade da É possível que as diversas formações, inseridas em 
formação entre o pré-escolar, o diversas estruturas, seguindo percursos distintos, não 

4. primário, o secundário, o tenham suficiente coerência para assegurar a 
profissional e a formação de continuidade de responsabilização pelos alunos ao 
adultos. longo da sua escolaridade. 

A coexistência da formação de professores e de 
outros setores tradicionalmente mais acadêmicos das 
ciências da educação nem sempre é harmoniosa e a 

educação na universidade. 
formação de professores sente-se, muitas vezes 

 

O alargamento das funções da escola à integração 
dos deficientes dos imigrantes e das minorias, a 
insistência no insucesso escolar e na inserção 
profissional e o contributo das ciências sociais 

diversas ciências humanas. 
modificam o peso dos diversos componentes da 

 

Esta articulação não é nunca inteiramente 
satisfatória, implica um emparceirar complexo e, por 

universidade e escolas. 
vezes, conflituoso, entre meio escolar e instituições 

 

A formação de professores é objeto de numerosos 
7. 

delimitação dos territórios. 
grupos

t
de pressão e instituições, sempre em 

Ter em conta novas concepções 
Em diversos países, a reflexão avança rapidamente e 

docente. questiona as evidências nacionais. 

Fonte: PERRENOUD, P. (1999). Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul. 
 
A opinião de Perrenoud (1997) quanto à prática docente varia entre a rotina e a 

improvisação, entendendo a improvisação não com um despreparo, mas como 

resultado de prática criativa, fruto de uma reflexão realizada em determinado 

contexto, recuperando o conceito de “habitus”, de Bourdieu. O treinamento, portanto, 

é insuficiente. 

1.

formação de professores e as
finalidades da política de

Garantir uma maior

paridade de estatutos e a mobilidade dos

Redefinir as relações entre a
formação de professores e os
outros setores da ciência da

desfavorecida.

Reequilibrar os pesos respectivos
das abordagens didáticas 

5. disciplinares e das abordagens
transdisciplinares, baseada em

formação.

Melhorar ou reparar a articulação
6. entre a formação teórica e prática,

de formação.

Rever a repartição dos poderes e

compe ição.

8. da formação e da profissão
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Perrenoud, (1999, p. 180/181) relatou: 
 
 

Trata-se não tanto de estabelecer uma lista de competências, 
mas de representar de forma precisa os fundamentos dos 
professores em situação, entre rotina e improvisação, cegueira 
e lucidez, realismo e ilusão, stress e aborrecimento, dispersão 
e obsessão, angústia e boa consciência, indiferença e paixão, 
egoísmo e altruísmo, depressão e exaltação, racionalidade e 
intuição, bricolagem e método, rigidez e inconstância, 
inconsciência e conhecimento [...]. Apenas com imagens 
detalhadas e realistas do exercício da profissão poderemos 
deixar de lutar contra moinhos de vento, descrevendo 
simplesmente as competências requeridas bem como os 
recursos necessários para fazer face à complexidade. [...] Não 
é inútil definir competências mínimas ou ótimas para ensinar. 
Mas passa-se ao lado do essencial se não se concebem tais 
competências como componentes do processo de 
profissionalização da atividade docente. 

 
 

Diante dos avanços nos estudos, o autor assume uma posição contrária quando 

afirma que não é necessário estabelecer uma lista de competências e elabora uma 

lista na qual elenca dez famílias de competências, que, em sua concepção, não é 

exaustiva nem definitiva, mas que pode nortear a conduta do professor. 

 
 

Segundo Perrenoud (1999), as competências que compõem essa relação são: 

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. Perrenoud (1999) esclarece que as competências não são 

saberes, mas mobilizam, integram e controlam tais saberes de maneira 

contingencial. Ou seja, está atrelada à características percebidas acerca do 

contexto, com a finalidade de adaptar, da forma o mais efetiva, o professor a tal 

situação, permitindo sua passagem a outra, e assim sucessivamente (Perrenoud, 

2000, p. 14). Segundo Perrenoud (2001), as competências estão fundamentadas em 

duas constatações: 
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a. É preciso trabalhar e treinar a transferência e a mobilização das capacidades 
e dos conhecimentos. Tal trabalho exige tempo, etapas didáticas e situações 
apropriadas. 

 
b. Na escola não, se dá tanta importância à prática de transferência e à 

mobilização. É necessário trabalhar mais essas questões. 
 
 

Os alunos acumulam saberes, passam nos exames, mas não conseguem mobilizar 
 

o que aprenderam em situações reais, no trabalho e fora dele, fato este que, muitas 

vezes, ocorre devido à falta de oportunidades e de momentos para que a 

aprendizagem realmente se efetive e se torne significativa (Perrenoud, 2001). Assim, 

Perrenoud (2001) contribui expressivamente para os estudos sobre o tema quando 

afirma que é necessário desenvolver competências docentes levando em conta as 

diversas aprendizagens: aprender a ver e a analisar; aprender a falar e a ouvir; 

aprender a escrever e a ler; aprender a explicar; aprender a fazer; aprender a refletir, 

e aprender a promover a transposição didática na formação profissional. 

 
 

A precária formação do professor do ensino básico, desprovido de um conhecimento 

científico, ou mais estruturado, acerca do processo de ensino e aprendizagem é 

apontado por Pimenta e Anastasiou (2002). Para os autores, apesar de os sujeitos 

serem titulados em determinadas áreas do conhecimento, eles desconhecem as 

demandas diárias da profissão docente e a necessidade de desenvolver outros 

saberes que permeiam e promovam neles uma fluência e um domínio sobre as 

diversas atividades pertinentes, comprometendo o processo de aprendizagem e 

afetando a profissão. Nos documentos sobre a formação do professor especialista 

em nível superior elaborado a partir do SAEB define-se que a formação deste 

profissional se dá por competências: 

 
Não basta a um profissional ter conhecimentos sobre seu 
trabalho. É fundamental que saiba mobilizar esses 
conhecimentos, transformando-os em ação [...] exige do 
professor, não só o domínio dos conhecimentos específicos em 
torno dos quais deverá agir, mas, também, compreensão das 
questões envolvidas em seu trabalho, sua identificação e 
resolução, autonomia para tomar decisões, responsabilidade 
pelas opções feitas. Requer ainda, que o professor saiba 
avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em que atua 
e que saiba, também, interagir cooperativamente com a 
comunidade profissional a que pertence e com a sociedade 
(Brasil, Parecer CNE/CP 9/2001, p. 29). 



49 
 
 
 
 

Para Nóvoa (2007), o professor é detentor de um grande volume de histórias e de 
 

modelos, pois antes ele foi aluno e possui os traços dos modelos que adquiriu. Isso 

também está relacionado com aprendizagem, porque o professor aprendeu por meio 

da escrita e pôde aplicá-la em sua docência. Cita-se como exemplo que há alunos 

que aprendem melhor ouvindo ou lendo. Por isso, a formação continuada e a 

reflexão docente sobre a sua prática pedagógica são fundamentais para a carreira 

do professor, para a construção da sua identidade e para um bom desempenho no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 
 

Na opinião de Pimenta (1999, p. 21), o acesso às informações não se dá igualmente 

a todos os cidadãos, concedendo, assim, vantagens a quem as possui. Como 

consequência, a capacidade de buscar informações e de gerar novos 

conhecimentos constitui-se como a competência mais preciosa da era 

contemporânea. Ou seja, o resultado do trabalho de classificação, análise e 

contextualização das informações se torna o conhecimento. 

 
 

O conceito de competências refere-se ao conjunto de conhecimentos, habilidades e 
 

atitudes interdependentes e necessárias para o exercício das atividades de ensino e 

pesquisa na educação superior, como define Pereira (2007). O autor reforça, ainda, 

que no contexto da docência o docente é o ator principal, aquele que difunde o 

conhecimento por intermédio do processo de ensino, que o produz e o amplia por 

meio do processo de pesquisa e que o utiliza para diversos fins do processo de 

extensão. 

 
 

Tardiff (2002) vê a experiência docente como inspiradora de saberes. O 

conhecimento do magistério é uma fonte inesgotável de aprendizagem. A escolha da 

profissão docente pode derivar também da experiência de ter familiares atuando no 

ramo de educação. As observações e o contato constante que ocorre na da rotina de 

familiares professores levam à consequência de escolher o oficio do magistério no 

futuro. (TARDIF, 2002, p. 5). Segundo Tardif (2002), no movimento da 

profissionalização docente é necessário construir um repertório de conhecimentos e 

definir competências para a formação e a prática do magistério, uma vez que as 

profissões diferem de acordo com a natureza do conhecimento profissional. O autor 

propôs um modelo de análise baseado na origem social, no qual procurou 
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compreender a relação entre a natureza e a diversidade dos saberes dos 
 

professores e suas fontes. Um aspecto importante de tal modelo são as 

possibilidades que ele revela historicamente, uma vez que, considera a história de 

vida do docente, nos âmbitos pessoal e profissional. Portanto, é na atuação 

profissional que o professor aprende e coloca em ação os saberes de que dispõe. 

Os processos formativos não ocorrem apenas nos cursos de formação inicial e 

continuada, mas também nas mais diferenciadas vivencias às quais o professor está 

sujeito (Tardif, 2002) Neste contexto, o modelo proposto por Tardiff (2002 p. 63) 

 
 

[...] tenta dar conta do pluralismo do saber profissional, 
relacionando-o com os lugares nos quais os próprios 
professores atuam, com as organizações que os formam e/ou 
nas quais trabalham, com seus instrumentos de trabalho e, 
enfim, com sua experiência de trabalho. Também coloca em 
evidencia as fontes de aquisição desse saber e seus modos de 
integração no trabalho docente. 

 
Tardiff (2004) destaca a existência de quatro tipos de saberes implicados na 

atividade docente: da formação profissional (das ciências da educação e da 

ideologia pedagógica); disciplinares; curriculares; e experienciais (Quadro 6). 
 

Quadro 6 – Classificação dos saberes docentes 
 

SABER  DEFINIÇÃO 
 

Conjunto de saberes que, baseados nas ciências e na erudição, são transmitidos 
aos professores durante o processo de formação Saberes da formação 

Formação          profissional inicial e/ou continuada. Também constituem o conjunto dos saberes 
Profissional        da formação profissional os conhecimentos pedagógicos relacionados às técnicas 

e métodos de ensino (saber-fazer), legitimados cientificamente e igualmente 
transmitidos aos professores ao longo do seu processo de formação. 
São os saberes reconhecidos e identificados como pertencentes aos diferentes 
campos do conhecimento (linguagem, ciências exatas, ciências humanas, 

Disciplinares ciências biológicas). Estes são produzidos e acumulados pela sociedade ao longo 
da história da humanidade, são administrados pela comunidade científica e o 
acesso a eles deve ser possibilitado por meio das instituições educacionais. 
São conhecimentos relacionados à forma como as instituições educacionais 
fazem a gestão dos conhecimentos socialmente produzidos e que devem ser 

Curriculares transmitidos aos estudantes (saberes disciplinares). Apresentam-se, 
concretamente, sob a forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, 
métodos) que os professores devem aprender e aplicar. 
São os saberes que resultam do próprio exercício da atividade profissional dos 
professores. São produzidos pelos docentes por meio da vivência de situações 
específicas relacionadas ao espaço da escola e às relações estabelecidas com 
alunos e colegas de profissão. Neste sentido, “incorporam-se à experiência 
individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de 
saber ser”. 

Fonte: TARDIF, M. (2004 p.38). Saberes docentes e formação profissional. 4 ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes. 

Experienciais
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O autor reconhece que existe diversos saberes relacionados ao fazer dos 
 

professores. Ele destaca em sua análise os saberes experienciais em relação aos 

demais saberes dos professores, eles que se justificam, principalmente, pela relação 

de exterioridade que eles mantêm com os demais saberes, pois não controlam sua 

produção e sua circulação (Tardiff, 2004). 

 
 

Explica Cunha (1996, p. 89): 
 
 
 

Mesmo que não de forma expressa, há uma concepção de 
professor competente feita pela sociedade e, mais 
precisamente, pela comunidade escolar. Ela é fruto do jogo de 
expectativas e das práticas que se aceita como melhores para 
a escola do nosso tempo (Cunha, 1996, p. 89). 

 
 

Zabalza (2004) afirma que a formação deve servir para qualificar as pessoas, a fim 

de que atinjam o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de conhecimento e 

de competências e uma visão mais ampla de mundo, a fim de agirem nele com mais 

autonomia. A autora ressalta que os desafios relacionados à formação dos 

professores da educação básica devem ser pautados nas práticas didáticas, 

prevendo possibilidades de flexibilização curricular (conforme permitido a cada 

instituição, a partir da definição de seu projeto pedagógico), e a incorporação de 

novas tecnologias (principalmente no que tange a comunicação). Mas o ponto 

principal seriam as mudanças de ordem cultural, que fazem com que a docência 

pautada no ensino seja transmutada para a docência baseada na aprendizagem. 

 
 

Para exerecer a função docente, o professor deve desenvolver saberes que 

contemplem três vertentes, que se convergem e não se esgotam: 

 
 

a. A docência em si – domínio dos conteúdos e acompanhamento de alunos. 
 

b. Atuação na gestão e organização da instituição – participação efetiva e 
cooperativa em reuniões e conselhos. 

 
c. Produção de conhecimento – desenvolvimento de projetos de pesquisa 

(Libâneo, Oliveira & Toschi, 2003). 
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Os conhecimentos acadêmicos (que somam conteúdos específicos e didático- 
 

pedagógicos), o experimental puro (pautado em experiências individuais, subjetivas 

e informais) e o filosófico, ou metadisciplinar (de natureza epistemológica, são 

fundamentais para a conduta do professor, uma vez que permitem avaliar o 

conhecimento. Eles integram teorias implícitas, experiências e valores pessoais, 

rotinas e esquemas de ações particulares aceitos pelos docentes após a reflexão 

(Grillo, 2000, p. 139). 

 
 

Alarcão (1998) apresenta outros saberes: o científico-pedagógico, o do conteúdo 
 

disciplinar, o pedagógico em geral, o do currículo, o que envolve o aluno e suas 

características, o dos contextos (internos e externos à sala de aula), o dos fins 

educativos, o de si mesmo e o de sua filiação como parte do conhecimento 

profissional. 

 
 

Dubar (1997) acredita que a configuração indentitária da profissão em determinado 

contexto histórico baseia-se no processo de composição dos saberes profissionais – 

práticos, teóricos, técnicos e de organização. 

 
 

O profissional docente que conseguir reunir os quesitos de formação técnico-

científica (domínio técnico do conteúdo a ser ministrado), formação prática (referente 

à área de formação de seus alunos), formação política (sem desprezar a 

intencionalidade da educação e a exigência de ética e competência) e formação 

pedagógica (voltada para seu fazer cotidiano metodologicamente delineado) pode 

ser considerado completo (Vasconcelos, 1998). 

 
 

Segundo os estudos de Nassif, Hanashiro e Torres (2010), a responsabilidade de 

formar alunos capacitados para enfrentar as exigências do ambiente de trabalho é 

do professor. Contudo, não há um trabalho de reflexão sobre quais competências ele 

precisa desenvolver. 

 
 

O Quadro 7, baseado em autores renomados, discorre sobre as competências de 

docentes. 
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Quadro 7 – Referências sobre competência de docentes 
 

ANO AUTOR IDEIAS DE COMPETÊNCIA 
 

1986 Freire 
Ter

i
humildade; reaprender o que acha que já sabe; desenvolver o senso 

Auxiliar a descobrir e a se apropriar dos conhecimentos necessários para 
uma ação consciente no mundo; visão interdisciplinar. 
Transmissor de conhecimento, saber ensinar; ser crítico; bom pesquisador; 
capacitado a produzir e a abrir-se ao novo e induzir seu aluno a criar. 
Necessita de método, pesquisa, ética e criatividade; aberto à produção do 

1997 Freire conhecimento; bom senso, humildade, apreensão da realidade, alegria e 
esperança. 
O saber, o saber fazer, o saber ser e o saber conviver; questionamentos, 
interpretações e flexibilidade intelectual. 
Incorporar a criatividade e a comunicação para interpretar a realidade; 
flexibilidade para acompanhar as mudanças; promover um ensino de 

1997 Moraes qualidade para o saber fazer, para o saber pensar, para o saber ser, criando 
a mentalidade do aprender a aprender. (Niskier,1998). Um homem do saber, 
um artista, e não um tecnocrata. 
Preparar os alunos contra os perigos da fragmentação; construir uma 

1998 Hass identidade mais integrada; ser teórico-prático; responder às questões 
pessoais e sociais. 
Recuperar o entusiasmo, uma série de atitudes, crença, valores e 

1998 Kullok habilidades que se perderam ao longo do tempo e que constituem a 
essência do educador. 
Buscar ação interdisciplinar para estimular a criticidade e integrar ensino 
com pesquisa. 

2000 De Sordi Construir condições favoráveis para que a aprendizagem aconteça. 
Organizar e dirigir situações de aprendizagem; administrar suas 
progressões; conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 
envolver alunos; trabalhar em equipe; utilizar novas tecnologias; enfrentar 
deveres e dilemas éticos; administrar a própria formação. 
Buscar constantemente conhecimentos, savoir-faire e postura; ações e 

2001 Altet atitudes para o exercício da profissão; saber analisar, saber refletir e saber 
justificar. 
Ser reflexivo, capaz de avaliação e autoavaliação; atitude crítica e de 
tomada de decisão; aprender sempre. 
Ter como eixo de suas ações o aprendizado para colaborar na 
transformação do aluno. 
Priorizar três elementos indissociáveis: projetos-atos-competências; 

2001 Charlier saberes, representações, teorias pessoais e esquemas de ação mobilizados 
para resolver problemas 
Capacidade de entrega da pessoa; conjunto de qualificações que a pessoa 
possui para entregar. 
Pronto para tratar a informação durante a ação que lhe permita improvisar 
respostas aos diferentes imprevistos 
Passar de professor “ensinante” para professor “que está com” o aluno, para 
que ele possa aprender. 
Antes de tudo é uma pessoa em evolução e em busca de um “torna-se” uma 
pessoa em relação ao outro. 
Traduzir os objetivos em dispositivos de aprendizagem; observar a 

2002 Thurler progressão do aluno; flexibilidade; dosar os desafios em função das 40 
competências individuais; dominar recursos; assumir os resultados. 

Fonte: NASSIF, V. M.J; HANASHIRO, D. M.M.; TORRES, R. R. (2010). Fatores que influenciam na 
percepção de competências para a docência. Revista Brasileira de Educação, v. 15, n. 44, p. 364-
412. 

crít co.

1996 Scoz

1996 Vasconcelos

1997 Kincheloe

2000 Castanho

2000 Perrenoud

2001 Baillauquès

2001 Bélair

2001 Dutra

2001 Faingold

2001 Masetto

2001 Paquay
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Resumindo, os autores definem competência utilizando termos como: humildade, 
 

criatividade, reflexão e ética, sempre abordando a questão da aprendizagem, o que 

representa bem o conteúdo teórico sobre o tema até aqui apresentado. 

 
 

De acordo com Desaulniers (1997), competência docente refere-se a um sistema de 
 

conhecimentos, conceituais e processuais, que integra os conhecimentos sobre 

objetos e ação, representando um dos princípios organizadores da formação. Desse 

modo, é fato que a construção da competência baseia-se nos diversos saberes que 

constituem a qualificação, sendo, ainda, inseparável da ação. Os conhecimentos 

teóricos e/ou técnicos são utilizados de acordo com a capacidade de executar as 

decisões que ela (a ação) sugere. Ou seja, competência é a capacidade de resolver 

um problema em determinada situação. 

 
 

2.2 Brasil:  ensino  fundamental  e sua  evolução  histórica  
 
 
Para entender melhor as características e identidades das competências mais 

requeridas dos docentes do ensino fundamental brasileiro para a realização de suas 

funções, torna-se imperioso fazer um exame minucioso da literatura sobre este 

tema, para uma compreensão melhor de sua evolução histórica e da conjuntura 

atual. Além disso, é necessário analisar os diversos conceitos de competência e 

suas abordagens, priorizando de forma mais abrangente as competências 

individuais, a docência no ensino fundamental e as competências para a docência. 

 
 

A literatura demonstra que a vinda da Família da Real portuguesa ao Brasil em 

1808, escapando da invasão napoleônica na Europa, foi uma das principais razões 

para a criação das primeiras escolas no país, tendo em vista as pressões exercidas 

pelas elites sociais da época (Colossi, Consentino & Queiroz, 2001). O príncipe 

regente tomou medidas de cunho administrativo, dentre as quais podemos citar a 

criação de escolas de formação direcionadas principalmente para a elite colonial e 

da recém-chegada elite portuguesa ao Brasil. 

 
 

Há autores que consideram o trabalho missionário e pedagógico desenvolvido pelos 

padres jesuítas como o marco da criação das escolas elementares, secundárias, 

seminários e missões espalhados pelo Brasil. Inicialmente funcionavam como escola 
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de “ler e escrever”, com o intuito catequizar os índios, educar os filhos dos colonos e 
 

formar novos sacerdotes e a elite intelectual, não se esquecendo do ideário de 

controle da fé e da moral dos habitantes (Aranha, 2005, p. 99). 

 
 

Dentre os autores que seguem essa mesma linha de pensamento, cita-se Cunha 
 

(2000, p. 39): 
 
 
 

Na colônia, o ensino fundamental e superior era ministrado em 
colégios jesuítas (curso de ler e escrever, curso de filosofia e 
teologia) e, depois da expulsão dessa ordem religiosa do reino 
português, em 1759, os conventos Franciscanos substituíram-
no no Rio de Janeiro e em São Paulo. A Igreja Católica era, 
então, uma instituição que se mesclava ao Estado pelo regime 
de padroado. 

 
 

Pimenta e Anastasiou (2002, p. 144) asseveram que “as primeiras instituições 

escolares implantadas no Brasil foram organizadas nos moldes das demais escolas 

jesuítas dos vários países”. Nesse mesmo sentido, Niskier (1996, p. 504) aponta que 

“a instituição pública estivera durante dois séculos quase inteiramente a cargo dos 

padres da Companhia de Jesus e, em reduzidas proporções, de algumas outras 

ordens religiosas”. 

 
 

Até meados dos anos de 1920, a educação brasileira comportou-se como um 
 

instrumento de mobilidade social. Os estratos que detinham o poder econômico e 

político utilizavam-na como distintivo de classe. As camadas médias procuram-na 

como a principal via de ascensão social, prestígio e integração com os estratos 

dominantes. Nessa sociedade, ainda não havia uma função “educadora” para os 

níveis médio e primário, razão pela qual eles não mereceram atenção do Estado, 

senão formalmente. A oferta de escola média, por exemplo, era incipiente, 

restringindo-se praticamente a algumas iniciativas do setor privado (Romanelli, 

1983). 

 
 

Na transição da sociedade oligárquica para a urbano-industrial, redefiniram-se as 

estruturas do poder. O esforço para a industrialização resultou em mudanças 

substantivas na educação. Foi criado o Ministério da Educação e Saúde, em 1930; 

estruturou-se a universidade, a partir da fusão de várias instituições isoladas de 
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ensino superior e criou-se o sistema nacional de ensino, até então inexistente. Em 
 

1931, foi instituído o Decreto 19.890, complementado pelo Decreto/Lei 4.244, de 

abril de 1942, que criou a Lei Orgânica do Ensino Secundário, que vigorou até 1971. 

 
 

De acordo com tal decreto, havia uma divisão entre o ensino primário, compreendido 
 

por quatro anos, e o ensino secundário, que possuía duração de sete anos, dividido 

em: ginásio, com quatro anos de duração, e colegial, com três anos. Para o ingresso 

no ensino secundário, ginásio, era necessária a aprovação em um exame de 

admissão. 

 
 

Com a Lei 5.692/71, a estrutura do ensino foi alterada. O ginásio e o primário foram 

unificados, dando origem ao primeiro grau, com oito anos de duração. O que antes 

era denominado “colegial” transformou-se em segundo grau, ainda com três anos de 

duração. Ainda de acordo com esta lei, as escolas de segundo grau deveriam 

garantir uma qualificação profissional, fosse de nível técnico, quatro anos de 

duração, ou auxiliar técnico, três anos. 

 
 

Segundo Guedes-Pinto (2002, p. 55), no entanto: 
 
 
 

Tudo indica que o objetivo por trás deste novo desenho do 
ensino médio, dando-lhe um caráter de terminalidade dos 
estudo, foi o de reduzir a demanda para o ensino superior e 
tentar aplacar o ímpeto das manifestações estudantis que 
exigiram mais vagas nas universidades públicas. 

 
 

Esta resolução, que durou até 1982, trouxe várias implicações. De muitas maneiras, 

minou o ensino profissionalizante no Brasil, multiplicando os cursos técnicos, sem a 

manutenção de sua qualidade original. O processo de redemocratização brasileira e 

a promulgação da Constituição Federal de 1988 redesenharam a função da escola e 

do ensino fundamental brasileiro e introduziram novas diretrizes, que resultaram na 

consolidação das Leis de Diretrizes Básicas para a Educação, de 1996. Essas 

transformações ampliaram a oferta do ensino médio público, o que, infelizmente, não 

foi acompanhado da ampliação dos recursos financeiros necessários para esta 

extensão, e provocou acentuada queda na qualidade do ensino público brasileiro. 
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Em relação à educação básica, a LDB apresentava sua organização articulada em 
 

três etapas sequenciais: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e 

com base nos seguintes princípios (art. 22): 

 
A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, 
assegura-lhe a formação comum indispensável para o 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores (Brasil,1996). 

 
 

A educação infantil passou ser considerada a primeira etapa da educação básica, 

dever do Estado e de responsabilidade dos municípios, sendo oferecida para 

crianças de zero a três anos de idade em creches e para crianças de quatro a seis 

anos de idade em pré-escolas, deixando, assim, de exercer o papel de 

assistencialista e passando a ser regulamentada como ação educacional, com suas 

finalidades estabelecidas no art. 29: 

 
 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis 
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, complementando a ação da família e da comunidade 
(Brasil, 1996). 

 
 

Desde meados da década de 1990, o acesso ao ensino fundamental no Brasil era 
 

praticamente universalizado. Em 2009, 98% das crianças entre 6 e 14 anos 

frequentavam a escola. Entre 1995 e 2009, também se verificou importante aumento 

na taxa de atendimento dos jovens entre 15 e 17 anos. Em 1995, 64% dos jovens 

nesta faixa etária frequentavam a escola. Este percentual elevou-se para 85% em 

2009 (IBGE, 2010). Houve, também, aumento expressivo nas taxas de frequência 

das crianças no ensino infantil. Em 1995, apenas 8,62% das crianças com 0 a 3 

anos estavam frequentando a escola (Gráfico 1). 



 
 
 
 

O Gráfico 2 demonstra a
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Fonte: IBGE. (2011). Porcentagem de crianças de 4 e 5 anos que frequentam escola no Brasil, no 
período de 1995-2011 – Elaboração: Todos pela Educação. 2011. In: TODOS PELA EDUCAÇÃO. 
Anuário Brasileiro da Educação Básica. São Paulo: Moderna, 2013. 
 
 

Em 2007, esse percentual elevou-se para 17,24%, sendo que em 2011 a proporção 
 

de crianças dentro da sala de aula já atingia 22,95%. Portanto, desde 1995 ocorreu 

um progresso significativo nos indicadores de quantidade de educação no Brasil. 

 
 

No entanto, é preciso ressaltar que, embora a maior parte das crianças e jovens 
 

estivesse na escola, isso não significa que os alunos estavam na série correta, 

devido ao elevado grau de repetência e evasão dos níveis de ensino fundamental e 

médio. 

 
 

De acordo com IBGE (2011), apenas 52,29% dos jovens de 15 a 17 anos estavam 

matriculados no ensino médio em 2011, como seria adequado para esta faixa etária. 

Embora tenha sido atingida a quase universalização do acesso ao ensino 

fundamental, uma parcela significativa das crianças ainda não conclui este nível de 

ensino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico  3 – Porcentagem  da taxa  de matrículas  líquidas  de alunos  na faixa  
etária  de 6 a 14 anos  que  frequentam  o ensino  fundamental  em escolas  no  
Brasil  no  período  1995-20116. 
 
 

5 NOTA: As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 30 de junho, ou idade 
escolar. Em 2004, a área rural da região Norte foi incorporada no plano amostral da PNAD. Assim, 
até 2003 os dados da região Norte são referentes apenas à área urbana. A partir de 2004, os valores 
apresentados se referem à área urbana e à área rural da região Norte. 
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até 2003 os dados da região Norte são referentes apenas à área urbana. A partir de 2004, os valores 
apresentados se referem à área urbana e à área rural da região Norte. 
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do ensino fundamental passaram a ser denominadas 5º e 9º ano, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  5 – Porcentagem  da taxa  de matrículas  líquidas  de alunos  que  
frequentam  o ensino  médio  em escolas  no  Brasil  no  período  1995-2011 
Fonte: IBGE. (2011). Porcentagem da Taxa de matriculas líquidas de alunos que frequentam o ensino 
médio em escolas no Brasil, no período de 1995-2011. – Elaboração: Todos pela Educação. 2011. In: 
TODOS PELA EDUCAÇÃO. Anuário Brasileiro da Educação Básica. São Paulo: Moderna, 2013. 
 
 

Em 2007, somente 28% dos alunos da 4ª série do ensino fundamental tiveram 
 

desempenho adequado para sua série em língua portuguesa. Esses percentuais 

também foram muito baixos para os alunos da 8ª série do ensino fundamental (21%) 

e na 3ª série do ensino médio (25%). Os dados obtidos ainda foram piores em 

matérias como matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  6 – Evolução  do  desempenho  dos  alunos  do  ensino  fundamental  e 
ensino  médio  em língua  portuguesa  no  período  1995-2007 
Fonte: Evolução do desempenho dos alunos do ensino fundamental e ensino médio em Língua 
Portuguesa – 1995 a 2007. – Elaboração: Todos pela Educação. 2011. In: TODOS PELA 
EDUCAÇÃO. Anuário Brasileiro da Educação Básica. São Paulo: Moderna, 2013. 
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Em 2007, somente 24% dos alunos da 4ª série do ensino fundamental tiveram 
 

desempenho adequado para a sua série, enquanto na 8ª série do ensino 

fundamental e na 3ª série do ensino médio esses percentuais foram de 14% e 10%, 

respectivamente. 

 
 

Fernandes e Natenzon (2003) apresentam evidências de que a queda da medida de 

qualidade da educação decorreu principalmente da mudança no perfil dos alunos, 

associada a uma redução expressiva do atraso escolar. Além disso, a piora do 

desempenho está, em parte, associada à incorporação ao sistema educacional de 

crianças e jovens provenientes de ambientes socioeconômicos mais desfavoráveis. 

 
 

Filmer, Hasan e Pritchett (2006) argumentam que a dicotomia entre qualidade e 

quantidade da educação é inadequada, na medida em que o foco da política 

educacional deve ser no aprendizado de todas as crianças e jovens em determinada 

faixa etária, incluindo as crianças e os jovens que estão fora da escola. Eles 

argumentam que a inclusão de crianças no sistema educacional pode elevar 

substancialmente o aprendizado de uma corte, mesmo que ocorra redução dos 

resultados observados nos testes. 

 
 

Utilizando dados do Programme for International Student Assement (PISA) de 2003, 

os autores calcularam o desempenho escolar de uma coorte de 15 anos de idade no 

Brasil e em outros países. 

 
 

A Tabela 1 apresenta a proporção dos jovens de 15 anos com desempenho escolar 

abaixo do nível mínimo de preficiencia do PISA 2003 para o Brasil e outros países. 

No Brasil, 78% dos jovens de 15 anos apresentam desempenho inferior ao nível 

mínimo de proficiência em matemática, em comparação a 39% no Uruguai, 50% no 

México e 2% na Coreia do Sul. Em leitura, 57% dos jovens no Brasil apresentam 

desempenho inferior ao nível mínimo de proficiência, em comparação a 31% no 

Uruguai, 39% no México e 0% na Coreia do Sul. Em ciências, a proporção de jovens 

com desempenho abaixo do mínimo no Brasil é de 64%, em comparação a 31% no 

Uruguai, 38% no México e 2% na Coreia do Sul. 
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Tabela  1 
Proporção de jovens de 15 anos com desempenho escolar abaixo do nível mínimo 
de proficiência do Pisa 2003 
 

Países  Matemática  Leitura  Ciências  
Brasil                               78%                                57%                                64% 

Indonésia 68% 45% 39% 
Coreia do Sul                          2%                                  0%                                  2% 

México                              50%                                39%                                38% 
Tailândia                            34%                                19%                                26% 
Turquia                              67%                                50%                                57% 
Uruguai                             39%                                31%                                31% 
Grécia                              17%                                 8%                                  7% 
Japão                                3%                                  5%                                  3% 

Estados Unidos                        9%                                  5%                                  7% 
Fonte: Filmer, D.; Hasan, A. e Pritchett, L. (2006). A Millennium Learning Goal: Measuring 
Real Progress in Education-Working [Paper 97]. Recuperado de 
http://www.cgdev.org/files/9815_file_ WP97.pdf 
 
 

Fica evidente que, o nível de aprendizado no Brasil é muito baixo, pois a qualidade da 

educação também é inferior ao que seria de se esperar de um país com o nível de 

renda per capita. O Gráfico 7, mostra o Brasil está abaixo da reta que apresenta a 

relação entre a renda per capita e a nota de matemática no PISA de 2006. O mesmo 

padrão ocorre em ciências e em leitura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico  7 – Relação  entre  a nota  de matemática  no  PISA e a renda  per  capita  
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (2008). Resultados 
nacionais – Pisa 2006: Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) / Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais. – Brasília: O Instituto, 153 p. : il. 
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Neste contexto, o sistema de ensino básico brasileiro passa por profundas 
 

transformações. As duas primeiras forças propulsoras da expansão do ensino básico 

são a geracional e a cultural. De um lado, está o mercado de trabalho com novas 

exigências de qualificação profissional (novos conteúdos, novas profissões); de 

outro, as aspirações culturais, cujo acesso ao ensino superior é um elemento novo 

na cultura jovem, pois “o ensino básico passa a ser objeto de formação” (PORTO; 

Régnier, 2003, p. 66). 

 
 

Outras causas que fortalecem a transformação do setor de ensino básico 
 

evidenciadas pelos dados fornecidos pelo IBGE a partir de censo do ensino básico 

são: interiorização do ensino; consolidação da pós-graduação; melhoria na 

qualificação do corpo decente; e aumento da produtividade do sistema. Segundo os 

autores, a flexibilidade e a diversidade da oferta dos serviços de educação superior 

são tendências apontadas que avançam e se consolidam (Porto & Régnier, 2003). 

 
 

No sistema de ensino, é possível verificar um movimento no sentido de 

democratização do acesso ao ensino básico, a partir das observações das 

pesquisas apresentadas. Tal entrada se expande a parcelas da população que 

anteriormente tinham a possibilidade de formação dificultada. Essa expansão do 

ingresso de um público cada vez mais heterogêneo, hoje, cria a necessidade de o 

professor saber lidar com uma diversidade cultural que antes não existia (Pachane & 

Pereira, 2004). 

 
 

Procurou-se, de maneira breve, traçar como o ensino básico foi se construindo na 

esfera privada. Esse rápido panorama evidencia a importância da educação básica 

no País, que, “indubitavelmente, é uma das mais respeitadas instituições sociais. A 

busca e o acesso a oportunidade de formação representam valores importantes na 

sociedade brasileira” (Barreyro, 2008, p. 15). Para Drucker (1996, p. 21), “o advento 

da sociedade do conhecimento tem implicações de longo alcance para a educação. 

As escolas irão mudar mais nos próximos 30 anos do que fizeram desde a 

intervenção da imprensa”. 
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2.2.1 Da profissão  
 
 

A discussão sobre o conceito de profissão remonta a 1915, tendo Flexner7 (1915) 

estabelecido critérios para distinguir as profissões de outros tipos de trabalho. 

 
 

A atividade profissional era basicamente intelectual, trazendo 
consigo grande responsabilidade pessoal; era aprendida, 
baseando-se em grande conhecimento e não apenas rotina; 
era prática, mais do que acadêmica ou teórica; sua técnica 
podia ser ensinada, sendo isto a base da educação 
profissional; era fortemente organizada internamente; e era 
motivada pelo altruísmo, com os profissionais vendo-se a si 
mesmos como trabalhando de alguma forma pelo bem da 
sociedade (Flexner, 1915, p. 578-581, citado por Becker, 1970, 
p. 88). 

 
 

Hughes (1994, p. 25-26) acrescenta: 
 
 
 

As profissões, talvez mais do que os outros tipos de 
ocupações, também reclamam um amplo mandato legal, moral 
e intelectual. Não apenas os praticantes, através da admissão 
ao círculo encantado da profissão, individualmente exercem 
uma autorização para fazer coisas que outros não fazem, mas 
coletivamente presumem dizer à sociedade o que é bom e 
correto para ela em um amplo e importante aspecto da vida. Na 
verdade, eles definem os próprios termos de pensar sobre isto. 
Quando uma presunção é garantida como legítima, surge uma 
profissão em seu sentido completo. 

 
 

Na opinião de Gyarmaty (1975), as profissões distinguem das ocupações, 
 

basicamente, em virtude da propriedade da autonomia, enquanto direito de regular e 

controlar sua própria atividade, e do monopólio profissional, fruto de leis que 

impedem indivíduos formalmente não considerados membros de determinado grupo 

profissional de competir com seus profissionais. O autor percebe as profissões como 

o mais importante grupo de poder nas sociedades industrializadas. 

 
 
 
 
 

7 FLEXNER, Abraham. Is social work a profession? Proceedings of the National Conference of 
Charities and Correction. Chicago: Hildmann, 1915. p. 576-590. Citado por: BECKER, Howard. The 
nature of a profession. In: _____. Sociological work: method and substance. New Brunswick, NJ: 
Transaction Books, 1970. p. 87-103. 
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Sociologia das profissões começou a distinguir-se como disciplina a partir dos 
 

estudos de Durkheim (1978) sobre a divisão do trabalho social, em que o autor 

sinaliza o papel de associações profissionais reconhecidas tanto pelo Estado quanto 

pela sociedade, as quais, investidas de poder formal, assegurariam a integração e a 

regulação social. 

 
 

Larson (1977) apresenta a expressão projeto profissional, a qual retrata as 

estratégias que as lideranças profissionais adotam no sentido de caminharem rumo 

ao monopólio do mercado de serviços e à mobilidade coletiva, numa ordem social 

pautada na lógica econômica. 

 
 

Larson (1988 p. 28) apresenta uma conceituação histórica sobre o tema em seu 

entendimento a profissionalização: 

 
 

Traduz os recursos raros de uma ordem (competência advinda 
de uma formação e exames padronizados no nível mais alto do 
sistema de ensino oficial) em outra ordem (emprego no 
mercado de trabalho, privilégios profissionais, posição social ou 
cargo elevado na hierarquia burocrática). Para a autora nas 
sociedades modernas as escolas legitimam os conhecimentos 
dos especialistas, em função tanto do testemunho e da 
validação que sua natureza institucional promove como de sua 
representação, na escala social, da autoridade transcendente 
da ciência como sistema do conhecimento. 

 
 

Projeto profissional se diferencia de projeto coletivo uma vez que o segundo pode 

espelhar interesses coletivos, mas não efetivamente de controle da profissão, como 

afirma Coelho (1999, p. 51-53). As associações de professores ainda não têm 

ciência de seu papel estratégico na recuperação da educação. Ainda existe muita 

confusão com o sindicalismo reivindicativo sobre as relações de trabalho (Demo, 

2002, p. 168-169). 

 
 

A identidade de uma profissão baseada em uma competência técnica e prática, 

formalmente desenvolvida por instituições educacionais e científicas, dando 

destaque aos aspectos universais sociais, reflete a questão da “vocação” 

profissional e cultural. O autor tem como foco explicar mais o que os “profissionais” 

fazem do que como eles se organizam para realizar tais atividades produtivas. Neste 
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contexto, o domínio do conhecimento é fundamental, em sua concepção. Contudo, 
 

alguns pressupostos foram estabelecios por este autor: “O processo de 

profissionalização é unidirecional, um “caminho sem volta”; “A evolução de uma 

profissão não depende explicitamente do desenvolvimento de outra(s) 

profissão(ões)”; “Os apelos da estrutura social e cultural são mais importantes que o 

trabalho executado pelas profissões; “No interior das profissões”, prevalece a 

homogeneidade, e as diversidades são tidas como contingenciais”; e “O processo de 

uma ocupação torna-se profissão não se altera com o tempo”. 

 
 

Cunha e Leite (1996, p. 86) afirmam, 
 
 
 

[...] que o “professor é valorizado pelo êxito que alcança no 
exercício de sua atividade como profissional liberal”, apontando 
dificuldades operacionais desse conceito (“sistema de 
profissões”). 

 
 

Para Costa (1995 p. 93), a ideologia da profissionalização tem contribuído para a 
 

legitimação de uma sociedade desigual e para a reprodução da ordem social 

dominante, cuja profissão professor não é valorizada. 

 
 

Reforça Freidson (1998, p. 33): 
 
 
 

Profissão designa “[...] uma ocupação que controla seu próprio 
trabalho, organizada por um conjunto especial de instituições 
sustentadas em parte por uma ideologia particular de 
experiência e utilidade”. Para fins do presente estudo, foi 
imprescindível a opção por uma definição, que doravante 
entende-se por profissão: 

 
 

O autor reconhece que são escasssas as instituições responsáveis pela garantia de 

meio de vida aos trabalhadores, de um profissionalismo expresso puramente como 

dedicação a um compromisso com a prática de um ofício complexo que tem valor 

para os outros (Freidson, 1998, p. 43). Diniz (2001, p. 87) articulou uma sequência 

de eventos associados ao desenvolvimento das profissões no Brasil, a saber: 

 
 

� Criam-se, em primeiro lugar, escolas profissionais. 
 

� Surgem associações profissionais que procuram garantir para seus membros, 
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através da mobilização do apoio do Estado, vantagens e privilégios 
 

ocupacionais com base nas credenciais educacionais. 
 

� O Estado cria para as profissionais “reservas de mercado” na burocracia 

pública, isto é, posições e cargos reservados aos diplomados pelas escolas 

profissionais. 

� As associações mobilizavam-se para ampliar a “reserva” e, com o apoio do 

Estado, excluir do mercado de trabalho e de serviços os não qualificados e o 

Estado regulamenta as profissões, criando monopólio. 

� Conquistado o monopólio da prestação de serviços, as profissões tentam criar 

“escassez” pela restrição do acesso às credenciais acadêmicas, isto é, pelo 

controle da “produção de produtores”. 

 
 

O conceito de profissão continua desafiando as análises sociológicas, justamente, 
 

pela dificuldade de defini-lo. Para Ludke (1996), as exigências por ele implicadas, 

são muitas vezes, cada vez mais difíceis de serem cumpridas. 

 
 

Para o campo da sociologia das profissões, área na qual a tese de Bonelli é 
 

significativa, a relação entre os dois grupos, inserida em um plano de análise do 

sistema profissional, é de competição intraprofissional, desempenhada no palco da 

profissão. Os profissionais não exercem poder sobre nada nos locais de trabalho, 

mas sua atividade forma a base para as regras organizacionais e para as decisões 

de trabalho dos praticantes. São eles que controlam quem vai possuir o diploma 

necessário ao exercício profissional (Bonelli, 1993, p. 33-34). 

 
 

Bourdieu (2003) visualiza o sistema de profissões como um campo de poder 

simbólico; ou seja, como elemento “estruturado” e “estruturante”, que configura e, ao 

mesmo tempo, é configurado e legitima a relação de dominação pertinente a 

determinada profissão num certo contexto histórico. 

 
 

2.2.2 Docência  no  ensino  básico  
 
 
No decorrer da história, a educação básica tem sido construída por meio de diversas 

mudanças nos processos de transformação social. “É importante mencionar que 

foram grandes os desafios enfrentados nas lutas incessantes por igualdade de 
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direito na educação e de melhores condições de acessibilidade dos cidadãos aos 
 

direitos sociais no contexto educativo” (Dias, 2009, p. 2). 
 
 
 

Em um sentido epistemológico, a docência tem sua origem no latim docere, que 

significar “ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar e entender” (Veiga, 2006). A docência 

tem seu significado como “o exercício do magistério” (Ferreira, 1999, p. 700). O 

decente da rede de ensino básico é um professor em exercício que efetivamente 

desenvolve sua atividade. “É no exercício de sua profissão que o professor recebe a 

denominação de docente, particípio presente – aquele que está desenvolvendo um 

processo de ensinar” (Rios, 2005, p. 53). 

 
 

Nesse sentido, citam-se as sábias palavras de Isaia: 
 
 
 

Em termos de atribuição, a docência engloba todas as 
atividades desenvolvidas pelos professores que estão 
orientadas para a formação de seus alunos e deles próprios. 
Tais atividades são regidas tanto pelo mundo de vida quanto da 
profissão e estão alicerçadas não só em conhecimentos, 
saberes e fazeres, mas também em relações interpessoais e 
em vivencias de cunho afetivo, valorativo e ético, o que indica o 
fato de as atividades docentes não se esgotarem na dimensão 
técnica, mas remeter ao que de mais pessoal existe em cada 
professor. Sem esquecer que a docência superior apóia-se na 
dinâmica da interação de diferentes processos que respaldam 
o modo como os professores conhecem o conhecer, o fazer, o 
ensinar e o aprender e, ainda, o significado que dão a eles. 
Disso decorre que a docência vai além do ensino, instaurando-
se como uma atividade eminentemente formativa que abarca 
os professores, os alunos pelos quais os professores são 
responsáveis e também abrange os ambientes formativos em 
que ambos estão envolvidos (Isaia, 2006, p. 73). 

 
 

Conforme leciona Isaia (2006), não basta saber em que se constitui a atividade 

docente; é necessário entender como se dá o processo de construção das 

concepções de docência que os professores apresentam. Dessa forma, para os 

professores a docência pode constituir-se em um espaço para além da dimensão 

técnica, sendo atravessada não só por conhecimentos, mas também por relações 

interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo e ético. São essas concepções 

que orientam o modo como os professores desenvolvem suas diferentes atividades 

docentes. 
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O ofício de ensinar é quase tão antigo quanto a vida humana, mas o professor 
 

apareceu somente como um profissional do ensino em meados de 300 anos pra cá, 

a partir do século XVIII, nas lutas por democratização empreendidas pela burguesia 

revolucionária (Penin, 2009). 

 
 

Para um estudo melhor da profissão de docente, é preciso levar em consideração o 

contexto histórico no qual se constroem e se aplicam os saberes docentes – ou seja, 

as condições históricas e sociais em que estão inseridos. O professor possui, “em 

virtude da sua experiência de vida pessoal, saberes próprios que são influenciados 

por questões culturais e pessoais” (Nunes, 2001, p. 34). A profissão de professor, 

como outras, surge em determinado contexto e momento históricos, como uma 

resposta às necessidades apresentadas pelas sociedades, adquirindo estatuto de 

legalidade (Pimenta & Anastasiou, 2002, p. 76). 

 
 

Nos dizeres de Pimenta e Anastasiou (2002), a profissionalização perpassa pelo 

processo de reconstrução da identidade profissional. Para os autores, os 

pesquisadores ingressam de forma natural no campo da docência no ensino básico, 

sem, muitas vezes, saberem, o significado e quais são as responsabilidades de ser 

professor. Entretanto, os professores do ensino básico, de uma forma ou de outra, 

aprenderam a ensinar com sua experiência, mirando-se em seus próprios 

professores e experiências que adquiriram enquanto alunos. 

 
 

Em meados da década de 1990, em que se buscou alcançar novos enfoques e 

paradigmas para compreender a prática pedagógica e os saberes pedagógicos e 

epistemológicos relativos ao conteúdo escolar a ser ensinado e aprendido. Nunes 

(2001, p. 28) sustenta: 

 
 

Nesse período, inicia-se o desenvolvimento de pesquisas que, 
considerando a complexidade da prática pedagógica e dos 
saberes docentes, buscam resgatam o papel do professor, 
destacando a importância de se pensar a formação numa 
abordagem que vá além da academia, envolvendo o 
desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da 
profissão docente (Nunes, 2002, p. 28). 
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Para Pimenta e Anastasiou (2002), é muito comum não se exigir um estudo 
 

aprofundado em didática pedagógica para exercer a docência no ensino básico, 

porque parece ser suficiente o domínio de conhecimentos específico/científicos, pois 

o que mais se valoriza em um professor do ensino básico é o domínio dos 

conteúdos das disciplinas lecionadas, além da ligação afetiva com os alunos. É 

importante que esse profissional esteja preparado para o exercício da docência, 

para evitar que ele improvise ações usando seu bom senso, gerando, assim, ações 

nem sempre educativas. 

 
 

Penin (2009, p. 2) preleciona que “desenvolveu-se progressivamente o fenômeno da 

pauperização da profissão”. Um dos motivos explicativos dessa preocupação é, sem 

dúvidas, a expansão quantitativa da educação básica, com o consequente aumento 

do número de docentes. 

 
 

Declaram Pimenta e Anastasiou (2002): 
 
 
 

Dados da UNESCO demonstram que o número de professores, 
no período de 1950 a 1992, saltou de 25 mil para um milhão, 
isto é, aumentou 40 vezes. No entanto, em sua maioria, são 
professores improvisados, não preparados para desenvolver a 
função de pesquisadores e sem formação pedagógica 
(Pimenta & Anastasiou, 2002, p.38). 

 
 

Nesse padrão, o crescimento exponencial do ensino básico deu-se de forma rápida 
 

e não foi acompanhado por uma formação adequada do professor para cumprir a 

tarefa da profissão docente. O setor privado, dando conta de atender à demanda 

dos que procuram escolas, assume o papel de possibilitar um acesso maior à 

educação, mas também o de oferecer um ambiente de campo de trabalho para 

professores, iniciantes ou não (Gabriades, 1996). 

 
 

2.2.3 Papel  e atuação  do  docente  no  ensino  básico  
 
 
Muito frequentemente, diversos professores, ao darem início à atuação na vida 
 

docente, fazem-no sem qualquer processo formativo ou, até mesmo, sem terem 

escolhido a profissão de ser professor. Segundo Pimenta e Anastasiou (2002, p. 

104), “as instituições que os recebem já dão por suposto que são, desobrigando-se, 
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pois, de contribuir para torná-los. Assim, sua passagem para a docência ocorre 
 

„naturalmente; dormem profissionais e pesquisadores e acordam professores”. 

Muitos não têm conhecimento científico do que seja o processo ensino-

aprendizagem e do que é necessário para que ele aconteça. 

 
 

De acordo com Miller (1991), as atividades acadêmicas no ensino básico, como 

ensino, orientação e administração, têm sofrido modificações ao longo dos anos. 

Para Tardiff e Lessard (2005), a diversidade de tarefas a cumprir exigem diferentes 

competências profissionais de seus praticantes, uma vez que nem todas essas 

tarefas seguem a mesma lógica nem exigem o mesmo tipo de engajamento. Assim, 

a profissão docente pode ser considerada uma “profissão interativa”. 

 
 

A profissionalização docente tem sido cada vez mais exigida no cenário 
 

mercadologico, fazendo com que a profissionalização se torne um desafio constante, 

em função da sustentação econômica e da expansão do capitalismo. Contudo, 

muitas instituições de ensino básico não se preocupam em como, por quê e por 

quais motivos esses profissionais estão fazendo escolhas em ministrar aulas no 

ensino básico (Cunha, 2005). 

 
 

Segundo Fernandez (2010), a profissão docente atualmente é mais frágil do que há 

algumas décadas, o que resulta em contradição, pois, de um lado, tem-se a 

glorificação da sociedade do conhecimento, e, de outro, o descrédito com que são 

tratados os professores. Essa contradição atinge principalmente o professor do 

ensino básico, quando se percebem excesso de expectativas em sua atuação e 

pouco incentivo ao seu desenvolvimento profissional. 

 
 

Dias (2009) afirma que as instituições de ensino básico, muitas vezes, preocupam-

se apenas com a quantidade de teoria/conhecimento que o professor possui. Em 

sua maioria, eles passam pela docência de forma mecânica, como qualquer outra 

profissão técnica. O autor ressalta que é necessário haver uma reflexão por parte 

dos profissionais docentes sobre o verdadeiro papel do professor e sobre o grande 

significado que existe por trás da profissão docente. 
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Em realidade, é um mal-estar docente. Os professores estão cada vez mais 
 

desprestigiados, em meio a um ensino precário, e a profissão está ainda mais 

desvalorizada e estigmatizada por parte da sociedade. 

 
 

Corrobora Nóvoa (2007): 
 
 
 

Como se por um lado achássemos que tudo se resolve dentro 
das escolas e, por outro, achássemos que quem está nas 
escolas são os profissionais razoavelmente medíocres, que 
não precisam de grande formação, grandes condições 
salariais, que qualquer coisa serve para ser professor (Nóvoa, 
2007, p. 12) 

 
 

De acordo com Masetto (2006 p. 18), o papel do professor está em crise e deve ser 

totalmente repensado. A docência passou a exigir competências próprias, que, 

desenvolvidas, trariam àquela atividade uma conotação de profissionalismo e 

superaria a situação até então muito encontradiça de ensinar “por boa vontade”, 

buscando apenas certa consideração pelo título de “professor”, ou apenas para 

“complementação salarial”, ou, ainda, apenas para “fazer alguma coisa no tempo 

que restasse do exercício de outra profissão”. 

 
 

A atividade docente é um processo que envolve diversos saberes: pedagógicos, 

sociais, culturais, afetivos, políticos e históricos. Por isso, o professor continua 

produzindo saberes que são, ao longo do tempo, reconstruídos. Em uma análise, 

suscinta Cunha (2004 p. 8) afirma que o exercício da docência é sempre um 

processo de mudança, movimento e arte. São novas caras, novas experiência, novo 

contexto, novo tempo, novo lugar, novas informações, novos sentimentos e novas 

interações. 

 
 

Balbachevsky (1999) reconhece que a formação inicial continuada na busca da 

titulação representa qualificação produzida e controlada pela corporação profissional 

e constitui-se em uma medida bastante fidedigna do status profissional do membro, 

no interior da academia, salientando sua relação direta com a carreira do profissional 

na instituição de ensino. 
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Recomenda Moreira e Candau (2005, p. 23): 
 
 

É necessário um destaque a necessidade de se pensar uma 
formação continuada que valorize tanto a prática realizada 
pelos docentes no cotidiano da escola quanto o conhecimento 
que provém das pesquisas realizadas na Universidade, de 
modo a articular teoria e prática na formação e na construção 
do conhecimento profissional do professor. 

 
Para Fernandez (2010), o que distingue o professor das demais profissões é a ação 

de ensinar. O professor é visto como responsável pela transmissão da cultura, do 

conhecimento, do saber, do pensar, do ser e da ideologia. Seu poder pode 

influenciar as atitudes e as percepções e perpetuá-las ou contrapô-las ao longo da 

história. 

 
 

Esteves (1995) idenficou mudanças sociais significativas, resultando em pressões 
 

aos professores e às instituições no que tange à gestão dos docentes, constituindo-

se em fonte de valor ao serviço prestado, tais como: inibição educativa de outros 

agentes de socialização; aumento das exigências em relação ao professor; 

crescentes contradições no papel do professor; deterioração da imagem do 

professor; mudanças nas relações professor-aluno; fragmentação do trabalho do 

professor; ruptura do consenso social sobre a educação; mudança de expectativas 

em relação ao sistema educacional e à longevidade ou utilidade do conhecimento; 

desenvolvimento de fontes de informação alternativas à escola; modificação do 

apoio da sociedade ao sistema educacional; mudança dos conteúdos curriculares; e 

escassez de recursos materiais e deficientes condições de trabalho. Esteves (1995) 

diferencia esses fatores pelo fato de os fatores secundários basearem-se no 

ambiente que afetam o professorado, ao passo de os primários têm efeitos diretos 

na sala de aula, como comportamento de alunos e apoio logístico. 

 
 

De acordo com Furlanetto (2003, p. 47), muitos professores assumem a 

responsabilidade por sua própria formação, buscando seu desenvolvimento com o 

objetivo de fazer suas escolhas e aproveitar as oportunidades que lhes são 

oferecidas pelas políticas públicas, pelas instituições escolares e pela própria vida. 

Ou seja, de algum modo, eles acabam por escolher em que conteúdo e em que 

sentido vão formar e desenvolver suas competências. 

Esclarece Monteiro Junior (2001 p. 88): 
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O investimento na formação torna-se ponto de partida para as 
possibilidades de melhoria da profissionalidade e para a 
ressignificação de sua prática. Entende-se que a formação 
contribui para uma reflexão permanente voltada para a 
construção de uma educação orgânica que religa os saberes e 
vai ao encontro da dinâmica de desenvolvimento do ser 
humano. 

 
 

Para haver a formação do professor, é necessário que esta tenha como eixo de 

referência o desenvolvimento profissional, na dupla perspectiva do professor 

individual e do coletivo docente. E, ainda, que o trabalho possibilite e favoreça 

espaço de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, promova os seus 

saberes e seja um componente de mudança (Nóvoa, 1992). 

 
 

A formação do professor ocorre pela ligação entre a profissão e a construção da 

identidade do educador ao formalizar a dinâmica social do seu trabalho docente. 

Realiza-se na medida em que se retrata como função social da escola a 

instrumentalização de um ensino no qual se possa vivenciar e garantir uma 

educação para a vida (Guimarães, 2004). 

 
 

Masetto (1994 p. 96) cita algumas características da formação do professor, a saber: 

“inquietação, curiosidade e pesquisa”. O conhecimento é contínuo, resultando em 

um processo de formação continuada, objetivando exploração de „seu‟ saber, 

provindo da experiência, por meio de pesquisa e reflexão sobre elas; domínio de 

área específica e percepção do lugar desse conhecimento específico em um 

ambiente mais geral. 
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3 METODOLOGIA  
 
 
 

O objetivo deste capítulo é assinalar os procedimentos metodológicos definidos para 

esta dissertação, que se referem à caracterização da pesquisa quanto aos fins e aos 

meios; à população e à amostra da pesquisa; aos instrumentos utilizados para coleta 

de dados; e, finalmente, à estratégia de análise dos dados. 

 
 

A metodologia tem como premissa conhecer os caminhos traçados do processo 
 

científico e procurar estabelecer os limites da ciência. Conforme muito bem 

demonstra Demo, in verbis: 

 
 

Reconhecendo o caráter problematizante da metodologia, 
decorre ser mister aceitar que tudo em ciência é discutível, 
sobretudo nas ciências sociais [...] seja porque nunca 
esgotamos a realidade, seja porque as maneiras como as 
tratamos para sempre ser questionadas. (Demo, 1995, p. 11) 

 
 

Nesse sentido, o estudo das competências requeridas dos professores não se limita 

a este trabalho. 

 
 
3.1 Caracterização  da pesquisa  
 
 
Acevedo e Nohara (2004) afirmam que a ciência na pesquisa vem para representar 

e explicar o que é a realidade. Para isso, descreve o que acontece nesse momento, 

classificando e explicando esses fenômenos. Este estudo se caracteriza com a 

pesquisa descritiva, de natureza quantitativa. Segundo Acevedo e Nohrara (2004), a 

pesquisa descritiva visa descrever o fenômeno estudado ou as características de um 

grupo, bem como compreender as relações entre os conceitos envolvidos no 

fenômeno em questão. Mas cabe ressaltar que a pesquisa descritiva não objetiva 

explicar o fenômeno investigado. 

 
 

A pesquisa descritiva tem o intuito, segundo Vergara (2009, p. 47), de expor as 

características de determinada população ou fenômeno, estabelecendo correlações 

entre variáveis e definindo sua natureza. "Não tem o compromisso de explicar os 

fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação". 
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Para Churchill (1999) e Malhotra (2001), os estudos descritivos são usados para 
 

medir o grau de associação das variáveis, fazendo previsões e usando como 

estrutura a elaboração prévia de hipóteses de um modelo teórico. 

 
 

De acordo com Malhotra (2001), a função da pesquisa descritiva é descrever algo, o 
 

mercado, suas características e funções. Ou seja, descrever as características dos 

grupos relevantes, estimar a porcentagem de unidades numa população específica e 

determinar as percepções de características de produtos e o grau até o qual as 

variáveis de marketing estão associadas, além de fazer previsões específicas. 

 
 

Collis e Hussey (2005) definem o corte transversal como uma metodologia para 

conseguir obter informações sobre diversas variáveis em diferentes contextos. Este 

estudo apenas mostra se uma correlação existe ou não, sendo que as hipóteses são 

rígidas e prédefinidas. 

 
 

Malhotra (2001) explica que as pesquisas de corte transversal envolvem a coleta de 

dados pelo pesquisador de uma amostra definida. Se essa coleta de dados for feita 

apenas uma vez, trata-se de pesquisa de corte transversal único. Se forem 

coletados os dados da mesma amostra em períodos diferentes, trata-se de pesquisa 

de corte transversal múltiplo. Neste estudo, utilizou-se apenas a pesquisa de corte 

transversal único, em que as informações são coletadas da amostra apenas uma 

única vez. 

 
Os estudos transversais envolvem a coleta de informações de 
qualquer amostra de elementos de população somente uma 
vez. Elas podem ser únicas ou múltiplas. Nos estudos 
transversais únicos é extraída somente uma amostra de 
entrevistados da população-alvo e as informações são obtidas 
desta amostra somente uma vez (Malhotra, 2001, p. 109). 

 
Para Colis e Hussey (2005), o método descritivo de carte transversal único 

possibilita a economia na coleta de dados e menor tempo gasto no trabalho. Este 

método tem como dificuldades obter uma amostra grande e assegurar o isolamento 

de variáveis estudadas. 

 
 

Quando a natureza da pesquisa é quantitativa, o objetivo é quantificar os dados e 

generalizar os resultados da amostra para a população-alvo. A amostra é um grande 
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número de casos representativos; a coleta de dados é estruturada; a análise de 
 

dados é estatística; e o resultado recomenda um curso final de ação (Malhotra, 

2001). 

 
 

Nas pesquisas quantitativas (quanti), os dados são representados por métricas 
 

quantitativas, tendo como elemento de apoio central a linguagem matemática como 

sua forma de expressão e tratamento. Por ser a matemática uma linguagem não 

ambígua e com maior rigor de conceituação e operacionalização, seu emprego em 

ciências sociais aplicadas, segundo alguns adeptos, reduz os vieses 

interpretativistas ambíguos de outros modelos de análise dos fenômenos (Gonçalves 

& Meirelles, 2004, p. 59-60). 

 
 

De acordo com Gonçalves e Meirelles (2004), o método quantitativo é usado para 
 

conhecer a extensão do objeto de estudo, descobrir o grau de conhecimento, 

opiniões, impressões, hábitos e comportamento dos indivíduos pesquisados. Os 

resultados deste método podem demonstrar as ocorrências do mercado. Por isso 

usou como instrumento de coleta de dados o questionário. 

 
 

Quanto ao método, este estudo adotou a pesquisa de campo, que, segundo Marconi 

e Lakatos (2008, p. 83), “é aquela utilizada com o objetivo de adquirir informações 

e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, 

ou de uma hipótese que queria comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou 

as relações entre eles”. 

 
 

Marconi e Lakatos (2008) afirmam que as fases da pesquisa de campo são: 

realização de pesquisa bibliográfica; determinação das técnicas de coleta de dados; 

e amostra. Por fim, antes de fazer a coleta dos dados, deve- se escolher as técnicas 

de como registrar esses dados. 

 
 

3.2 População  e amostra  – etapa  quantitativa  
 
 
Esta pesquisa tem por objetivo identificar as competências requeridas dos docentes 

da educação básica na realização de suas funções e analisar de que forma elas 

influenciam o desempenho das instituições de ensino. 
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Considerou-se como população de estudo de professores de dez escolas de ensino 
 

fundamental, correspondentes ao 8ª e 9º ano, situadas em Belo Horizonte/MG. A 

escolha dessas escolas teve como critério a acessibilidade da pesquisadora a essas 

instituições. 

 
 
3.3 Unidade  de observação  
 
 
A unidade de observação desta pesquisa é composta por uma amostra de 196 

respondentes vinculados a dez escolas de ensino fundamental que fazem parte do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

 
 
3.4 Procedimentos  para  a coleta  de dados  
 
 
Para a elaboração deste estudo, utilizou-se pesquisa bibliografica, documental e de 

campo. A pesquisa bibliografica foi embasada em uma investigação sobre: 

competências – conceitos e considerações; competências – tipos e modelos; 

competências pessoais e individuais; competências profissionais, gerenciais e 

técnicas; competências docentes; Brasil – educação fundamental e sua evolução 

histórica; da profissão; a docência no ensino básico e papel e atuação do docente no 

ensino básico, com o uso de material acessível ao público em geral, tais como, 

livros, artigos, revistas, teses e dissertações. Uma das vantagens da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Para proceder à pesquisa documental, a pesquisadora baseou-se na Lei de 

Diretrizes Básicas e em suas interpretações. 

 
 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 164), a coleta dos dados é a “etapa da 

pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos”. 

Para a pesquisa de campo, utilizou-se dois instrumentos de coleta: questionário 

estruturado (APÊNDICE A), o questionário utilizado composto por uma carta de 

apresentação aos docentes participantes da pesquisa. Dividos em dois blocos. O 

primeiro visa conhecer as competências individuais requeridas pela instituição e o 

segundo visa traçar o perfil do conjunto dos participantes da pesquisa, como: faixa 
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etária, escolaridade, tempo de experiência como docente no ensino superior e carga 
 

horária semanal. O questionário também apresenta uma questão aberta, para 

conhecer as competências requeridas pela instituição no momento da contratação 

do respondente. O questionário foi elaborado de forma a conter um número 

reduzido, porém representativo, de questões, sendo estas claras e estruturadas. 

Ficou, constituído por 22 questões de múltipla escolha, utilizando-se a escala Likert 

para as questões. A escala Likert remete a Rensis Likert, que, em 1932, elaborou 

uma escala para medir os níveis de aceitação dos produtos e serviços por 

consumidores. As escalas de Likert requerem que os entrevistados indiquem seu 

grau de concordância ou discordância, mediante declarações relativas à atitude que 

está sendo medida. Atribuem-se valores numéricos e/ou sinais às respostas, para 

refletir a força e a direção da reação do entrevistado à declaração. As declarações 

de concordância devem receber valores positivos ou altos, enquanto as de 

discordâncias devem receber valores negativos ou baixos (BACKER, 1995). 

 
 

Para proceder a coleta de dados elaborou-se um roteiro de entrevista semiestrurado 

(APÊNDICE B) direcionado aos diretores de duas escolas localizadas na capital 

mineira. E também um questionário baseado nas classificações de competências 

individuais requeridas, apresentadas por Sant‟Anna (2002), Perrenoud (2000) e 

Zabalza (2006), assim como pela Lei 9.394/96, art. 13 (BRASIL, 1996). Sant‟Anna 

selecionou um elenco de quinze competências, Perrenoud agrupa as competências 

em dez grandes famílias e Zabalza classifica em dez competências diferentes. A Lei 

9.394/96 estabelece sete competências para os professores. Destas classificações, 

foram selecionadas as vinte e duas competências mais reiteradamente mencionadas 

pelos autores citados. 

 
 

3.5 Procedimentos  para  a análise  dos  dados  
 
 
O Quadro 8 apresenta a estratégia utilizada análise de dados neste estudo. 

Correlacionam-se os objetivos específicos propostos com os autores que dão 

sustentação teórica ao assunto abordado, os instrumentos de coleta de dados 

correspondentes e as fontes dos dados. 
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Quadro 8 – Estratégia utilizada na análise dos dados 
 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 
 
 
 
Identificar os requisitos formais 
e pedagógicos para as 
competências do docente da 
educação básica (ensino 
fundamental) na LDB 

 
 
 
 
 
Identificar as competências 
requeridas pelo exercício 
profissional, na percepção dos 
professores. 

 
 
 

Identificar como as 
competências requeridas foram 
consideradas na seleção, 
manutenção e desenvolvimento 
dos professores. 
Identificar de que forma as 
competências dos professores 
influenciam o desempenho das 
instituições de ensino. 

Fonte: Elaborado pela autora 

AUTORES 
 

Pimenta e 
Anastasiou (2002); 
Niskier (1996); 
Teixeira (1989); 
Cunha (2010); 
Sampaio (2000); 
Barreyro (2008); 
Drucker (1996); 
Marques e Maschio 
(2010) 
Rios (2005); Dias 
(2009); Nunes 
(2001); Tardif (2000); 
Fernandez (2010); 
Nóvoa (2007); 
Masetto (2003); 
Ferreira (1999); 
Pimenta e 
Anastasiou (2002) 
 
 
 

Sant‟ Anna (2002) 
Perrenoud (2000) 
Zalbaza (2006) LDB 
9.394 (BRASIL,1996) 

TIPOS DE PESQUISA 
 
 
 
 
Pesquisa bibliografica, 

documental e de 
campo 

 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa bibliografica, 
documental e de 

campo 
 
 
 
 
 
 
Pesquisa bibliografica, 

documental e de 
campo 

QUESTÃO 
 
 
 
 
 

Referencial 
teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencial 
teórico 
 
 
 
 
 
Apêndice A. 
Questões: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10, 
11,12,13,14,15, 
16,17,18, 19, 20 

 
 
 

A análise dos dados da pesquisa baseou-se em caracterização dos respondentes; 

verificação de missing, ou outlier; análise estatística da escala; análise de 

confiabilidade; análise fatorial; análise descritiva das escalas; competências 

pessoais relacionadas aos dados sociodemográfico dos respondentes e sua 

relevância; apresentação das questões abertas; e discussão dos resultados. Para a 

análise das questões do questionário, as fechadas e a aberta foram codificadas e 

diretamente tabuladas. Tabular significa organizar os dados em Tabela s, para serem 

analisados por meio de processo de técnica de análise estatística. Sua categoria 

pode ser mista ou cruzada. Essa tabulação pode ser feita manualmente, 

mecanicamente ou por computador (Marconi & Lakatos, 2003). 

 
 

Estatísticas descritivas buscam caracterizar a estrutura dos dados coletados por 

meio de estatísticas, como média, desvio-padrão, mediana, intervalo de confiança e 

assimetrias. Neste estudo, utilizou-se a estatística descritiva, por meio da tabulação 
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eletrônica. O objetivo da estatística descritiva é resumir as principais características 
 

de um conjunto de dados, por meio de Tabela s, gráficos e resumos numéricos. 

Cada questão é recriada em Tabela s no Excel®, existindo uma coluna para cada 

opção de respostas das questões fechadas. Os dados são, assim, digitados nas 

planilhas do Excel. Com eles, podem ser elaborados gráficos, para facilitar a leitura 

e a análise dos resultados. A tabulação eletrônica dos dados foi feita por meio do 

software estatístico SPSS – Statistical Package for the Social Sciences 13.0. O 

tratamento dos dados foi feito por meio de medidas estatísticas, média e desvio-

padrão. 

 
 

3.5.1 Valores  faltantes  
 
 
Um dos primeiros procedimentos estatísticos a ser aplicado é o tratamento dos 

valores faltantes. Se o objetivo for apenas reportar os valores, os faltantes podem 

ser substituídos pela média obtida considerando os outros valores. É possível 

considerar a média para grupos demográficos específicos, para uma melhor 

aproximação da informação reportada. 

 
 

A substituição do dado faltante pela média não altera o valor final; apenas considera 
 

que a possível resposta seja a média obtida. Caso o interesse seja realizar análises 

mais sofisticadas, como uma análise fatorial, existem técnicas que substituem o 

valor faltante, de forma que a média e o desvio-padrão mantenham-se o mais 

próximo possível do valor obtido, considerando os dados existentes. Isto é 

necessário, pois simplesmente substituir pela média resultaria em diminuição da 

variância dos dados, o que interfere em outras análises. 

 
 

3.5.2 Comparação  dos  resultados  
 
 
A comparação dos resultados, em especial a média de cada pergunta, considerando 

as quebras demográficas, visa identificar se existe algum fator que é influenciado de 

forma significativa como por exemplo, se homens e mulheres apresentam diferentes 

percepções das competências ou se estas são influenciadas pelo tempo de 

experiência. Para verificar se a diferença em uma dada comparação é significava, 

aplica-se um teste estatístico para verificar se a diferença ocorre por uma mera 
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perturbação aleatória que ocorre normalmente em medições ou não. 
 
 
 

3.5.3 Análise  fatorial  
 
 
Tem por objetivo principal descrever a variabilidade original do conjunto de dados 

(formado por n variáveis) em termos de um número menor, m, de variáveis, 

chamadas de “fatores” comuns e que estão relacionadas com o conjunto de dados 

original por meio de um modelo linear. No geral, espera-se que sejam formados 

agrupamentos de variáveis correlacionadas entre si e que estes grupos, agora 

considerados como novas variáveis latentes (que não foram observadas), não sejam 

correlacionados entre si. A análise fatorial será utilizada como técnica estatística 

multivariada, com o objetivo de investigar os indicadores que compõem o estudo e 

questão. De acordo com Hair, Anderson, Tathan e Black (2005), a análise fatorial 

observa modelos de um determinado número de indicadores, cujo objetivo é 

averiguar se eles podem ser sumarizados em um conjunto de fatores ou 

componentes. 

 
 

3.5.4 Análise  de confiabilidade  
 
 
Tem por objetivo verificar se a escala utilizada na mensuração de um construto é 
 

consistente. Além de medir a consistência do construto, fornece evidências para a 

remoção de algum item que não esteja alinhado com a mensuração proposta. Uma 

estatística muito utilizada para medir a consistência interna é o alfa de Cronbach, 

cujo valor varia no intervalo de 0 a 1. Um valor acima de 0.7 indica boa consistência 

da escala. 
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4 APRESENTAÇÃO  E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 
 
 

Neste capítulo, apresentam-se e analisam-se os dados coletados nesta dissertação. 
 
 
 

4.1 Pesquisa  documental  
 
 
Esta fase do estudo apresenta uma pesquisa documental, com base Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), citando os principais artigos 

relevantes sobre o tema investigado. A LDB preconiza que a educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

 
 

4.1.1 Do Estado/União  
 
 
“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante 

a garantia de: Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 

não tiveram acesso na idade própria; Progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade ao ensino médio; Atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de 

ensino; Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis 

anos de idade; Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um; Oferta de ensino noturno 

regular, adequado às condições do educando; Oferta de educação escolar regular 

para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas 

necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola; Atendimento ao educando, no 

ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; Padrões mínimos de 

qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, 

de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de 

ensinoaprendizagem” (Brasil, 2014). 
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“Art. 5º. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo 
 

qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, 

entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, 

acionar o Poder Público para exigi-lo. Parágrafo primeiro. Compete aos Estados e 

aos Municípios, em regime de colaboração, e com a assistência da União: 

Recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e 

adultos que a ele não tiveram acesso; Fazer-lhes a chamada pública; Zelar, junto 

aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Parágrafo segundo. Em todas 

as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso 

ao ensino obrigatório, nos termos de deste artigo, contemplando em seguida os 

demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e 

legais. 

 
 

Parágrafo terceiro. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem 

legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do Art. 208 da 

Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial 

correspondente. Parágrafo quarto. Comprovada a negligência da autoridade 

competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser 

imputada por crime de responsabilidade. Parágrafo quinto. Para garantir o 

cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas 

alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da 

escolarização anterior” (Brasil, 2014). 

 
 

“Art. 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir 

dos sete anos de idade, no ensino fundamental”. “Art. 7º. O ensino é livre à iniciativa 

privada, atendidas as seguintes condições: Cumprimento das normas gerais da 

educação nacional e do respectivo sistema de ensino” (Brasil, 2014). 

 
 

Em seu art. 9º, paragráfo 4º, a lei determina que a União é responsável por 

estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum (Brasil, 2014). 
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Em seu art. 11, § 1º, os municípios deverão organizar, manter e desenvolver os 
 

órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas 

e planos educacionais da União e dos estados (Brasil, 2014). 

 
 

4.1.2 Do educando  
 
 
É fundamental que o docente, para atuar na educação básica de modo sólido e 

pleno, tenha as competências previstas para os egressos da educação básica. Os 

artigos 27 ao 42 da LDB estabelecem as condições mínimas necessárias para 

qualificá-lo como capaz de lecionar na educação infantil, no ensino fundamental ou 

no ensino médio. 

 
 

“Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as 

seguintes diretrizes: A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos 

direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento; 

Orientação para o trabalho; Promoção do desporto educacional e apoio às práticas 

desportivas nãoformais (Brasil, 2014) 

 
 

“Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e 

gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; A compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes 

e valores; O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Parágrafo 

primeiro. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em 

ciclos. 

 
 

Parágrafo segundo. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série 

podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem 

prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas 
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do respectivo sistema de ensino. Parágrafo terceiro. O ensino fundamental regular 
 

será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a 

utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 

Parágrafo quarto. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância 

utilizada como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais 

(Brasil, 2014)”. 

, 
 

“Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 

três anos, terá como finalidades: A consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento 

de estudos; A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; O aprimoramento do 

educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico; A compreensão dos fundamentos 

científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a 

prática, no ensino de cada disciplina” (Brasil, 2014). 
, 
 

“Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo 

e as seguintes diretrizes: Destacará a educação tecnológica básica, a compreensão 

do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de 

transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; Adotará 

metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes; 

Será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida 

pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das 

disponibilidades da instituição. Em seu parágrafo primeiro, os conteúdos, as 

metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que ao final 

do ensino médio o educando demonstre: Domínio dos princípios científicos e 

tecnológicos que presidem a produção moderna; Conhecimento das formas 

contemporâneas de linguagem; Domínio dos conhecimentos de Filosofia e de 

Sociologia necessários ao exercício da cidadania. No Parágrafo segundo, o ensino 

médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício 

de profissões técnicas. Parágrafo terceiro. Os cursos do ensino médio terão 
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equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos. No parágrafo quarto 
 

a preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional, 

poderá ser desenvolvida nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em 

cooperação com instituições especializadas em educação profissional” (BRASIL, 

2014). 
, 
 

“Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva. Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do 

ensino fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou 

adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação profissional. Art. 40. A 

educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por 

diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no 

ambiente de trabalho” (Brasil, 2014). 

 
 

“Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, 

poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento 

ou conclusão de estudos. Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação 

profissional de nível médio, quando registrados, terão validade nacional. Art. 42. As 

escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos 

especiais, abertos à comunidade, condicionados a matrícula à capacidade de 

aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade” (Brasil, 2014). 

 
 

4.1.3 Do docente  
 
 
Ao definir as atribuições do docente, a LDB não se refere a uma fase específica da 

educação básica. Ela delineia aspectos profissionais, independente do tipo de 

ensino, que pode ser multidisciplinar ou especializado, para crianças, jovem ou 

adulto. Assim, o art. 13 determina que os docentes incumbir-se-ão de: “Participar da 

elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e 

cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de 

recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-

aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 
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planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as 
 

atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade” (Brasil, 2014). 
 
 
 

“Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: Participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola; Participação das comunidades escolar 

e local em conselhos escolares ou equivalentes” (Brasil, 2014). 

 
 

O que a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) garante para a formação dos professores é: 
 
 
 

“Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: A associação entre teorias e 

práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; Aproveitamento da formação 

e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades” (BRASIL, 

2014). 

 
 

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício 

do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal” (Brasil, 2014). 

 
 

“Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: Cursos formadores de 

profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à 

formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino 

fundamental; Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica; Programas de 

educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis” (Brasil, 

2014). 

 
 

“Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em 
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cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 
 

instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional” (Brasil, 

2014). 

 
 

“Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de 
 

ensino de, no mínimo, trezentas horas. Art. 66. A preparação para o exercício do 

magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em 

programas de mestrado e doutorado. Parágrafo único. O notório saber, reconhecido 

por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de 

título acadêmico” (Brasil, 2014). 

 
 

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: Ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos; Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para esse fim; Piso salarial profissional; 

Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho; Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho; Condições adequadas de trabalho. Parágrafo único. A experiência 

docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de 

magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino” (Brasil, 2014). 

 
 

A análise dos artigos 61 a 67 em seu conjunto, representa um sistema que busca a 

excelência da formação docente, mas considera as dificuldades do País. Vê se 

neste ponto o princípio da flexibilidade e diversificação, um dos eixos da LDB, 

atuando na formação de professores. Estes artigos tratam da criação dos institutos 

superiores de educação (IE). Coerente com o princípio da flexibilidade, a LDB deixa 

em aberto a localização dos IE – dentro ou fora da estrutura universitária – e os 

posiciona como instituições articuladoras. Podem as ISEs ofertar formação inicial 

para professores de toda a educação básica. Na medida em que unifcam 

licenciaturas distintas por área ou disciplina, as ISEs atinge interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade, que são princípios organizadores do currículo da educação 

básica, e passam a ser, também, princípios organizadores dos currículos da 

formação, em nível superior, de seus professores, cujo objetivo é melhorar o 



91 
 
 
 
 

processo de desenvolvimento profissional do docente (Cardoso, Souza & Patricio, 
 

2000). 
 
 
 

Desse modo, a LDB determina as finalidades gerais da educação básica e os 

objetivos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. Ainda, propõe 

que os objetivos e conteúdos de todo e qualquer curso ou programa de educação 

inicial ou continuada de professores devem se basear nestas diretrizes. 

 
 

4.2 Caracterização  dos  respondentes  
 
 
Integra esta pesquisa uma amostra de 196 respondentes vinculados a dez escolas 

de ensino fundamental que fazem parte do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

 
A Tabela 2 representa a distribuição por gênero dos pesquisados. 
 
 
Tabela  2 
 

Distribuição da amostra por gênero 
 

Gênero  % 
 

Feminino 83,7 

Masculino 16,3 

Total                                                                                                             100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 
 

Verificou se que a maioria pertence ao sexo feminino (83,7%), enquanto o gênero 

masculino foi de apenas 16,3%. 

 
A Tabela 3 apresenta a distribuição da amostra relativa à faixa etária. 
 
 

Tabela  3 
 

Distribuição da amostra por faixa etária 
 

Idade  % 
 

25 anos 12,2 

De 26 a 36 anos 41,8 

De 37 a 47 anos 37,8 

Mais de 47 anos                                                                                              8,2 
Total 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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O maior percentual dos pesquisados tem idade entre 26 a 36 anos (41,8%); e o 
 

menor, 8,2%, tem mais de 47 anos. 
 
 
 

A Tabela 4 refere-se ao grau de escolaridade dos pesquisados 
 
 

Tabela  4 
 

Distribuição da amostra quanto ao grau de escolaridade 
 

Escolaridade  % 
 

Graduação 38,8 

Especialização 55,1 

Mestrado em andamento                                                                              5,6 

Doutorando em andamento                                                                          0,5 

Doutorado concluído                                                                                    0,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 
 

Apurou-se que a grande maioria dos docentes pesquisados (93,9%) está transitando 

entre os níveis de graduação e especialização e que 5,6% estão se dedicando a 

aprofundar os conhecimentos por meio de uma pós-graduação scrictu-sensu. 

 
 

A Tabela 5 revela o tempo de experiência dos docentes na rede de ensino. 
 
 

Tabela  5 
 

Tempo de experiência como docente do ensino básico 
 

Tempo  de experiência  % 
Menos de 5 anos                                                                                                      23,5 
De 5 a 10 anos                                                                                                         31,6 
Mais de 10 anos                                                                                                       44,9 
Total                                                                                                                         100,0 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

Pode-se dizer que 44,9% dos indivíduos amostrados possuem mais de 10 anos de 

experiência, enquanto 31,6% afirmam ter de 5 a 10 anos de vivencia docente e 

23,5% menos de 5 anos de experiência. 

 
A Tabela 6 retrata a possibilidade de o docente atuar em outra instituição de ensino. 
 
 

Tabela  6 
 

Trabalha em outra instituição de ensino 
 

Atuação  em outra  instituição  % 
 

Não 55,6 
Sim 44,4 
Total                                                                                                             100,0 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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Em relação ao de vínculo empregatício, constatou-se que 55,6% dos docentes 
 

amostrados trabalham somente em uma instituição, enquanto 44,4% trabalham em 

mais de uma instituição. 

 
 

A Tabela 8 retrata a carga horária dos respondentes. 
 
 

Tabela  7 
 

Distribuição da amostra por carga horária 
 

Carga  horária  semanal  na escola  % 
 

Menos de 8 horas 7,7 
De 8 a 20 horas                                                                                      50,5 
De 20 a 40 horas                                                                                    41,8 
Total                                                                                                       100,0 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 
 

Os resultados indicam que 50,5% dos respondentes amostrados trabalham de 8 a 

20 horas semanais e 41,8% de 20 a 40 horas semanais. 

 
 
4.3 Estatística  descritiva  
 
 
4.3.1 “Straight-liners”  

 
 
Foi observado que 7,65% (15 de 196) dos respondentes avaliaram as competências 
 

com a mesma nota. “Straight-liners” significam que o padrão das respostas se 

mostrou com assimetria à esquerda ou negativa (com concentração das respostas 

próximas de 10 na escala utilizada). 

 
 

4.3.2 Identificação  de outliers  
 
 
Os outliers possuem grande influência em alguns modelos estatísticos e precisam 

ser removidos delas. Dados extremos não necessariamente são considerados 

outliers e não podem ser removidos somente por este motivo, pois mesmo respostas 

extremas podem ser consideradas válidas, principalmente se o intervalo das 

respostas possíveis for limitado em apenas valores possíveis. É preciso verificar se o 

valor se mostra incoerente quando comparado aos outros valores da base de dados 

(Hair, Anderson, Tatham & Black, 2005). 



 
 
 
 

O Gráfico 8 representa 
 

likert de 1 a 10. 
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considerados outliers, pois as respostas são válidas. É possível considerar esse 
 

resultado para grupos demográficos específicos, para uma melhor aproximação da 

informação reportada. A substituição do dado faltante pela média não altera o valor 

final; apenas considera que a possível resposta seja a média obtida. 

O Gráfico 9 representar o intervalo de confiança de 95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  9 – Intervalo de confiança de 95% das respostas. 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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O resultado aponta um nível de confiança de 95%, o que indica uma chance de 
 

apenas 5% de ele identificar como sendo significativa a diferença, quando, de fato, 

ela não é. 

 
 

4.4 Análise  estatística  da escala  
 
 
4.4.1 Análise  de confiabilidade  
 
 
O alfa de Cronbach é uma das medidas mais utilizadas para verificar a consistência 

interna de um grupo de variáveis. Varia entre 0 e 1. Para isso, calculou-se o alfa de 

Cronbach para as 22 questões da pesquisa. Hair; Anderson; Tathan e Black (2005) 

reconhecem que o limite inferior para o alfa de Cronbach geralmente aceito é de 

0,70, apesar de poder diminuir para 0,6 em pesquisas exploratórias. 

 
 

Segundo Pestana e Gageiro (2008), os valores de alfa de Cronbach superior a 0,9 
 

são classificados como consistência interna muito boa; entre 0,7 e 0,8, consistência 

interna razoável; e entre 0,6 e 0,7, consistência interna fraca. 

 
 

A Tabela 8 representa o resultado do alfa de Cronbach a partir das 22 questões de 

competência. 

 
 

Tabela  8 
 

Alfa de Cronbach considerando os 22 itens da pesquisa 
 
Alfa  de Cronbach  Item  
 
 

0,973 22 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 
 
Considerando todas as perguntas como formadoras de um construto que mede a 

capacidade do professor, obteve-se uma boa consistência interna deste construto, 

pois na análise de confiabilidade encontrou-se um alfa de Cronbach de (0,973), e um 

valor acima de 0,8 já indica boa consistência. 

 
 

A Tabela 9 demonstra os resultados do alpha de Cronbach se houvesse a remoção 

de 01 item. 
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Tabela  9 
 

Análise de confiabilidade considerando a remoção de um item 
 

 
 
Competência  
 
 
Capacidade de administrar as diferenças 
individuais no âmbito da turma 
Capacidade de envolver os alunos nas 
atividades propostas 
Capacidade de administrar as situações de 
aprendizagens dos alunos 
Capacidade de desenvolver a cooperação 
entre os alunos 
Capacidade de comunicar-se e relacionar-
se com os alunos 
Capacidade de manter a disciplina em sala 
de aula 
Capacidade de trabalhar representação 
dos alunos (Vivências) 
Capacidade de dispensar tratamento digno 
e respeitoso aos alunos 
Capacidade de envolver os pais na 
construção dos saberes 
Capacidade de trabalhar em equipe 
Criatividade 
Capacidade de envolver-se com os 
objetivos da Instituição 
Capacidade de conhecer e comprometer-
se com o Projeto Político Pedagógico da 
Instituição 
Capacidade de administrar sua própria 
formação contínua 
Capacidade de selecionar e preparar os 
conteúdos disciplinares 
Capacidade de trabalhar a partir dos erros 
e dificuldades de aprendizagens dos alunos 
Autocontrole emocional 
Capacidade de lidar com situações novas e 
inusitadas 
Capacidade de iniciativa de ação e decisão 
Capacidade de gerar resultados efetivos 
 

Capacidade de manejar e utilizar novas 
tecnologias 
Comparecimento e participação nos 
períodos dedicados ao planejamento 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Média  da 
escala  se o 

item  for  
removido  

 
178,96 

 
 

178,61 
 
 

178,57 
 
 

178,62 
 
 

178,34 
 
 

178,41 
 
 

178,85 
 
 

178,51 
 
 

178,87 
 

178,42 
178,83 

 

178,66 
 
 

178,79 
 
 

178,68 
 
 

178,49 
 
 

178,69 
 

178,55 
 

178,80 
 

178,47 
 

178,59 
 

178,64 
 
 

178,43 

Variância  
da escala  
se o item  

for  
removido  
 

618,091 
 
 

614,649 
 
 

618,021 
 
 

619,930 
 
 

623,466 
 
 

626,203 
 
 

608,530 
 
 

614,343 
 
 

621,028 
 

618,594 
612,766 

 

615,466 
 
 

609,533 
 
 

612,814 
 
 

615,759 
 
 

606,131 
 

616,290 
 

623,291 
 

617,112 
 

615,607 
 

617,451 
 
 

622,206 

 
 

Correlação  
Item  Total  

 
 

0,705 
 
 

0,812 
 
 

0,804 
 
 

0,773 
 
 

0,798 
 
 

0,761 
 
 

0,832 
 
 

0,719 
 
 

0,693 
 

0,800 
0,711 

 

0,826 
 
 

0,789 
 
 

0,791 
 
 

0,842 
 
 

0,830 
 

0,813 
 

0,765 
 

0,807 
 

0,801 
 

0,764 
 
 

0,758 

Alfa  de 
Cronbach  
se o item  

for  
removido  

 

0,973 
 
 

0,972 
 
 

0,972 
 
 

0,972 
 
 

0,972 
 
 

0,972 
 
 

0,971 
 
 

0,973 
 
 

0,973 
 

0,972 
0,973 

 

0,972 
 
 

0,972 
 
 

0,972 
 
 

0,971 
 
 

0,971 
 

0,972 
 

0,972 
 

0,972 
 

0,972 
 

0,972 
 
 

0,972 

 
 

Observou-se que todos os itens mostraram que merecem ser mantidos no construto, 

pois a remoção de qualquer um deles não melhoraria o alfa de Cronbach geral. 



 
 
 
 

4.4.2 Análise  fatorial  
 
 
 
 

Para definir quantos grup

análise sem definir a pr

inicial calcula os valores

de dados o Gráfico 10 repre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico  10 – Scree plot 
Fonte: Dados da pesquisa (2015
 
 
Observou-se que os a

exposto no gráfico 10, d

valor 1, identificou-se o n

de dados. As respostas 

apresentaram uma relaç

grupos existem no conjunto de dados, prime

riori a quantidade de fatores (ou agrup

s superiores a 1 existem na matriz de cor

epresenta o “scree plot” 

015) 

autovalores (ordenados em ordem dec

desenhando-se uma linha imaginária do

número de grupos que naturalmente se 

 apresentaram uma assimetria negativa

ção linear unidimensional. 

98 

eiro, realizou-se uma 

upamentos). A análise 

rrelação do conjunto 

crescente) conforme 

o eixo y na altura do 

 formam no conjunto 

a, ou seja, os dados 
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A Tabela 10 representa uma escala de cor aplicada aos coeficientes, em que as 
 

variáveis estão altamente correlacionadas com o primeiro fator, no sentido de 

verificar estrutura da matriz analisada. 

 
 
Tabela  10 
Componentes  da matriz  
 
 

Competência  

 
 
 

componente  
 

1 2 3 
 

Capacidade de administrar as diferenças individuais no âmbito da turma 

Capacidade de envolver os alunos nas atividades propostas 

Capacidade de administrar as situações de aprendizagens dos alunos 

Capacidade de desenvolver a cooperação entre os alunos 
 

Capacidade de comunicar-se e relacionar-se com os alunos 
 

Capacidade de manter a disciplina em sala de aula 
Capacidade de trabalhar representação dos alunos (Vivências) 
Capacidade de dispensar tratamento digno e respeitoso aos alunos 

Capacidade de envolver os pais na construção dos saberes 
Capacidade de trabalhar em equipe 
Criatividade 
 

Capacidade de envolver-se com os objetivos da Instituição 
 

Capacidade de conhecer e comprometer-se com o Projeto Político Pedagógico da 
Instituição 
Capacidade de administrar sua própria formação contínua 
 

Capacidade de selecionar e preparar os conteúdos disciplinares 
 

Capacidade de trabalhar a partir dos erros e dificuldades de aprendizagens dos 
alunos 
Autocontrole emocional 
 

Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas 
Capacidade de iniciativa de ação e decisão 
Capacidade de gerar resultados efetivos 
Capacidade de manejar e utilizar novas tecnologias 
 

Comparecimento e participação nos períodos dedicados ao planejamento 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

0,732        0,409     -0,006 

0,833        0,327     -0,182 

0,823        0,351     0,006 

0,797        0,087     -0,260 
 

0,821 -0,028 -0,284 
 

0,787        -0,167 -0,280 
0,847        0,043     0,098 
0,745        0,326     0,232 
0,717        -0,088 0,420 
0,819        0,104     0,176 
0,737        -0,398 0,088 

0,841        -0,151 0,240 
 

0,807 -0,149 0,284 
 

0,812        -0,119 0,131 
0,858        0,066     0,155 
 

0,848 -0,105 0,161 
 

0,835 -0,130 -0,229 

0,789 -0,240 -0,152 
0,829 -0,270 -0,114 

0,823 -0,041 -0,161 
0,789 -0,009 -0,267 
0,782 0,198 -0,016 

 
 

O ajuste do modelo foi medido pelo critério de kaiser-Meyer-Olkin (KMO), obteve-se 

o resultado 0,965, indicando alta adequacidade do modelo. Esta medida está 

relacionada com o grau da proximidade de matriz de correlação inversa com a matriz 

diagonal, 1. Esta é uma propriedade desejável para obter um modelo fatorial 

ajustado aos dados. Também foi aplicado o teste de esfericidade de Bartlett para a 

matriz de correlação, que testa se as variáveis são correlacionadas entre si, uma 

suposição necessária para se aplicar um modelo fatorial. O teste rejeitou a hipótese 

de que os dados não apresentam correlação. Apesar de os resultados iniciais não 

apresentarem indícios de agrupamentos, é possível aplicar uma rotação nos 

coeficientes para tentar identificar se os grupos formados possuem alguma relação 
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com o esperado. A rotação é uma transformação na matriz de coeficientes que 
 

busca encontrar uma estrutura mais simples. A rotação aplicada foi a Varimax, que é 

uma rotação ortogonal que busca, para cada variável, maximizar o coeficiente em 

um componente e minimizar os coeficientes para outros componentes. A Tabela 11 

expõe a matriz rotacionada considerando três componentes. 

 
 

Tabela  11 
Componentes  da matriz  rotacionada  três  componentes  
 

 

Cha 
 
ATITUDE 

ATITUDE 

ATITUDE 
ATITUDE 

 

Competência  
 
Capacidade de manter a disciplina em sala de aula 

Autocontrole emocional 
Capacidade de comunicar-se e relacionar-se com os alunos 
 

Capacidade de iniciativa de ação e decisão 

Componente  
1         2          3 

0,737 

0,716 

0,706 
0,688 

 

ATITUDE 

ATITUDE 

ATITUDE 

ATITUDE 
 

ATITUDE 
 
CONHECIMENTO 

CONHECIMENTO 

CONHECIMENTO 
 

CONHECIMENTO 

CONHECIMENTO 
 

CONHECIMENTO 
 
HABILIDADES 

HABILIDADES 

HABILIDADES 

HABILIDADES 
 

HABILIDADES 

HABILIDADES 
 
HABILIDADES 

Capacidade de desenvolver a cooperação entre os alunos 

Capacidade de administrar sua própria formação contínua 

Capacidade de trabalhar em equipe 
Capacidade de dispensar tratamento digno e respeitoso aos 
alunos 
Comparecimento e participação nos períodos dedicados ao 
planejamento 
Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas 
 

Capacidade de gerar resultados efetivos 
 

Capacidade de conhecer e comprometer-se com o Projeto 
Político Pedagógico da Instituição 
Capacidade de envolver-se com os objetivos da Instituição 
 

Capacidade de selecionar e preparar os conteúdos 
disciplinares 
Capacidade de administrar as situações de aprendizagens dos 
alunos 
Capacidade de manejar e utilizar novas tecnologias 
 

Capacidade de envolver os pais na construção dos saberes 

Criatividade 
Capacidade de trabalhar a partir dos erros e dificuldades de 
aprendizagens dos alunos 
Capacidade de trabalhar representação dos alunos (Vivências) 
 

Capacidade de administrar as diferenças individuais no âmbito 
da turma 
Capacidade de envolver os alunos nas atividades propostas 

 

0,630  0,510 

0,602 
0,550 0,546 

 

0,690 
 

0,599 
 

0,678 

0,628 
 

0,721 
 

0,710 
 

0,571 0,536 
 

0,750 
 

0,667 
 

0,744 

0,542 0,639 
 

0,638 
 

0,534 0,510 
 

0,747 
 

0,504 0,732 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 
Os resultados apontam que o grupo "Atitudes" está relativamente bem ajustado, uma 

vez que a maioria das questões está agrupada no primeiro componente. Assim, 

“capacidade de manter a disciplina em sala de aula”, “autocontrole emocional”, 

“capacidade de comunicar-se e relacionar-se com os alunos”, “capacidade de 

iniciativa de ação e decisão”; “capacidade de desenvolver a cooperação entre os 

alunos”, “capacidade de administrar sua própria formação contínua”, “capacidade de 

trabalhar em equipe”; “capacidade de dispensar tratamento digno e respeitoso aos 
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alunos” e “comparecimento e participação nos períodos dedicados ao planejamento” 
 

estão ligadas à atitude (integridade). Estes elementos poderão aparecer em outras 

competências. Eles significam o saber ser, podendo ser utilizado ou não. 

 
 

Ja as questões que agruparam o “conhecimento” envolvem o primeiro, segundo e o 
 

terceiro componentes, em que questões como: Capacidade de lidar com situações 

novas e inusitadas, “capacidade de gerar resultados efetivos”, “capacidade de 

conhecer e comprometer-se com o Projeto Político Pedagógico da Instituição”; 

“capacidade de envolver-se com os objetivos da Instituição”, “capacidade de 

selecionar e preparar os conteúdos disciplinares”, “capacidade de administrar as 

situações de aprendizagens dos alunos” estão relacionadas ao conhecimento 

técnico, ou seja, à bagagem do respondente. Neste sentido, cabe ressaltar que 

"Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas" agrupou com o componente 

de conhecimento . Os professores que possuem esta capacidade são os que no 

geral possuem mais atitude. 

 
 

Outro ponto de destaque nos resultados da matriz foi: a “capacidade de administrar 
 

as situações de aprendizagens dos alunos" é um Conhecimento ou Habilidade? 

Inicialmente à luz da teoria, significa um conhecimento. Mas com base nas 

percepções dos respondentes, esta capacidade está mais relacionada com o grupo 

Habilidades, principalmente se considerar que na teoria hablidade é considerada 

como uma análise, saber fazer o que aprendeu. 

 
 

A paritr da matriz, foi possíver observar o fato de existir uma sobreposição entre 

Conhecimento e Habilidades, como é visto na Tabela 11. Dadas as questões 

perguntadas, segundo a percepção dos respondentes, estas duas capacidades não 

apresentam uma separação clara. 

 
4.5 Análise  descritiva  das  escalas  
 
 
Nesta etapa dos estudos, utilizou-se um questionario baseado nas classificações de 
 

competências individuais requeridas, apresentadas por Sant‟Anna (2002), Perrenoud 

(2000) e Zabalza (2006), assim como pela Lei 9.394/96, art. 13 (BRASIL, 1996). A 

Tabela 12 representa os resultados relativos a: média, desvio-padrão, moda, 
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coeficiente de variação e valores máximo e mínimo dos escores obtidos a partir das 
 

22 questões de competências aplicadas no questionário. 
 
 
 

Tabela  12 
 

Estatística descritiva para os construtos de competências individuais 
 
 
 
 

Competência  
 
 
 
Capacidade de administrar as 
diferenças individuais no âmbito da 
turma 
Capacidade de envolver os alunos nas 
atividades propostas 
Capacidade de administrar as situações 
de aprendizagens dos alunos 
Capacidade de desenvolver a 
cooperação entre os alunos 
Capacidade de comunicar-se e 
relacionar-se com os alunos 
Capacidade de manter a disciplina em 
sala de aula 
Capacidade de trabalhar representação 
dos alunos (Vivências) 
Capacidade de dispensar tratamento 
digno e respeitoso aos alunos 
Capacidade de envolver os pais na 
construção dos saberes 
Capacidade de trabalhar em equipe 
Criatividade 
Capacidade de envolver-se com os 
objetivos da Instituição 
Capacidade de conhecer e 
comprometer-se com o Projeto Político 
Pedagógico da Instituição 
Capacidade de administrar sua própria 
formação contínua 
Capacidade de selecionar e preparar os 
conteúdos disciplinares 
Capacidade de trabalhar a partir dos 
erros e dificuldades de aprendizagens 
dos alunos. 
Autocontrole emocional 
Capacidade de lidar com situações 
novas e inusitadas 
Capacidade de iniciativa de ação e 
decisão 
Capacidade de gerar resultados efetivos 
Capacidade de manejar e utilizar novas 
tecnologias 
 

Comparecimento e participação nos 
períodos dedicados ao planejamento 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 
196 0 2 10 8,17 
 
 
196 0 3 10 8,52 
 
 

196 0 4 10 8,57 
 
 

196 0 4 10 8,52 
 
 

196 0 4 10 8,80 
 
 

196 0 3 10 8,72 
 
 

196 0 3 10 8,29 
 
 

196 0 1 10 8,62 
 
 

196 0 3 10 8,27 
 
196        0       3      10      8,71 
196        0       2      10      8,30 
 

196 0 4 10 8,47 
 
 
196 0 3 10 8,35 
 
 
196 0 2 10 8,45 
 
 

196 0 4 10 8,64 
 
 
196 0 1 10 8,44 
 
 

196 0 3 10 8,59 
 
196 0 4 10 8.,4 
 
 

196 0 4 10 8,66 
 
196 0 3 10 8,54 
 
196 0 3 10 8,49 
 
 

196 0 5 10 8,70 

 
1,5789 9 8 9 9 
 
 
1,4692 10 8 9 10 
 
 

1,3999 10 8 9 10 
 
 

1,4050 10 8 9 10 
 
 

1,2767 10 8 9 10 
 
 

1,2640 10 8 9 10 
 
 

1,5819 10 7 8 10 
 
 

1,6518 10 8 9 10 
 
 

1,5228 9 7 9 9 
 
1,3931       10       8          9         10 
1,7116        10       8          9         10 
 

1,4265 10 8 9 10 
 
 
1,6368 10 8 9 10 
 
 
1,5502 10 8 9 10 
 
 

1,3946 10 8 9 10 
 
 
1,6428 10 8 9 10 
 
 

1,4278 10 8 9 10 
 
1,3316 9 8 9 9 
 
 

1,4180 10 8 9 10 
 
1,4653 10 8 9 10 
 
1,4832 10 8 9 10 
 
 

1,3723 10 8 9 10 

A
m

o
st

ra
 

F
al

ta
nt

es
 

M
ín

im
o

M
áx

im
o

M
éd

ia
 

D
es

vi
o

 P
ad

rã
o

M
o

d
a

P
er

ce
n

ti
l 2

5 

M
ed

ia
na

 
(P

er
ce

nt
ia

l 5
0)

P
er

ce
n

ti
l 7

5 



103 
 
 
 
 

As médias mais elevadas observada foi para a competência “capacidade de 
 

comunicar-se e relacionar-se com os alunos”, 8,80 e a mais baixa foi para 

“capacidade de administrar as diferenças individuais no âmbito da turma”, 8,17. Os 

escores que prevaleceram (moda) foram os de valores 9, para “capacidade de 

administrar as diferenças individuais no âmbito da turma”, “capacidade de envolver 

os pais na construção dos saberes”, e “capacidade de lidar com situações novas e 

inusitadas”, e 10, para “capacidade de envolver os alunos nas atividades propostas”, 

“capacidade de administrar as situações de aprendizagens dos alunos”, “capacidade 

de desenvolver a cooperação entre os alunos”; “capacidade de comunicar-se e 

relacionar-se com os alunos”, “capacidade de manter a disciplina em sala de aula”, 

“capacidade de trabalhar representação dos alunos (vivências)”, “capacidade de 

dispensar tratamento digno e respeitoso aos alunos”, “capacidade de trabalhar em 

equipe”; “criatividade”; “capacidade de envolver-se com os objetivos da Instituição”, 

“capacidade de conhecer e comprometer-se com o Projeto Político Pedagógico da 

Instituição”, “capacidade de administrar sua própria formação contínua”, “capacidade 

de selecionar e preparar os conteúdos disciplinares”, “capacidade de trabalhar a 

partir dos erros e dificuldades de aprendizagens dos alunos”, “autocontrole 

emocional”, “capacidade de iniciativa de ação e decisão”, “capacidade de gerar 

resultados efetivos”; “capacidade de manejar e utilizar novas tecnologias” e 

“comparecimento e participação nos períodos dedicados ao planejamento. 

 
Esta fase aborda a análise descritiva da escala discriminada por gênero, faixa etária, 
 

escolaridade, experiência docente, atuação em outra instituição e carga horária 

semanal. Os resultados obtidos sobre as competências pessoais e relacionadas ao 

perfil dos pesquisados, valores médios obtidos, se configuram na Tabela 13. 

 
Tabela  13 
 

Competências individuais versus gênero 
 

Continua  
Comparisons  of  Column  Means a 

Gênero  
 

Competência  
 
 

Capacidade de administrar as diferenças individuais no 
âmbito da turma 
Capacidade de envolver os alunos nas atividades propostas 
Capacidade de administrar as situações de aprendizagens 
dos alunos 
Capacidade de desenvolver a cooperação entre os alunos 

Feminino  
Mean 

 

8,16 
 

8,51 
 

8,59 
 

8,57 

Masculino  
Mean 

 

8,22 
 

8,56 
 

8,47 
 

8,25 



104 
 
 
 
 
 

Conclusão  
Comparisons  of  Column  Means a 

Gênero  
 

Competência  
 
 

Capacidade de comunicar-se e relacionar-se com os alunos 
Capacidade de manter a disciplina em sala de aula 
Capacidade de trabalhar representação dos alunos 
(Vivências) 
Capacidade de dispensar tratamento digno e respeitoso aos 
alunos 
Capacidade de envolver os pais na construção dos saberes 
Capacidade de trabalhar em equipe 
Criatividade 
Capacidade de envolver-se com os objetivos da Instituição 
Capacidade de conhecer e comprometer-se com o Projeto 
Político Pedagógico da Instituição 
Capacidade de administrar sua própria formação contínua 
Capacidade de selecionar e preparar os conteúdos 
disciplinares 
Capacidade de trabalhar a partir dos erros e dificuldades de 
aprendizagens dos alunos. 

 

Autocontrole emocional 
Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas 
Capacidade de iniciativa de ação e decisão 
Capacidade de gerar resultados efetivos 
Capacidade de manejar e utilizar novas tecnologias 
Comparecimento e participação nos períodos dedicados ao 
planejamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Feminino  
Mean 
8,80 
8,67 

 

8,32 
 

8,68 
 

8,30 
8,73 
8,40 
8,54 

 

8,43 
 

8,47 
 

8,62 
 
 

8,41 
 

8,58 
8,29 
8,63 
8,54 
8,48 

 

8,74 

Masculino  
Mean 
8,78 
8,97 

 

8,09 
 

8,34 
 

8,06 
8,59 
7,78 
8,13 

 

7,91 
 

8,38 
 

8,75 
 
 

8,56 
 

8,63 
8,59 
8,81 
8,53 
8,53 

 

8,50 

 
 

Para a análise do gênero versus competências individuais, a média mais elevada 

apresentada foi da competência “capacidade de comunicar-se e relacionar-se com 

os alunos: 8,80 para as mulheres e para os homens 8,78. A média mais baixa 

identificada para as mulheres foi para a competência “capacidade de administrar as 

diferenças individuais no âmbito da turma, 8,16” 8,22 dos homens. Já para o gênero 

masculino, identificou-se como maior valor médio a competência “capacidade de 

manter a disciplina em sala de aula”, com um resultado de 8,97 contra 8,67% do 

sexo feminino. A média mais baixa do sexo masculino foi a competência 

“criatividade”, 7,78, contra 8,40 do sexo feminino. Dessa forma, foi possivel observar 

que as mulheres possuem a capacidade de trabalhar junto com a turma as 

diferenças que possam surgir e, possuem também, mais criatividade, enquanto os 

homens conseguem maior controle com a turma, mantendo a disciplina em sala de 

aula. 
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A Tabela 14 expõe as competências individuais versus faixa etária 
 
 
 

Tabela  14 
 

Competências individuais versus faixa etária 
 

Comparisons  of  Column  Means a 

Faixa  etária  
 
Comeptência  
 
 
 

Capacidade de administrar as diferenças 
individuais no âmbito da turma 
Capacidade de envolver os alunos nas atividades 
propostas 
Capacidade de administrar as situações de 
aprendizagens dos alunos 
Capacidade de desenvolver a cooperação entre 
os alunos 
Capacidade de comunicar-se e relacionar-se 
com os alunos 
Capacidade de manter a disciplina em sala de 
aula 
Capacidade de trabalhar representação dos 
alunos (Vivências) 
Capacidade de dispensar tratamento digno e 
respeitoso aos alunos 
Capacidade de envolver os pais na construção 
dos saberes 
Capacidade de trabalhar em equipe 
Criatividade 
Capacidade de envolver-se com os objetivos da 
Instituição 
Capacidade de conhecer e comprometer-se 
com o Projeto Político Pedagógico da 
Instituição 
Capacidade de administrar sua própria 
formação contínua 
Capacidade de selecionar e preparar os 
conteúdos disciplinares 
Capacidade de trabalhar a partir dos erros e 
dificuldades de aprendizagens dos alunos. 
Autocontrole emocional 
Capacidade de lidar com situações novas e 
inusitadas 
Capacidade de iniciativa de ação e decisão 
Capacidade de gerar resultados efetivos 
Capacidade de manejar e utilizar novas 
tecnologias 
Comparecimento e participação nos períodos 
dedicados ao planejamento 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

25 
anos 

 

Mean 
 

8,38 
 
8,50 

 
8,71 

 
8,71 

 
8,79 
 
9,00 
 
8,46 
 
8,75 
 
8,79 
 

8,88 
8,25 
 

8,71 
 
 

8,67 
 
 

9,08 
 
8,83 
 
8,83 
 

8,50 
 

8,58 
 

8,88 
8,50 
 

8,88 
 
9,00 

De De 
26 a 36          37 a 47 

anos               anos 
Mean             Mean 

 

8,12 8,22 
 

8,54 8,53 
 

8,44 8,65 
 

8,38 8,65 
 

8,73 8,91 
 

8,50 8,86 
 

8,27 8,41 
 

8,46 8,84 
 

8,24 8,24 
 

8,63               8,85 
8,16               8,58 

 

8,30 8,62 
 
 

8,17 8,53 
 
 

8,24 8,53 
 

8,43 8,81 
 

8,33 8,55 
 

8,57 8,69 
 

8,22 8,35 
 

8,38               8,95 
8,38               8,82 

 

8,33 8,68 
 

8,59 8,86 

 

Mais 
de 47 anos 
 

Mean 
 

7,94 
 

8,44 
 

8,63 
 

8,31 
 

8,63 
 

8,75 
 

7,56 
 

8,25 
 

7,69 
 

8,19 
7,81 

 

8,25 
 
 

7,94 
 
 

8,25 
 

8,63 
 

7,88 
 

8,31 
 

8,50 
 

8,44 
8,13 

 

7,88 
 

8,06 

 
 

A abordagem referente à faixa etária versus competências individuais apresentou 

médias no seguinte contexto: com 25 anos, a média para “capacidade de administrar 
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sua própria formação contínua” foi 9,08; para a opção 26 a 36 anos, a “capacidade 
 

de comunicar-se e relacionar-se com os alunos” 8,73; para 37 a 47 anos, a 

“capacidade de iniciativa de ação e decisão” atingiu 8,95; para as idades acima de 

47 anos verificaram-se duas competências, “capacidade de comunicar-se e 

relacionar-se com os alunos” e “Capacidade de selecionar e preparar os conteúdos 

disciplinares”, ambas com 8,63. 

Os atributos relativos à competência individual relacionados a escolaridade dos 

pesquisados estão elencados na Tabela 15. 

 
 
Tabela  15 
 

Competências individuais versus escolaridade 
 

Continua  
Amostra  insuficiente  

Comparisons  of  Column  Meansb  
Escolaridade  

 
 
 
 

Competência  
 
 
 
 

 
Capacidade de administrar as diferenças 
individuais no âmbito da turma 
Capacidade de envolver os alunos nas 
atividades propostas 
Capacidade de administrar as situações de 
aprendizagens dos alunos 
Capacidade de desenvolver a cooperação 
entre os alunos 
Capacidade de comunicar-se e relacionar-
se com os alunos 
Capacidade de manter a disciplina em sala 
de aula 
Capacidade de trabalhar representação 
dos alunos (Vivências) 
Capacidade de dispensar tratamento digno 
e respeitoso aos alunos 
Capacidade de envolver os pais na 
construção dos saberes 
Capacidade de trabalhar em equipe 

 

Criatividade 
 

Capacidade de envolver-se com os 
objetivos da Instituição 
Capacidade de conhecer e comprometer-
se com o Projeto Político Pedagógico da 
Instituição 
Capacidade de administrar sua própria 
formação contínua 

Mean Mean Mean Mean 
 

8,21 8,18 7,73 10,00 
 
8,45 8,60 8,27 8,00 
 
8,50 8,65 8,27 8,00 
 
8,38 8,73 7,64 5,00 
 
8,54 9,07 8,18 5,00 
 
8,68 8,86 7,82 6,00 
 
8,30 8,36 7,73 5,00 
 
8,57 8,76 7,82 7,00 
 
8,43 8,21 7,82 6,00 

 

8,79             8,74             7,91                    8,00 
8,18             8,43             8,36                    3,00 

 

8,37 8,66 7,64 5,00 
 
 

8,36 8,43 7,91 4,00 
 
 

8,34 8,67 7,73 2,00 
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Continua  
Amostra  insuficiente  

Comparisons  of  Column  Meansb  
Escolaridade  

 
 
 
 

Competência  
 
 
 
 

 
Capacidade de selecionar e preparar os 
conteúdos disciplinares 
Capacidade de trabalhar a partir dos erros 
e dificuldades de aprendizagens dos 
alunos. 
Autocontrole emocional 

 

Capacidade de lidar com situações novas 
e inusitadas 
Capacidade de iniciativa de ação e 
decisão 
Capacidade de gerar resultados efetivos 

 

Capacidade de manejar e utilizar novas 
tecnologias 
Comparecimento e participação nos 
períodos dedicados ao planejamento 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Mean Mean Mean Mean 
 

8,57 8,76 8,18 6,00 
 
 

8,39 8,64 7,45 1,00 
 
8,58 8,72 7,82 3,00 

 

8,43 8,42 7,27 4,00 
 
8,64 8,79 7,91 4,00 

 

8,49 8,64 7,82 10,00 
 

8,43 8,63 7,82 5,00 
 
8,49 8,93 7,82 10,00 

 
 

A questão que indagou sobre o grau de escolaridade versus competências 

apresentou a média mais elevada no nível de Graduação para a competência 

“capacidade de trabalhar em equipe”, 8,79 e média mais baixa para a competência 

“criatividade” 8,18. Para o grau Especialização, a competência “Capacidade de 

comunicar-se e relacionar-se com os alunos” resultou em uma média de 9,07. A 

média mais baixa considerada foi de 8,18. Para o grau Mestrado em andamento, 

identificou se como média mais elevada a competência “criatividade”, 8,36. A nota 

mais baixa foi para a competência “capacidade de lidar com situações novas e 

inusitadas, 7,27. Já na opção Doutorado em andamento, as informações coletadas 

foram insuficientes, tornando a análise para esta categoria impossível. 

 
 

Os resultados apresentados na Tabela 16 revelam as competências referente ao 

tempo de experiência do docente no ensino básico. 
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Tabela  16 
Competências individuais versus tempo de experiência como docente do ensino 
básico 
 

Comparisons of Column Meansa 
Tempo  de experiência  como  docente  

do  ensino  básico  
Competência  Menos  de 5 De 5 a 10 Mais  de 

anos  anos  10 anos  
 
 

Capacidade de administrar as diferenças individuais no 
âmbito da turma 
Capacidade de envolver os alunos nas atividades 
propostas 
Capacidade de administrar as situações de 
aprendizagens dos alunos 
Capacidade de desenvolver a cooperação entre os 
alunos 
Capacidade de comunicar-se e relacionar-se com os 
alunos 
Capacidade de manter a disciplina em sala de aula 
Capacidade de trabalhar representação dos alunos 
(Vivências) 
Capacidade de dispensar tratamento digno e respeitoso 
aos alunos 
Capacidade de envolver os pais na construção dos 
saberes 
Capacidade de trabalhar em equipe 

 

Criatividade 
Capacidade de envolver-se com os objetivos da 
Instituição 
Capacidade de conhecer e comprometer-se com o 
Projeto Político Pedagógico da Instituição 
Capacidade de administrar sua própria formação 
contínua 
Capacidade de selecionar e preparar os conteúdos 
disciplinares 
Capacidade de trabalhar a partir dos erros e 
dificuldades de aprendizagens dos alunos. 
Autocontrole emocional 
Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas 
Capacidade de iniciativa de ação e decisão 

 

Capacidade de gerar resultados efetivos 
Capacidade de manejar e utilizar novas tecnologias 
 
Comparecimento e participação nos períodos dedicados 
ao planejamento 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Mean Mean Mean 
 

8,37 8,15 8,09 
 
8,48 8,29 8,70 

 
8,41 8,35 8,80 

 
8,46 8,40 8,63 

 
8,63 8,63 9,00 

 

8,80 8,45 8,86 
 

8,37 8,11 8,36 
 
8,57 8,34 8,85 

 
8,43 8,34 8,13 

 

8,85                8,42               8,84 
8,11                 8,21               8,47 

 

8,43 8,26 8,64 
 
8,48 8,06 8,48 

 
8,33 8,37 8,58 

 
8,57 8,35 8,88 

 
8,50 8,24 8,55 

 

8,39 8,47 8,77 
8,15 8,31 8,45 
8,61 8,32 8,92 
8,26 8,48 8,73 

 

8,50 8,34 8,59 
 
8,83 8,42 8,83 

 
 

A análise das questões relativas ao tempo de experiência como docente do ensino 

básico versus competências individuais para a opção menos de 5 anos de 

experiência encontrou a média mais elevada para a “capacidade de trabalhar em 

equipe”, 8,85 e média mais baixa para a competência “criatividade”, 8,11. Para a 

alternativa de 5 a 10 anos, a média mais elevada para a competência “capacidade 
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de comunicar-se e relacionar-se com os alunos”, 8,63 e a média mais baixa para a 
 

competência “capacidade de conhecer e comprometer-se com o Projeto Político 

Pedagógico da Instituição”, 8,06. Para aqueles que estão há mais de 10 anos no 

mercado, verificou-se que a competência “capacidade de comunicar-se e relacionar-

se com os alunos” obteve a média mais elevada 9,00 e a média mais baixa para a 

competência “capacidade de administrar as diferenças individuais no âmbito da 

turma”, 8,09. 

 
Expõe-se na Tabela 17 a informação que buscou verificar se o docente trabalha em 

outra instituição. 

 
 

Tabela  17 
 

Competências individuais versus trabalhar em outra instituição 
 

Comparisons of Column Meansa 
Trabalha  em outra  instituição  

Competência  de ensino?  
 

Não Sim  Não 
 

 
Capacidade de administrar as diferenças individuais no âmbito 
da turma 
Capacidade de envolver os alunos nas atividades propostas 
Capacidade de administrar as situações de aprendizagens dos 
alunos 
Capacidade de desenvolver a cooperação entre os alunos 
Capacidade de comunicar-se e relacionar-se com os alunos 
Capacidade de manter a disciplina em sala de aula 
Capacidade de trabalhar representação dos alunos (Vivências) 
Capacidade de dispensar tratamento digno e respeitoso aos 
alunos 
Capacidade de envolver os pais na construção dos saberes 
Capacidade de trabalhar em equipe 
Criatividade 
Capacidade de envolver-se com os objetivos da Instituição 
Capacidade de conhecer e comprometer-se com o Projeto 
Político Pedagógico da Instituição 
Capacidade de administrar sua própria formação contínua 
Capacidade de selecionar e preparar os conteúdos disciplinares 
Capacidade de trabalhar a partir dos erros e dificuldades de 
aprendizagens dos alunos. 
Autocontrole emocional 
Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas 
Capacidade de iniciativa de ação e decisão 
Capacidade de gerar resultados efetivos 
Capacidade de manejar e utilizar novas tecnologias 
Comparecimento e participação nos períodos dedicados ao 
planejamento 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Mean Mean (A) 
 

8,34 7,97 
 

8,85 8,10 B 
 

8,79 8,29 B 
 

8,92 8,01 B 
9,06 8,46 B 
8,89 8,51 B 
8,55 7,95 B 

 

8,92 8,25 B 
 

8,39 8,11 
 

8,99 8,36 B 
8,67 7,84 B 
8,72 8,15 B 

 

8,58 8,06 B 
 

8,70            8,15            B 
8,85            8,37            B 

 

8,76 8,03 B 
 

8,85 8,25 B 
8,49 8,15 
8,93 8,32 B 
8,73 8,30 B 
8,84 8,05 B 

 

8,95 8,38 B 

 
 

Quando os pesquisados foram indagados se trabalham em outra instituição versus 
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competências individuais, a média mais elevada identificada para a opção “Não” foi 
 

para a comepetência individual “capacidade de comunicar-se e relacionar-se com os 

alunos, 9,06. Já a opção “Sim” foi a competência “capacidade de selecionar e 

preparar os conteúdos disciplinares”, com média de 8,37. Contudo, dos 22 atributos 

constantes na amostra houve uma diferença siginificativa entre as médias para a 

opção “Não”, conforme destacado na Tabela 17. Desse modo, a média mais elevada 

identificada para a opção “Não” foi para a comepetência individual “capacidade de 

comunicar-se e relacionar-se com os alunos” com 9,06. Já a opção “Sim” foi para a 

competência “capacidade de selecionar e preparar os conteúdos disciplinares”, 8,37. 

Contudo, optou-se por descrever as 22 competências constantes na amostra, para 

demonstrar que ocorreu uma diferença siginificativa entre as médias para aqueles 

que trabalham em outra instituição, resultando sempre em média muito àquelas dos 

profissionais que não exercem atividades em outra instituição. 

 
Quanto às competências individuais versus carga horária, os resultados estão 

elencados na Tabela 18. 

 
Tabela  18 
 

Competências individuais versus carga horária semanal 
 

 
 
 
 
 

COMPETÊNCIA 

Continua  
 

Comparisons of Column Meansa 
Carga  horário  semanal  Carga  horário  semanal  

na escola  na escola  
Menos  De 8 a     De 20 a Menos      De 8 

de 8          20             40          de 8       a 20 
horas       horas        horas       horas  horas  

 

 
 

Capacidade de administrar as 
diferenças individuais no âmbito da 
turma 
Capacidade de envolver os alunos nas 
atividades propostas 
Capacidade de administrar as situações 
de aprendizagens dos alunos 
Capacidade de desenvolver a 
cooperação entre os alunos 
Capacidade de comunicar-se e 
relacionar-se com os alunos 
Capacidade de manter a disciplina em 
sala de aula 
Capacidade de trabalhar representação 
dos alunos (Vivências) 
Capacidade de dispensar tratamento 
digno e respeitoso aos alunos 
Capacidade de envolver os pais na 
construção dos saberes 
Capacidade de trabalhar em equipe 

Mean Mean Mean (A) (B) (C) 
 
 

7,80 8,27 8,12 
 
 

8,27 8,71 8,34 
 
8,27 8,75 8,40 
 
8,20 8,80 8,23 C 
 
8,27 8,92 8,74 
 
8,33 8,92 8,55 
 
7,87 8,54 8,06 
 
7,93 8,79 8,55 
 
8,07 8,39 8,15 

 

8,47 8,89 8,54 

De 20 a 40
horas
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COMPETÊNCIA 

Conclusão  
 

Comparisons of Column Meansa 
Carga  horário  semanal  Carga  horário  semanal  

na escola  na escola  
Menos  De 8 a     De 20 a Menos      De 8 

de 8          20             40          de 8       a 20 
horas       horas        horas       horas  horas  

 

 
 

Criatividade 
Capacidade de envolver-se com os 
objetivos da Instituição 
Capacidade de conhecer e 
comprometer-se com o Projeto Político 
Pedagógico da Instituição 
Capacidade de administrar sua própria 
formação contínua 
Capacidade de selecionar e preparar os 
conteúdos disciplinares 
Capacidade de trabalhar a partir dos 
erros e dificuldades de aprendizagens 
dos alunos. 
Autocontrole emocional 

 

Capacidade de lidar com situações 
novas e inusitadas 
Capacidade de iniciativa de ação e 
decisão 
Capacidade de gerar resultados 
efetivos 
Capacidade de manejar e utilizar novas 
tecnologias 
Comparecimento e participação nos 
períodos dedicados ao planejamento 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Mean Mean Mean (A) (B) (C) 
7,47         8,48          8,23 

 

8,00 8,66 8,33 
 
 

8,00 8,52 8,21 
 
 

7,47 8,69 8,35 A 
 
7,80 8,77 8,63 A 
 
 

8,13 8,68 8,21 
 
7,73 8,89 8,38 A C 

 

8,00 8,42 8,29 
 
8,33 8,86 8,48 
 
7,73 8,82 8,35 A 
 
8,00 8,69 8,34 
 
8,33 8,88 8,55 

 
 

Quanto a análise da carga horária versus competências individuais para aqueles que 
 

atuam menos de 8 horas a média mais elevada foi para a competência “capacidade 

de trabalhar em equipe”, 8,47. A média mais baixa foi para a competência 

“Capacidade de administrar sua própria formação contínua”, com 7,47. Já para a 

carga horária de 8 a 20 horas, as competências “capacidade de manter a disciplina 

em sala de aula” e “capacidade de comunicar-se e relacionar-se com os alunos” 

obtiveram média de 8,92. A média mais baixa identificada neste horário foi para a 

competência “capacidade de administrar as diferenças individuais no âmbito da 

turma”, 8,27. Na opção de 20 a 40 horas, identificou-se a competência “capacidade 

de comunicar-se e relacionar-se com os alunos” com nota média de 8,74. A média 

mais baixa foi para a competência “capacidade de trabalhar representação dos 

alunos (vivências)”, 8,06. Cabe ressaltar que a competência “capacidade de 

selecionar e preparar os conteúdos disciplinares” apresentou as médias: na opção 

De 20 a 40
horas
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A-menos de 8 horas, 7,80; de B, de 8 a 20 horas, 8,77; e C de 20 a 40 horas, 8,63. 
 

Observou-se nesta questão diferença significativa entre os valores apresentados 

para a carga horária A-B, de 0,97. 

 
 

Para a competência “autocontrole emocional” as médias encontradas foram: para a 
 

carga horária A, menos de 8 horas, 7,73; B de 8 às 20 horas, 8,89; e de C, de 20 a 

40 horas, 8,38. Aqui, verfica-se uma diferença os entre as médias (A-C); 

 
 

No que tange à competência “capacidade de gerar resultados efetivos”, as médias 
 

encontradas foram: A, menos de 8 horas, 7,73; B, de 8 a 20 horas, 8,82; e C, de 20 

a 40 horas, 8,35. Os resultados apontam uma diferença para A. Ou seja, aqueles 

que atuam menos de 8 horas apresentaram média menor nesta questão. 

 
 

A questão que versou sobre a competência “capacidade de administrar sua própria 

formação contínua” apurou as seguintes médias: A, menos de 8 horas, 7,47; B, de 8 

a 20 horas, 8,69; e C, de 20 a 40 horas, 8,35. Os resultados apontam um valor 

médio menor na opção A, menos de 8 horas. Assim aqueles respondentes que 

atuam com carga horária inferior a 8 horas resultaram em média bem inferior à 

daqueles que possuem carga horária de 08 as 20 horas. 

 
 

A competência “capacidade de desenvolver a cooperação entre os alunos” 

apresentou as seguintes médias para a opção A, menos de 8 horas, 8,20; B, de 8 a 

20 horas, 8,80 e C, de 20 a 40 horas, 8,23. Denota-se que aqueles que atuam em 

uma carga horária menor conseguem obter com seu alunado a cooperação de modo 

geral. Então, mesmo o docente tendo um período maior de trabalho na instituição a 

média apreentada é inferior a um período de trabalho menor para esta questão. 

 
 

4.5.1 Competência  pessoais  relacionadas  aos  dados  sociodemográfico  dos  
respondentes  e sua  relevância  

 
 
Esta fase da apresentação dos resultados demonstra a relação da competências 

individuais e o perfil sociodemográfico e seu grau de relevância para os 

respondentes. 
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A Tabela 19 apresenta as competências individuais de acordo com o gênero dos 
 

respondentes. 
 
 
 

Tabela  19 
 

Grau de relevância das competências individuais versus gênero dos respondentes 
 

Masculino                  Feminino  
Grau  de relevância  

 
Competência  

 
 
 
Capacidade de administrar as diferenças individuais no 
âmbito da turma 
Capacidade de envolver os alunos nas atividades 
propostas 
Capacidade de administrar as situações de 
aprendizagens dos alunos 
Capacidade de desenvolver a cooperação entre os 
alunos 
Capacidade de comunicar-se e relacionar-se com os 
alunos 
Capacidade de manter a disciplina em sala de aula 
Capacidade de trabalhar representação dos alunos 
(Vivências) 
Capacidade de dispensar tratamento digno e respeitoso 
aos alunos 
Capacidade de envolver os pais na construção dos 
saberes 
Capacidade de trabalhar em equipe 
Criatividade 
Capacidade de envolver-se com os objetivos da 
Instituição 
Capacidade de conhecer e comprometer-se com o 
Projeto Político Pedagógico da Instituição 
Capacidade de administrar sua própria formação contínua 
Capacidade de selecionar e preparar os conteúdos 
disciplinares 
Capacidade de trabalhar a partir dos erros e dificuldades 
de aprendizagens dos alunos. 
Autocontrole emocional 
Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas 
Capacidade de iniciativa de ação e decisão 
Capacidade de gerar resultados efetivos 
Capacidade de manejar e utilizar novas tecnologias 
Comparecimento e participação nos períodos dedicados 
ao planejamento 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

% % % % % % 
 

6 50 44 7 41 52 
 
6 44 50 5 40 50 
 
3 41 56 4 40 56 
 
6 50 44 3 37 60 
 
3 34 62 3 32 65 

 

3 31 66 2 37 60 
 

9 41 50 4 46 49 
 
9 38 53 4 32 64 
 
9 47 44 7 35 57 

 

3         34        62         4         30        65 
16        41        44         7         39        54 
 

3 50 47 4 41 55 
 
6 53 41 6 37 57 

 

3 50 47 6 35 39 
 

0 38 62 5 33 62 
 
3 44 53 7 37 55 

 

3 41 53 4 37 59 
3         47       50 5         42 52 
3         25       72 4         32 63 
6         34       59 5         37 57 
3         50       47 6         35 59 

 

6 34 59 4 32 64 

 
 

Os resultados, em sua maioria, apresentam alto grau de relevância. Quando 

indagados, os respondentes afirmaram ter alta relevância em sua percepção. 

Porém, para o sexo masculino as competências consideradas neutras em relação à 

sua relevância, na opinião dos pesquisados foram: “capacidade de administrar as 
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diferenças individuais no âmbito da turma”, 50%; “capacidade de desenvolver a 
 

cooperação entre os alunos”, 50%; “capacidade de envolver os pais na construção 

dos saberes, 47%; “Capacidade de envolver-se com os objetivos da Instituição”, 

50%; “capacidade de conhecer e comprometer-se com o Projeto Político Pedagógico 

da Instituição”, 53%; “capacidade de administrar sua própria formação contínua”, 

50%; “capacidade de manejar e utilizar novas tecnologias”, 50%. Já na perspectiva 

feminina, todas as competências abordadas representam alto índice de relevância. 

 
 

A Tabela 20 apresenta os resultados relativos à relevância das competências em 
 

relação à faixa etária dos pesquisados. 
 
 
 

Tabela  20 
Grau de relevância das competências individuais versus faixa etária dos 
respondentes 
 

 
 
 

Mais  de 
47 anos  

 
Competência  

 
Faixa  Etária  

De De 
37 a 47          26 a 36 
anos               anos  

Grau  de relevância  

Continua  
 
 
25 anos  

 
 
 
 

 
Capacidade de administrar as 
diferenças individuais no âmbito 
da turma 
Capacidade de envolver os 
alunos nas atividades propostas 
Capacidade de administrar as 
situações de aprendizagens dos 
alunos 
Capacidade de desenvolver a 
cooperação entre os alunos 
Capacidade de comunicar-se e 
relacionar-se com os alunos 
Capacidade de manter a 
disciplina em sala de aula 
Capacidade de trabalhar 
representação dos alunos 
(Vivências) 
Capacidade de dispensar 
tratamento digno e respeitoso aos 
alunos 
Capacidade de envolver os pais 
na construção dos saberes 
Capacidade de trabalhar em 
equipe 

% % % % % % 
 
6 69 25 7 32 61 

 
 

0 56 44 9 36 44 
 
 

0 38 62 7 36 57 
 
 

0 56 44 7 31 62 
 
 

0 38 62 5 27 68 
 
 

0 50 50 4 30 66 
 
 

12 62 25 8 39 53 
 
 
6 44 50 5 24 70 

 
 

12 62 25 8 39 53 1 
 
0 56 44 5 26 69 4 

% % % % % % 
 
7 48 45 4 38 58 
 
 

1 45 54 8 25 67 
 
 

2 45 52 4 33 62 
 
 

1 46 52 4 25 71 
 
 

1 37 62 4 33 62 
 
 

2 43 55 0 25 75 
 
 

1 50 49 4 38 58 
 
 
4 40 56 4 29 67 
 
 

50 49 4 38 58 
 
33 63 4 25 71 
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Mais  de 
47 anos  

 
Competência  

 
Faixa  Etária  

De De 
37 a 47          26 a 36 
anos               anos  

Grau  de relevância  

Continua  
 
 
25 anos  

 
 
 
 

% 
Criatividade 6 

% % % % 
56     38     4 36 59 

% % % % % % % 
11      41      48        12        29      58 

 

Capacidade de envolver-se com 
os objetivos da Instituição 

 

Capacidade de conhecer e 
comprometer-se com o Projeto 
Político Pedagógico da Instituição 

 

Capacidade de administrar sua 
própria formação contínua 

 

Capacidade de selecionar e 
preparar os conteúdos 
disciplinares 
Capacidade de trabalhar a partir 
dos erros e dificuldades de 
aprendizagens dos alunos. 
Autocontrole emocional 

 

Capacidade de lidar com 
situações novas e inusitadas 

 

Capacidade de iniciativa de ação 
e decisão 
Capacidade de gerar resultados 
efetivos 

 

Capacidade de manejar e utilizar 
novas tecnologias 

 

Comparecimento e participação 
nos períodos dedicados ao 
planejamento 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

0 56 44 5 35 59 2 50 48 4 29 67 
 
 
0 69 31 5 38 57 7 43 50 8 12 79 
 
 
0 50 50 5 36 58 7 44 49 4 8 88 
 
 
0 50 50 3 30 68 6 35 69 4 29 67 
 
 
6 69 25 9 28 62 5 44 51 4 29 67 
 
 

0 62 38 4 35 61 2 38 60 12 25 62 
 
0 44 56 5 35 59 6 52 41 4 33 62 
 
 

0 44 56 5 19 76 4 41 55 4 25 71 
 
 

6 56 38 5 28 66 5 44 51 8 25 67 
 
 

6 56 38 7 28 65 5 49 46 4 17 79 
 
 
0 69 31 7 26 68 2 35 62 4 21 75 

 
 

A faixa etária que apresentou resultado mais significativo ao grau de relevância de 

as competências indagadas ser “neutro” foi entre os respondentes com mais de 47 

anos. Para as demais faixas etárias, o alto grau de relevância predominou 

consideravelmente. 

 
 

A Tabela 21 representa os resultados relativos ao tempo de experiência do docente e 

suas competências conforme o grau de relevância. 
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Tabela  21 
Tempo de experiência do docente e suas competências conforme o grau de 
relevância. 
 

Tempo  e experiência  como  docente  no  
ensino  básico  

Mais  de De Menos  
10 anos            5 a 10 anos           de 5 anos  

Competência  Grau  de relevância  
 
 
 
 
Capacidade de administrar as diferenças 
individuais no âmbito da turma 

 

Capacidade de envolver os alunos nas 
atividades propostas 
Capacidade de administrar as situações de 
aprendizagens dos alunos 
Capacidade de desenvolver a cooperação entre 
os alunos 
Capacidade de comunicar-se e relacionar-se 
com os alunos 
Capacidade de manter a disciplina em sala de 
aula 
Capacidade de trabalhar representação dos 
alunos (Vivências) 
Capacidade de dispensar tratamento digno e 
respeitoso aos alunos 
Capacidade de envolver os pais na construção 
dos saberes 
Capacidade de trabalhar em equipe 

 

Criatividade 
 

Capacidade de envolver-se com os objetivos da 
Instituição 
Capacidade de conhecer e comprometer-se 
com o Projeto Político Pedagógico da Instituição 
Capacidade de administrar sua própria 
formação contínua 
Capacidade de selecionar e preparar os 
conteúdos disciplinares 
Capacidade de trabalhar a partir dos erros e 
dificuldades de aprendizagens dos alunos. 
Autocontrole emocional 

 

Capacidade de lidar com situações novas e 
inusitadas 
Capacidade de iniciativa de ação e decisão 

 

Capacidade de gerar resultados efetivos 
 

Capacidade de manejar e utilizar novas 
tecnologias 
Comparecimento e participação nos períodos 
dedicados ao planejamento 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 
9 35 56 5 3 42 4 41 54 
 
6 34 60 5 48 47 4 41 54 

 
 

5 32 64 3 50 47 4 41 54 
 
 

5 35 60 2 48 50 4 33 63 
 
 

3 26 70 2 40 8 4 35 61 
 
 

5 31 65 2 48 50 0 30 70 
 
7 40 53 3 56 40 4 41 54 

 
 

6 24 70 3 44 53 4 37 59 
 
 

8 38 55 3 47 50 13 24 63 
 
0        25       69        2        44      55       4        26       70 

5        40       56       10       40      50      13       37       50 
 

3 38 59 2 53 45 7 37 57 
 
5 42 53 6 50 44 9 20 72 

 
 

5 36 59 3 47 50 11 26 63 
 
 

3 28 68 3 44 53 7 30 63 
 
 

7 36 57 5 47 48 5 47 48 
 
2 38 60 3 37 60 9 37 54 

 
3 34 62 3 55 42 11 43 46 

 
2 25 73 5 42 53 7 42 53 

 

5 33 62 3 42 55 11 37 52 
 
7 33 60 3 48 48 7 33 61 

 
 

6 27 67 3 42 55 2 30 67 
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O tempo de atuação dos docentes apresentou alto grau de relevância na maioria 
 

das respostas, exceto para a faixa entre 5 e 10 anos. Os pesquisados informaram o 

seguinte índice de neutralidade: Da Capacidade de envolver-se com os objetivos da 

Instituição apresentou, 53% “capacidade de conhecer e comprometer-se com o 

Projeto Político Pedagógico da Instituição”, 50%; “capacidade de lidar com situações 

novas e inusitadas”, 55%, “capacidade de administrar sua própria formação 

contínua”,apresentou 63% de alto grau de relevância. 

 
 

A Tabela 22 mostra o grau de relevância para os entrevistados sobre suas 
 

competências e a carga horária semanal praticada na docência. 
 
 
 

Tabela  22 
 

Grau de relevância das competências individuais versus carga horária semanal 
 

Continu a 
Carga  horária  semanal  

De De Menos  
20 a 40 horas        08 a 20 horas          de 08 horas  

Competência  Grau  de relevância  
 
 
 
 

Capacidade de administrar as diferenças 
individuais no âmbito da turma 

 

Capacidade de envolver os alunos nas 
atividades propostas 
Capacidade de administrar as situações de 
aprendizagens dos alunos 

 

Capacidade de desenvolver a cooperação 
entre os alunos 

 

Capacidade de comunicar-se e relacionar-se 
com os alunos 
Capacidade de manter a disciplina em sala 
de aula 
Capacidade de trabalhar representação dos 
alunos (Vivências) 
Capacidade de dispensar tratamento digno e 
respeitoso aos alunos 
Capacidade de envolver os pais na 
construção dos saberes 
Capacidade de trabalhar em equipe 
Criatividade 
Capacidade de envolver-se com os objetivos 
da Instituição 
Capacidade de conhecer e comprometer-se 
com o Projeto Político Pedagógico da 
Instituição 

 

7 
 
 

6 
 
5 
 
 

4 
 
 

2 
 
4 
 
4 
 
5 
 

1 
1 
4 
4 
 

1 
 
 

4 

 

46 46 5 38 7 13 47 40 
 
 

50 44 3 34 63 13 27 60 
 
44 51 3 36 61 7 40 53 
 
 

49 48 3 31 66 7 33 60 
 
 

33 65 3 30 67 7 47 47 
 
45 51 1 28 71 7 40 53 
 
52 44 6 38 56 7 53 40 
 
34 61 4 30 66 7 47 47 
 
41 48 4 33 63 13 40 47 
 

37       60        3        27       70       13       27      60 
50       46        9        32       59       27       27      47 
 

50 49 4 36 60 13 40 47 
 
 

50 46 7 30 63 13 40 47 
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Conclusão  
Carga  horária  semanal  

De De Menos  
20 a 40 horas        08 a 20 horas          de 08 horas  

Competência  Grau  de relevância  
 
 
 
 

Capacidade de administrar sua própria 
formação contínua 
Capacidade de selecionar e preparar os 
conteúdos disciplinares 
Capacidade de trabalhar a partir dos erros e 
dificuldades de aprendizagens dos alunos. 

 

Autocontrole emocional 
 

Capacidade de lidar com situações novas e 
inusitadas 
Capacidade de iniciativa de ação e decisão 
Capacidade de gerar resultados efetivos 
Capacidade de manejar e utilizar novas 
tecnologias 
Comparecimento e participação nos períodos 
dedicados ao planejamento 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

2 49 49 0 29 6 27 27 47 
 
4 35 61 3 31 66 13 40 47 
 
7 48 45 5 31 64 13 33 53 
 

2 50 48 4 25 71 13 47 40 
 

5 49 46 4 37 59 13 47 40 
 

2      38       60        4        27       69       13       20      67 
5      45       50        3        32       65       27       20      53 
 

4 48 49 6 30 64 13 33 53 
 
4 38 59 4 28 68 7 33 60 

 
 

Os resultados referente à carga horária e a relação com as competências individuais 

revelam a prevalência, na maior parte das competências, da opção alto grau de 

relevância na maioria dos índices. Exceto na alternativa Carga horaria de 20 a 40 

horas houve índice máximo para o grau de relevância neutro, de forma que a 

competência “capacidade de envolver os alunos nas atividades propostas”, 50%; 

“capacidade de trabalhar representação dos alunos (Vivências)”, 52%; “criatividade”, 

50%; “capacidade de envolver-se com os objetivos da Instituição”, 50%; “capacidade 

de conhecer e comprometer-se com o Projeto Político Pedagógico da Instituição”, 

50%; “autocontrole emocional”, 50%; “capacidade de trabalhar a partir dos erros e 

dificuldades de aprendizagens dos alunos”, 50% e “capacidade de administrar sua 

própria formação contínua” apresentaram o mesmo índice para as opções grau de 

relevância neutro e grau de relevância alto, com um percentual de 49%. Já para a 

opção menos de 8 horas, as competencias, “autocontrole emocional” e a 

“capacidade de trabalhar representação dos alunos (Vivências)” apresentaram um 

índice de 47% de neutralidade. Cabe ressaltar que não foram gerados os graficos 

relativos às competências ”escolaridade” e “trabalha em outra instituição”, por não 

haver consistência nos dados para ser feita corelação com o perfil dos 

respondentes. 
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4.6 Apresentação  das  questões  abertas  
 
 
As informações a seguir representam a opinião dos respondentes quanto às 
 

competências necessárias para o ensino básico. Ressalta-se que as informações 

relativas à caracterização dos respondentes encontra-se descrita no item 4.2 deste 

estudo. 

 
O Quadro 9 apresenta a percepção dos docentes quanto à influência das 
 

competências da educação básica na instituição de ensino. 
 
 
 

Quadro 9 – Competências do professor e a influencia na instituição de ensino 
 

Nº QUESTÃO RESPOSTA 
 
 

A percepção do docente 
quanto à forma como as 
competências do professor 
da educação básica 
influenciam o desempenho 
da instituição de ensino. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Através do resultado coletivo; Influenciam totalmente; Reflete 
diretamente no produto que é aprendizado dos clientes e seus 
sucessos e insucessos em etapas posteriores; Um professor 
precisa ter segurança, competência e conhecimento para 
exercer a sua função.; Um professor bem preparado irá 
estimular, potencializar e desenvolver seus alunos para 
superarem suas dificuldades. 

 
 

Nesta questão, verificou-se, na percepção dos docentes, se as competências do 

professor da educação básica influenciam o desempenho da instituição de ensino, 

seja na busca de resultados coletivo, na questão da segurança e, também, no 

sentindo de superar as dificuldades em seu dia a dia. 

 
O Quadro 10 revela a perceção do professor sobre a educação básica atual 
 
 

Quadro 10 – Percepção do docente quanto à educação básica atual. 
 

Nº QUESTÃO RESPOSTA 
 

Preocupada principalmente com números relevantes para a 
instituição.; Um pouco frustrante. Não tenho esperança nas 
mudanças; Muito superficial e mercantilista; Estamos passando por 
mudanças. Nesse momento, o aluno é o cento da atenção. O 
conhecimento vem em mão dupla. A aprendizagem deve ser 
significativa para o aluno; Que fatores podem ser considerados 
quando se fala em desempenho de uma instituição de educação 
básica? De que forma as competências dos professores da 
educação básica influenciam o desempenho de uma instituição de 
ensino? Foram os questionamentos de um respondente. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 
 

Os docentes pesquisados reconhecem que estão ocorrendo mudanças no cenário 
 

educacional. O aluno tem sido o centro das atenções. Um deles se mostrou 

1

Percepção do docente
2 sobre a educação

básica atualmente
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desesperançoso quanto às mudanças efetivas, enquanto outro vê o ensino como 
 

superficial e mercantilista. 
 
 
 

A questão que indagou sobre as competências requeridas para a docência no 

momento da seleção e a contratação dos professores, na opinião dos pesquisado, 

está retratada no Quadro 11. 
 

Quadro 11 – Competências requeridas para a docência no momento da seleção e 

contratação dos professores 
 

Nº QUESTÃO RESPOSTA 
 

 
 
 

Competências     requeridas 
para      a      docência      no 

3 momento da seleção e 
contratação dos 
professores 

 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Disponibilidade, servidão, infelizmente! Nenhuma. Na hora da 
contratação, é verificada a classificacão do candidato em 
concurso. Nem sempre o melhor classificado tem mais 
competências para administrar uma sala de aula; Capacitação 
e aceite de baixos salários, atividades extra-classe. Inclusive, 
administrativas, que a instituição deveria ter Rh suficiente; 
Conhecimento, educação continuada, saber lidar com as 
diferenças; Conhecimento, educação continuada, saber lidar 
com as diferenças, ser proativo, ter domínio das novas 
tecnologias, ter brilho nos olhos. 

 
 

Na visão dos pesquisados, requer-se do docente “disponibilidade e servidão”. No 

momento de contratação considera-se apenas a classificação do candidato. Muitas 

vezes, isso não é suficiente quando se encontram na sala de aula e também baixos 

salários, atividades extraclasse e ausência de RH, que são dificultadores. Para eles, 

são importantes o conhecimento, a eduação continuada, saber lidar com diferenças 

e, principalmente, ter brllho nos olhos. A forma como as competências dos 

professores da educação básica são avaliadas no dia a dia é mostrada no Quadro 

12. 

 
 

Quadro 12 – A Forma de avaliação das competências dos professores da educação 

básica 
 

Nº QUESTÃO RESPOSTA 
 

Cumprimento de metas; São avaliadas através das atividades 
Como as competências desenvolvidas com os alunos e seu controle de sala; Pela 
dos professores da satisfacao dos clientes; O professor é avaliado continuamente. 
Educação Básica são Através de sua postura, pelos trabalhos produzidos e aplicados. 
avaliadas no dia a dia         Na verdade é um conjunto de competências que assegurame o 

desempenho e resultados de sua turma 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

4
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A maneira como a instituição de ensino avalia professor, segundo os pesquisados, 
 

ocorre por meio de controle do cumprimento de metas. Existe uma avaliação 

contínua, por meio da postura e dos trabalhos produzidos e aplicados, bem como 

dos resultados dos alunos ou da turma. A satisfação do cliente/aluno é também uma 

forma de avaliação dos docentes. 

 
O Quadro 13 demonstra as estratégias adotadas para o desenvolvimento e ou a 

melhoria das competências dos professores da educação básica 

 
Quadro 13 – Estratégias adotadas para o desenvolvimento e ou melhoria das 
 

competências dos professores da educação básica 
 

Nº QUESTÃO RESPOSTA 
 

 
Estratégias adotadas para 
o desenvolvimento e ou 

5 melhoria das competências 
dos professores da 
Educação Básica 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Cobrança! É papel de o especialista dar suporte para que o 
professor possa melhorar suas competências. Conversar com 
o profissional, apontando os problemas em suas aulas, 
acompanhamento e suporte de especialista dentro de sala. 
Nenhuma; Capacitações para desenvolver competências que 
estão fragilizadas. A busca da educação continuada. 
Crescimento profissional. 

 
 

Na opinião dos sujeitos da pesquisa, as estratégias adotadas pela instituição de 

ensino são: capacitação para o desenvolvimento das competências; educação 

continuada; e presença de especialistas para acompanhar as atividades 

desempenhadas pelos docentes e crescimento pofissional. Houve uma opinião de 

que a cobrança é uma forma de estratégia da instituição de ensino. Para outro 

respondente, nenhuma estratégia é adotada pela instituição. O Quadro 14 apresenta 

a opinião dos respondentes sobre a indagação: O que é feito se um professor 

supera ou tem baixo desempenho no exercício de suas competências. 

 
 

Quadro 14 – Ações para o professor supera ou tem baixo desempenho no exercício 

de suas competências 
 

Nº QUESTÃO RESPOSTA 
 

Ações da 
Dificilmente se é premiado quando supera, mas é advertido se o 
desempenho é baixo; Não se faz muita coisa. Se for designado, ele 
pode ser dispensado. Se ele for efetivo, há os registros; Quando supera 

6 nem “muito obrigado”. Quando tem baixo desempenho, “ameaças e 
demissões”; Ele terá a oportunidade de saber e procurar melhorar 
naquilo que causou baixo desempenho e ter a meritocracia nas 

competências 
atividades que desempenhou de forma brilhante. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

instituição de
ensino um
professor supera
ou tem baixo
desempenho no
exercício de suas
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Os resultados indicam que no caso de superação dificilmente se é premiado, não se 
 

faz muita coisa. No caso de docente designado, ele pode ser dispensado. Se for 

efetivo, ocorre apenas o registro. Um respondente enfatiza que quando supera não 

recebe nem “muito obrigado”. Já quando acontece baixo desempenho ocorrem 

advertências, ameaças e demissões. Três respondentes consideram que se houver 

baixo desempenho ele terá a oportunidade de saber e procurar melhorar naquilo que 

causou baixo desempenho e ter a meritocracia nas atividades que desempenhou de 

forma brilhante. 

 
 

As facilidades e ou dificuldades para se ter professores com competências 

requeridas pelo exercício profissional da educação básica estão descritas no Quadro 

15. 

 
 

Quadro 15 – Facilidades e ou dificuldades para se ter professores com 

competências requeridas ao exercício profissional da educação básica 
 

Nº QUESTÃO 
 
 
 

Facilidades e ou dificuldades 
para se ter professores com 

7 competências requeridas ao 
exercício profissional da 
Educação Básica. 

RESPOSTA 
 
 

Baixo salário; Vejo só dificuldades. Nós, gestores da escola 
pública, não temos muita autonomia para escolher os 
profissionais; Só vejo dificuldades no cenário atual; Há 
professores com dificuldade de exercer suas funções. Esses 
profissionais, muitas vezes, contaminam o grupo. Outros 
possuem querer, buscam a cada dia superar suas dificuldades 
estudam e aprimoram cada dia mais. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 
 

De acordo com os docentes, as principais dificuldades são: baixo salário, falta de 

autonomia por parte dos gestores para escolher os profissionais; dificuldades no 

cenário atual e professores com dificuldade de exercer suas funções. Esses 

profissionais, muitas vezes, contaminam o grupo. Apenas um respondente entende 

que “Outros possuem querer, buscam a cada dia superar suas dificuldades, estudam 

e aprimoram cada dia mais”. Quanto às facilidades, não houve nenhum comentário. 

 
 

O Quadro 16 apresenta os fatores considerados quando se fala em desempenho de 
 

uma instituição de educação básica. 
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Quadro 16 – Fatores podem ser considerados quando se fala em desempenho de 
 

uma instituição de educação básica 
 
 

Nº QUESTÃO RESPOSTA 
 

Formação humana; Clientela e formação profissional; Formação 
cultural. Humanística. Capacitação. Sucesso; Há professores com 
dificuldade de exercer suas funções. Esses profissionais, muitas vezes, 

8 contaminam o grupo. Outros possuem querer, buscam a cada dia 
superar suas dificuldades; O desempenho de uma instituição deverá ser 
um sistema, onde um depende do outro. Ou seja, não está somente na 
gestão. Parte de todos os envolvidos da comunidade escolar. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 
 

Os fatores considerados quando o assunto é desempenho de uma instituição de 

educação básica, na opinião dos respondentes, são: formação humana; formação 

cultural, humanística e capacitação, sucesso, clientela e formação profissional. 

Neste contexto, o desempenho de uma instituição deverá ser um sistema, em que 

um depende do outro. Ou seja, não está somente na gestão. Parte de todos os 

envolvidos na comunidade escolar. 

 
 

O Quadro 17 considera as competências dos professores da educação básica e a 

influência no desempenho de uma instituição de ensino. 

 
 

Quadro 17 – As competências dos professores da Educação Básica e a influência no 

desempenho de uma instituição de ensino 
 

Nº QUESTÃO RESPOSTA 
 

As competências dos Professores competentes elevam o nível de aprendizagem da 
professores da instituição; Diretamente. Um profissional bem capacitado traz 
Educação Básica e a excelentes resultados para a escola; Diretamente; Professores 
influencia no preparados, atualizados e gosto por aquilo que fazem só podem 
desempenho de uma influenciar de forma positiva. Um contagiando o outro para sair do 
instituição de ensino. lugar e buscar a cada dia excelência na educação 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 
 

Na perspectiva dos respondentes, professores competentes elevam o nível de 

aprendizagem da instituição. Um profissional bem capacitado traz excelentes 

resultados para a escola. Professores preparados, atualizados e gosto por aquilo 

que fazem só podem influenciar de forma positiva. E, ainda, esse profissional pode 

influenciar o colega a se movimentar, sair do lugar e buscar a cada dia excelência na 

educação. 

Fatores podem ser
considerados
quando se fala em
desempenho de
uma instituição de
Educação Básica

9
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4.7 Apresentação  das  entevistas  realizada  com  os  diretores  de duas  escolas  da 
capital  mineira  

 
 
As informações a seguir representam o depoimento dos diretores de uma escola 
 

pública e outra particular que funcionam na capital mineira. A análise do discurso do 

sujeito coletivo (DSC) baseou-se na coleta de dados por meio de um roteiro de 

entrevistas semiestruturado definiram-se ainda as siglas (PARBE) (PUEEGJL) 

utilizadas para identificar os sujeitos da pesquisa. Sendo que a primeira sigla 

identifica a Escola Particula e a segunda uma Escola Pública. 

 
Quadro 18 – percepção sobre a educação no ensino fundamental no Brasil 
 
 

SIGLA  EXPRESSÃO CHAVE IDEIA CENTRAL  
 

Nas últimas décadas tem sido evidente o esforço das 
políticas públicas em relação ao Ensino Fundamental no 
Brasil, no entanto, esse segmento da Educação Básica  
ainda carece de investimento em vários aspectos . O foco 
desse esforço tem sido melhorar as condições de 
escolarização dos brasileiros. Houve um crescimento  
importante no acesso e nos investimentos para  
favorecer a permanência dos estudantes na escola . 
Contudo, há um grande desafio a ser superado, que é a  
eficiência no Ensino Fundamenta l. Hoje, esse é o maior 
desafio para governantes, gestores e os educadores, por 
isso, merece planejamento a curto, médio e longo prazos na 
educação das crianças e jovens brasileiros; Há uma 
relevante urgência de investimento nas condições de 

PARBE aprendizagem dos estudantes, na capacitação, remuneração 
dos professores e na gestão da escola. Sanear esses 
aspectos contribuirá para não somente melhorar o 
desenvolvimento do país, mas também as condições de vida 
das novas gerações. O Ensino Fundamental brasileiro  
precisa continuar avançando no sentido de alcançar  
saltos qualitativos nos resultados e no alcance dos  
objetivos de formação dessa importante etapa da  
educação básica . É preciso ainda garantir que a parcela da 
população brasileira que se encontra na faixa etária do 
Ensino Fundamental necessita ter os seus direitos não 
somente de acesso e permanência na escola, mas precisam 
ser instrumentalizados com habilidades e competências 
fundamentais ao exercício da cidadania e para a 
continuidade de estudos. 
Hoje a educação no ensino fundamental no Brasil está  
em estado crítico  pois o que vemos são alunos com  
grandes dificuldades de ler e interpretar textos, e  
resolver as 04 operações.  Estas são as habilidades 
mínimas esperadas nestas etapas da escola que nossos 
alunos não estão conseguindo alcançar. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 
 
Esse segmento da 
Educação Básica 
ainda carece de 
investimento em vários 
aspectos. Houve um 
crescimento 
importante no acesso 
e nos investimentos 
para favorecer a 
permanência dos 
estudantes na escola. 
Há um grande desafio 
a ser superado, que é 
a eficiência no Ensino 
Fundamental. O 
Ensino Fundamental 
brasileiro precisa 
continuar avançando 
no sentido de alcançar 
saltos qualitativos nos 
resultados e no 
alcance dos objetivos 
de formação dessa 
importante etapa da 
educação básica. 
 
 
 
 

A educação no ensino 
fundamental no Brasil 
está em estado crítico 

 

Na percepção dos diretores A educação no ensino fundamental no Brasil está em 

estado crítico. Necessita de investimentoso em vários aspectos. Apesar do 

PUEEGJL
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crescimento registrado nos últimos anos ainda são inumeros os desafios a ser 
 

superado. É necessário que o Ensino Fundamental Brasileiro consiga avançar no 

sentido de alcançar resultados qualitativos no que tange à formação dessa 

importante etapa da educação básica. 

 
Quadro 19 – Percepção sobre a educação no ensino fundamental na preocupação 
 

das escolas privadas (mercado, formação de professores, alunos e família) 
 
 

SIGLA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARBE 

EXPRESSÃO CHAVE 
 

As escolas privadas estão inseridas num mercado 
educacional cada vez mais competitivo, 
apresentando movimentos crescentes de mudanças 
na gestão     dos     processos     administrativos e 
pedagógicos. 
O Ensino Fundamental constitui a base para que  
o Ensino Médio aconteça de maneira mais  
eficiente nos seus resultados . Nas escolas 
privadas há uma crescente busca pela excelência 
nos resultados deste segmento, por isso, investem 
na melhoria dos seus processos, planos 
estratégicos, na capacitação dos seus profissionais, 
reestruturando o currículo, o espaço físico, os 
recursos pedagógicos      e     as condições de 
aprendizagem e de ensino. A escola fundamental  
na rede privada tem incorporado a visão de um  
currículo mais adaptativo bem como a inserção  
das     novas     tecnologias,     que     ampliam     as 
oportunidades de aprendizagem . Há novas ofertas 
de serviços, por exemplo: escolarização em horário 
integral, o ensino bilíngue e foco na formação 
integral do estudante por meio da educação sócio 
emocional. Os estudantes e famílias apresentam 
expectativas de resultados cada vez mais elevados 
no que tange ao acesso aos saberes e ao 
desenvolvimento e domínio de novas habilidades e 
competências. Esse contexto tem aumentado o  
nível de exigência das famílias diante da atuação  
das escolas, manifestando a expectativa de  
retorno diante do investimento realizado e da  
consciência da importância de uma educação de  
qualidade . 

IDEIA CENTRAL  
 
 
 
 
 
 
 
O Ensino Fundamental constitui 
a base para que o Ensino Médio 
aconteça de maneira mais 
eficiente nos seus resultados. A 
escola fundamental na rede 
privada tem incorporado a visão 
de um currículo mais adaptativo 
bem como a inserção das novas 
tecnologias, que ampliam as 
oportunidades de 
aprendizagem. Esse contexto 
tem aumentado o nível de 
exigência das famílias diante da 
atuação das escolas, 
manifestando a expectativa de 
retorno diante do investimento 
realizado e da consciência da 
importância de uma educação 
de qualidade. 

 

 

A gente pensa que a base da educação no ensino  
fundamental é importante para os alunos, para o  
desenvolvimento para eles poderem alcançar as  

PUEEGJL habilidades mínimas exigidas , se não assim não 
conseguiram chegar ao mercado de trabalho e 
poderão ter a deficiência a deficiência na sua 
formação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Esse contexto tem aumentado o 
nível de exigência das famílias 
diante da atuação das escolas, 
manifestando a expectativa de 
retorno diante do investimento 
realizado e da consciência da 
importância de uma educação 
de qualidade. 

 
 

Na opinião dos diretores para que exista uma formação no ensino médio eficiente é 

preciso que a base seja construída no ensino fundamental, assim os resultados 
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serão mais eficientes. Nas escolas privadas ações estão sendo implementadas no 
 

sentido de ampliar as oportunidades dos jovens estudantes, é importante que toda a 

sociedade se mobilize nesse sentido, são processos que envolvem as esolas, a 

sociedade e a familia com a premissa principal de gerar um consenso que no País 

precisamos de um ensino de “Qualidade”. 

 
Quadro 20 – As principais competências necessárias à instituição de ensino para 

obter bons resultados no nível de ensino fundamental. 
 

SIGLA  EXPRESSÃO CHAVE IDEIA CENTRAL  
 

Construir e efetivar um projeto pedagógico que contribua para 
o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais 
para o exercício da cidadania. Ter compromisso com uma  
gestão que gera resultados produtivos e percebidos no  
serviço que presta à sociedade . Saber fazer leitura das 
demandas de formação requeridas pelo contexto social e 
apresentar soluções de adaptação contínua, sendo relevante 
para a construção de uma sociedade em crescente 
desenvolvimento. Favorecer e criar as condições para a 
formação de estudantes engajados com o ato de aprender, 
considerando nas práticas escolares os 4 pilares da Unesco: 
aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a conviver e 

PARBE aprender a fazer, por meio de um currículo que amplia as 
dimensões a respeito da formação integral. Capacidade de 
inovar, incorporar novas tecnologias e metodologias tanto nos 
processos administrativos quanto pedagógicos. 
Comprometer-se com a qualidade dos serviços prestad os,  
gerando resultados percebidos. Avaliar e intervir n o 
desenvolvimento global dos estudantes e desempenho  
institucional por meio de ações contínuas e eficaze s. 
Capacitar os profissionais e aferir resultados dos serviços 
prestados. 
Apresentar flexibilidade para adaptar-se às rápidas mudanças 
sociais, culturais, tecnológicas e científicas que caracterizam a 
contemporaneidade. 

 

Ter profissionais capacitados com atitudes para  
desenvolver e exercer a sua função  assumindo as 
responsabilidades frente a situações complexas de trabalho, 
adaptando a realidade ao ambiente em que eles atuam. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 
 
 

Ter compromisso 
com uma gestão que 
gera resultados 
produtivos e 
percebidos no 
serviço que presta à 
sociedade; 
Comprometer-se 
com a qualidade dos 
serviços prestados, 
gerando resultados 
percebidos. Avaliar e 
intervir no 
desenvolvimento 
global dos 
estudantes e 
desempenho 
institucional por meio 
de ações contínuas e 
eficazes. 
 
 
 

Profissionais 
capacitados com 
atitudes para 
desenvolver e 
exercer a sua função 

 
 

A premissa básica nesta questão o comprometimento com uma gestão que gera 

resultados produtivos e percebidos no serviço que presta à sociedade, qualidade 

dos serviços e dos resultados. Avaliações e intervenções no desenvolvimento global 

dos estudantes e no desempenho da insituição por meio de ações contínuas e 

eficazes a instituição tem o papel de ajudar a desnvolver profissionais capacitados 

para e exercer seu papel. 

PUEEGJL
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Quadro 21 – Competências necessárias para o professor deste nível de ensino 
 

SIGLA  EXPRESSÃO CHAVE 
Ser gestor do processo de ensino e aprendizagem  
no contexto escolar. Ter consciência do papel de  
influenciador e formador de comportamentos dos  
estudantes diante de si mesmos , dos outros e do 
conhecimento. Ser exemplo como pessoa, como 
profissional e aprendiz. Manifestar domínio do objeto  
de estudo da(s) área(s) de conhecimento que  
leciona  e das características das fases de 
desenvolvimento da infância e adolescência. Ser 
mediador do processo de aprendizagem  e ensino de 
forma a favorecer o crescente engajamento nos estudos 
e autonomia dos estudantes. Possuir habilidades  
sócio-emocionais para administrar as relações e os  
conflitos sociais  que se estabelecem nos diversos 
grupos sociais (com cada estudante, a turma, a 
comunidade escolar como um todo). Apresentar atitude 
de inquietude diante dos desafios presentes no 
complexo ato de ensinar e aprender, aprendendo 
sempre, sendo estudioso, inovador, criativo e flexível. 
Buscar continuamente novas estratégias, promover 
intervenções recorrentes no processo de aprendizagem 
dos estudantes. Saber trabalhar em equipe com os  
estudantes      e      demais atores      do      p rocesso  
pedagógico na comunidade escolar . Gerir os 
diferentes tipos de aprendizagem e as diversidades 
socioculturais dentro de uma sala de aula. Planejar, 
organizar e avaliar o desenvolvimento dos estudantes 
para promover saltos qualitativos no desempenho 
escolar. Manusear e incorporar as novas tecnologias no 
processo de ensino e aprendizagem. Conhecer as 
principais      legislações educacionais      que geram 
impactos,     posicionamentos     e     considerações no 
cotidiano da sala de aula (Exemplo: ECA, leis da 
Inclusão,     antibullying,     etc.)     Manter-se     atualizado, 
investindo na própria formação acadêmica. Saber dar e 
receber feedback. 
De acordo com a LDB no artigo 62 a formação dos  
docentes para atuar na educação básica faz-se em  
nível superior, em curso de licenciatura.  E os 

PUEEGJL currículos dos cursos para atuar neste nível de ensino 
conseguem promover o aluno e as suas  
competências  e as necessidades para o exercício da 
profissão. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

IDEIA CENTRAL  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser gestor do processo de 
ensino e aprendizagem 
Ter consciência do papel 
de influenciador e formador 
de comportamentos dos 
estudantes diante de si 
mesmos; Manifestar 
domínio do objeto de 
estudo da(s) área(s) de 
conhecimento que leciona; 
Ser mediador do processo 
de aprendizagem; Possuir 
habilidades sócio-
emocionais para 
administrar as relações e 
os conflitos sociais; Saber 
trabalhar em equipe com 
os estudantes e demais 
atores do processo 
pedagógico na comunidade 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A formação dos docentes 
para atuar na educação 
básica faz-se em nível 
superior, em curso de 
licenciatura; conseguem 
promover o aluno e as suas 
competências 

 
 

O professor necessita ter consciência do papel de influenciador e formador de 
 

comportamentos dos estudantes diante de si mesmos, ser gestor do processo de 

ensino e aprendizagem, manifestar domínio do objeto de estudo da(s) área(s) de 

conhecimento que leciona ser, mediador do processo de aprendizagem, possuir 

habilidades sócio-emocionais para administrar as relações e os conflitos sociais, 

saber trabalhar em equipe com todos os atores envolvidos no processo pedagógico. 

PARBE
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Quadro 22 – Competências necessárias no planejamento pedagógico do ensino 
 

fundamental para os professores 
 
 

SIGLA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUEEGJL 

EXPRESSÃO CHAVE 
 

Compreender o papel de mediador do professor no 
processo de aprendizagem dos estudantes. 
Conhecer o nível de desenvolvimento cognitivo dos 
estudantes e organizar o plano de trabalho coerente 
com a     zona     de desenvolvimento proximal 
identificada. Organizar o plano de trabalho  
considerando as metas de aprendizagem, as  
ferramentas necessárias e as metodologias  
adequadas     para     cada intencionalidade no  
processo de ensino . Contextualizar as aulas e as 
atividades desenvolvidas de forma que favoreça a 
construção de sentidos pelos estudantes. Promover 
o ambiente da sala de aula como espaço 
colaborativo e a aprendizagem ativa dos estudantes. 
Avaliar      e      medir      os      avanços,      intervindo 
continuamente no processo de aprendizagem. 
Utilizar     novas     tecnologias     para     favorecer     as 
estratégias de ensino e as atividades pedagógicas. 
Exercer a sua cidadania, entendo o papel político da 
educação e do conhecimento e criar condições para 
que     os     estudantes     também     desenvolvam     a 
autonomia e a sua cidadania. Agir eticamente e 
educar para a sustentabilidade. 
 
 

As capacidades e aptidões que habilitam os alunos 
para desenvolver suas funções não apenas em sua  
vida escolar, mas em todos os aspectos as sua  
existência pessoal,  respeitando a identidade e 
diferença de cada um. 

IDEIA CENTRAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizar o plano de trabalho 
considerando as metas de 
aprendizagem, as ferramentas 
necessárias e as metodologias 
adequadas para cada 
intencionalidade no processo 
de ensino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidades e aptidões que 
habilitam os alunos para 
desenvolver suas funções não 
apenas em sua vida escolar, 
mas em todos os aspectos as 
sua existência pessoal. 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
 
 
Os professores precisam organizar o plano de trabalho considerando as metas de 

aprendizagem, as ferramentas necessárias e as metodologias adequadas no 

processo de ensino. Devem ter capacidades e aptidões que ajude os alunos a 

desenvolver suas funções na vida escolar e em todos os aspectos pessoal e 

profissional. 
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Quadro 23 – Competências requeridas aos professores no processo de seleção, 

avaliação e desenvolvimento. 
 

SIGLA  EXPRESSÃO CHAVE IDEIA CENTRAL  
 

Seleção: Nas estratégias adotadas para a seleção e  
contratação são avaliadas as competências política,  
humana, cognitiva e didático-pedagógica dos novos  
candidatos à docência . É realizada a avaliação do domínio 
conceitual por meio de uma prova de conhecimentos, do perfil 
de personalidade por meio de testes psicológicos, da 
capacidade de comunicação, relacionamento e identificação 
com a carreira docente e a filosofia adotada pela escola por 
meio da participação em dinâmicas de grupo, entrevistas 
coletivas e individuais e o domínio de classe e dos métodos 
pedagógicos por meio de uma aula teste. Avaliação: A 
avaliação do desempenho profissional ocorre com o  
acompanhamento do trabalho dos professores.  A avaliação 
é feita por meio de observações em sala de aula, da escuta e 

lPARBE reconhecimento das percepções dos estudantes tanto pelos 
feedbacks espontâneos quanto pelo preenchimento de 
formulário de avaliação institucional pelos discentes e 
coordenadores. Há também a oportunidade de auto avaliação 
pelos discentes. As informações são tratadas em relatórios e 
gráficos e posteriormente apresentadas a cada docente. Essa 
ação permite o reconhecimento do desempenho e também 
metas de melhorias para o trabalho. Desenvolvimento: O 
desenvolvimento das competências pelos professores  
ocorre pela formação continuada dentro e fora da es cola . É 
realizado também por meio de reuniões pedagógicas coletivas e 
individuais,      cursos de      capacitação,      participação no 
planejamento e na construção do projeto político pedagógico da 
escola. Ocorre ainda com ações de orientação e feedback no 
cotidiano da atividade docente. 

 
 
 

Existem competências e habilidades que são necessárias para 
a formação de educandos e educadores, mas não é possível  

PUEEGJL determinar listas fixas de competências e habilidad es, pois  
estas se desenvolverão de acordo com as necessidade s de  
aprendizagens  na comunidade a qual estão inseridos. 

 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 
 
 
A seleção e 
contratação são 
avaliadas as 
competências 
política, humana, 
cognitiva e didático-
pedagógica dos 
novos candidatos à 
docência; A 
avaliação do 
desempenho 
profissional ocorre 
com o 
acompanhamento 
do trabalho dos 
professores; O 
desenvolvimento 
das competências 
pelos professores 
ocorre pela 
formação 
continuada dentro 
e fora da escola. 
 
 
 
Não é possível 
determinar listas 
fixas de 
competências e 
habilidades, pois 
estas se 
desenvolverão de 
acordo com as 
necessidades de 
aprendizagens. 

 
 

No processo de seleção e contratação as principais competências consideradas são 
 

a política, humana, cognitiva e didático-pedagógica dos novos candidatos à 

docência, as avaliações analisam o desempenho profissional por meio de 

acompanhamento do trabalho dos professores. No caso do desenvolvimento das 

competências ele ocorre pela formação continuada dentro e fora da escola. Contudo 

não é possível determinar listas fixas de competências e habilidades, pois estas se 

desenvolverão de acordo com as necessidades de aprendizagens. 



130 
 
 
 
 

Quadro 24 – Competências dos professores que influenciam no desempenho da 
 

instituição 
 

SIGLA  EXPRESSÃO CHAVE IDEIA CENTRAL  
 

O desempenho dos professores possui uma relação direta com o 
desempenho da instituição. É de grande relevância e gera  
impacto na percepção da qualidade dos serviços  
educacionais prestados . Contudo, não pode ser considerado o 
único fator determinante. O desempenho dos professores pode 
ser favorecido ou não pelas condições de trabalho que possui no 
ambiente escolar. É inegável que o conjunto de habilidades  
apresentadas pelos professores potencializa e quali fica  
significativamente o processo educativo escolar, im pactando  
o desempenho da instituição . O nível de capacitação 
acadêmica dos professore, além de sua identificação com o 
projeto pedagógico da escola, da consciência do papel de 
formador que possui no processo de desenvolvimento dos 
estudantes, da capacidade de administrar conflitos, da escolha 
adequada das estratégias de ensino, a habilidade de relacionar-
se com as pessoas e a responsabilidade com suas tarefas 
contribuem para a excelência no desempenho institucional. Além 
dos aspectos mencionados, as expectativas que os professores 
apresentam diante do desenvolvimento dos estudantes, a 
valorização atribuída por seu trabalho, a abertura para aprender e 
receber feedback e o interesse em manter-se atualizado são 
aspectos essenciais para a qualidade dos serviços educacionais. 
Geram indicadores de qualidade para o resultado alc ançado  
no processo de ensino e aprendizagem . A “sala de aula” é o 
coração da escola, é o local onde de fato a escola acontece. 
Investir nas habilidades dos professores e acompanh ar o  
desenvolvimento do trabalho geram resultados positi vos no  
serviço educacional prestados.  É necessário também que a 
instituição tenha um plano estratégico com visão, missão e 
princípios claros. Estes, por sua vez, vão ser desdobrados em 
políticas e procedimentos institucionais, que cooperarão para as 
condições de trabalho dos professores, o desenvolvimento dos 
estudantes e o relacionamento com os pais. Outro aspecto 
relevante a ser considerado, que gera impacto tanto no 
desempenho dos professores quanto das instituições de ensino, 
são as expectativas que os pais possuem a respeito do processo 
de desenvolvimento de seus filhos. O valor atribuído à educação 
e o que é requerido em nível de desempenho para todos os 
atores: estudantes, professores e escola impactam também a 
qualidade dos resultados alcançados. 

 
 

A competência pedagógica é flexível, depende do momento  
histórico, dos interesses da sociedade e das pessoa s, dos  
valores morais e éticos, das relações de afetividad e que são  
construídas . Por isso ela não pode ser apresentada em forma de 
receita, mas construída no decorrer da vida e da história de cada 
um. 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 
 
É de grande 
relevância e gera 
impacto na 
percepção da 
qualidade dos 
serviços 
educacionais 
prestados; o 
conjunto de 
habilidades 
apresentadas pelos 
professores 
potencializa e 
qualifica 
significativamente o 
processo educativo 
escolar, 
impactando o 
desempenho da 
instituição; Geram 
indicadores de 
qualidade para o 
resultado 
alcançado no 
processo de ensino 
e aprendizagem; 
Investir nas 
habilidades dos 
professores e 
acompanhar o 
desenvolvimento 
do trabalho geram 
resultados positivos 
no serviço 
educacional 
prestados. 
 
 
Investir nas 
habilidades dos 
professores e 
acompanhar o 
desenvolvimento 
do trabalho geram 
resultados positivos 
no serviço 
educacional 
prestados. 

 
 

As competências dos professores e de grande relevância e gera impacto na 

percepção da qualidade dos serviços educacionais prestados. Uma vez que o 

PARBE

PUEEGJL
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conjunto de habilidades apresentadas pelos professores potencializa e qualifica 
 

significativamente o desempenho da institucional. 
 
 
 

Quadro 25 – Percepção sobre o nível de compreensão dos professores em relação 

a influência de suas competências no desempenho e resultados da instituição 
 

 
 
 

SIGLA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARBE 

 
 
 

EXPRESSÃO CHAVE 
 

O cenário atual tem requerido novas habilidades e competências no 
exercício da docência. Esse fator traz para a profissão docente a 
necessidade de adaptação contínua, foco nos resultados do trabalho 
e busca de novas estratégias e de formação continuada. A 
sociedade aumentou as suas expectativas sobre a atuação da 
escola e apresenta uma expectativa mais ativa e com excelência por 
parte dos professores e gestores nos processos administrativos e 
pedagógicos. Em relação ao nível de compreensão dos professores 
a respeito da influência de suas competências no desempenho e no 
resultado da instituição, acredito que está crescendo. Existe uma  
parcela de professores compreendendo que a competên cia  
requerida atualmente é de fato conquistada pela qua lidade dos  
serviços prestados do que pelo exercício regular e cultural da  
função docente.  Esses professores já perceberam que a validação 
da qualidade dos resultados impactam a percepção de qualidade 
atribuída ao desempenho de uma instituição, bem como na 
educação. Assim, pode-se afirmar que há professores engajados e 
conscientes das mudanças que vêm ocorrendo na sociedade e das 
novas demandas contemporâneas, por isso entendem que a sua 
atuação impacta o resultado e o desempenho institucional. 
Normalmente esses professores são muito interessados, 
propositivos, desafiadores e ativos. Contudo, ainda há uma parcela 
importante que mantém a percepção de que os resultados da 
instituição não dependem necessariamente da forma como atuam. 
Essa parcela revela-se mais lenta diante das expectativas e 
iniciativas de mudanças, conformada com resultados alcançados e 
estabilizada nas suas crenças e práticas de ensino. No entanto, é 
inegável que o lugar de conforto e a falta de conexão entre o que 
realizam e os resultados obtidos estão anunciando pouco a pouco a 
construção de um novo posicionamento. Esses professores sofrem o 
impacto das forças das mudanças na forma de organizar o trabalho, 
administrar as novas formas de aprender dos estudantes, lidar e 
incorporar novas tecnologias na prática docente, criar novas 
estratégias de ensino e gerir a aprendizagem dos estudantes. São 
mais reativos do que proativos. Por fim, entendo que vem ocorrendo 
um redimensionamento crescente das práticas dos professores e à 
medida que avançam, percebem que o nível de respostas que dão 
aos desafios emergentes recebe reconhecimento pela comunidade e 
aumenta a percepção de valor ao trabalho realizado e do 
desempenho da instituição. Por sua vez, a percepção de valor 
atribuída à instituição passa a ter correspondência com a qualidade 
do trabalho docente, gerando um novo lugar de responsabilidade 
para o profissional docente. Para que haja o avanço necessário,  
torna-se imprescindível uma boa gestão na escola e o foco no  
resultado como um padrão de comportamento para todo s:  
estudantes, professores, gestores e pais . 

Continua  
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CENTRAL  
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SIGLA  EXPRESSÃO CHAVE 

Conclusão  
 

IDEIA 
CENTRAL  

 

 
 

No trabalho pautado em competências, a postura do p rofessor  
frente às novas tecnologias, tem que se fazer difer ente , é 
importante não desconsiderar os saberes previamente adquiridos ou 
habilidades dos alunos e dos professores que possam ser 
previamente adquiridos e que possam ser de modalidade de 
situações novas. 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

No trabalho 
pautado em 
competências, 
a postura do 
professor 
frente às 
novas 
tecnologias, 
tem que se 
fazer diferente 

 
 

Os professores acreditam que o nível de compreensão dos professores está 
 

crescendo, existe uma parcela significativa de profissionais que entendem que a 

competência requerida atualmente é de fato conquistada pela qualidade dos 

serviços prestados do que pelo exercício regular e cultural da função docente. 

Contudo para que ocorra avanços mais concretos é preciso haver uma boa gestão 

na escola com foco no resultado e um padrão de comportamento para todos: 

estudantes, professores, gestores e pais. E ainda no trabalho desenvolvido com 

base em competências, a postura do professor frente às novas tecnologias, tem que 

se fazer diferente. 

 
 

4.8 Discussão  dos  resultados  
 
 
 

Em relação ao objetivo geral – Identificar as competências requeridas dos docentes 

da educação básica para realização de suas funções –, considerando todas as 

indagações quando à capacidade do professor de desempenhar suas funções, 

identificou-se uma boa consistência nesse indices. Assim, para responder a este 

objetivo, foi identificada média de 8,49 para a soma das médias dessas 

competências relacionadas à capacidade de: desenvolver a cooperação entre os 

alunos; comunicar-se e relacionar-se com os alunos; manter a disciplina em sala de 

aula; trabalhar a representação dos alunos (vivências); dispensar tratamento digno e 

respeitoso aos alunos; envolver os pais na construção dos saberes; trabalhar em 

equipe, administrar as diferenças individuais no âmbito da turma; envolver os alunos 

nas atividades propostas; e administrar as situações de aprendizagens dos alunos. 

PUEEGJL
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Libâneo (2004) corrobora essa questão ao afirmar entedente que faz parte das 
 

competências de professor: saber ensinar; saber dar aula; saber comunicar-se com 

os alunos; saber participar ativamente de uma equipe; e saber contribuir para formar 

uma organização de trabalho escolar qualificada e participativa, ou seja, ter 

capacidades subjetivas e sociocomunicativas para edificar coletivamente a estrutura 

organizacional. 

 
 

Perrenoud (2000, p. 14) declara que são princípios da 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; e 

enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão. 

 
 

Em relação ao primeiro objetivo específico – Identificar os requisitos formais e 

pedagógicos para as competências do docente da educação básica (ensino 

fundamental) na LDB – do ponto de vista teórico, a LDB estabelece que para atuar 

na educação básica os docentes necessitam de, no mínimo, curso em nível superior, 

com curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitindo-se a formação mínima de nível médio na 

modalidade “Normal” para o exercício do magistério na educação infantil e no 

primeiro segmento do ensino fundamental. Nesse sentido, os docentes pesquisados 

se enquadram no requisito mínimo necessário para desempenhar suas funções. 

 
 

Balbachevsky (1999) reconhece que a formação inicial continuada representa o 

status profissional do indivíduo. Sua qualificação possui relação direta com a carreira 

na instituição de ensino. 

 
 

Moreira e Candau (2005, p. 23) advertem que é necessário salientar a necessidade 

de se pensar uma formação continuada que valorize tanto a prática realizada pelos 

docentes no cotidiano da escola quanto o conhecimento que provém das pesquisas 

realizadas na Universidade, de modo a articular teoria e prática na formação e na 

construção do conhecimento profissional do professor. 
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O segundo objetivo específico – Identificar as competências requeridas pelo 
 

exercício profissional, na percepção dos professores – revela que: é necessário ter 

criatividade, envolver-se; com os objetivos da instituição; e conhecer e comprometer-

se com o Projeto Político Pedagógico da Instituição. Moraes (1997) acrescenta: 

incorporar a criatividade e a comunicação para interpretar a realidade; flexibilidade 

para acompanhar as mudanças; e promover um ensino de qualidade para o saber 

fazer, para o saber pensar e para o saber ser, criando a mentalidade do aprender a 

aprender. 

 
 

Zabalza (2004) afirma que a formação deve servir para qualificar as pessoas, a fim 

de atingir o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento do conhecimento e de 

competências e uma visão mais ampla de mundo, para agir nele com mais 

autonomia. A autora ressalta que os desafios relacionados à formação dos 

professores da educação básica devem ser pautados nas práticas didáticas, 

devendo haver possibilidades de flexibilização curricular (conforme permitido a cada 

instituição, a partir da definição de seu projeto pedagógico), e a incorporação de 

novas tecnologias (principalmente no que tange à comunicação). Mas o ponto 

principal seriam as mudanças de ordem cultural, que fazem com que a docência 

pautada no ensino seja transmutada para a docência baseada na aprendizagem. 

 
 

Libâneo (2004) explica que o professor cumpre e executa tarefas apenas rotineiras, 

sem tempo para refletir e avaliar o que está fazendo. Aparecem novas práticas 

profissionais que exigem novas competências, tais como: preparação teórica dos 

assuntos pedagógicos e dos conteúdos, para poder realizar a reflexão sobre sua 

prática; atuar como intelectual crítico na contextualização sociocultural de suas aulas 

e na transformação social mais ampla; tornar-se investigador, analisando suas 

práticas docentes, revendo as rotinas, e inventando novas soluções; e desenvolver 

habilidades de participação grupal e de tomada de decisões, seja na elaboração do 

projeto pedagógico e da proposta curricular, seja nas várias atividades da escola, 

como a execução de ações, a análise de problemas, a discussão de pontos de vista 

e a avaliação de situações. 
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O terceiro objetivo Identificar – como as competências requeridas foram 
 

consideradas na seleção, manutenção e desenvolvimento dos professores; permitiu 

observar que os professores necessitam de administrar sua própria formação 

contínua, selecionar e preparar os conteúdos disciplinares e trabalhar a partir dos 

erros e dificuldades de aprendizagens dos alunos. Esses são pontos fundamentais 

para se obter um ensino de qualidade. Contudo, observa-se que o professor tem 

sido o responsável por seu desenvolvimento. De acordo com Furlanetto (2003, p. 

47), muitos professores assumem a responsabilidade por sua própria formação, 

buscando seu desenvolvimento, com o objetivo fazer suas escolhas e aproveitar as 

oportunidades que lhes são oferecidas pelas políticas públicas, pelas instituições 

escolares e pela própria vida. Ou seja, de algum modo, ele acaba por escolher em 

que conteúdo e em que sentido vai formar e desenvolver suas competências. 

 
 
O quarto objetivo – Identificar de que forma as competências dos professores 

influenciam o desempenho das instituições de ensino – constatou a capacidade de 

se ter autocontrole emocional, saber lidar com situações novas e inusitadas, ter 

iniciativa de ação e decisão, gerar resultados efetivos, manejar e utilizar novas 

tecnologias e ter participação nos períodos dedicados ao planejamento. São fatores 

importantes para o desempenho das instituições de ensino, uma vez que os 

docentes, ao contribuírem para sua atenção, estão ajudando o desenvolvimento das 

instituição de ensino. Sua vivência e experiência podem elucidar problemas e criar 

formas de desempenhar as atividades a eles atribuídas. 

 
 

A forma como as competências dos professores da educação básica influenciam o 

desempenho de uma instituição de ensino ocorre por meio de profissionais 

qualificados e competentes, pois este modelo profissional gera excelentes 

resultados para a instituição de ensino. 

 
 

Nesse contexto, essas relações modernas no mundo profissional exigem 

desempenhos didáticos cada vez mais complexos. Maior competência dos 

professores passa a ser exigida com mais veemência pelas instituições de ensino. 

Entretanto, essas recentes demandas apresentam um paradoxo: a profissão 

docente tem seu prestígio diminuído, enquanto, de outro lado, há um 
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engrandecimento da sociedade em favor do conhecimento (NÓVOA, 2007, p. 12), 
 

também chamado de “Era do conhecimento”. 
 
 
 

O modelo de competências profissionais, que envolve desde as motivações e o tipo 

de personalidade do sujeito até a reflexão que ele, realiza a partir das ações que se 

pautam nos resultados produzidos por ele desenvolvidos por Cheetham e Chivers 

(1996, 1998, 2000), reconhece que os resultados são o foco de observação e de 

reconhecimento tanto do próprio sujeito quanto de terceiros que mensuram seu 

valor. Em sua abordagem, eles citam o controle emocional como sendo um dos 

pontos fundamentais para o desempenho da função. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

A educação básica tem passado por sensíveis mudanças. O aluno tem sido o foco 

principal e a aprendizagem precisa ter significado. O docente assume papel decisivo 

para transmitir seus conhecimentos e construir seu processo de ensino-

aprendizagem, bem como desenvolver as competências necessárias para atuar 

nesse cenário. 

 
 

As estratégias para o desenvolvimento dos professores na educação básica 

precisam ser mais exploradas, pois as instituições de ensino precisam melhorar o 

monitoramento das competências do docente, incrementar a presença de 

especialistas que possam discutir as dificuldades enfrentadas e a promover o 

avanço profissional e para auxiliar no desenvolvimento de competências que estão 

fragilizadas. 

 
 

As competências do professor na educação básica influenciam o desempenho da 
 

instituição. Eles precisam ter segurança, competência e conhecimento para exercer 

a função. Um professor bem preparado irá superar suas dificuldades e estimular 

seus alunos. 

 
 

A educação, ou a formação continuada, sob o olhar dos professores, é fundamental. 
 

Porém a instituição deixa a desejar no sentido de incentivar os docentes na busca 

dessa capacitação. Os professores são responsáveis por administrar sua própria 

formação contínua, principalmente considerando que esta trajetória continuada de 

“habilidades” e “conhecimentos” é que constituem os pilares do desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, observou-se que poucos 

docentes estão cursando um curso de pós graduação strict sensu. 

 
 

Quanto a seu desempenho, os docentes não se sentem valorizados pela Instituição 
 

de ensino, uma vez, que ao serem avaliados de maneira positiva, atingindo metas e 

superando expectativa preestabelecidos, não recebem nem um elogio. Se, todavia, 

a avaliação for negativa, ele pode até ser advertido. Outro aspecto identificado foi a 

queixa de que no momento da contratação verifica-se apenas a classificação do 
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candidato em concurso. Muitas vezes, isso pode não refletir as competências do 
 

docente em sala de aula. Ser aprovado não significa que ele tenha as competencias 

necessárias para lecionar. Cita-se também, o baixo salário da profissão. 

 
 

Os fatores de desempenho na educação básica estão associados ao todo na 
 

instituição de ensino, tanto a parte operacional (docentes/formação humana) quanto 

a parte de gestão. Ou seja, os indivíduos situados no ambiente acadêmico estão 

envolvidos como uma comunidade, para, assim, alcançar os resultados na 

organização. 

 
 
 
 

Quanto às limitações deste estudo, cita-se a pouca informação sobre o tema em 

questão. A amostra também se constituiu uma limitação, uma vez que o número e o 

tipo de respondentes no estudo poderiam ser superiores ao apresentado. A 

bibliografia, em nível tanto nacional quanto internacional, é escassa, sendo 

encontradas teses, dissertações e artigos sobre o tema com predominância de 

conteúdo nacional. 

 
 

Recomenda-se a continuidade do estudo, uma vez que possui inúmeras variáveis a 

serem exploradas. Sugere-se um olhar mais atento à docência e às competências 

necessárias à educação básica, quer seja por meio de grupos de pesquisa ou novos 

projetos que permitam uma discussão ampla e que possam trazer novos 

conhecimentos tanto para docentes quanto para a comunidade acadêmica. 
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APÊNDICE B – Roteiro  de entrevista  semi-estruturado  diretores  
 
 

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS:  
 

Um estudo com docentes do ensino fundamental 
 
 

Prezado Dr. Valcenir, 
 
Sou aluna do Mestrado em Administração da Fundação Pedro Leopoldo e estou realizando uma 
pesquisa para descrever quais são as competências requeridas aos docentes da Educação Básica e 
como essas competências influenciam no desempenho das Instituições, sob orientação da Prof. Dra. 
Ester Eliane Jeunon sob a ótica dos diretores. 
 
Para enriquecer o trabalho, faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, gostaria de contar 
com a sua colaboração nos concedendo uma entrevista conforme roteiro semi estruturado abaixo. 
 
Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 
necessários 
 
Atenciosamente, 
 
Evandra Castro Carvalho Rêda 
(evandra.reda@uol.com.br ou por telefone: 31- 99417.5552). 
 
As entrevistas serão realizadas pela Sra Edna Generoso Email: revisar@revisarconsultoriabh.com.br 
fone: 31 98520-9113. 
 

LEVANTAMENTO  DE PERFIL DOS RESPONDENTES 
1 Gênero: Masculino ( ) Feminino ( ) 
 
 

2 Faixa etária: 
 
 
 
 
 

3 Escolaridade 
 
 
 
 
4 Tempo de experiência 
 
 

5 Carga horária semanal 
na escola 

25 anos 
De 37 a 47 anos 
De 26 a 36 anos 
Mais de 47 anos 

 

Graduação 
Mestrado em andamento 
Especialização 
Doutorado em andamento 
Doutorado concluído 
Pós Doutorado 

 

Menos de 5 anos 
De 5 a 10 anos 
Mais de 10 anos 
Menos de 8 horas 
De 8 a 20 horas 
De 20 a 40 horas 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

 
 
 
 

6 Trabalha em outra instituição____________________________ 
 
 
Indique a área de atuação:_______________________ 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADO 
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7 – De maneira geral, como o senhor (a) percebe a educação no ensino fundamental no Brasil? 
 

8 – Como o senhor (a) percebe a educação no ensino fundamental na preocupação das escolas 
 

privadas (mercado, formação de professores, alunos e família)? 
 

9 – Quais as principais competências que uma instituição de ensino deve ter para obter bons resultados 
 

no nível de ensino fundamental? 
 

10 – Quais as competências que um professor deste nível de ensino deve ter? 
 

11 – No planejamento pedagógico do ensino fundamental quais as competências para os professores 
 

estão elencadas? 
 

12 – De que forma as competências requeridas aos professores são consideradas na seleção, 
 

avaliação e desenvolvimento? 
 

13 – De que forma as competências dos professores podem influenciar no desempenho da instituição? 
 

14 – Na sua percepção qual o nível de compreensão dos professores em relação a influência de suas 

competências no desempenho e resultados da instituição? 


