Fundação Pedro Leopoldo
Mestrado Profissional em Administração

Competências do docente de ensino superior:
Estudo em instituição de ensino superior (IES) privada

Rhaymer Lisboa Campelo

Pedro Leopoldo
2017

Rhaymer Lisboa Campelo

Competências do docente de ensino superior:
Estudo em instituição de ensino superior (IES) privada

Dissertação apresentada ao Curso de
Mestrado Profissional em Administração da
Fundação Pedro Leopoldo, como requisito
parcial para a obtenção do título de Mestre
em Administração.
Área de concentração:
organizações.
Linha
de
pesquisa:
Organizações.

Gestão

Inovação

em

e

Orientador: Prof. Dr. Reginaldo Jesus de
Carvalho Lima.

Pedro Leopoldo
Fundação Pedro Leopoldo
2017

658.4012
C196c

CAMPELO, Rhaymer Lisboa
Competências do docente do ensino superior:
estudo de caso em uma instituição de ensino (IES)
privada / Rhaymer Lisboa Campelo.
- Pedro Leopoldo: FPL, 2017.
135 p.

Dissertação Mestrado Profissional em
Administração.
Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL,
Pedro
Leopoldo, 2017.
Orientador: Prof. Dr. Reginaldo Jesus de Carvalho
Lima

1. Competência Docente. 2. Gestão.
3. Formação. 4. Desenvolvimento de Competência.
I. LIMA, Reginaldo Jesus de Carvalho, orient.
II. Título.

CDD: 658.8342

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB6-1590

À minha esposa, Luciana,
e a todos aqueles que o desejem ler
e extrair dessas páginas
alguma contribuição acadêmica.

Agradecimentos

A Deus, que me chamou e infundiu forças para este projeto de vida. A Ele toda a
honra e glória.

Ao meu orientador, Professor Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima, pela amizade e
por acreditar desde o início, ajudando-me a superar cada obstáculo no
desenvolvimento desta pesquisa.

A todos os professores da Fundação Pedro Leopoldo que, de alguma forma,
contribuíram para esta pesquisa e para meu crescimento acadêmico.

Aos meus amigos da instituição de ensino superior (IES) Beta, coordenadores,
funcionários, alunos e professores, sem os quais este trabalho não seria possível e
que me ajudaram a continuar diante dos momentos difíceis.

Aos diretores da IES Beta, diretor geral e coordenadora pedagógica, que acataram
este projeto e deram todo o suporte necessário.

A minha generosa mãe, que sempre me apoiou em tudo, dispensando seu amor e
sua fé.

Em especial, à minha esposa, Luciana Santos de Faria Campelo, por ser o apoio
sempre na hora certa e que trilhou esse caminho comigo do início ao fim.

Ao meu irmão, Ricardo Lisboa Campelo, e aos meus sogros, Aires Linhares de Faria
e Ana Lúcia Santos de Faria, pelo apoio e ajuda sempre no momento oportuno.

À secretária Jussara, pelo apoio administrativo eficaz e sempre agradável.

Finalmente, a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para que esta
pesquisa pudesse ser realizada.

“Um sonho é um escrito, e muitos escritos não são mais do que sonhos”.

Umberto Eco.

Resumo

O processo de desenvolvimento de competências docentes em contextos de
formação gerencial considera que o professor desenvolve seus saberes e
habilidades na ação docente e a partir do envolvimento com atores, recursos,
demandas e desafios. Esta pesquisa teve como objetivo analisar como ocorre o
aprimoramento de competências docentes em uma instituição de ensino superior
(IES) privada composta, em sua maioria, por profissionais de mercado docentes e
orientada para um perfil sociocultural-econômico específico do discente. A
metodologia aplicada foi de natureza qualitativa e do tipo descritiva, com a utilização
de entrevistas realizadas com os dirigentes e professores e um questionário
semiestruturado aplicado aos professores da IES Beta em Belo Horizonte. O corpus
da pesquisa foi constituído com 15 professores, cinco coordenadores de curso de
formação gerencial e dois dirigentes (diretor geral e coordenadora pedagógica) da
instituição. A análise das entrevistas dos respondentes foi feita utilizando-se a
metodologia de Análise do Conteúdo. A análise dos dados do questionário foi feita
por meio de indicadores baseados em estatística descritiva e serviu para enriquecer
as informações obtidas pelas entrevistas. É possível constatar, pelos resultados
obtidos, que os professores reconhecem a importância de uma competência voltada
para a formação gerencial dos discentes, mas que elas carecem de um programa
específico e sistemático para seu desenvolvimento, ficando a cargo do docente gerir
esse desenvolvimento a partir de suas demandas de trabalho e iniciativas. As
competências docentes requeridas nesse contexto são de natureza cognitiva,
funcional e comportamental, segundo os resultados obtidos. Observou-se, portanto,
que existe a necessidade de se criar mecanismos e programas institucionais mais
efetivos para o estímulo e desenvolvimento das competências docentes aos os
professores de formação gerencial.

Palavras-chave: Competência docente. Gestão. Formação. Desenvolvimento de
competência.

Abstract

The development process around teaching competencies within the managerial
education programs take into consideration that the teacher develops his knowledge
and skills through practice, as well as through interaction with stakeholders and
resources, and while handling demands and challenges. This research had the
objective of analyzing how the improvement of teaching competencies takes place
within a private institution of higher education (IES), mostly composed by market
teaching professionals and oriented towards a specific socio-cultural-economic
student profile. The methodology applied was the qualitative and descriptive
research, making use of interviews with management professionals and teaching
professionals in addition to a semi-structured questionnaire which was applied to the
Beta IES teachers in Belo Horizonte. The research corpus consisted of 15 teachers,
5 managerial education courses coordinators and 2 institution directors (General
Director and Pedagogical Coordinator). The methodology of content analysis was the
one utilized while analyzing the interviews responses. The questionnaire data
analysis was done by use of indicators based on descriptive statistics and served the
purpose of enriching the information obtained through the interviews. Through the
results obtained, it is possible to establish that the teachers recognize the importance
of a competency focused on the managerial education of the students, however they
lack a specific and systematic program for its development, which leaves each
teacher in charge of managing this development as a consequence of their job
demands and initiatives. According to the obtained results, within this context, the
required teaching competencies have a cognitive, functional and behavioral nature. It
was therefore observed that there is a need to create more effective institutional
mechanisms and programs to stimulate and develop the competencies of the
education body within the managerial education programs.

Keywords: Teaching competencies, management, education, skills development.
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1 Introdução

A crescente complexidade na esfera do trabalho tem estimulado o debate acerca
da noção de competências profissionais, atrelada às emergentes demandas de
mercado (Leite, 2013). Segundo Dutra (2001), as necessidades de gerar valor
para as organizações e atingir níveis elevados de desempenho provocaram
importantes reflexões sobre o tema.

Nesse contexto dinâmico, os sistemas educacionais cumprem função relevante
na promoção da educação dos indivíduos e no desenvolvimento das
competências requeridas no mundo do trabalho. No âmbito brasileiro, a Lei
9.394/1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
expressa que a educação, básica ou superior, deve considerar as demandas das
organizações e do mercado de trabalho, como esclarecem os seguintes Artigos 1,
2 e 3 da LDB:

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade
civil e nas manifestações culturais.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à
prática social.
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho (Brasil, 1996, p. 1).
O cenário da educação superior no Brasil tem passado por diversas
transformações, que são reflexo da importância dada a esse setor pelos governos
e a sociedade. Observou-se, nos últimos anos, o crescimento do número de
Instituições de Ensino Superior (IES) no país por meio de políticas e de
programas de incentivo à educação nos governos Fernando Henrique Cardoso
(1995-2002) e Luiz Inácio da Silva (2002-2010). Com as políticas de
interiorização, diversificação e privatização, verificou-se o ingresso de expressivo
contingente de estudantes, sobretudo provenientes de camadas economicamente
menos favorecidas (Santos & Helal, 2013, p. 2).
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O aumento no número de IES privadas estimulou o acirramento da concorrência
entre instituições e intensificou a pressão por resultados compatíveis com as
exigências do Ministério da Educação (MEC). Acabou exigindo das IES privadas
“a gestão consciente e integrada de todos os seus recursos” como norma de
sobrevivência (Baeta & Lima, 2007, p. 39).

A qualidade do ensino passou a ser aferida por meio de um complexo sistema de
avaliação que leva em conta múltiplos indicadores, inclusive os resultados do
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE). Este exame, a partir de 2004, substituiu o
antigo Provão e exigiu das IES privadas “a gestão consciente e integrada de
todos os seus recursos” como norma de sobrevivência.

De acordo com Nunes e Ferraz (2005), os esforços envidados pelas IES
envolveram mudanças estruturais das matrizes curriculares e das metodologias
utilizadas.

Uma

das

principais

mudanças

instauradas

no

processo

de

reestruturação do ensino superior foi a criação dos pareceres e as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação que, entre os seus
objetivos e metas, encontram-se:

[...] conferir maior autonomia às IES na definição dos currículos de seus
cursos, a partir da explicitação das competências e as habilidades que se
deseja desenvolver, através da organização de um modelo pedagógico
capaz de adaptar-se à dinâmica das demandas da sociedade, em que a
graduação passa a constituir-se numa etapa de formação inicial no
processo contínuo de educação permanente (BRASIL, 2004c).
Os reflexos desse contexto dinâmico afetaram o ambiente da sala de aula e, mais
especificamente, o processo ensino-aprendizagem. O desenvolvimento de
competências docentes tornou-se, portanto, um assunto relevante, assumindo
conotação

estratégica

para

as

IES,

embora

o

trabalho

do

professor,

tradicionalmente, não tenha recebido a devida valorização (Baeta & Lima, 2007).
O aprimoramento de competências revela-se essencial para que os professores
sejam capazes de lidar com os diversos impasses e alcançar êxito no processo
formativo, numa ampla reforma do sistema educacional brasileiro, atualização e
enfrentamento da competitividade econômica (Nunes & Ferraz, 2005). O
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gerenciamento do processo de construção de competências torna-se decisivo na
medida em que o modelo tem se legitimado a partir de práticas institucionais
individualizantes e que podem, até mesmo, contribuir para o enfraquecimento do
poder de barganha dos trabalhadores (Ramos, 2002).

As competências do professor, há tempos, têm sido objeto de estudos, como em
Cheethan & Chivers (1998), Delors (2003), Freire (1996), Perrenoud (1999) e
Saviani (1984). Segundo Zarifian (2001), a competência profissional resulta da
complexa interação entre o indivíduo e seu meio, incluindo as relações de
trabalho. Paiva (2007), orientando-se por uma perspectiva construtivista, admite
que o processo de construção de competências é dinâmico e envolve múltiplos
atores, vinculando-se à própria construção da identidade profissional. Belei,
Paschoal, Nascimento e Nery (2006) afirmam que, historicamente, a seleção e
promoção de profissionais de educação tem sido marcada com um forte vínculo
com a titulação e tempo de experiência, deixando de lado, por exemplo, o
estabelecimento de metas voltadas para as ações de melhorias das práticas
pedagógicas e conhecimentos dos aspectos psicológicos do comportamento de
aprender.

Diante das recentes demandas, o interesse por competências docentes tem se
renovado e estimulado diversos esforços de pesquisa, como em Barbosa,
Mendonça e Cassundé (2015), Nunes e Barbosa (2006), Paiva e Melo (2008;
2009), Paiva, Santos, Mendonça e Mello (2014) e Nunes (2010), os quais
apresentaram estudos sobre a atividade docente no país. Em seu conjunto, essas
pesquisas

tratam

do

processo

de

construção

de

competências,

das

transformações verificadas no cenário educacional e das inúmeras demandas que
caracterizam a prática docente. Nas diversas abordagens, a caracterização do
cenário profissional é recorrente.

Perrenoud (1999) explica que a compreensão do ambiente é relevante, pois a
competência profissional está vinculada à prática social que lhe confere sentido e
continuidade. De acordo com Paiva e Melo (2008) as competências profissionais
estão implicadas nos domínios sociais, políticos, econômicos e técnicos que
envolvem o conceito de profissionalismo. Nesse sistema estariam engajados os
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diferentes atores e os respectivos projetos individuais, das empresas e os sociais,
os quais determinam a formação e o desenvolvimento das competências
profissionais.

De forma geral, os autores concordam que os professores lidam com inúmeros
desafios decorrentes de um panorama marcado pela busca de profissionalização,
múltiplos vínculos empregatícios, sobrecarga de trabalho e carências formativas
dos alunos. Belei et al. (2006) salientam que o ensino superior possui um quadro
problemático, caracterizado por deterioração salarial, desprestígio da profissão e
deficiências na formação. Para eles, os cursos de graduação acabam por ser
ministrados por professores com formação diferenciada e com trajetórias
diferentes. Deve-se levar em conta que, conforme explica Ramos (2002), o
modelo da competência tem se legitimado a partir de práticas institucionais
individualizantes que podem, até mesmo, contribuir para o enfraquecimento do
poder de barganha dos trabalhadores.

Pelo exposto, nota-se que os estudiosos reconhecem a importância da
construção de competências docentes no universo acadêmico e procuram
desvendar as nuanças desse complexo processo. Trata-se de um assunto
relevante diante dos inúmeros desafios e demandas que marcam a atuação dos
professores no ensino superior.

A partir da provocação teórica relacionada à construção de competências
docentes e dos apontamentos anteriores, esta dissertação parte da seguinte
questão de pesquisa: Como se caracteriza a construção de competências
docentes em uma IES privada que oferta cursos de formação gerencial?

Para a realização da pesquisa, foi escolhida uma instituição de ensino superior de
natureza privada que possui unidades em Belo Horizonte e que, neste trabalho,
será denominada IES Beta. A escolha da instituição foi intencional e motivada por
se tratar de uma organização com tradição na oferta de cursos de formação
gerencial para um público discente de modesto poder aquisitivo. Essa
característica reforça a relevância das competências docentes, tanto em relação
ao processo ensino-aprendizagem como no que se refere ao papel do professor
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nos processos de captação e manutenção de alunos. Outro fator que influenciou a
escolha da referida instituição foi a preocupação da diretoria em relação à
constituição de um corpo docente enxuto e detentor das competências
requeridas, sobretudo em um momento em que há reestruturações e esforços de
redimensionamento do quadro funcional.

A partir da questão geradora, foram estabelecidos os seguintes objetivos de
pesquisa.

1.1 Objetivo geral

Caracterizar o processo de construção de competências docentes em uma IES
privada que oferta cursos de formação gerencial.

1.2 Objetivos específicos

a) Descrever a IES Beta.
b) Identificar as competências docentes requeridas no contexto da IES Beta.
c) Indicar as práticas institucionais orientadas à construção de competências
docentes.
d) Identificar as alternativas adotadas pelos professores para construir
competências docentes.

A pesquisa realizada caracteriza-se como descritiva e foi realizada pelo método
estudo de caso (Yin, 2001). A unidade de análise foi a IES Beta e constituíram
sujeitos de pesquisa os dirigentes da instituição e professores dos cursos de
graduação em Administração e Ciências Contábeis e de formação tecnológica
(processos gerenciais, recursos humanos, gestão comercial e logística). A coleta
de dados primários envolveu a realização de entrevista e aplicação de
questionário. Dados secundários foram coletados por meio de documentos
disponibilizados pela IES Beta. Os dados qualitativos foram tratados por análise
de conteúdo e os dados quantitativos por estatística descritiva.
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O estudo realizado justifica-se por diversas razões. Em primeiro lugar, parte de
uma provocação teórica que tem motivado a realização de diversas pesquisas. A
literatura sugere a relevância do tema abordado, na medida em que as
competências docentes influenciam a natureza e a qualidade do processo ensinoaprendizagem e tornam-se relevantes para as IES (Paiva & Melo, 2008; Paiva et
al., 2014).

Em segundo lugar, esta pesquisa poderá contribuir para o debate sobre
competências docentes, na esteira de trabalhos como os de Paiva (2007),
Cheetan & Chivers (1998), Paiva e Melo (2008), Paiva e Melo (2009), Paiva et al.
(2014) e Nunes (2010). Nesse sentido, os resultados da pesquisa podem
contribuir para o debate e aprofundamento da discussão, a partir do caso da IES
Beta. Nos últimos anos, observou-se aumento do interesse sobre o ensino e
pesquisa nas áreas de Administração e Contabilidade. Importantes eventos, como
o Encontro Nacional de Nacional de Programas de Pós-graduação em
Administração (EnANPAD) e o Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração
e Contabilidade (EnEPQ), estimulam o debate e a produção acadêmica.

Em terceiro lugar, menciona-se o caráter aplicado da pesquisa. Seus resultados
poderão contribuir para fomentar reflexões e possíveis intervenções no âmbito da
IES Beta. O tema abordado é de interesse da instituição, na medida em que seus
dirigentes veem nas competências docentes uma fonte importante para gerar
valor para diversos públicos.

Finalmente, uma quarta razão diz respeito à contribuição da pesquisa para a
formação do próprio autor desta dissertação, que tem atuado, há anos, como
professor nos diversos cursos ofertados pela IES Beta. A possibilidade de
empreender um estudo sistematizado proporcionou seu aprimoramento como
pesquisador.

A pesquisa proposta está vinculada à área de concentração denominada gestão
em organizações e pertence à linha de pesquisa intitulada inovação e
organizações do curso de Mestrado Profissional em Administração da Fundação
Pedro Leopoldo (FPL). Ela integra o projeto de pesquisa competências e
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comportamento organizacional, coordenado pelo Professor Orientador Dr.
Reginaldo de Jesus Carvalho Lima, atendendo aos parâmetros do Programa de
Pós-graduação em Administração da FPL, conforme apresentado no Apêndice A.
Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro é a introdução,
que contextualiza o problema de pesquisa, apresenta a questão geradora, os
objetivos estabelecidos e as justificativas para o estudo. O segundo capítulo
contempla o referencial teórico, com discussões sobre as competências, em suas
diversas vertentes, bem como o relato do contexto do ensino superior brasileiro. O
terceiro capítulo descreve a metodologia, caracterizando a pesquisa e
apresentando os procedimentos de coleta e tratamento de dados. O quarto
capítulo traz a apresentação e discussão dos dados da pesquisa, enquanto o
quinto capítulo tece as considerações finais. Seguem-se as referências e os
apêndices.
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2 Referencial Teórico

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica da dissertação. Inicialmente,
discorre-se acerca das competências no mundo do trabalho, envolvendo as
diversas dimensões de análise envolvidas no debate. Na sequência, resgata a
evolução do ensino superior no Brasil e faz menção ao contexto de atuação dos
professores universitários. A partir daí, em sintonia com a questão geradora da
pesquisa, resgata elementos que integram a discussão sobre competências
docentes.

2.1 O debate sobre competências

A construção de competências tem sido amplamente discutida no mundo do
trabalho como via para gerar valor econômico e social. O assunto ganhou força
diante do esgotamento do modelo fordista de produção e das diversas
transformações que impactaram a produção. As organizações passaram a buscar
alternativas mais flexíveis e ágeis para potencializar resultados com base na
perspectiva da gestão estratégica associada à noção da competência (Manfredi,
1999).

As competências têm sido discutidas há tempos (Fleury & Fleury, 2000). A
relação de competência profissional e desempenho foi incorporada às
organizações a partir da Revolução Industrial e da concepção taylorista (Carbone,
Brandão, Leite & Vilhena, 2009). As empresas procuraram potencializar
resultados por meio da racionalização técnica com base na figura do cargo
(Brandão & Guimarães, 2001). De acordo com Leite (2013), a construção da
noção de competência está estreitamente vinculada à desconstrução do modelo
fordista de acumulação, em que o conceito de qualificação se situava como um
dos pilares centrais nas relações de trabalho. Assim, o conceito de competência
surge como uma resposta a um novo padrão de gestão que acompanha as
transformações da organização do trabalho, como o enfraquecimento dos
sindicatos e novas formas de negociação coletiva.
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A partir de uma visão estratégica e ampliada da organização, a abordagem da
competência colocou em destaque o alinhamento de forças nos diversos níveis da
estrutura (Dugué, 2004). A evolução dos sistemas produtivos e os ataques à
noção de qualificação, a partir da década de 70, tiveram como base as exigências
de flexibilização do trabalho, novas relações de consumo, o crescimento do setor
de serviços e os novos modelos de negócio. A noção de competência surge
reconfigurada a partir de processos de reestruturação produtiva originados por
descontinuidades e imprevisibilidades históricas no âmbito da economia e da
organização do trabalho.

No que se refere à organização do trabalho, Zarifian (2001) identifica três grandes
mudanças ocorridas a partir da instauração do trabalho industrial no século XIX: a
separação entre o trabalho e o trabalhador; a predominância do fluxo e da
produtividade de operações de trabalho e a necessidade de copresença. O autor
discute até que ponto essas características estão perdendo terreno e dando lugar
a um conteúdo de trabalho cada vez mais dinâmico, imprevisível, fluído,
apresentando uma forma onde prevalecem as noções de evento, comunicação e
serviço.

No tocante à força da globalização como impulsionadora desse processo, nas
últimas décadas, verifica-se o mais rápido período de mudança nos campos
científico, tecnológico, econômico e social. Essa mudança, segundo Lacerda,
Vasconcelos e Tavares (2007, p. 91), “acarreta para as empresas novas
demandas, entre essas a reorganização do trabalho, necessidades contínuas de
aprendizagem e novas qualificações profissionais”.

O tema comporta discussões nos âmbitos coletivo e individual. Ruas (2005)
enfatiza a perspectiva mais estratégica das competências e a contrapõe à
perspectiva individual, entendida como um conjunto de conhecimentos, habilidade
e atitudes do trabalhador. Nesse sentido, segundo o autor, a competência é
construída e se forma num repertório de saberes, experiências, habilidades e
atitudes possíveis nas relações com o outro e com o contexto no qual se insere o
indivíduo.
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A próxima seção trata da noção de competência, considerando o nível coletivo.

2.1.1 Competências coletivas

No nível coletivo, consideram-se as chamadas competências essenciais
(Prahalad & Hamel, 1995). Essa abordagem está vinculada à visão estratégica do
negócio e à visão baseada em recursos (VBR), que reconhece a relevância dos
recursos internos de uma organização para a criação de valor econômico.
Admite-se

que as competências

essenciais

poderiam

gerar diferenciais

competitivos ao proporcionarem benefícios para os consumidores, revestirem-se
de certa originalidade e favorecerem o acesso a mercados distintos. Essas
competências distinguem as organizações perante seus clientes e stakeholders.

Ruas (2005) refere-se às competências organizacionais, distinguindo-as conforme
a

natureza.

As

competências

organizacionais

básicas

referem-se

aos

conhecimentos embutidos em processos e procedimentos que sustentam o
funcionamento de uma organização. As competências organizacionais seletivas
estão localizadas em determinadas áreas e conferem à organização certa
vantagem competitiva. Brandão e Guimarães (2001) mencionam as chamadas
competências humanas, aquelas competências próprias dos indivíduos e equipes.
Estas se manifestam, segundo os autores, nas áreas internas à organização,
departamentos e equipes. O desempenho e os resultados podem ser
influenciados pelas crenças e valores que os membros das equipes compartilham.
Os autores reconhecem que a construção dessas competências demanda
esforços

abrangentes,

desdobramento

em

envolvendo

ações

de

a

estratégia

gerenciamento

organizacional
dos

recursos

e

seu

humanos

(recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, políticas de desenvolvimento
de carreiras, etc.).

Adotando uma visão sistêmica, Fleury e Fleury (2001) sugerem que a
organização define sua estratégia e as competências necessárias, estabelecendo
circularidade entre objetivos e ações. Brandão e Guimarães (2001) defendem
uma gestão integrada das competências que seja capaz de contemplar os
diversos níveis da estrutura organizacional.
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Para Paiva (2007), a noção de competência pode referenciar a construção de um
modelo

integrador

de

gestão

de

pessoas,

envolvendo

políticas

de

provisionamento, aplicação e desenvolvimento de pessoas, bem como contribuir
para a clara visão dos níveis de complexidade do trabalho (Dutra, 2001) e o
alinhamento com os objetivos estratégicos da organização. Há a nítida noção de
que a construção das competências envolve a íntima relação entre organizações
e pessoas, conforme explica Dutra (2001, p. 27):

Organização e pessoas, lado a lado, propiciam um processo contínuo de
troca de competências. A empresa transfere seu patrimônio para as
pessoas, enriquecendo-as e preparando-as para enfrentar novas situações
profissionais e pessoas, dentro ou fora da organização. As pessoas, por
seu turno, ao desenvolver sua capacidade individual, transferem para a
organização seu aprendizado, dando-lhe condições para enfrentar novos
desafios.
Entretanto, Paiva e Melo (2008) argumentam que a ligação entre os objetivos
organizacionais e seu desdobramento em políticas e atividades específicas de
gestão de pessoas ainda apresenta lacunas consideráveis.

Autores como Fleury e Fleury (2001), Bitencourt (2001) e Ruas (2005) destacam a
relevância dos processos de aprendizagem nas diversas instâncias da
organização e a necessidade de se adotar uma lógica qualificante, no sentido de
oferecer diversas oportunidades de crescimento aos membros. A competência
coletiva tende a ser vista como a resultante dos esforços empreendidos pelos
grupos de trabalho e pela organização como um todo, por exemplo, as chamadas
equipes semiautônomas e os modos de organização celular, em rede e por
projeto (Zarifian, 2001).

Para fins desta pesquisa, a noção de competências no âmbito coletivo é
esclarecedora ao se admitir que as organizações e seus grupos constituem
coletivos sustentados por indivíduos que mobilizam e aplicam recursos na
construção de valor.

Na próxima seção, enfatiza-se a noção de competência individual, considerando
as diversas perspectivas teóricas envolvidas no debate.

28

2.1.2 Competências individuais

No nível individual, verifica-se uma diversidade de concepções que se
fundamentam em pressupostos diversos. Manfredi (1999) explica que os diversos
estudos sobre o tema tiveram origem em campos de saber, tais como: economia,
educação e ergonomia. O pano de fundo caracterizou-se pela busca de
compreensão acerca do processo de modernização técnica e organizacional no
desenvolvimento do processo de globalização capitalista. Essa modernização
acabou por determinar as novas configurações no mundo do trabalho e, mais
especificamente, seus impactos na estrutura ocupacional dos trabalhadores e na
qualificação da mão de obra. As formas emergentes de codificação do trabalho e
os meios de traduzi-las em competências colocaram em foco a relevância das
pessoas como agentes ativos do contexto organizacional. incorporando
dimensões subjetivas de natureza psicossocial e cultural (Tanguy, 1997). A noção
de competências profissionais, em matizes mais recentes, sugere a superação de
determinações meramente técnico-operacionais.

A literatura sobre competências, no nível individual, conjuga diversas correntes
teóricas. A vertente americana privilegiou aspectos relacionados ao desempenho
superior no trabalho e fundamenta-se nas contribuições de David McClelland
(1973) e Boyatizis (1982), a partir da perspectiva derivada da Psicologia. O
conceito de competências, nos anos 1980, passou a incorporar elementos como
conhecimentos, habilidades e atitudes. A vertente francesa priorizou elementos
como educação e trabalho, destacando o caráter social das competências (Le
Boterf, 2003; Perrenoud, Thurler, Macedo, Machado & Allessandrini, 2002;
Zarifian, 2001; 2003). A vertente inglesa, segundo Ramos (2002), baseada no
modelo funcionalista, considera os resultados ou produtos que uma longa lista de
conhecimentos e habilidades pode gerar em detrimento do processo em que
esses elementos foram formados.

A abordgem no plano individual ganhou destaque em face às mudanças no
mundo do trabalho e nos cenários econômicos. Ao considerar as transformações
ocorridas nas últimas décadas do século passado e apoiando-se na vertente
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construtivista da competência, Zarifian (2001) caracteriza o cenário produtivo com
base nos seguintes aspectos:

a) Evento: refere-se aos incidentes, aquilo que ocorre de forma imprevista, não
programada e que perturba o desenrolar normal do sistema de produção,
ultrapassando a capacidade rotineira de assegurar sua autorregulação;
b) comunicação: envolve a disposição para atuar em sintonia com os objetivos
organizacionais, partilhar normas comuns para a sua gestão, tendo em vista a
necessidade de mais envolvimento e respostas rápidas por parte dos
trabalhadores. Essa forma de atuação colaborativa tornou-se essencial para a
resolução dos impasses no trabalho;
c) serviço: a lógica de serviços privilegia a visão segundo a qual os resultados
organizacionais dependem da integração entre as diversas áreas. Nesse
sentido, entra em cena o pleno atendimento das demandas de clientes
externos e internos.

Por outro lado, nos anos 1990, novas abordagens da área de Recursos Humanos,
como a perspectiva da gestão estratégica de pessoas, passaram a ser discutidas
com foco no alinhamento entre as políticas de gestão de recursos humanos e as
estratégias empresariais. Isso veio a ser denominado mais tarde por autores
como Recursos Humanos (RH) estratégico (Ulrich, Allen, Brockbank, Younger &
Nyman, 2011). Eles propõem um novo desenho da área, com as seguintes
características: diferenciação entre o que é estratégico e transacional e mais
integração do RH com a organização como meio eficaz para alcançar os objetivos
estratégicos. Em um cenário marcado por transformações, essa discussão
estimulava reflexões sobre a relação direta entre competências e a estratégia
organizacional. Ruas (2001) afirma que o repertório das competências contribuiu
para que as comunidades acadêmica e empresarial pudessem repensar as
organizações e o papel dos indivíduos que as compõem.

Brandão e Guimarães (2001) destacam o conceito proposto por Durand (1998),
que leva em conta o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Na visão
desses autores, esses elementos são interdependentes e sugerem uma
abordagem sobre aspectos técnicos, cognitivos e relacionais. Ruas (2005)
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enfatiza que é a combinação e a mobilização de conhecimentos, habilidades e
atitudes (CHA) que, realizadas em distintos níveis de complexidade e intensidade,
possibilitam a manifestação de competências. A expressão das competências se
aplica, segundo Ruas (2005), nos ambientes organizacionais da seguinte forma:

a) As capacidades descritas pela formulação - conhecimentos, habilidades e
atitudes – são potenciais de competência que estão disponíveis, mas
precisam ser mobilizadas em situações reais. Esses elementos foram
desenvolvidos em eventos anteriores ou em processos de formação e/ou
treinamento e, tendo natureza intangível, podem ter se desenvolvido com a
utilização

e

interação

com

recursos

tangíveis

e

intangíveis,

como

equipamentos, instrumentos, sistemas de informações, relações de trabalho,
resolução de problemas, entre outros.
b) As competências são entendidas como a expressão da combinação das
capacidades e os recursos disponíveis em níveis de complexidade e
intensidades diferentes, determinadas pelos eventos.
c) Em relação aos resultados esperados, a mobilização das capacidades e
recursos vai depender do que se espera como resultado e das condições do
contexto, que irá determinar a seleção das capacidades e em que níveis de
utilização a fim de alcançar esses resultados.

O foco nas competências individuais requeridas no mundo do trabalho motivou
reflexões acerca da atividade de gestão de pessoas nas organizações.

Segundo Dutra (2001), mesmo de posse dos elementos da competência, não há
garantia de que a organização se beneficie, auferindo os resultados esperados.
Assim, ele incorporou à definição de competência o conceito de entrega, que
ressalta o modo de atuar e a maneira de realizar o trabalhado requisitado,
alcançando efetividade e resultados esperados pela organização.

Barato (1998) relaciona a noção de competência à capacidade pessoal de
articular saberes com fazeres característicos de situações concretas de trabalho,
superando uma visão meramente utilitarista e indicando uma finalidade mais
ampla associada à dimensão social e cultural da educação.
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Zarifian (2001) também salienta o aspecto situacional do desenvolvimento das
competências. Nessa ótica é que, na ação dos sujeitos em relação às atribuições
e exigências do trabalho, as competências são expressas e avaliadas. Ainda
sobre o aspecto situacional de formação de competências, Le Boterf (2003)
argumenta que as competências situam-se no intercurso de três campos, o de
socialização, da biografia, experiência profissional e o campo da formação.

Le Boterf (2003) admite que a resolução de problemas implica mobilização de
recursos únicos, pessoais e intransferíveis, em um quadro de crescente
complexidade. O sujeito precisa saber agir proativamente, acionando seu
repertório de conhecimentos, habilidade e atitudes a partir das demandas
situacionais de seu trabalho, em busca de resultados efetivos.

As diversas perspectivas adotadas por autores que discutiram o tema deram
origem a uma extensa relação de definições conceituais. Bitencourt (2001)
agrupou diversos conceitos relacionando-os às respectivas ênfases atribuídas
pelos autores, conforme descrito na Tabela 1.
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Tabela 1
Autores e os principais aspectos tratados

1

2
3

4
5

6

Aspecto

Autores

Desenvolvimento de conceitos,
habilidades e atitudes (formação)

Boyatzis (1982), Parry (1996), Boog (1991), Becker (2001),
Spencer e Spencer (1993), Magalhães et al. (1997),
Hipólito (2000), Dutra et al. (1998), Sandberg (1996).

Moscovicci (1994), Magalhães et al. (1997), Dutra et al.
(1998), Zarifian (2001)
Práticas de trabalho, capacidade Sparrow e Bognano (1994), Durand (1998), Hase et al.
de mobilizar recursos, fato esse (1998), Cravino (2000), Ruas (1999), Moscovicci (1994),
que difere do conceito de potencial Boterf (1997), Perrenoud (1998), Fleury e Fleury (2000),
(ação)
Davis (2000), Zarifian (2001)
Articulação de recursos (mobilização) Boterf (1997)
Busca de melhores desempenhos Boyatzis (1982), Sparrow e Bognano (1994), Parry (1996),
Hase et al. (1998), Becker (2001), Spencer e Spencer
(resultados)
(1993), Cravino (2000), Ruas (1999), Fleury e Fleury
(2000), Hipólito (2000), Dutra et al. (1998), Davis (2000),
Zarifian (2001).
Hipólito
(2000)
Questionamento
constante
(perspectiva dinâmica)
Capacitação (aptidão)

7

Processo de aprendizagem individual no qual a responsabilidade
maior desse processo deve ser
atribuída ao próprio indivíduo
(autodesenvolvimento)

Bruce (1996)

8

Relacionamento
com
pessoas (interação)

Sandberg (1996)

outras

Fonte: Bitencourt, C. C. (2001). A gestão de competências gerenciais: a contribuição da
aprendizagem organizacional. (320 f.). Tese (Doutorado em Administração) - Escola de
Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

As diferentes abordagens e conceitos sobre competências agrupados por
Bitencourt (2001) percorrem desde a perspectiva da aptidão até a de formação ou
desenvolvimento. Num outro eixo, encontram-se perspectivas da construção
individual das competências – autodesenvolvimento - até a noção de construção
no meio ou interacionista.

Contrapondo a perspectiva da competência como potencial do indivíduo, Fleury e
Fleury (2001) relacionam o termo competência a verbos como: saber agir,
mobilizar, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, engajar-se,
assumir responsabilidades. Explicam que o termo sugere uma relação de mão
dupla: “do lado da organização, as competências devem agregar valor econômico
para a organização e valor social para o indivíduo” (Fleury & Fleury, 2001, p.21).
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As competências podem ser classificadas em: competências gerenciais do
negócio, competências técnico-profissionais e competências sociais, conforme
Tabela 2.

Tabela 2
Competências do indivíduo
Competências
Competências gerenciais do negócio

Competências técnico-profissionais

Competências sociais

Descrição
competências relacionadas à compreensão do negócio,
seus objetivos na relação com o mercado, clientes e
competidores, assim como com o ambiente político e
social; exemplo: conhecimento do negócio, orientação
para o cliente.
competências específicas para certa operação,
ocupação ou atividade, como, por exemplo, desenho
técnico, conhecimento do produto, finanças;
competências necessárias para interagir com as
pessoas, como, por exemplo, comunicação,
negociação, mobilização para mudança, sensibilidade
cultural, trabalho em times;

Fonte: Fleury, A., & Fleury, M T.L. (2001). Estratégias empresariais e formação de competências:
um quebra cabeça caleidoscópio da Indústria brasileira. (2. ed., p. 24). São Paulo: Atlas.

Dessa forma, a classificação de competências do indivíduo apresentada pelos
autores abrange desde a concepção estratégica, ampla e macro, envolvendo o
ambiente de negócios da empresa, passando para o âmbito profissional e técnico
das operações e funções do indivíduo. Considera também o aspecto social da
competência, a interação e os processos de socialização. Pode-se sugerir uma
aproximação dessa classificação com o conceito de níveis de complexidade das
competências de Dutra (2001).

As variadas noções e abordagens de competência apresentadas passaram das
concepções ainda próximas do conceito de qualificação-aptidão, até as marcadas
pela efemeridade e contextualidade, as quais são inscritas nas novas relações de
trabalho. Segundo Leite (2013, p. 60), “às exigências do posto de trabalho,
sucede-se um estado de instável de distribuição de tarefas, no qual a
colaboração, o empenhamento e a mobilidade passam a ser qualidades
dominantes”. Essa instabilidade, mencionada anteriormente, também foi bastante
caracterizada por autores da vertente francesa.
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Numa orientação construtivista, autores como Perrenoud (2001, p. 21) e Le Boterf
(2003), referindo-se ao cenário europeu e às impactantes mudanças na esfera do
trabalho, reconhecem a necessidade de um processo formativo que tenha como
foco a capacitação do indivíduo para se posicionar de forma ativa e crítica na
resolução de problemas. Para Perrenoud (2001, p. 21), a competência relacionase à “capacidade de um sujeito de mobilizar o todo ou parte de seus recursos
cognitivos e afetivos para enfrentar uma família de situações complexas”. Le
Boterf (2003) admite que a competência profissional vincula-se à capacidade de
um

indivíduo

de

saber

administrar

situações

complexas

e

mobilizar

conhecimentos, habilidades e atitudes em situações diferenciadas, tendo como
determinações as variadas imposições do ambiente em que ele opera.

No campo da educação, Roggero (2006), com base em outros autores, considera
a competência como um recurso a ser materializado e mobilizado em situação
real, tendo caráter fortemente pessoal, ou seja, intransferível, tendo como
provimento a formação básica e profissional.

Godoy e Antonello (2009) discutem a noção da competência na área da educação
e afirmam que a formação profissional, no que se refere às competências
requeridas pelo mercado de trabalho para o profissional de administração e áreas
afins, orientou a elaboração das estruturas curriculares, tendo como método
central a aprendizagem experiencial.

Nota-se que a noção de competências trouxe contribuições importantes no
sentido de integrar educação e atividade profissional e responder às demandas
contemporâneas do mundo do trabalho.

Em sintonia com a questão geradora da pesquisa, a próxima seção apresenta
aspectos mais específicos sobre competências docentes.
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2.2 Formação de competências docentes

Esta seção tem por objetivo apresentar, primeiramente, um panorama do ensino
superior brasileiro. A seguir, serão contempladas noções de competências
docentes.

2.2.1 O ensino superior no Brasil

As complexas discussões sobre a educação superior no âmbito internacional,
segundo Catani e Oliveira (2002), levam em conta o posicionamento de
instituições e o registro em documentos, como o Banco Mundial, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos e o Relatório Atalli na França. Entre os assuntos
discutidos, são frequentes questões relacionadas ao aumento da demanda e à
massificação que caracterizam o ensino superior. As transformações verificadas
provocam reflexões acerca da remodelagem de seus objetivos e funções,
esforços orientados à pesquisa e ao ensino, autonomia acadêmica e o papel das
universidades diante da evolução tecnológica, com destaque para as tecnologias
de informação e comunicação (TIC).

De maneira mais geral, o ensino superior, com a hegemonia do modelo neoliberal
de produção e organização da sociedade, sofre alterações que são concretizadas
nas novas políticas educativas, afetando, por conseguinte, a atuação dos
professores. A partir de 2002 a racionalidade econômica acirrou-se com o
fenômeno da mundialização do capital e sua consequente concentração de
riqueza, gerando profunda desigualdade social, marcas importantes que sinalizam
o avanço da ideologia neoliberal (Ramos, 2002). Assim, instauram-se alterações
em variadas esferas da educação, principalmente nas políticas educativas do país
que abrangem desde a pré-escola até o ensino superior (Hypólito, 1997; Ramos,
2002).

Segundo Paula (2001), Terry (2000) e Cardin (2001), como citados em
Vasconcelos (2002), essa nova realidade trazida no bojo da globalização e suas
transformações no campo da educação ratificou a lógica instrumental e
mercadorizante da educação, especialmente nas escolas de Administração. Isso
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implica, em última análise, compreender a escola em uma perspectiva puramente
de mercado, educação pelo viés da razão instrumental e o aluno como cliente de
serviços educacionais (Marques & Bittar, 2006, p. 53). Nessa perspectiva, os
membros do corpo docente figuram, muitas vezes, não apenas como educadores
profissionais, mas também como ferramentas e recursos mercadológicos das
instituições a que estão vinculados (Vasconcelos, 2002).

Para Paiva (2007), essas alterações têm como centro os objetivos da
racionalidade técnica, com o ajustamento à nova ordem mundial, segundo a
lógica e os objetivos do capital. Esse panorama traduz-se, entre outros efeitos,
nas determinações legais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB (BRASIL, 1996), que subdivide as instituições de ensino superior
em várias categorias administrativas: centros universitários, faculdades, institutos,
centros de educação tecnológica universidades, caracterizadas como instituições
pluridisciplinares (art. 52). Isso se contrapõe à exigência anterior, que previa a
universalidade de campo que passa no atual momento para uma reconfiguração
que objetiva formar quadros profissionais de nível superior para atuação no
ensino, pesquisa e extensão (Paiva, 2007). Essa mudança afeta, inclusive, a
formatação de novos modelos de negócio para IES privadas, no atendimento às
demandas de mercado trazidas no bojo das transformações citadas (Paiva, 2007,
p. 18).

A partir de 2002, observam-se avanços e desafios no cenário educacional
brasileiro e a busca de patamares de qualidade mais elevados. Vários órgãos e
instâncias governamentais, como o MEC, Conferência Nacional de Educação
(CONAE),

Conselho

Estadual

de

Educação

(CNE),

Coordenação

de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), entre outros, têm
elaborado e implantado políticas de aperfeiçoamento e fomento de programas
voltados para a educação. Entre eles, podem-se citar a Rede Nacional de
Formação Continuada de Professores (REDE); a Lei do Piso Salarial Profissional
Nacional; o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação; a Nova CAPES
e o Sistema Nacional de Formação de Professores; o Programa Universidade
para Todos (ProUni); a Universidade Aberta do Brasil (UAB); o Prodocência; o
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) (Gomes, Marin,
Pimenta & Realy, 2012).

Entre esses avanços, verificam-se ainda as políticas governamentais que visam a
mais acesso de estudantes ao nível superior, como relatam Speller, Robl e
Menegel (2012), por meio das metas de expansão qualificada, promulgadas pelo
CNE para o Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020:

Para a educação superior, objeto do presente debate, o CNE indicou ao
PNE 2011-2020 o objetivo de democratizar e expandir a oferta de
educação superior, sobretudo da educação pública, sem descurar dos
parâmetros de qualidade acadêmica com as seguintes metas: meta 12:
elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa
líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade
da oferta. Meta 13: elevar a qualidade da educação superior pela
ampliação da atuação de mestres e doutores nas instituições de educação
superior para 75%, no mínimo, do corpo docente em efetivo exercício,
sendo, do total, 35% doutores. Meta 14: elevar gradualmente o número de
matrículas na pós-graduação stricto sensu de modo a atingir a titulação
anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores (Speller et al., 2012, p. 128).
Apesar de todas essas iniciativas, Gomes et al. (2012) comentam que a realidade
da educação no Brasil apresenta ainda muitas deficiências e demandas
complexas e que as instituições formadoras não conseguem preparar
satisfatoriamente os professores. A expansão das vagas no ensino superior
evidenciou ainda mais a deficiência na formação básica dos alunos e os
problemas de ordem socioeducativa no Brasil. Além disso, os programas de
formação de professores, muitas vezes, apresentam conteúdos programáticos
fragmentados e desconectados das verdadeiras demandas dos alunos e da
realidade que os cercam, além de não priorizarem saberes fundamentais ao
exercício da docência. Essa é uma situação que atinge a formação de
professores em todos os níveis da educação (Gomes et al., 2012).

No ensino superior privado, a questão de formação para a docência não tem sido
diferente. São alguns dos elementos contextuais que afetam diretamente a
qualidade do ensino superior e a atuação docente: o atual cenário, marcado por
redução do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES); o
aumento da demanda por professores no ensino superior; a defasagem entre os
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programas de formação superior e as demandas reais do mercado de trabalho; os
incipientes resultados efetivos em termos de aprendizagem; as mudanças
observadas no perfil do alunado resultantes da mobilidade de classes C e D nos
últimos anos; e mudanças de natureza demográfica, além da ineficiência das
políticas de fomento de crédito para a educação superior (Santos & Cerqueira,
2009).

Leite (2013) ressalta despreparo dos sistemas educativos para desempenhar o
papel que lhes são historicamente designados para uma formação integral. Como
exemplo, mencionam-se as escolas unificadas, passando o mercado a incentivar
o ensino técnico profissional, evidenciando, assim, “inadequação entre a
formação que eles oferecem aos alunos e as exigências dos sistemas produtivos/
tecnológicos cada vez mais complexos e sujeitos a fortes mudanças/mutações
(Leite, 2013, p. 62). O mesmo autor ainda lembra que, em muitos casos, a escola
deixa de cumprir seu papel social mais amplo para “educar” o aluno, com o intuito
de responder meramente à lógica do mercado, sendo a competitividade o
parâmetro principal que conjuga flexibilidade e empregabilidade.

Esse novo panorama no ensino superior exige dos professores o estabelecimento
de atividades que ajudem os alunos a serem mais autônomos na construção de
conhecimentos, habilidades e comportamentos, cabendo ao professor dar
feedback que contribua efetivamente para o direcionamento dos alunos no
esforço de atender às exigências do mercado de trabalho. Todos esses aspectos
da nova realidade da educação superior revelam uma visão mais pragmática do
ensino e da atuação dos professores (Baeta & Lima, 2007).

Referente ao contexto dos anos 90, segundo Comm e Mathaisel (1998, como
citados

em

Vasconcelos,

2002),

esse

panorama

demanda

ainda

criar

mecanismos de medição da eficácia do ensino, por meio de autoavaliação, testes
dos estudantes, revisão de pares, entrevistas de estudantes de último ano,
avaliação institucional e outros métodos que ajudem a consolidar indicadores de
desempenho docentes eficazes.
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Nesse quadro, percebe-se ainda que o professor de IES, diferentemente do
ensino médio e fundamental, nos quais se exige a Licenciatura como parte da sua
formação, quase nunca tem aproximação com as abordagens didáticopedagógicas ou com concepções de ensino-aprendizagem requeridas ao
exercício profissional do magistério. Essa realidade tem seus fundamentos em
todo um processo histórico da profissionalização no Brasil e que vai acompanhar
a atuação docente de professores de nível superior (Valente & Viana, 2010).

Nesse sentido, segundo Paiva e Melo (2009), “as determinações da LDB-96 e
suas decorrências atingem direta e indiretamente os professores universitários:
isso diz respeito à caracterização das universidades, ao delineamento de seus
objetivos e responsabilidades” (Paiva & Melo, 2009, p. 6).

As mudanças que a LDB-96 introduziram na educação, de acordo com Santos e
Cerqueira (2009), dizem respeito às políticas de expansão do ensino superior e à
inclusão social no âmbito da educação superior. E afirmam:

A aprovação da LDB em dezembro de 1996, incorporou inovações como a
explicitação dos variados tipos de IES admitidos. Por universidade se
definiu a instituição que articulasse ensino e pesquisa. A nova lei fixou a
obrigatoriedade do recredenciamento das instituições de ensino superior,
precedida de avaliações, além de estabelecer a necessidade de renovação
periódica para o reconhecimento dos cursos superiores (Santos &
Cerqueira, 2009, p. 7).
No que concerne à LDB, Valente e Viana (2010) asseveram:

A Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96, e o
Decreto nº 2.207/97, que regulamenta o Sistema Federal de Ensino,
exigem preparação pedagógica para o exercício da docência no ensino
superior, estabelecendo que, no segundo ano de vigência, a instituição de
ensino deve contar com 15% dos docentes com titulação stricto sensu, dos
quais 15% devem ser doutores; no quinto ano, os valores se modificam
para 25%, dos quais 10% seriam doutores; e, no oitavo ano, essa
proporção passa para 1/3, dos quais 15% seriam doutores. Entretanto,
estes aspectos exigidos pela LDB não garantem formação específica para
o processo educacional, pois, desta forma, a Lei nº 9394/96 não concebe a
docência como um processo de formação, mas sim como preparação
titulada para o exercício do magistério superior, que será realizada
prioritariamente (não exclusivamente) em pós-graduação stricto sensu. Por
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outro lado, há um aumento na oferta de lato sensu ou de disciplinas de
Metodologia do Ensino Superior ou Didática do Ensino Superior para
auxiliar na formação docente (Valente & Viana, 2010, p. 212).
A LDB é baseada no princípio do direito universal à educação para todos.
Observa-se que a educação (básica ou superior) deve ser voltada para as
necessidades do mundo do trabalho.

Veiga (2006, p. 88) lembra que os programas de pós-graduação praticados no
Brasil são voltados para a formação de pesquisadores em suas áreas específicas
de atuação e sem a prescrição da formação didático-pedagógica. Contudo, “a
Resolução a 3/99 do Conselho Nacional de Educação (CNE) exige a oferta de
uma disciplina sobre metodologia de ensino nos cursos de pós-graduação lato
sensu” (Brasil, 2010). Segundo a mesma autora, a preparação para a educação
superior fica, muitas vezes, dependente da iniciativa individual e dos regimentos
de instituições que ofertam cursos de pós-graduação. O governo (MEC/
Secretaria de Educação Superior - SESU/CAPES/ Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP) possui parâmetros para a
qualidade institucional e dos programas. E as instituições que ofertam programas
de pós-graduação tendem a se organizarem em torno desses parâmetros na
preparação de seus docentes.

Nesse sentido, Masetto (2015) analisa quatro situações em que se vislumbram
mudanças significativas no ensino superior e que requerem o desenvolvimento de
competências específicas para a educação. A primeira diz respeito ao processo
de ensino que ultrapassa a mera transmissão dos conhecimentos, informações e
experiências e exige agora o esforço em desenvolver a aprendizagem dos alunos,
estimular o pensamento, o senso crítico e a percepção das relações entre o que é
aprendido e a realidade profissional, ou seja, a formação de um sujeito
responsável e atuante em seu meio.

A segunda situação de mudança é o incentivo à pesquisa, movimento de quebra
de paradigma inaugurado na Universidade de São Paulo (USP) em 1930 e que
resultou, mais tarde, na criação de programas de pós-graduação em
universidades públicas e privadas e que foi reforçado em 1968 com a Lei 5.540,
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recebendo impulso por meio das agências financiadoras governamentais:
CAPES, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP),
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEPE), etc.

A terceira situação de mudança se deu na parceria e coparticipação entre
professor e aluno no processo de aprendizagem, em desvalorização crescente do
modelo de professor transmissor de conhecimentos, a partir da tecnologia de
aulas expositivas e da valorização do aluno como sujeito e participante, via ação
do próprio aluno em parceria com o professor, no processo de aprendizagem.
Essa mudança exige do professor, cada vez mais, o desenvolvimento da
competência comunicativa.

Por último, a quarta situação de mudança é resultante das mudanças anteriores e
diz respeito ao perfil do professor, que sai agora da posição de “especialista para
mediador da aprendizagem”. Além da exigência da pesquisa, produção e
atualização constante do conhecimento, agora se incorpora no rol de
competências do docente uma nova atitude: “do especialista que ensina ao
profissional da aprendizagem”, que deve funcionar como uma ponte entre o
aprendiz e a aprendizagem. Em termos de ação, essa mudança implica ajudar o
aluno a explorar novos ambientes de aprendizagem, como, por exemplo, a
internet, e estimular a dimensão coletiva da aprendizagem com alunos, colegas,
profissionais e outros interlocutores.

Quanto à avaliação, os docentes têm sido aferidos com base no tempo de
experiência e na trajetória de formação registrada no currículo. Conforme Belei et
al. (2006), o sistema de ensino superior no Brasil historicamente enfrenta desafios
em relação ao processo ensino-aprendizagem. As causas passam pelas
configurações da própria estrutura do ensino superior, já antiga e preestabelecida,
cujos professores se veem obrigados a atuar com disciplina e se submetem a
métodos prontos, desde a seleção, formação, até a avaliação, e também à
incipiência de investimentos governamentais.

Belei et al. (2006) destacam a ausência de formação pedagógica dos professores:
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Acontece que muitos bacharéis se tornam professores da educação
superior. Nesses casos, as disciplinas de metodologia do ensino superior
ou de didática ficam restritas a cursos de pós-graduação e, infelizmente,
algumas vezes são optativas. O próprio processo seletivo de muitas
faculdades e universidades exigem apenas titulação e experiência
profissional, mas não especifica para o ensino, não sendo avaliada a
formação pedagógica dos futuros docentes do curso superior [...] (Belei et
al., 2006, p. 402).
Para contornar essas deficiências, Belei et al. (2006) evocam também a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e o Decreto nº
2.207/97, ambos regulatórios do Sistema Federal de Ensino (SFE), prescrevem
preparação pedagógica para a atuação como docente no ensino superior. Para os
referidos autores, há determinação para que, no segundo ano de vigência, a
instituição de ensino contenha 15% dos docentes com titulação stricto sensu, dos
quais 5% devem ser doutores; no quinto ano, os valores se modificam para 25%,
dos quais 10% serão doutores; e, no oitavo ano, essa proporção passa para 1/3,
dos quais 15% serão doutores. As autoras inquirem se essa estruturação,
meramente quantitativa pode sustentar uma formação específica para o processo
educacional, já que a competência docente, por outro lado, é sempre requerida
pelos resultados dos alunos nas avaliações das faculdades, centros universitários
e universidades (Belei et al., 2006, p. 406).

Essa problemática incide sobre as duas pontas do processo de formação de
professores. Por um lado, a iniciativa tem sido individual, no momento em que os
professores buscam sua formação em cursos, congressos e programas de pósgraduação. Por outro lado, uma cobrança maior no sentido da valorização do
docente deveria partir da instituição à qual ele está vinculado e dos órgãos
federais como o MEC, CAPES e CNPq. Ramos (2002) defende que a
profissionalização de professores via desenvolvimento de competências implica
conciliar projetos individuais, institucionais e sociais. O projeto individual envolve a
gestão da própria carreira pelo indivíduo; o institucional deve cuidar das
condições internas da empresa para o desenvolvimento de competências
individuais; e o social é a dimensão coletiva do profissionalismo que existe nos
atores públicos, como governos, organizações profissionais e sociedade, o papel
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de prover recursos e programas para o incremento e o reconhecimento do
profissionalismo.

Em relação ao ingresso na carreira docente, de acordo com Ramos-Cerqueira e
Lima (2002, como citado por Belei et al., 2006), verifica-se que, frequentemente, o
professor inicia sua trajetória sem preparação ou orientação quanto aos
processos de planejamento, ensino e avaliação das aulas, às engrenagens
burocráticas da instituição e do sistema, ao funcionamento dos departamentos,
bem como quanto à organização das disciplinas, que muitas vezes têm métodos e
rotinas já estabelecidos. Dessa forma, podem ocorrer problemas de integração
em níveis institucionais

Na sala de aula, o professor deve dar provas de sua competência, em termos de
manifestação de conhecimentos e habilidades de ensino. Segundo Gil (1997, p.
15), “a formação do professor deve englobar disciplinas como Psicologia da
Educação, Didática e Práticas de Ensino, entre outras, que têm por objetivo
capacitar o futuro professor para o desempenho competente de suas atividades
docentes”. Dessa forma, segundo o autor, o professor deve iniciar sua carreira
ciente de que o bom exercício de sua profissão depende de flexibilidade e
disposição para o constante aprender, além dos saberes e competências
específicos ao seu ofício.

De acordo com Belei et al. (2006), os docentes devem “rever sua forma de
organização pedagógica, realizada geralmente de forma isolada, sem vínculos
com outros profissionais ou com diferentes instituições e áreas, sem apoio
pedagógico que o auxilie na sua práxis”.

O Plano Nacional de Graduação (PNG), um projeto ainda em construção,
conforme Veiga (2006, p. 89), “está estruturado em torno de princípios e
fundamentos, diretrizes, metas e parâmetros”. E destaca um novo perfil do
profissional docente, o qual inclui sólida formação científica na área do
conhecimento, pós-graduação stricto sensu, domínio do processo histórico de
formação da sua área, aguçada compreensão crítica de natureza metodológica
que gerou o estágio atual do conhecimento e, por último, a competência

44

pedagógica. A PNG enfatiza que a titulação deve ser citada como o principal
requisito para o exercício do magistério superior, porém se trata de condição não
suficiente. Além do diploma, o professor necessita de conhecimentos didáticopedagógicos.

Masetto (2015) enumera o que ele chama de eixos fundamentais no domínio do
processo ensino-aprendizagem do docente universitário:

a) Conceito de processo ensino-aprendizagem;
b) concepção de gestão de currículo;
c) integração das disciplinas como componentes curriculares;
d) compreensão da relação professor-aluno e aluno-aluno;
e) teoria e prática da tecnologia educacional;
f) concepção do processo avaliativo e suas técnicas para feedback;
g) planejamento como atividade educacional e política.

Perrenoud et al. (2002) considera algumas orientações básicas sobre a formação
de professores, que passa pela observação dos seguintes princípios:

a) Transposição didática baseada na análise das práticas e em suas
transformações;
b) referencial de competências que identifique os saberes e as capacidades
necessários;
c) plano de formação organizado em torno de competências;
d) aprendizagem por problemas, um procedimento clínico;
e) articulação entre teoria e prática;
f) organização modular diferenciada;
g) avaliação formativa baseada na análise do trabalho;
h) tempos e dispositivos de integração e de mobilização das aquisições;
i)

parceria negociada com os profissionais;

j) divisão de saberes favorável à sua mobilização no trabalho.

Segundo o referido autor, esses princípios podem alcançar efetividade quando
trabalhados na perspectiva sistêmica, em conjunto com todos os atores, com
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inovação, reflexão e formação, em vez de relegar essa função aos organismos e
direção das instituições.

Anastasiou (2006), ao se referir ao contexto das universidades, sugere um ciclo
vicioso recorrente no ensino superior ainda hoje, que consiste em perpetuar um
saber decorado e esvaziado de significado, ou seja, um distanciamento entre o
saber acumulado em vários campos da ciência e a realidade regional da
universidade. Dessa forma, desvincula-se a universidade do seu projeto
institucional coletivo e seu papel social, de sua aproximação com as demandas
regionais,

comprometendo

seu

objetivo

integrador,

tendo

em

vista

as

complexidades e as inter-relações entre as áreas do saber científico e as
necessidades sociais e econômicas dos panoramas envolvidos.

Pelo visto, o desenvolvimento de competências docentes reveste-se de
complexidade e, pelo exposto, não tem sido considerado e estimulado de forma
objetiva pelos atores do campo educacional. Percebem-se a relevância e a
possível contribuição

advindas

de

estudos

que

tenham

como foco

a

caracterização do processo de construção de competências docentes nas IES.

A próxima seção recupera aspectos centrais do debate sobre competências
docentes.

2.2.2 Competências docentes

Conforme sinalizam os apontamentos anteriores, o desenvolvimento de
competências docentes representa um aspecto relevante no ensino superior.

Masetto (2002) explica que é muito recente a conscientização sobre os requisitos
fundamentais à capacitação específica para atuar na docência. Essa capacitação
se traduz em competências próprias do exercício da profissão e não se limita a ter
um diploma de mestre ou exercer a profissão correspondente à atividade
acadêmica. O mesmo indica a conjunção entre dimensões como a competência
em determinada área do conhecimento e o domínio no campo pedagógico, o
exercício da dimensão política. Para o autor, o professor é um ser político e tem
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uma visão própria de homem, cidadão, sociedade, cultura e educação, que estão
incorporadas em seu ofício, sendo impossível desvincular-se dessas dimensões.

A emergência do debate sobre a atuação docente, suas modificações e as novas
exigências no interior dessas novas configurações do ensino superior, somado ao
contexto socioeconômico atual, leva a algumas considerações iniciais sobre a
pertinência do debate.

A primeira delas, também segundo Masetto (2015) e corroborando Leite (2013),
diz respeito à estrutura organizacional do ensino superior no Brasil, que desde
épocas remotas privilegiou o domínio do conhecimento científico na área de
formação e a experiência profissional como requisitos para a docência. A base
disso foi a crença de que “quem sabe, sabe ensinar” do modelo napoleônico de
cursos profissionalizante implantados no Brasil no Império. Mesmo com as
mudanças nas exigências que ocorreram até a década de 70, quando se exigia o
bacharelado para o exercício docente, e a partir da década de 80, com a
especialização, e atualmente o mestrado e o doutorado, as exigências ainda se
referem ao binômio conhecimento e experiência profissional. Isso implica a
estruturação de currículos seriados e programas com disciplinas que atendam
estritamente aos requisitos do exercício da profissão, tornando-o competente na
área de atuação específica (Masetto, 2015, p. 15).

Nesse sentido, de acordo com Slomski e Martins (2008), o professor se vê muitas
vezes condicionado a reproduzir esquemas prontos e fechados de formação
técnico-profissional, privilegiando as demandas de mercado de profissões,
mesmo que exista um espaço dialético para discussão e reflexão de sua prática.

A maioria das reformas educacionais propostas e colocadas em prática no
Brasil caracteriza-se por enfatizar os meios, recorrendo a novos recursos
da tecnologia educacional e por condicionar os fins da educação às
necessidades da produção e do desenvolvimento econômico do país.
Nesse sentido, o professor aparece como um mero técnico, aplicador de
regras, planos e normas concebidas por especialistas e, como tal, não é
ouvido nem considerado com relação às mudanças possíveis no seu
campo de trabalho, além de, muitas vezes, ser culpabilizado pelo fracasso
da escola e do sistema (Slomski & Martins, 2008, p. 8).
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A esse propósito, Pereira e Oliveira (2013) ressaltam o problema do caráter
estático e departamentalizado da aprendizagem, baseado no processo de
transferência de conhecimentos, sem levar em conta os modelos e circunstâncias
nos quais foram produzidos e sem considerar as possíveis mudanças que
poderão sofrer. As tão buscadas interdisciplinaridade e multidisciplinaridade no
ensino ficam, muitas vezes, relegada ao discurso e às prescrições normativas dos
manuais, planos de ensino, o projeto pedagógico de curso (PPC) e o projeto
pedagógico institucional (PPI). Nesse sentido, ao considerar as transformações
pelas quais passa o ambiente educacional, é preciso levar em consideração que
“as habilidades dos indivíduos precisam ser desenvolvidas e as atitudes precisam
ser formadas”, bem como o entendimento de como se dá o processo de
aprendizagem dos sujeitos. Esta deve ser permeada pela reflexão, contribuindo,
para isso, a profunda compreensão de como ocorre o processo de aprendizagem
dos sujeitos nessa nova realidade.

Logo, a noção de competências docentes recentemente, de acordo com Masetto
(2015), começou a ser alvo de mais conscientização por parte dos professores,
sinalizando a relevância de uma formação pedagógica inerente ao processo de
ensino e aprendizagem.

Uma segunda consideração, ainda em Masetto (2015), diz respeito às novas
formas de socialização do conhecimento, permitidas pelas TICs. Com elas, duas
questões se levantam: a dos espaços de criação de conhecimento, conteúdos e
fontes, nos quais há uma descentralização da produção de informações, agora
provenientes não somente de centros de pesquisa e universidades, mas de
empresas, organismos públicos e privados e em qualquer escritório ou domicílio
onde se encontra um computador; e a da universalização do acesso a uma gama
cada vez mais ampla desses conhecimentos e nos variados suportes: livros,
artigos, teses, periódicos e pesquisas diretamente dos seus autores ou
instituições que as detêm. Esses fatores contribuem substancialmente para uma
modificação e/ou criação de novas formas de aquisição de conhecimento e
saberes e do processo de aprendizagem e sua reprodução, em um mundo cada
vez mais globalizado.
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Cabem aqui algumas indagações: como o professor pode lidar com essa vasta
massa de informações que cresce em velocidade exponencial e como deve criar
critérios de seleção entre a multiplicidade dos meios e fontes, como a nuvem,
onde se localiza o conhecimento ou se este agora é realmente localizado? E,
ainda, como gerir essa realidade e adaptar sua atuação em sala de aula diante
desses novos desafios?

Para enfrentar esses desafios em torno do conhecimento cada vez mais difuso e
abundante, Paiva (2007) considera justamente a competência cognitiva e do
conhecimento

que,

entre

outros

componentes,

corresponde,

além

do

conhecimento prático e procedural, também ao conhecimento contextual com
suas habilidades de aplicação, síntese, transferência e contextualização do
conhecimento. Em outras palavras, torna-se fator crítico a capacidade de saber
aprender e aplicar o aprendizado em cenários específicos.

Roggero (2006), concordando com Zarifian (2001), Perrenoud et al. (2002) e Le
Boterf (2003), assevera que, mesmo existindo os recursos (capacidades,
habilidades e atitudes aliadas ao conhecimento), mas sem a mobilização destes
de forma consciente e para o atingimento de objetivos, a competência não é
manifesta nem desenvolvida.

Por fim, uma terceira consideração, segundo Masetto (2015), diz respeito às
mudanças nas carreiras profissionais influenciadas pelas exigências dos critérios
de formação continuada, bem como novas demandas por capacitações:
adaptabilidade, autonomia, flexibilidade, reflexibilidade, cooperação e iniciativa.

As considerações supracitadas indicam a necessidade de revisão dos programas
de formação dos profissionais docentes e revisão dos currículos, bem como
trazem sua expressão ao debate sobre quais competências serão requeridas do
exercício docente. Em relação ao currículo, trata-se da valorização da formação
simultânea (acadêmica e profissional), da desestabilização dos currículos
fechados e acabados, redimensionamento da atuação dos alunos em sala, da
remodelagem das práticas e atividades pedagógicas e da ênfase na formação
continuada (Masetto, 2015).
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Masetto (2015) alerta que o ensino superior deve ser munido de uma nova
concepção do seu processo de ensino e aprendizagem, revendo seus currículos
de formação de professores em diálogo com a sociedade em mudança e, assim,
lançar mão dos seus especialistas (professores) para promoverem as mudanças
curriculares compatíveis com os princípios educacionais e as demandas sociais.

No centro do processo de ensino e aprendizagem está a figura do professor que,
de acordo com Santos e Helal (2013, p. 6), “é responsável por conduzir o
processo de aprendizagem dos discentes. Cabe a ele desenvolver e aplicar suas
competências de forma que o habilite a ser um educador [...]”. Os meios para tal
tarefa é a mobilização e domínio de conhecimento na área, da didática e de
habilidades e atitudes como planejamento, comprometimento, ética e capacidade
de despertar interesses nos alunos. A ideia de formação contínua na experiênciavivência dos professores, aliada à formação inicial na área, visando sempre ao
processo ensino-aprendizagem centrado no aluno, é encontrada em autores
como Perrenoud (2000) e Tardif (2002). Eles salientam a natureza plural do saber
docente que tem como fontes principais a formação profissional (programas de
formação de professores), os saberes disciplinares, saberes curriculares e os
saberes experienciais.

A multiplicidade de concepções, conceitos e abordagens sobre competências
docentes demonstra que não há consenso em torno de uma única definição.
Pode-se apenas verificar certo padrão, ainda que difuso, das características e
atributos das competências descritos por esses autores, fruto de pesquisas
empíricas e contextualizado às transformações ocorridas recentemente no mundo
do trabalho e nas políticas de educação superior.

Segundo Puentes, Aquino e Quillici (2009), pesquisas realizadas nos últimos 10
anos na América Latina por autores como Tardif (2000) e Nunes (2001), oriundas
de estudos realizados nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Inglaterra, tiveram
origem no movimento reformista da educação básica nesses países. As
pesquisas sobre profissionalização docente, então, foram associadas a tal
movimento e, no caso do Brasil, “[...] destacam-se as abordagens sobre formação
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de professores realizada no âmbito das linhas de pesquisa dos programas de
pós-graduação (stricto sensu), demonstrando grande interesse que essa temática
tem suscitado entre os pesquisadores da área” (Puentes et al., 2009, p. 170). Os
autores identificam a abundante produção que versa sobre a diversidade de
classificações e tipologias sobre os conhecimentos, saberes e competências
necessários ao exercício da docência. E também sobre a grande dificuldade dos
autores em definir um corpo teórico que abarque todos os cenários de trabalhos
possíveis, no sentido de ordenar tal pluralidade e heterogeneidade onde foram
produzidos. A diversidade ainda se manifesta nos enfoques conceituais e
metodológicos que sustentam a pesquisa em educação.

No entanto, de acordo com os autores, tais pesquisas permitiram sistematizar as
diversas classificações e tipologias em três famílias distintas:

a) As que utilizavam o termo “saberes” como capacidades necessárias à
docência profissional;
b) o conhecimento vinculado à área de formação profissional;
c) competências, que podem ser traduzidas nas respectivas formulações,
saber, saber fazer e saber ser.

Na tentativa de identificar um conjunto de saberes, conhecimentos e
competências reconhecível e possível de ser avaliado em torno da condição de
profissionalismo do professor, Puentes et al. (2009), a partir de 11 autores entre
os anos de 1980 e 2009, apresentam classificações com base em famílias, a
saber: os conhecimentos, os saberes e as competências necessárias à docência.

Quanto aos conhecimentos, Puentes et al, (2009, p. 173) propõem, entre outros
autores, sete categorias de base de conhecimento de Shulman, a saber:

a) Conhecimento de conteúdo;
b) conhecimento pedagógico;
c) conhecimento do curriculum;
d) conhecimento dos alunos e da aprendizagem;
e) conhecimento dos contextos educativos;
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f) conhecimento didático do conteúdo;
g) conhecimento dos objetivos, as finalidades e os valores educativos.

No tocante aos saberes, os mesmos autores, entre outros, reforçam a
classificação sugerida por Pimenta e Anastasiou (2002 como citado em Puentes,
Aquino e Quillici, 2009), que contempla os seguintes saberes: os saberes da
experiência, do conhecimento, pedagógicos e os saberes didáticos. Este último
liga-se a um esforço de contextualização para ensinar nas situações diferenciadas
utilizando a teoria da educação e do ensino.

Altet (2001) sugere uma tipologia de saberes na qual as competências do
professor abrangem vários saberes plurais construídos pelo planejamento, pela
preparação da aula e pela organização, conduzidas na experiência prática do
professor. Depois de descrever as várias abordagens sobre a aquisição do saber,
como a cognitivista, a do professor reflexivo e o modelo fenomenológico, explicita
este último como os “saberes pragmáticos ou estratégicos”. São saberes
orientados para a resolução de situações concretas do trabalho ou ainda saberes
de integração. Com isso, os saberes práticos ou estratégicos não se ajustam à
ideia exclusiva do professor especialista-administrador, já que essa profissão é,
antes de tudo, uma prática relacional. Com isso, descreve a seguinte tipologia de
saberes:

a) Saberes teórico-declarativos (a serem ensinados ou disciplinares; e
saberes para ensinar, de ordem pedagógica e interacional;
b) saberes práticos (saberes sobre a prática - como fazer”; e
c) sabres da prática, produzidos na ação que teve êxito “quando e onde”.

Na pesquisa de Puentes et al. (2009) destaca-se o conceito de competência
pedagógica de Masetto e que envolve:

a) Competência em determinada área de conhecimento: é um domínio de
natureza cognitiva desenvolvido nos anos de experiências profissional e
que deve ser continuamente atualizado por meio de programas de
formação contínua;
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b) competência na área pedagógica: construção do processo ensinoaprendizagem, relação professor-aluno e conhecimento da tecnologia
educacional;
c) competência para o exercício da dimensão política: compromisso com as
questões do seu tempo, sociedade e visão crítica do homem e da própria
educação.
A partir dessas classificações em torno dos conhecimentos, saberes e
competências e suas diferentes abordagens, percebe-se que as competências
não se referem a potencialidades dadas, mas, ao contrário, são aprendizados
adquiridos e construídos por meio de um agir em situações típicas, sempre
buscando a eficácia e com o suporte dos conhecimentos, mas não se restringindo
a eles, de acordo com Nunes e Barbosa (2006) e associado ao pensamento de
Perrenoud (1999).

Os vários conhecimentos que se reconhecem no professor e integram as
competências docentes possuem naturezas distintas. Paiva e Melo (2008), a
partir de estudos de Cheethan & Chivers (1998), explicam que a competência
profissional envolve:

Mobilização de forma particular pelo profissional na sua ação produtiva de
um conjunto de saberes de naturezas diferenciadas (que formam as
competências intelectuais, técnico-funcionais, comportamentais, éticas e
políticas) de maneira a gerar resultados reconhecidos, individual (pessoal),
coletiva (profissional) e socialmente (comunitário) (Paiva & Melo, 2008, p.
45).
Nota-se, então, a existência de saberes e habilidades sempre mediados pelo
aspecto relacional da formação das competências. E estas, por sua vez, são
construídas em meio ao ambiente e situação dos atores. Trata-se de uma
perspectiva que se relaciona à perspectiva francesa do debate sobre
competências, caracterizada por autores como Zarifian (2001), Perrenoud et al.
(2002) e Le Boterf (2003).

A perspectiva situacional da atuação do docente é vista em Charlier (2001, p. 89),
que propõe uma visão de professor profissional, ou seja, a capacidade do
profissional em se adaptar é “sua possibilidade de agir em situações diferentes,
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de gerir incertezas e de poder enfrentar as mudanças no exercício de sua
profissão”. Para ele, a competência é significativa apenas quando se traduz em
atos (condutas do professor no esforço de fazer o aluno aprender) e em função
dos projetos (o projeto pessoal integrado ao projeto institucional). O mesmo autor
afirma que “as competências profissionais são a articulação de três registros de
variáveis: saberes, esquemas de ação, um repertório de condutas e de rotinas
disponíveis” (Chalier, 2001, p. 89). A Figura 1 ilustra o conceito elaborado pelo
autor:

Figura 1 - Componentes formadores da competência.
Fonte: Paquay, L., Perrenoud, P., Altet, M., & Charlier, É. (Orgs.) (2001). Formando professores
profissionais: Quais estratégias? Quais competências? (2. ed., p. 90). Porto Alegre: Artmed.

Esse modelo, que mostra os componentes formadores da competência, enfatiza
também as ordens cognitiva (representações), do conhecimento (saberes), da
ação ou mobilização pedagógica dos saberes por meio das rotinas disponíveis,
sempre em situação específica ou na prática do professor. Dessa forma, entendese que as competências docentes são construídas e utilizadas a partir de
componentes nunca acabados, nunca prontos ou definitivamente estruturados. Ao
contrário, as competências se formam pelo movimento, em transformação e em
contínua reelaboração, tanto dos elementos cognitivos como dos saberes e da
própria ação comunicativa entre alunos e professores.
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As abordagens apresentadas tratam a questão das competências na perspectiva
construtivista, na medida em que leva em consideração a relação do indivíduo
com seu contexto . Nesse sentido, Baeta e Lima (2007) afirmam que:

Deve-se ter em mente que as competências necessitam ser renovadas ou
substituídas em função das exigências contextuais. Portanto, o processo
implica aprendizagem contínua, aperfeiçoamento constante. Tal processo
exerce influência direta no desempenho do docente. Além de contribuir
para a construção da identidade profissional, a formação docente favorece
o contato com as teorias e ferramentas da área. É nesse processo que o
docente capacita-se para atender às necessidades discentes e gerar
resultados satisfatórios para a instituição em que atua (Baeta & Lima,
2007, p. 45).
As noções de evento, comunicação e serviço discutidas por Zarifian (2001) em
relação ao mundo do trabalho são pertinentes quando se pretende analisar a
lógica contemporânea da educação superior. A construção de competências “é
inseparável da formação de esquemas de mobilização dos conhecimentos com
discernimento, em tempo real, ao serviço de uma ação eficaz”. Nessa direção,
está implícita a ideia de eventos ou ocorrências inesperadas no desenrolar da
atividade docente (Perrenoud, 1999, p. 10).

No que se refere à comunicação, Baeta e Lima (2007) exibem um quadro da
educação superior no qual a figura do aluno se torna central e demanda atenção
especial por parte do docente. Nesse quadro emerge a necessidade de
intensificar as vias de comunicação e construção solidária de conhecimentos.

Diante da impossibilidade de reter todo o conhecimento gerado pela
sociedade e sintetizá-los nas disciplinas, faz-se necessário construir vias
pelas quais os discentes possam adquirir conhecimentos através de
formas mais colaborativas e solidárias. É possível considerar que ao
interagir com outros agentes sociais, o discente adquire maiores
possibilidades de orientar sua própria atuação. Pela participação e
experimentação em várias situações, refina-se o senso crítico e adquiremse mais elementos para balizamento de ações. Nesse sentido, as
atividades que favoreçam a interação dos discentes com realidade extraacadêmica são fundamentais na construção de competências (Baeta &
Lima, 2007, p. 47).
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O terceiro conceito empregado por Zarifian (2001) envolve a noção de serviço. O
conceito de serviço está no âmbito do trabalho moderno, na medida em que o
“problema do usuário” dos serviços se inscreve no centro das relações de
trabalho. No campo da educação, o aspecto central refere-se ao processo ensinoaprendizagem. O desafio da IES, portanto, diz respeito à prestação de serviços
educacionais de alta qualidade que tenham como foco o atendimento das
necessidades e expectativas dos públicos envolvidos.

Além disso, o processo de ensino e aprendizagem, do qual emergem as
competências docentes, interage com várias dimensões ou atores, de acordo com
Paiva (2007), em uma relação na qual se inscrevem orientações, parâmetros e
regras em torno das expectativas desses atores, a saber: instituições de ensino;
Estado e legislação; organizações com suas políticas e práticas de gestão de
pessoas e instituições coletivas – sindicatos, associações, etc.

Paiva (2007), resgatando conceitos de Cheethan & Chivers (1996; 1998; 2000),
realça que as abordagens tradicionais de competências em geral não contemplam
as

dimensões

políticas

e

ideológicas

que

marcam

as

fronteiras

intraorganizacionais e intraprofissionais. Nesse sentido, formula uma concepção
mais ampla das competências, envolvendo as abordagens: prático-reflexiva;
técnico-racional; da competência funcional; da competência pessoal; e da
metacompetência (as que equipam o sujeito para gerir ou mediar outras
competências.

Essa concepção permite, segundo a referida autora, abarcar tanto os aspectos
processuais e dinâmicos, como os pessoais, coletivos e sociais. E compreende
um modelo que inclui: competência cognitiva; competência funcional e
administrativa; competência comportamental e pessoal; competência ética. Acima
dessas competências pairam “as metacompetências” e as “transcompetências”,
as quais poderiam ser exemplificadas por: comunicação, criatividade, solução de
problemas, aprendizagem e autodesenvolvimento, agilidade mental, análise e
reflexão” (Paiva, 2007, p. 43; Paiva & Melo, 2009, p. 3). As metacompetências
possibilitam ao sujeito uma reflexão sobre sua ação e também durante a ação. No
modelo ainda são incluídos as variáveis personalidade e motivação, que permitem
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ao indivíduo decidir a partir contingências reais e potenciais do trabalho. Por fim, a
competência profissional é concebida por meio dos resultados percebidos pelo
sujeito e pelos outros em seu entorno, no ambiente e no trabalho, sempre
regulados por mecanismos de reflexão.

Paiva (2007), baseando-se no modelo de competências profissionais de
Cheethan & Chivers (1998), considera o contexto de trabalho e o ambiente como
determinantes para o acionamento das competências, na medida em que o
primeiro indica a especificidade da situação e do evento que o sujeito deverá
operar; e o ambiente oferece as condições materiais, coletivas e os artefatos da
cultura em que ele deverá operar.

A partir desse modelo, Paiva (2007, p. 46) adiciona ao modelo de Cheethan e
Chivers (1998) a dimensão política das competências:

Com vistas a considerar as relações de poder inerentes a qualquer
estrutura organizacional e relações de trabalho internas e com atores de
influência externa e, daí, às razões e formas de atuação do profissional na
teia política intra e interorganizacional (Paiva, 2007, p. 46).
A autora propõe o conceito de competências docente a seguir:

Mobilização de forma particular pelo profissional na sua ação produtiva de
um conjunto de saberes de natureza diferenciada (que formam as
competências intelectual, técnico-funcionais, comportamentais, éticas e
políticas), de maneira a gerar resultados reconhecidos individual (pessoal),
coletiva (profissional) e socialmente (comunitário). Concebe-se, então, a
competência profissional como a metarreunião de maneira singular e
produtiva de competências compostas de saberes variados (Paiva, 2007,
p. 46).
Para

uma

proposta

de

análise,

os

atores,

níveis

de

análises,

as

metacompetências e as competências profissionais e seus mecanismos de
retroação são apresentados na Figura 2.
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Figura 2 - Atores sociais e formação de competências docentes.
Fonte: Paiva, K. C. M (2007). Gestão de competências e a profissão docente: um estudo em
universidades de Minas Gerais. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.

A competência política é uma dimensão adicionada ao modelo de Cheethan &
Chivers (1998). Paiva (2007) incorpora essa dimensão em função das relações de
poder no interior das organizações e no entorno que a envolve, influenciando os
comportamentos e habilidades a serem manifestos com a utilização das outras
competências técnicas e intelectuais.

Paiva, Santos, Dutra, Barros, Mullerchem e Costa (2012) descrevem as
subcategorias das competências docentes e os saberes que as integram, como
apresentado na Tabela 3:
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Tabela 3
Subcategorias das competências
Componentes da
competência
Profissional

Saberes característicos

Cognitiva
Saberes teóricos, qualificações para o trabalho
Funcional
Saberes aplicados, de realização de tarefas
Comportamental
Saberes pessoais e relacionais
Ética
Saberes axiológicos
Política
Saberes político-relacionais
Fonte: Paiva, K. C. M., Santos, A. O., Dutra, M. R. S., Barros, V. R. F., Mullerchem, K. A. T., &
Costa, R. P. (2012). Competências profissionais (ideais x reais) de docentes de um curso de
Ciências Contábeis e sua gestão: percepções de alunos e professores de uma instituição
particular mineira. Anais do Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Administração, ANPAD, Brasil, 36.

Perrenoud et al. (2002) defendem que é praticamente impossível discutir
competências e formação de professores de um ponto de vista estritamente
técnico. Interagem no conceito outras dimensões como, por exemplo, a ideológica
e a subjetiva. Reconhecendo as contradições que marcam o cenário social, o
referido autor descreve cinco competências e saberes necessários ao professor
no novo milênio: saber organizar uma pedagogia construtivista; saber garantir o
sentido dos saberes; ter capacidade de criar situações de aprendizagem; saber
administrar a heterogeneidade; ter capacidade de regular os processos e
percursos de formação.

Mendonça, Paiva, Padilha e Barbosa (2012), com base nos trabalhos de
Cheethan & Chivers (1998) e Paiva (2007), realizaram pesquisa em uma
universidade pública, classificando as distintas competências docentes. Dessa
forma, as competências foram categorizadas conforme sua natureza, a saber:
cognitiva, funcional, comportamental, ética, política e as metacompetências. O
instrumento proposto por Mendonça et al. (2012) contempla aspectos inerentes às
abordagens de Cheethan & Chivers (1998) e Paiva (2007) e foi adotado como
base para a elaboração do questionário aplicado nesta pesquisa.

A Tabela 4 demonstra a classificação das competências conforme Mendonça et
al. (2012).
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Tabela 4

QUESTÕES
1- Contextualizar o conteúdo
abordado
2- Sintetizar o conteúdo abordado
4- Planejar as atividades

x

5- Administrar o tempo
6- Administrar sua própria formação
contínua
7- Aprender e dominar novas tecnologias de comunicação e informação
8- Avaliar as atividades
9- Estabelecer vínculos entre teoria e
prática, em sala de aula
10- Imprimir rigor metodológico no
processo de ensino-aprendizagem
11- Interpretar e agir em conformidade
com os valores, crenças e normas da
instituição de ensino
12- Monitorar e acompanhar as atividades
13- Operar com números
14- Promover a reflexão crítica sobre
a prática, em sala de aula
15- Operar bem fisicamente, com
destreza e coordenação
16- Operar bem mentalmente para
escrever
17- Operar bem mentalmente para ler

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

22-Ouvir e comunicar
23- Agir com flexibilidade
24- Saber lidar com as diferenças
individuais e dos grupos
25- Atuar com persistência

Metacompetências

x
x

21- Manter o equilíbrio emocional

Política

x

3- Transferir o conteúdo abordado

18- Dominar a cena na sala de aula
19- Traduzir os conteúdos para a
linguagem e cotidiano dos alunos
20- Demonstrar autoconfiança

Ética

Funcional

Cognitiva

COMPETÊNCIAS

Comportamento

Classificação das competências por subcategorias - continua

x
x
x
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Tabela 4

Metacompetências

Política

Ética

Comportamento

Funcional

COMPETÊNCIAS

Cognitiva

Classificação das competências por subcategorias - conclui

QUESTÕES
26- Demonstrar sociabilidade,
desenvolver e manter empatia
x
27- Adotar condutas apropriadas ao
ambiente profissional
x
28- Estimular o aluno a adotar uma
postura crítica diante dos problemas
sociais
x
29- Preparar o aluno para o mercado
de trabalho
x
30- Visualizar o aluno como cliente da
instituição de ensino
x
31- Comprometer-se com as políticas
e princípios da educação superior
x
32- Buscar compromisso com
x
atualização contínua
33- Adotar conteúdos coerentes com
as políticas institucionais
x
34- Estabelecer relações com a
x
equipe de apoio administrativo
35- Estabelecer relações com a equipe
de suporte acadêmico
X
36- Estabelecer relações com o
coordenador do curso
X
37- Estabelecer relações com os
diretores da instituição
X
38- Estabelecer relações com outros
X
docentes
39- Gerenciar conflitos
x
40- Demonstrar espírito democrático,
conciliador
x
Fonte: elaborada pelo autor com base em Mendonça, J. R. C., Paiva, K. C. M., Padilha, M. A., &
Barbosa, M. A. C. (2012) Competências profissionais de professores do ensino superior no Brasil:
proposta de um modelo integrado. Anais do Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e
Regiões de Língua Portuguesa, Macau, China: Instituto Politécnico de Macau.

A Tabela 5 relaciona os tipos de conhecimentos e as categorias de competência.
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Tabela 5
Quadro de distribuição dos conhecimentos nas subcategorias de competências
CONHECIMENTOS

Cognitiva Funcional Comport. Ética Política

QUESTÕES
1- Conhecimento das características socioculturais da região em que se localiza esta instituição

x

x

2- Conhecimento da visão, a missão e os valores
desta instituição

X

3- Conhecimento do perfil do público-alvo desta
Instituição

x

4- Conhecimento didático do conteúdo

x

5- Conhecimento do currículo

x

6- Conhecimento sobre o processo de
aprendizagem

x

x

7- Conhecimento das finalidades e de valores
educativos, de seus fundamentos filosóficos e
históricos
8- Conhecimento pedagógico (conhecimento
didático geral); conhecimento prático adquirido
em experiências dentro e fora desta instituição ou
em outro ambiente acadêmico

x

x

x

x

9- Conhecimento de novas tecnologias de
informação e comunicação
x
Fonte: elaborada pelo autor com base em Mendonça, J. R. C., Paiva, K. C. M., Padilha, M. A., &
Barbosa, M. A. C. (2012) Competências profissionais de professores do ensino superior no Brasil:
proposta de um modelo integrado. Anais do Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e
Regiões de Língua Portuguesa. Macau, China: Instituto Politécnico de Macau; Paiva, K. C. M.
(2007). Gestão de competências e a profissão docente: um estudo em universidades no Estado de
Minas Gerais. Tese (Doutorado em Administração). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, Brasil; Cheetan, G., & Chivers, G. (2000). A new look at competence professional
practice. Jornal of European Industrial Training. 24(7); Cheetan, G., & Chivers, G. (1998). The
reflective (and competences) practioner: A moldel of professional competence which seeks to
harmonize the reflective practioner and competence-based approaches. Journal of European
Industrial Training, 2(7), Cheetan, G., & Chivers, G. (1996). Towards a holistic model of
professional competence. Jornal of European Industrial Training, 20(5).

Allessandrini (2002), em revisão das obras de Perrenoud, argumenta a favor de
uma proposta de competência docente mais humana e inserida na visão
construtivista da educação. A autora afirma que as competências estão sempre
inscritas no âmbito de uma estruturação sistêmica de trabalho. A natureza desse
tipo de sistema pressupõe constante movimento e mudança e, portanto, exige do
indivíduo habilidades, saberes, atitudes e comunicação em graus e intensidades
diferentes a partir de certa configuração do sistema. E isso remete ao caráter
transitório da noção de competências referido por outros autores. Assim, cabe ao
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sujeito eleger qual serviço e componentes da competência deverá executar a fim
de alcançar os resultados esperados (Allessandrini, 2002, p. 165).

Competência é entendida por Zabalza (2004) como o construto molar e refere-se
ao conjunto de conhecimentos e habilidades para desenvolver algum tipo de
atividade. Essa definição se aproxima da ideia de que a construção das
competências implica uma organicidade de seus componentes, ou seja,
conhecimentos, habilidades e atitudes devem estar disponíveis no momento de
sua requisição e devem ser acionados a partir da situação que os requer.
Ademais, devem integrar um todo indissociável, obedecendo a uma espécie de
homeostase em que cada elemento age de forma compensatória em relação a
outros, articulando conforme a situação do trabalho do professor os saberes
oriundos das habilidades e capacidades dos sujeitos (Allessandrini, 2002, p. 165).

Perrenoud (2000, p. 13) define competência como “a capacidade de mobilizar
diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação”. O binômio açãosituação é sempre evocado pelos autores de concepção construtivista, que
entendem a competência como um agir mediado pela mobilização de
determinados recursos cognitivos em situação concreta corrente. O referido autor
propõe um inventário de competências no sentido de conceber um novo formato
de atividade docente. O que ele chama de “famílias de competências” foi
elaborado a partir de um guia referencial que o autor adotou de determinada
instituição. Essas famílias de competências significam mais uma idealização do
profissional da docência e compreendem as seguintes competências:

a) Organizar e dirigir situações de aprendizagem;
b) administrar a progressão das aprendizagens;
c) conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação;
d) envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho;
e) trabalhar em equipe;
f) participar da administração da escola;
g) informar e envolver os pais;
h) utilizar novas tecnologias;
i) enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão;
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j) administrar sua própria formação contínua.

No que se refere à esfera brasileira, Hanashiro e Nassif (2006) realizaram
pesquisa de campo em cinco universidades particulares similares do estado de
São Paulo com o objetivo de verificar se a área de recursos humanos dessas
instituições contribui para o desenvolvimento de competências docentes. A
pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira, de natureza qualitativa,
procurou identificar os fatores de competividade mencionados pelos membros da
alta administração e as competências docentes que são requeridas para alcançar
os resultados das instituições. A segunda, do tipo descritivo, aplicou questionários
a 50% dos docentes das cinco universidades a fim de identificar as competências
necessárias ao exercício da docência. Na ótica dos professores e como resultado
da pesquisa, foram consideradas fundamentais as seguintes competências
consideradas:

a) Capacidade de escuta e o consequente feedback para os alunos;
b) liderança do professor como promotora de segurança e respeito pelo
aluno;
c) enfrentamento de desafios na busca de inovação e, para isso, a abertura
para interpretar e contextualizar a realidade;
d) sociabilidade do professor como característica de interação;
e) flexibilidade para lidar com alunos em várias situações;
f) uso diferenciado de métodos de avaliação;
g) autoaprendizado como método de investimento profissional;
h) visão global e capacidade de construção de modelos conceituais como
diferencial competitivo;
i) afetividade do professor como meio de estimular a aprendizagem do aluno.

A partir dos autores citados e dos resultados de pesquisas empíricas realizadas, a
competência dos professores define-se com algumas marcas comuns: natureza
sistêmica, comunicativa e interativa, construída, flexível quanto aos nos métodos
e relacionamento com os alunos, situacional, afetiva, inovativa, ética e voltada
para a aprendizagem contínua. Essas considerações estão fundamentadas nos
principais

resultados

de

pesquisas

de

Hanashiro

e

Nassif

(2006)

e,
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principalmente, nas ênfases dos trabalhos dos diversos autores no que se refere
à competência docente, comompode ser vistas na Tabela 6.

Em relação à dimensão política que Paiva (2007) trouxe como contribuição para o
entendimento da construção das competências docentes no interior das IES,
Perrenoud (2001) entende a dimensão política da competência inerente às
relações sociais de todo o tipo e acentua:

Aqui encontramos outro vínculo entre competências e poder. As
competências são consideradas, acertadamente, como uma fonte de
poder. Vemos aqui, ao contrário, que o poder permite evitar situações
difíceis, o que muitas vezes pode mascarar as incompetências. Todos
dispõem, de vez em quando, desse poder, porém os poderosos podem
abusar impunemente dele; por exemplo, quando evitam um enfrentamento
contraditório em seus detratores. Um professor pode definir
soberanamente o que é discutível... até o dia em que a evolução das
relações de força incite-o a escutar e negociar (Perrenoud, 2001, p. 178).
A relação entre as competências e as relações de poder é discutida em Leite
(2013), ao resgatar o fato de que a educação e seus sistemas de formação têm
se baseado, historicamente, nas configurações de exigências do mundo do
trabalho. Dessa forma, o autor denuncia uma relativa autonomia entre a prática
educativa e a produção material, gerando uma espécie de isomorfismo entre
formação e organização do trabalho. Como mecanismo de regulação social, a
formação aparece como resposta ao aumento de consumo (promovido pelo
Estado) mais do que a uma subordinação às exigências tecnológicas de
produção, evidenciando, assim, o aspecto político inerente aos processos de
formação e de construção de competências nesse aspecto.

A Tabela 6 apresenta uma síntese das ênfases adotadas pelos diversos autores.
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Tabela 6
Autores e ênfases conceituais
Autores
Leite (2013), Slomski e Martins (2008),
Pereira e Oliveira (2013)

Paiva (2007), Cheethan & Chivers (1998),
Nunes e Barbosa (2006), Charlier (2001),
Mendonça et al. (2012), Masetto (2002)

Roggero (2006), Zabalza (2004)

Masetto (2002), Perrenoud (2000), Santos e
Helal (2013), Tardif (2002)
Puentes et al, (2009), Pimenta e Anastasiou
(2002), Altet (2001), Perrenoud (2000)

Ênfase
Visão crítica acerca da racionalidade técnica
inerente à atuação do docente e a necessidade
de constante adaptação às circunstâncias de
aprendizagem.
Necessidade de conhecimento contextual,
habilidades de aplicação, síntese, transferência
e
contextualização
do
conhecimento.
Competências
não
se
referem
a
potencialidades dadas, mas são construídas
em situações específicas. Conjunção entre
dimensões
como
a
competência
em
determinada área do conhecimento e o
domínio no campo pedagógico, o exercício da
dimensão política.
Competência como resultante da mobilização
de capacidades, habilidades e atitudes aliadas
ao conhecimento
Necessidade de formação continuada.
Categorização de saberes, conhecimentos e
competências, ênfase no contexto que
determina a condição profissionalizante do
professor.

Fonte: elaborado pelo autor.

Nota-se que os diversos autores realçam o caráter dinâmico da competência
docente. Dessa forma, a manifestação da competência envolve aspectos
inerentes ao indivíduo e ao cenário no qual atua. O profissional nunca estará
completamente pronto já que as demandas se renovam em uma transformação
que exige do profissional constante aperfeiçoamento. É no cotidiano e a partir das
diversas situações que vivencia que o docente adquire e desenvolve
competências. Nesse sentido, torna-se evidente a necessidade de uma formação
continuada que contribua para a aquisição de conhecimentos, habilidades e
atitudes requeridas no processo de ensino-aprendizagem.

O próximo capítulo aborda as estratégias metodológicas da pesquisa.
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3 Metodologia

O objetivo deste capítulo é descrever os procedimentos metodológicos adotados
na pesquisa. A metodologia, segundo Vergara (2006), visa assegurar o critério
lógico da pesquisa científica, dando-lhe coerência, consistência e profundidade,
garantindo certa salvaguarda contra a falseabilidade. A metodologia se justifica a
fim de conferir ao trabalho científico certo rigor, sistematização e aceitabilidade
em uma comunidade científica.

3.1 Caracterização da pesquisa

Realizou-se pesquisa descritiva que, conforme Vergara (2006, p. 47), “expõe
características de determinada população ou de determinado fenômeno”. Os
objetivos desta pesquisa procuraram identificar e caracterizar os sujeitos e os
fenômenos investigados, o que traz o cartaér descritivo deste trabalho

A pesquisa foi realizada pelo método de estudo de caso. Yin (2001, p. 32) explica
que “estudos de caso, por se referirem a um ou poucos objetos, possibilitam a
utilização de instrumentos que conferem maior profundidade aos dados”.
Conforme Collis e Hussey (2005), o estudo de caso encerra um método vinculado
à vertente qualitativa de pesquisa, porém não exclui a possibilidade de análise de
dados quantitativos como suporte e aumento do grau de validade da pesquisa.

Segundo Lüdke e André (2012), um dos fatores que justificam o uso do estudo de
caso é que ele revela experiência vicária, no sentido de fazer generalizações
aplicáveis a outra esfera, o que os autores chamam de “generalizações
naturalísticas”. Além disso, o método permite interpretar o panorama em que é
aplicado, representando pontos de vista diferentes e até mesmo contraditórios.

A pesquisa foi realizada nas três unidades da IES Beta onde os cursos de
formação gerencial possuem turmas ativas. Entende-se que IES Beta é um locus
privilegiado para realização da pesquisa, porque se inscreve num âmbito
educativo e social no universo de IES privadas descritas em seções anteriores,
recebendo as mesmas determinações sociopolíticas e econômicas e, ainda, por
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apresentar características de atuação no cenário do ensino superior, demográfica
de seus públicos – alunos de classe D e C e estrutura que justificam uma
investigação dessa natureza.

A pesquisa é do tipo descritivo e de natureza qualitativa. Segundo Vergara (2006),
a pesquisa do tipo descritiva não tem o compromisso de explicar fenômenos, mas
objetiva explicitar as características de determinada população. A natureza
qualitativa da pesquisa se explica pelo fato de a mesma se apoiar em dados e
informações de ordem qualitativa: depoimentos, opiniões, percepções e valores
que se inscrevem no campo subjetivo e interpretativo dos sujeitos.

3.2 Unidades de análise e de observação, sujeitos de pesquisa

A unidade de análise foi constituída por uma IES privada que oferta cursos na
área de gestão e adota uma estratégia de liderança por custos. A referida IES
está localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e por meio de seus três campi
oferta os seguintes cursos: graduação em Administração, graduação em Ciências
Contábeis e Formação Tecnológica (processos gerenciais, recursos humanos,
gestão comercial e logística). Com o intuito de preservar a identidade da IES,
adotar-se-á a denominação IES Beta

A unidade de observação foi constituída pelo corpo docente da IES Beta. Serão
sujeitos de pesquisa: professores e dirigentes.

A pesquisa considerou os sujeitos da seguinte forma: sete dirigentes, na ordem DDiretor, CP- Coordenadora Pedagógica e Coordenadores de Cursos, C1, C2, C3,
C4, C5, e 15 professores na ordem (Professor 1 a Professor 15).

3.3 Coleta de dados

A presente pesquisa procurou identificar como os professores estão aprimorando
tais competências docentes e práticas didático-pedagógicas, diante das
características peculiares da Instituição Beta e seu perfil, de aluno, além de
descrever as práticas institucionais mais encontradas em uso e as alternativas
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pedagógicas que os docentes utilizam para alcançar os objetivos de educação
profissional da instituição no campo da formação gerencial. Para isso, contou com
dois instrumentos de coletas de dados: um roteiro de entrevista semiestruturada,
com um conjunto de questões que envolvem os quatro objetivos específicos
delineados para a pesquisa; e um questionário fechado abarcando 40 aspectos
da competência docentes e nove questões referentes a conhecimentos aplicados
à prática docente que os professores se apropriam ao longo de seu trabalho, além
de oito questões de caráter demográfico. O roteiro de entrevista ainda foi dividido
em três tipos aplicados, respectivamente, a professores, coordenadores e
diretores da instituição, sempre considerando as categorias de objetivos
específicos citados anteriormente. O questionário foi aplicado aos professores e
também aos coordenadores que também lecionam, com o objetivo de trazer
informações que possam contribuir para os objetivos da pesquisa.

Os dois instrumentos foram elaborados a partir de categorias analíticas de
competências sugeridas por estudos de Barbosa et al. (2015) e Mendonça et al.
(2012) que, por sua vez, derivam do modelo conceitual de Paiva (2007) e dizem
respeito aos cinco formadores das competências profissionais docentes,
reguladas pelo que a autora denomina de metacompetências, a saber, as
competências cognitiva, as técnico-funcionais, as comportamentais, as éticas e as
políticas.

O público-alvo da pesquisa constituía-se de 30 profissionais distribuídos nos três
campi. Deste total, 28 são professores, incluindo os coordenadores de curso, e
dois dirigentes da instituição. Foram realizadas 15 entrevistas com docentes
(Apêndice F) que atuam em cursos de formação gerencial. Foram realizadas
cinco entrevistas específicas com os coordenadores (Apêndice E) dos seguintes
cursos: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos
Humanos, Gestão de Processos Gerenciais e Gestão de Logística, que integram
os cursos ativos de formação gerencial da IES Beta e também atuam, ao mesmo
tempo, na docência com turmas de seus cursos, geralmente em turmas de
períodos iniciais, como determinam os PPCs desses cursos.
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Também foram inquiridos por entrevistas dois dirigentes da instituição, o diretor
geral e a coordenadora pedagógica (Apêndice D), perfazendo o total de 22
entrevistas. A Tabela 7 descreve a relação entre as perguntas aos sujeitos da
pesquisa, diretores, coordenadores de curso e professores e os objetivos
específicos da pesquisa:

Tabela 7
Sujeitos da pesquisa
QUESTÕES
DIRETORES
(D e CP)

QUESTÕES
COORDENADORES
(C1 a C5)

1 Caracterização da IES
11

1 Caracterização da IES
7

12 Identificação de
13 Competências

8 Identificação de
9 Competências

QUESTÕES
PROFESSORES
(P1 a P15)
Não se aplica
6 Caracterização da IES
12

14 Descrição de práticas
16 Institucionais

10 Descrição de práticas
12 Institucionais

13 Identificação de
17 Competências

17 Alternativas dos

13 Alternativas dos
14 Professores

18 Descrição de práticas
19 Institucionais

professores

20 Alternativas
dos professores
Fonte: elaborado pelo autor.

A coleta de dados foi realizada por meio de dois instrumentos: 3 Roteiros de
entrevista, aplicados respectivamente aos Diretores, Coordenadores de Curso e
Docentes. Um questionário com questões analíticas elaboradas a partir das
categorias das competências vistas em Barbosa et al (2015) e Mendonça et al
(2012).

Em um primeiro momento foram utilizados os roteiros de entrevista com os
professores, coordenadores e diretores da IES Beta, a partir da disponibilidade do
entrevistado na Instituição e conforme houvesse concomitância entre os horários
disponíveis dos entrevistados e entrevistador. Em média foram feitas uma
entrevista por dia, com raras exceções. As entrevistas eram marcadas
antecipadamente

por telefone ou pessoalmente,

quando entrevistado e

entrevistado se encontravam na Instituição. Para realização das entrevistas,
foram utilizadas salas de aula vazias e, no caso dos coordenadores e diretores,
em seus gabinetes de trabalho. As entrevistas foram gravadas por meio de um
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aplicativo próprio disponível para aparelho de celular. Os áudios eram,
posteriormente, salvos em computador e organizados em pastas, sem sofrer
qualquer tipo de edição ou corte. A coleta de dados via entrevista teve duração
aproximada de três semanas.

A Tabela 8 relaciona os objetivos de pesquisa, as questões do roteiro de
entrevista e a fundamentação teórica.
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Tabela 8
Quadro de referência da pesquisa
CATEGORIAS
Objetivos específicos

Caracterização da IES

Identificação das
competências

Descrição de práticas
institucionais

Alternativas adotadas
para o desenvolvimento
de competências
Fonte: elaborado pelo autor.

REGISTROS DAS FALAS
Perguntas dos Roteiros de
Entrevista

Dirigentes (Q1 a Q11);
Coordenadores: Q1 a Q7;
Professores: Q6 a Q12

Dirigentes: Q12 e Q13;
Coordenadores: Q8 e Q9;
Professores: Q13 a Q17

Dirigentes: Q14 a Q16;
Coordenadores: Q10 a Q12;
Professores: Q18 e Q19

Principais
Autores
Manfredi (1999); Anastasiou (2006);
Belei et al. (2006); Masetto (2002;
2015); Santos (2012); Veiga (2006);
Baeta e Lima (2007); Hanaschiro &
Nassif (2005); Nunes (2010); Paiva
(2007); Paiva e Melo (2008; 2009);
Siqueira e Nunes (2011); Freire
(1996).
Fleury e Fleury (2000; 2001); Le
Boterf (2003); Ruas (2001; 2005);
Zarifian (2001; 2003); Hypólito
(1997); Perrenoud (1999; 2000; 2002;
2008); Pereira e Oliveira (2013);
Vasconcelos (2002); Masetto (2002;
2015); Santos (2012); Baeta e Lima
(2007); Barato (1998; 2004); Godoy e
Antonello (2009); Hanaschiro &
Nassif (2005); Nunes (2010); Paiva
(2007); Paiva e Melo (2008; 2009);
Paiva et al. (2014); Perrenoud (1999;
2000).
Anastasiou (2006); Belei et al. (2006);
Masetto (2002; 2015); Santos (2012);
Veiga (2006); Baeta e Lima (2007);
Barato (2004); Hanaschiro & Nassif
(2005); Nunes (2010); Paiva (2007);
Paiva e Melo (2008; 2009); Paiva et
al. (2014); Perrenoud (1999; 2000);
Siqueira e Nunes (2011); Roggero
(2006); Slomski e Martins (2008);
Vasconcelos (2002).

Masetto (2002; 2015); Santos (2012);
Veiga (2006); Baeta e Lima (2007);
Barato (1998; 2004); Hanaschiro e
Nassif (2005); Nunes (2010); Paiva
(2007); Paiva e Melo (2008; 2009);
Dirigentes: Q17; Coordenadores: Perrenoud (1999; 2000) Siqueira e
Q13 e Q14; Professores: Q20
Nunes (2011).

Para complementação de dados, foi aplicado, concomitantemente à aplicação dos
roteiros de entrevista, questionário semiestruturado aos mesmo sujeitos e no
ambiente da própria instituição. O questionário foi adaptado a partir do
instrumento proposto por Mendonça et al. (2012), mencionado no referencial
teórico deste trabalho, e dos dados obtidos na entrevista (Apêndice F). O
questionário constituiu-se de 57 questões fechadas e 4 questões abertas

72

(Apêndice G). Deste conjunto de questões, 40 se referiam a assertivas com a
ideia de ação referentes aos aspectos de competências docentes, com escala
Likert de 5 pontos, nove questões que apresentam os conhecimentos inerentes às
competências docentes, com a mesma escala oito questões para levantamento
de dados demográficos dos sujeitos pesquisados. As questões com escala Likert
ainda se dividiram em duas dimensões: importância e domínio dos aspectos
pesquisados.
A Tabela 9 ilustra o número de sujeitos inquiridos pelos instrumentos de
pesquisa.

Tabela 9
Distribuição dos dados obtidos com os instrumentos de coleta de dados
Nº DE PROFESSORES
Nº DE COORDENADORES
DIRIGENTES
TOTAL
30
28
5*
2
Entrevistas concedidas
Entrevistas concedidas
Entrevistas concedidas
15
5
2
22
Questionários respondidos Questionários respondidos
14 (+ 1 professor que não
deu entrevista, mas
3
18
respondeu o questionário)
Total de questionários enviados: 20
* Os professores também atuam como coordenadores e estão incluídos.
Fonte: elaborado pelo autor.

3.4 Quadro de referência

A pesquisa tomou como base o seguinte quadro de referência, adaptado de Paiva
(2007). Esse esquema teórico favorece ampla abordagem das competências
docentes e contempla os profissionais envolvidos, os tipos de competências
desenvolvidos pelos professores, o ambiente de trabalho influenciado pelo seu
contexto e macrocontexto e um mecanismo de feedback proporcionado pela
reflexão, conforme a Figura 3.
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Figura 3 - Modelo teórico conceitual proposto para a pesquisa.
Fonte: adaptado de: Paiva, K., & Melo, M. (2009). Competências profissionais docentes e sua
gestão em universidades mineiras. Anais do II EnGPR. Curitiba: ANPAD.

Nesse modelo realçam-se as interações entre esses atores envolvidos e os
ambientes, denominados por Paiva (2007) de “níveis de análise” e que são o
ambiente de trabalho que, por sua vez, interage simultaneamente com dois outros
contextos: o de trabalho e o macrocontexto. O ambiente de trabalho refere-se ao
cotidiano do professor, marcado pelas condições de infraestrutura física,
condições sociais e culturais nas quais o professor opera. O contexto de trabalho
são as situações particulares em que o professor, é acionado a agir a fim de
operacionalizar seu trabalho. O macrocontexto refere-se à interação entre a IES e
as determinações legais do Estado, que não será contemplado nesta pesquisaa
fim de cumprir os objetivos propostos.

As competências docentes podem ser classificadas por metacompetências
(intelectual,

técnico/funcional,

comportamental,

ética

e

política).

Essas

competências permitem ao professor fazer uma reflexão sobre e durante sua
prática profissional e que integra o que a autora denomina de competência
profissional do professor. E, ainda, as transcompetências, que “podem ser
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exemplificadas

por:

comunicação,

criatividade,

solução

de

problemas,

aprendizagem e autodesenvolvimento, agilidade mental, análise e reflexão” (Paiva
(2007, p. 43).

Nesse sentido, para a realização da pesquisa na IES Beta, o modelo teóricoconceitual proposto se justifica ao contemplar atores (docentes), situações,
competências e suas inter-relações. Esses elementos permitem investigar a
lógica da formação de competências dos professores no interior da instituição e
apresentam variáveis relevantes para a investigação do fenômeno.

3.5 Organização, tratamento e análise dos dados

Segundo Yin (2001, p. 154), “a análise dos dados consiste no exame, na
categorização, na tabulação, no teste ou nas evidências recombinadas de outra
forma, para tirar conclusões baseadas empiricamente”.

Para a análise dos dados qualitativos, foi empregada a análise de conteúdo,
conforme Bardin (2011). A análise dos dados de natureza quantitativa, obtidos por
meio de questionário, foi realizada por estatística descritiva.

O material de áudio com as gravações das entrevistas foi repassado para um
profissional a fim de realizar as trasncrições literais, na medida em que as
entrevistas eram realizadas. O material transcrito foi organizado em pastas no
computador e utilizado, posteriormente, como fonte de dados para montagem de
uma planilha de distribuição das falas transcritas, organizadas de acordo com
cada questão dos roteiros de entrevistas, e alocadas a cada um dos sujeitos
entrevistados

A partir dessa planilha foi elaborada uma segunda, com os dados da gravação
das entrevistas transcritos , dessa vez com os principais pontos, ideias centrais e
registros de fala mais relevantes em todas as questões dos 3 roteiros de
entrevista.
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Num terceiro momento, foram elaborados várias tabelas primárias alocando os
registros de fala referentes às questões do roteiro de entrevista, para os três tipos
sujeitos entrevistados, às categorias de análise descritas nos objetivos
específicos da pesquisa.

Os dados obtidos pelos questionários foram tratados em planilha Excel,
elaborando-se os indicadores: Frequência absoluta, relativa e médias ponderadas
a partir de pesos prédeterminados. As questões analíticas e seus respectivos
dados obtidos pelas respostas dos sujeitos foram ainda agrupados nas categorias
de competências de Mendonça et al (2012).

A Tabela 10 relaciona os objetivos de pesquisa, os instrumentos de coleta de
dados e as técnicas de análise utilizadas.

76

Tabela 10
Síntese da metodologia
Objetivos

Autores

Manfredi (1999); Anastasiou (2006);
Belei et al. (2006); Masetto (2002;
2015); Santos (2012); Veiga (2006);
Baeta e Lima (2007); Barato (1998;
2004); Hanaschiro & Nassif (2005);
Descrever a IES Beta
Nunes (2010); Paiva (2007); Paiva e
Melo (2008; 2009); Perrenoud (1999;
2000); Ramos (2002); Siqueira e
Nunes (2011); Freire (1996); Barbosa
et al. (2015), Saviani (1984); Zabalza
(2004)
Fleury & e Fleury (2000; 2001); Le
Boterf (2003); Ruas (2001; 2005);
Zarifian (2001; 2003); Hypólito (1997);
Perrenoud (1999; 2000) Perrenoud et
al. (2002); Pereira e Oliveira (2013);
Slomski e Martins (2008); Anastasiou
(2006); Belei et al. (2006); Vascocelos
Identificar as
(2002); Masetto (2002; 2015); Santos
competências
docentes
(2012); Veiga (2006); Baeta e Lima
requeridas
(2007); Barato (1998; 2004); Godoy e
Antonello (2009) Hanaschiro & Nassif
(2005); Nunes (2010); Paiva (2007);
Paiva e Melo (2008; 2009); Paiva et al
(2014); Boyatzis (1982); Perrenoud
(1999; 2000); Siqueira e Nunes (2011);
Roggero (2006).
Anastasiou (2006); Belei et al. (2006);
Masetto (2002; 2015); Santos (2012);
Descrever as
Veiga (2006); Baeta e Lima (2007);
práticas institucionais Barato (1998; 2004); Hanaschiro e
orientadas ao
Nassif (2005); Nunes (2010); Paiva
desenvolvimento de (2007); Paiva e Melo (2008; 2009);
Paiva et al. (2014); Perrenoud (1999;
competências
2000); Siqueira e Nunes (2011);
docentes
Roggero (2006); Slomski e Martins
(2008); Vasconcelos (2002).
Anastasiou (2006); Belei et al. (2006);
Identificar as
Masetto (2002; 2015); Santos (2012);
alternativas adotadas Veiga (2006); Baeta e Lima (2007);
pelos professores
Barato (1998; 2004); Hanaschiro e
para desenvolver
Nassif (2005); Nunes (2010); Paiva
competências
(2007); Paiva e Melo (2008; 2009);
docentes
Perrenoud (1999; 2000); Siqueira e
Nunes (2011).
Fonte: elaborada pelo autor.

Técnica
de
coleta de dados

Entrevista
(Apêndices D, E
e F)

Entrevista
(Apêndices D, E
e F)
e questionário
semiestruturado
(Apêndice H)

Técnica de
análise dos
dados

Análise
conteúdo

de

Análise
de
conteúdo
e
estatística
descritiva

Entrevista
(Apêndices D, E
e F)

Análise
conteúdo

de

Entrevista
(Apêndices D, E
e F)
e questionário
(Apêndice H)

Análise
conteúdo

de

O próximo capítulo apresenta os resultados da pesquisa.
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4 Apresentação, análise e discussão dos dados

Este capítulo tem como objetivo apresentar e analisar os resultados obtidos na
pesquisa.

A pesquisa procura caracterizar o processo de construção de competências
docentes em uma IES privada que oferta cursos de formação gerencial. A
apresentação dos resultados será realizada em função dos objetivos de pesquisa
estabelecidos. Os sujeitos de pesquisa foram classificados em duas categorias:
dirigentes (diretor geral, coordenadora pedagógica, coordenadores de cursos),
que expressam a visão institucional; e professores, que atuam como agentes
decisivos no processo ensino-aprendizagem e na consecução dos objetivos
estabelecidos pelo nível estratégico da IES Beta.

4.1 Descrição da IES Beta

Esta seção descreve a IES Beta, cumprindo o primeiro objetivo específico da
pesquisa.

4.1.1 Histórico da IES Beta

De acordo com o portal da mantenedora na internet, a IES Beta iniciou
oficialmente suas atividades em Belo Horizonte em fevereiro de 2009, tendo o seu
credenciamento efetivado por Portaria Ministerial em 16/11/2005. Os primeiros
cursos em funcionamento da instituição foram os de Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos e o bacharelado em Direito. Esses cursos funcionavam em
um prédio situado na região centro-sul da capital.

No entanto, segundo relatos do diretor da IES Beta, a concepção do projeto para
Belo Horizonte teve seu início já em 2002, em uma reunião em São Paulo com
membros da mantenedora. Na ocasião, efetuou-se contato com uma professora
em Belo Horizonte, que tinha experiência em gestão de escolas de ensino
superior e trabalhava em uma instituição para desenvolver a ideia do projeto de
implantação de uma associada da mantenedora. As reuniões, segundo o diretor,
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eram feitas em casa até conseguirem alugar algumas salas em um colégio
particular na capital.

Em 2003, iniciaram as primeiras turmas dos cursos de Administração de
Empresas, Publicidade e Propaganda e Turismo. A seguir, iniciou-se a oferta dos
seguintes cursos de tecnologia: Administração em Marketing, Administração em
Logística, Administração em Comércio Exterior e Gestão de Pessoas.

Atualmente, a Instituição Beta possui duas faculdades (A e B). A primeira delas foi
criada juridicamente em 2005, porém a primeira turma foi iniciada somente em
2009. No entanto, já operava desde 2003 com outra denominação e nome
fantasia. Em 2011, tornou-se denominação oficial aprovada pela Portaria nº 738
de 17 de junho de 2010 da Secretaria de Educação Superior de Minas Gerais. A
segunda Faculdade foi criada no ano de 2005. A formação da primeira turma
ocorreu em 2009.

Em 2007 foram abolidos os cursos de Tecnologia em Administração e
permaneceu em operação somente o bacharelado em Administração. A primeira
turma de Direito iniciou-se em 2004. Nesse ano, a instituição alugou salas em um
outro colégio na região central para a Faculdade A e implantou laboratórios novos
para o curso de Publicidade e Propaganda.

Em 2007, a instituição transferiu suas atividades para um novo endereço na
região sul da capital mineira. Por meio de uma infraestrutura robusta e um prédio
grande e moderno, passou a atender com mais conforto os públicos da maioria
dos seus cursos. Naquela ocasião, foi contratado o diretor atual das Faculdades A
e B, que detinha vasta experiência. O diretor foi convidado formalmente pela
mantenedora e participou de reuniões em São Paulo a fim de conhecer todo o
projeto estratégico para Belo Horizonte.

A primeira turma de graduação tecnológica em Recursos Humanos teve início em
2008. Naquele ano as Faculdades foram implantadas na região norte de Belo
Horizonte, numa região de grande densidade populacional, carente de escolas de
nível superior.
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A partir do segundo semestre de 2009, a IES Beta, de acordo com sua política de
expansão, iniciava suas atividades no vetor norte da região metropolitana de Belo
Horizonte para atender a uma demanda de potenciais alunos que careciam de
curso superior. Dessa forma, os potenciais alunos poderiam evitar o
deslocamento para regiões de maior concentração de faculdades, como a região
centro-sul e da Pampulha. A IES Beta foi uma das pioneiras a se instalarem na
região, com uma estratégia de negócio de preços reduzidos de mensalidades.

Um segundo aspecto dessa estratégia visava também contemplar um
crescimento econômico promissor na região, com a instalação de várias
empresas industriais e um novo polo de serviços, com hotéis, locadoras de
automóveis, restaurantes, empresas de comércio exterior, etc. Esses se
ordenaram estrategicamente no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves – Aeroporto de Confins, além de um setor comercial fortemente
consolidado em um dos bairros mais antigos da região.

Outro fator importante de atração econômica para a região foi a inauguração do
novo Centro Administrativo do Governo de Minas Gerais, que antes tinha suas
funções lotadas nas Secretarias localizadas na Praça da Liberdade, centro de
Belo Horizonte e em outros locais da capital. Com isso, pautada em um projeto de
inclusão e responsabilidade social, foi então ofertado o curso de Tecnologia em
Gestão de Recursos Humanos também na Unidade Venda Nova, além de outras
iniciativas baseadas na política de responsabilidade social da instituição.

Ao final do semestre de 2009, a IES Beta estabeleceu vestibular, oferecendo mais
quatro cursos para o primeiro semestre de 2010: Tecnologia em Gestão de
Processos Gerenciais, Tecnologia em Gestão de Marketing, Tecnologia em
Gestão Hospitalar e o bacharelado em Ciências Contábeis. Uma turma em cada
um desses cursos foi iniciada em fevereiro de 2010.

No segundo semestre de 2010, a IES Beta inaugurou uma unidade na região da
Pampulha, onde se concentram vários bairros tradicionais de Belo Horizonte. A
nova unidade localizava-se em uma grande via de acesso que liga essa região a
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vários bairros e ao centro de Belo Horizonte. Foram ofertados, no início das
atividades na Unidade Pampulha, os seguintes cursos: bacharelado em
Administração, Direito e Tecnologia em Processos Gerenciais. Nessa ocasião, a
IES Beta passou a ter nova denominação que, no entendimento dos seus
dirigentes, tinha mais aceitação entre os públicos internos e a comunidade
externa. Nesse período houve grande expansão de matrículas e contratação de
novos professores para atender à demanda de novas turmas.

Em 2011 a IES Beta passou a ofertar os cursos de Tecnologia em Gestão
Comercial na Unidade Venda Nova e o bacharelado em Ciências Contábeis na
Unidade Pampulha. Foi criada a Unidade II em um prédio alugado, próximo da
Unidade I, no mesmo bairro da região norte, para dar suporte à abertura de novas
turmas e para a implantação dos novos cursos da área da saúde: Enfermagem e
Fisioterapia. A Unidade Zona Sul foi desinstalada e transferida, juntamente com
toda a estrutura administrativa, para as dependências de um tradicional colégio
católico na região central de Belo Horizonte. Houve tentativas malsucedidas,
devido a problemas de negociação de aluguel de imóveis, de criação de novas
unidades próximas da unidade Pampulha.

Em 2014 foi criada a Unidade III na região norte, próxima das Unidades I e II. O
novo campus é o maior e mais bem equipado da instituição, instalado em um
grande prédio de cinco andares, com estacionamento e acesso pelas duas vias
de acesso mais importantes do bairro. A ideia era abrigar todas as turmas de
Administração, Ciências Contábeis e Direito que funcionavam nas Unidades
Pampulha e Unidade 2, deixando somente os cursos de graduação tecnológica
para as Unidades I e II (cursos da área de saúde). A Unidade Pampulha foi
desativada. Foram implantados os cursos de Engenharia Civil e de Produção, que
teve a participação importante da coordenadora geral da instituição.

A Unidade II da instituição tem desenvolvido e oferecido cursos na área de saúde.
Além dos cursos mais antigos, como Enfermagem e Fisioterapia, a partir de 2013
a instituição começou a oferecer os cursos de graduação tecnológica em
Nutrição, Estética e Cosmética e bacharelado em Educação Física.
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4.1.2 Estrutura

A Instituição Beta possui, atualmente, quatro campi distribuídos em duas regiões
da Grande Belo Horizonte. Um deles se localiza na região central da capital e,
como foi descrito anteriormente, essa estratégia de localização se deu quando da
transferência de uma das unidades na região Sul para a central com o intuito de
oferecer mais comodidade em termos de acesso e atrair alunos que trabalham no
centro da cidade. Atualmente, abriga cursos de bacharelado em Administração de
Empresas, Direito e as graduações tecnológicas em Recursos Humanos e
Logística. Aproveita uma lanchonete do colégio, possui uma sala de informática,
sala de professores, sala de coordenação e secretaria de atendimento ao aluno, e
utiliza também dois auditórios do colégio em parceria, quadra de esportes, capela
– igreja. Não possui estacionamento para professores.

Os outros três campi situam-se na região norte de Belo Horizonte, em região de
grande densidade populacional e com características socioeconômicas de classe
D e C. Esses campi são denominados Unidades I, II e III.

A Unidade I, atualmente, abriga os cursos de graduação tecnológica em Recursos
Humanos e Processos Gerenciais e algumas disciplinas do curso de Nutrição e
Estética e Cosmética, além de possuir estrutura de atendimento para a
modalidade de cursos virtuais da mantenedora, denominado “Beta Virtual”. Tem
três andares e um pequeno estacionamento com capacidade para 15 veículos. A
maioria das salas de aula dispõe de sistema de ar-condicionado e tem
capacidade para até 40 alunos. Atualmente, o escritório do Departamento Pessoal
funciona nessa unidade, oriundo dos campi da região central, e operava lá até o
primeiro semestre de 2016. Possui uma lanchonete, um laboratório de
informática, secretaria de atendimento ao aluno, sala de professores, sala de
coordenação, serviços gerais e equipamentos de som e imagem que precisam ser
reservados com antecedência para uso em sala.

A dois quarteirões da Unidade I, a Unidade II abriga todos os cursos da área de
saúde já mencionados, além dos laboratórios, uma biblioteca especializada, sala
de professores, sala de coordenação, secretaria de atendimento ao aluno,
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gerente de unidade, não possui estacionamento, salas amplas e com arcondicionado. Possui dois andares. Em anos anteriores essa unidade também
abrigava outros cursos, como o de Ciências Contábeis, mas, devido à grande
procura pelos cursos da área da saúde, passou por uma reestruturação física,
implantação de novos laboratórios e atualmente atende somente aos cursos de
graduação tecnológica da área da saúde. Conta com elevador para deficiente
físico.

A Unidade III é o mais novo e maior campus da instituição e também o mais bem
equipado. Abriga os cursos de bacharelado em Administração, Ciências
Contábeis, Direito, Engenharia Civil e de Produção. Foi construído aproveitando a
estrutura que viria a ser um grande estacionamento coberto. Possui duas
entradas, a principal localizada na avenida principal da região, por onde os alunos
e o público geral têm acesso, e outra na avenida paralela, onde se tem acesso ao
estacionamento e a todo o prédio. O estacionamento é amplo e projetado com
todas as normas de segurança. O projeto do prédio foi elaborado e executado
como os padrões da mantenedora em todo o Brasil. Possui biblioteca ampla,
salas com ar-condicionado, laboratório de Engenharia, lanchonete e praça de
alimentação, salas de atendimento para estágios, salas amplas para professores,
coordenação, diretores, sala de gerência, xerox, auditório, sala de telefonia,
amplas áreas de circulação, estrutura para deficientes físicos e área externa para
circulação. Tem quatro andares e dois elevadores sociais. A estrutura física do
prédio, segundo entrevista do diretor, é aprovada pela Prefeitura e atende
plenamente à Lei de Uso e Ocupação do Solo e Combate a Incêndio.

Os cursos ativos e reconhecidos pelo MEC oferecidos pelas faculdades
atualmente são: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito, Gestão
de Processos Gerenciais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Logística,
Enfermagem e Fisioterapia. Os cursos autorizados e ativos são: Engenharia Civil,
Nutrição, Estética e Cosmética.

Os cursos ofertados não ativos são: Engenharia de Produção, Educação Física,
Serviço Social, Administração de Marketing, Gestão Comercial e Farmácia.
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A diferença jurídica entre as Faculdades A e B, denominadas associadas da
mantenedora, é de ordem de controle, ou seja, enquanto os proprietários
majoritários controlam a Faculdade A, os sócios, por sua vez, controlam a
Faculdade B.

Atualmente, a Faculdade A mantém cursos de bacharelado e graduação
tecnológica na Unidade Central, Unidade II e Unidade III. A Faculdade B mantém
também cursos de mesma natureza nas Unidades I, II e III.

No portal eletrônico da instituição, as Faculdades A e B são reconhecidas por um
único nome fantasia e o acesso de alunos e professores que atuam em A ou B
pode ser feito de forma intercambiável pelos links das duas faculdades
disponibilizadas no sítio. As faculdades ainda disponibilizam duas bibliotecas
virtuais 3.0 com acervo de mais de 8.000 obras, incluindo livros, artigos,
dissertações e teses, com tecnologia de simulação de leitura em tela.

De acordo com o Regimento das Faculdades A e B, disponibilizado no portal
eletrônico, os princípios da instituição são: formar profissionais de nível superior
nas diferentes áreas de conhecimento, para participar do desenvolvimento da
sociedade brasileira; desenvolver a pesquisa e a iniciação científica, visando
colaborar no avanço da ciência e da cultura; promover a extensão, aberta à
participação da população, para difundir as conquistas e benefícios resultantes
dos estudos sistematizados e investigações geradas na instituição; estimular a
criação cultural, por meio da promoção de eventos diversificados; desenvolver
atividades educativas, culturais, humanistas, técnicas e científicas que beneficiem
efetivamente a comunidade em que se insere; estimular o conhecimento dos
problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais; prestar
serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de
reciprocidade; promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e
técnicos que constituem patrimônio da humanidade; e transmitir o saber por meio
do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação.
A estrutura organizacional da Faculdade abarca os órgãos: conselho acadêmico e
diretoria. E os órgãos acadêmicos: coordenadoria de curso; colegiado de curso;
Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Comissão Própria de Avaliação (CPA).
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As faculdades ainda possuem os serviços técnico-administrativos, que são órgãos
de apoio ligados diretamente à diretoria e compostos pela diretoria, biblioteca e
administração (gerências de unidade, serviços de estágio supervisionado,
departamento de pessoal, secretaria de atendimento ao aluno, almoxarifado e
setor de informática - manutenção).

Quanto à atuação da instituição no contexto educacional brasileiro, diretores e
coordenadores

de

curso

relataram

que

a

instituição

tem

respondido

satisfatoriamente à abertura do ensino superior iniciada no final dos anos 90 e
aproveitou-se esse boom para focar no atendimento à população mais carente.
Está entre as primeiras no Brasil em número de matrículas. Diretoria e
coordenação de cursos divergiram entre a posição da instituição, entre segundo e
terceiro lugares, respectivamente.

De acordo com o diretor, a instituição prioriza o sistema tradicional de aulas
presenciais, mas com a modernidade das aulas de Educação à Distância (EAD) e
os cursos virtuais que atendem a todo o Brasil. Possui duas mantenedoras
financeiramente sólidas, porém, em Belo Horizonte, o nome da Faculdade não é
associado ao da mantenedora e, por isso, as Faculdades A e B ainda não
alcançaram reconhecimento de mercado compatível com o nome da mantenedora
em São Paulo.

Em Belo Horizonte, o ensino presencial tem sido reconhecido pelo mercado,
principalmente pelo bom desempenho de alunos nos exames do Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) e Ordem de Advogados do Brasil (OAB). O
aspecto positivo foi a obtenção de notas satisfatórias no ENADE, a saber: cinco
para o curso de Administração, quatro para o curso de Gestão de Recursos
Humanos e três nos demais cursos ofertados. As faculdades tinham previsão de
atender cerca de 4.000 alunos até o final de 2016, mas a crise econômica em
curso desacelerou significativamente essa projeção.

As perspectivas para o futuro são consolidar a instituição na região norte de Belo
Horizonte diante da elevada concorrência, implantar o ensino diurno, abrir
unidades em outro polo de grande demanda na região metropolitana de Belo
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Horizonte - Barreiro ou Cidade Industrial -, ser uma instituição referência na
capital, atender também às classes sociais A e B, que começam a despertar
interesse pela Faculdade, aprimorar formas de divulgação, criação de novas
unidades, ampliar a participação no mercado com a estratégia de preços,
diversificar cursos, ser líder em promoção de preços e criar formas para tornar o
nome das associadas (Faculdades A e B) mais conhecidos em Belo Horizonte.

4.1.3 A Mantenedora

A Universidade Beta iniciou suas atividades em 9 de novembro de 1988,
autorizada a funcionar em 1972, inicialmente com os cursos de Comunicação
Social, Letras, Pedagogia e Psicologia.

Segundo seu portal na internet, a mantenedora:

Tem como missão constituir-se num centro de geração e difusão do saber,
articulando as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, em
consonância com as demandas da sociedade contemporânea e do mundo
do trabalho, respeitando a diversidade e cultivando a solidariedade, a
inclusão, os valores humanos e a ética, visando à formação de cidadãos
qualificados e potencialmente aptos a contribuírem para o desenvolvimento
socioeconômico da sua região de influência (Portal da Mantenedora).
A seguir, alguns dados da mantenedora, de acordo com o portal:

a) Mais de 200 mil alunos matriculados em 2009;
b) 27 campi que englobam 65 unidades, pois alguns campi possuem mais de
uma unidade;
c) utiliza modernas instalações com o total de 741.000 m2de área construída;
d) 339 laboratórios da área da saúde;
e) 90

clínicas

(Psicologia,

Fisioterapia,

Enfermagem,

Odontologia,

Veterinária);
f) 171 laboratórios da área de humanas (Fotografia, Rádio e TV, Hotelaria);
g) 34 escritórios de assistência judiciária;
h) 174 laboratórios na área de exatas (Engenharia e Arquitetura);
i) 252 laboratórios de Informática;
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j) Mais de 547 mil atendimentos à comunidade em 2011.

Além de dados documentais, a descrição da IES Beta baseou-se na fala dos
dirigentes da instituição (diretor geral, coordenadora pedagógica e coordenadores
de cursos). Dessa forma, pode-se complementar os dados a partir da fala de
atores institucionais que atuam na gestão e conhecem a estrutura e a dinâmica da
IES. Foram utilizados aspectos analíticos considerados em estudos anteriores
(Cheethan & Chivers, 1998; Mendonça et al., 2012; Paiva, 2007).

4.1.3.1 Instituição Beta na visão dos dirigentes

Segundo os dirigentes da IES Beta, as primeiras turmas da Faculdade iniciaram
em 2003 e, a partir daí, houve considerável expansão tanto de matrículas como
de cursos novos na área de gestão (bacharelado e graduação tecnológica),
sempre com o intuito de atender a uma demanda de alunos de classes E, D e C,
já que a estratégia principal da instituição é a de preços.

Pelas características jurídicas das mantenedoras, a instituição sempre operou
com duas Faculdades, A e B, dada a forma de controle que os sócios majoritários
e

os

outros

sócios

escolheram

para

controlar

as

duas

faculdades,

respectivamente. As Faculdades A e B não são meramente nomes fantasia, mas
são propriedade de pessoas jurídicas distintas ligadas à mantenedora.

A IES Beta, segundo seus dirigentes, sempre se preocupou também em instalar
unidades em pontos estratégicos da cidade, a fim de atrair e manter alunos de
regiões mais carentes de atendimento de IES privadas em Belo Horizonte e
próximos dos principais corredores de transporte e do centro da cidade, como se
observa na seguinte narrativa: “Vamos levar [a IES Beta] para a região da Cidade
Industrial. Há demanda” (Dirigente 1).

A estratégia mais bem-sucedida em termos de crescimento de matrículas e
criação de novos cursos verificou-se na região norte da cidade, em virtude de
quatro fatores principais: grande densidade populacional dessa área, prevalência
de população de classes menos favorecidas economicamente, carências de IES

87

privadas na região e desenvolvimento econômico da grande região denominada
vetor norte, que abrange tanto a região norte da capital, quanto municípios da
região metropolitana, tendo o Aeroporto Tancredo Neves como um dos pontos de
atração de novos negócios. Um dos dirigentes relatou:

Em 2009, me fizeram a seguinte pergunta: o que eu achava de montar um
outro prédio. Eles [membros da mantenedora] sugeriram dois locais
extremos: Barreiro e Venda Nova. Já tinham estudado Belo Horizonte e
sabiam que os extremos são bem populosos (Dirigente 1).
Ainda sobre a expansão, o Dirigente 1 relatou: “em 2010, vieram novos cursos:
Marketing, RH. Houve um boom.”

Nesse sentido, a última investida econômica da IES Beta para mais atenção a
esses fatores descritos foi a implantação do novo campus, denominado Unidade
III, numa configuração de mercado mais atual, quando se verificou a implantação
de muitas outras IES na região.

De acordo com os relatos dos dirigentes, a preocupação da instituição também é
imprimir qualidade, tanto na sua gestão, quanto nos cursos oferecidos, incluindo
aí uma infraestrutura de ensino que se enquadra nas médias das IES em Belo
Horizonte. Algumas falas dos respondentes corroboram essa proposição: “vejo a
qualidade como necessária para a IES se firmar como referência no mercado de
Belo Horizonte” (Dirigente 1).

A infraestrutura é vista como um diferencial da IES, conforme retrata o seguinte
trecho:

Olha, essa infraestrutura, aqui, enche os olhos dos avaliadores do MEC. O
prédio está muito bem estruturado, está muito bem-acabado. Nós estamos
com equipamentos de primeiríssima. Nós temos equipamentos que
instituições federais não têm. [...] A biblioteca, os laboratórios de
informática e as salas de aula também são considerados adequados para
atender às exigências do MEC.
[...]
Nós temos bibliotecas virtuais com, aproximadamente, 9.850 títulos [...] Os
laboratórios de informática e o número de computadores são tidos como
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suficientes [pelo MEC]. A... quantidade de livros por aluno também. As
salas comportam até 60 alunos (Dirigente 1)
A Tabela 11 sumariza dados sobre a infraestrutura da IES Beta.

Tabela 11
Infraestrutura da IES Beta
Registros

Cursos
Ofertados
(D e CP)

Freq.

Cursos ativos - Faculdade A: Administração, Ciências Contábeis, Direito,
Gestão de Recursos Humanos e Logística.

1

Cursos Autorizados - Faculdade A: Engenharias Civil, Produção, Nutrição,
Serviço Social.

1

Cursos ativos - Faculdade B: Administração, Ciências Contábeis, Direito,
Engenharia Civil, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Educação Física,
Estética e Cosmética, Gestão de RH, Processos Gerenciais, Gestão
Comercial.
Infraestrutura que os avaliadores do MEC elogiam (Unid 2 e 3).

1
2

Muitas outras IES privadas não têm uma igual (equipamento e instalações).
Infraestrutura Duas bibliotecas virtuais 3.0.
Institucional Estrutura física satisfatória com laboratórios-padrão MEC, salas de 60 a 90
lugares, estrutura aprovada pela Prefeitura (uso de ocupação do solo e
(D e CP)
combate a incêndio).
Laboratórios de informática genéricos; biblioteca com suficiente número de
obras por aluno.
Fonte: Dados de pesquisa

1
2

1
1

Quanto ao contexto da instituição no país, os dirigentes enfatizam o fato de a
mesma estar associada à mantenedora, que figura entre as primeiras do país
como grupo econômico educacional.

Outro aspecto da IES Beta que um dos respondentes achou relevante mencionar
é que a instituição insiste em manter os dois modos, segundo ele, de ensino: o
tradicional e o moderno, porque não abrem mão do ensino presencial.

Quatro registros entre os sete entrevistados dirigentes informam a IES Beta como
tendo grande participação no mercado de ensino privado e atendimento à
população mais carente. Sobre a questão das perspectivas, os maiores registros
entre as falas dos dirigentes se deram em relação ao alcance das classes A e B e
o crescimento simultâneo ao projeto inicial de diversificação de cursos,
oferecendo também a qualidade do ensino. Para a IES se preparar para o futuro,
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dois registros abordam essa diversificação, enquanto registros unitários dizem
respeito à criação de novas unidades e a tornar o nome da associada mais
conhecido em Belo Horizonte. A Tabela 12 mostra os resultados dessa questão:

Tabela 12
Perspectivas e formas de preparação para o futuro

Perspectivas
para o futuro
(D e CP)
(C1 a C5)

Registros
Tínhamos um planejamento para 4 mil alunos, hoje será retomado após
crise econômica
Consolidação na região norte
Implantar ensino diurno

Freq.
1
1
1

Montar unidade na Cidade Industrial
Ser realmente uma instituição referência

1
1

Atingir as classes A e B; aprimorar a divulgação

2

Crescer e diversificar com qualidade

4

Melhorar a captação de alunos também de outras classes sociais
Criação de novas unidades
Ampliar a participação no mercado com, a estratégia de preço
Diversificação de cursos
Estratégia de financiamento e promoções
Abertura de novos campi
Tornar o nome da associada mais conhecido
Fonte: Dados de pesquisa.

Formas de
preparação para
o futuro
(D e CP)
(C1 a C5)

1
1
1
2
1
1
1

Os dirigentes citaram a influência dos seguintes fatores externos na dinâmica da
IES Beta: INEP, MEC, Sindicados (Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino SINEP).

Um dos dirigentes relatou: “[...] o sistema de avaliação do INEP, mudou [...], a
gente recebe as comissões e essa avaliação constante é favorável” (Dirigente 4).

Dois registros revelaram influências externas que promovem esforços de melhoria
na IES Beta, como as constantes visitas das comissões de avaliação do MEC, na
preparação dos PPCs e na preparação dos alunos para o ENADE, além de
ocorrências menores em torno da fiscalização do MEC em torno das contratações
de professores e o trabalho com eixos temáticos da educação. Percebe-se, então,
nesses relatos, que a IES Beta está interessada em atender aos requisitos de
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qualidade que essas instituições exigem, a fim de criar valor institucional no
mercado de ensino superior em Belo Horizonte.

Em relação à influência dos sindicatos, especialmente dos professores, o maior
número de registros (dois) se deu entre o papel fiscalizador e a redução dessa
influência no aspecto dos acordos da convenção coletiva quanto aos salários dos
professores. As dirigentes não reconheceram o sindicato dos professores como
tendo papel atuante de mobilização dos professores e identificaram estes com
pouco ou quase nenhum envolvimento político em torno de suas causas.
Registros individuais também indicaram o uso do sindicato para obter o benefício
de bolsas de estudo para os filhos.

Quanto à política de gestão de pessoas adotada pela IES Beta, a Tabela 13
apresenta os apontamentos obtidos:

Tabela 13
Política de gestão de pessoas
Registros
Freq.
Política geral: a IES Beta não tem uma política especifica, obedecemos às
1
normas trabalhistas

Política de
Gestão de
pessoas
(D e CP)
(C1 a C5)

Selecão: baseada no perfil profissional e na titulação. Professores
contratados por edital com critério de adequação do professor ao perfil do
aluno

4

Remuneração: quinquênio, decênio para professores e promoções à
coordenação

3

Remuneração: reenquadramento semestral de titulação

5

Remuneração: reembolso aos professores que se capacitam

1

Desenvolvimento: reuniões e cursos com todos os funcionários para
aprimorar o atendimento ao aluno
Desenvolvimento: reuniões de diretoria-coordenação pedagógica,
coordenação de curso-professores
Avaliação: há um processo de avaliação institucional que envolve alunos,
coordenadores, professores com feedback. Existe o momento adequado
para fazer avaliação global pela comissão permanente de avaliação.
Fonte: Dados da pesquisa.

1
1
1

Merecem destaque cinco registros que enfatizam a nova forma de seleção das
faculdades, que passa a utilizar em 2016 o Edital de Contratação. A seleção de
professores adota o critério da adequação do docente ao perfil do aluno atendido
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pela instituição. Para as políticas de desenvolvimento docente, cinco registros de
fala ressaltam as estratégias ao reenquadramento profissional por titulação, três
registros versam sobre políticas de remuneração por meio de concessão de
quinquênio e decênio aos docentes e um registro diz respeito ao reembolso
auferido aos docentes que participam de seminários e congressos. Um registro
realça as reuniões de coordenação com professores como única forma de
promover desenvolvimento dos docentes. Sobre a avaliação, um registro lembrou
a avaliação institucional realizada por alunos com feedback dos coordenadores e
a avaliação global pela CPA. Um registro de fala interpreta que a Instituição Beta
não possui política específica de gestão de pessoas, cabendo-lhe apenas seguir a
legislação trabalhista.

Paiva e Melo (2009), ao ilustrarem as mudanças no ensino superior nas duas
últimas décadas, marcadas pelo avanço no neoliberalismo, promoveram o
ajustamento das universidades à nova ordem regida pelos princípios da
racionalidade técnica e um remodelamento da educação via Leis de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), LDB-96. As autoras apresentam os
dados do INEP (2000-2007) que sintetizam os impactos na educação superior:
ampliação da oferta de vagas, aumento da relação docentes/discente, aumento
das IES privadas e dos professores em atuação, decorrendo daí sobrecarga de
trabalho dos docentes ao mesmo tempo em que se verifica uma tendência a mais
profissionalização dos professores.

Diante desse quadro, as autoras denunciam o fenômeno da reificação do trabalho
docente, o que vai implicar as formas de concepção e execução do seu trabalho
e, principalmente, as políticas e práticas de gestão de pessoas adotadas pelas
instituições nesse contexto.

Os atores entrevistados apresentaram formas diversificadas que a Instituição Beta
promove para o aprimoramento pedagógico dos professores. Essa dispersão de
registros pode indicar falta de uma política consistente para o desenvolvimento
pedagógico dos docentes. Dois dirigentes consideram que o aprimoramento
pedagógico fica a cargo do professor e depende de sua iniciativa.
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Charlier (2001) faz uma crítica do postulado do professor como decisor em sala
de

aula,

ou

seja,

aquele

que

toma

decisões

baseado

em

padrões

preestabelecidos. Ao contrário, não é o professor quem controla a situação, mas é
a situação que controla o professor. Cabe ao professor desenvolver e aplicar
esquemas de ação que permitam ser efetivo naquela situação imediata.

O aprimoramento pedagógico, ao ficar a cargo da iniciativa do professor,
corrobora dois aspectos implícitos nas respostas dos atores entrevistados: a de
que o aprendizado pedagógico não encontra uma política própria e sistematizada
na instituição, mas pode ser potencializado pela autonomia do professor ao gerir
seu trabalho.

4.1.3.2 Instituição Beta na visão dos docentes

Inicialmente, faz-se necessário apresentar os dados demográficos da pesquisa,
expressos na Tabela 14.
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Tabela 14
Caracterização dos respondentes
Prof.

Sexo

Faixa
etária

Estado
civil

Nível de atuação

Orientadorr

P1

M

46-50

Casado

Bacharel

NÃO

P2

M

41-45

Casado

Bacharel

SIM

NÃO

SIM

P3

M

46-50

Casado

Tecnólogo/bacharel

SIM

NÃO

SIM

P4

F

36-40

Casado

Tecnólogo/bacharel

NÃO

NÃO

NÃO

P5

M

51-55

Casado

Especialização

SIM

NÃO

SIM

P6

F

31-35

Casado

Tecnólogo

SIM

NÃO

SIM

P7

M

> 60

Casado

Bacharel

SIM

NÃO

NÃO

P8

M

51-55

Casado

Bacharel

NÃO

NÃO

SIM

Bacharel

Atividade Outra atividade
adm.
produtiva
NÃO

SIM

P9

M

36-40

Solteiro

P10

M

41-45

Casado

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

P11

M

41-45

Casado

Tecnólogo/bacharel

NÃO

NÃO

SIM

P12

M

36-40

Divorciado

Bacharel

NÃO

NÃO

SIM

P13

M

P14

M

31-35

Solteiro

Tecnólogo/bacharel/espec

SIM

NÃO

NÃO

51-55

Solteiro

Tecnólogo/bacharel/espec

NÃO

NÃO

SIM

P15
Coord.(Dirig)

M

41-45

Casado

Bacharel/espec

SIM

SIM

SIM

C1

M

46-50

Casado

Bacharel

SIM

SIM

NÃO

C2

F

41-45

Divorciado

Bacharel

SIM

SIM

NÃO

C3
Dirig.

F

41-45

Casado

Bacharel/especialização

SIM

SIM

SIM

D

M

Casado

-

NÃO

SIM

NÃO

CP
F
Casado
Fonte: Dados da pesquisa

-

NÃO

SIM

NÃO

Tecnólogo/bacharel/espec

Alguns aspectos merecem destaque, a saber: a amplitude na distribuição etária
dos pesquisados; a quantidade expressiva de professores que possuem outra
atividade profissional além da docência. Esses aspectos sinalizam características
pessoais distintas, o que, certamente, influencia as expectativas e percepções
acerca do exercício da docência.

A descrição da IES Beta também envolveu a visão dos professores e contemplou
aspectos da estrutura institucional, a influência de atores externos, a relação com
a mantenedora, alternativas institucionais e dos próprios professores para o
aprimoramento das práticas pedagógicas adotadas e os desafios ao lidar com os
docentes.
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A Tabela 15 apresenta os principais registros quanto a esse aspecto:

Tabela 15
Estrutura da instituição
Registros

Freq.

[Sobre a unidade 3] Estrutura excelente; uma das melhores estruturas
do mercado: biblioteca, estacionamento, ar-condicionado nas salas
Falta laboratório de informática equipado para o curso de Contábeis.
Boa estrutura, adequada, nível médio.
Estrutura da Pode melhorar muito, por exemplo, a biblioteca centralizada, divisórias
Instituição de sala, não ter data show por sala, mas no geral a estrutura física é
boa.
(P1 a P15)
Estrutura muito boa. O conforto melhorou muito.
Estrutura simples, mas que atende. Depende da unidade. A unidade 3 é
complexa, tem estrutura melhor.
Estrutura está de acordo com o valor da mensalidade

2
2
5
5
2
2
1

Fonte: Dados da pesquisa.

Quanto à estrutura da IES Beta, cinco professores, dos 15 entrevistados, a
destacaram como tendo boa estrutura e nível médio. E dois disseram que é muito
boa, tendo o conforto melhorado consideravelmente nos últimos semestres,
principalmente com a construção da Unidade III. Outros dois registros
consideraram

a

estrutura

excelente,

uma

das

melhores

do

mercado,

principalmente em função do conforto para alunos e professores proporcionado
pela infraestrutura. E dois responderam que a estrutura é simples nas outras
unidades, mas que atende aos requisitos mínimos. Professores de Contábeis
sublinharam a falta de laboratórios equipados para aulas específicas do curso e
um registro indicou que a estrutura média das faculdades está compatível com o
valor das mensalidades praticadas.

Eu não acho a estrutura dessa faculdade ruim não. Eu acho boa. Eu acho
que tem muita coisa que poderia ser bem melhor. Mas com relação à
organização das salas, a disponibilizar materiais que a gente solicita, eu
acho o pessoal aqui realmente muito solícito, com relação aberta. A
estrutura, óbvio, poderia ser bem melhorada (Professor 6).
É interessante observar que nenhum dos respondentes enfocou aspectos da
estrutura, como os valores, cultura, organização e gestão, políticas pedagógicas,
gestão de pessoas, estrutura de pesquisa e extensão, etc. Um indicativo dessa
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ausência de considerações nessa linha sugere que os professores estão mais
preocupados com os aspectos operacionais do cotidiano e de ensino, na
consecução das aulas, infraestrutura e de cumprimento dos objetivos do semestre
letivo, em detrimento de fatores de desenvolvimento próprios do meio acadêmico
ligados a pesquisa, extensão e desenvolvimento de processos voltados para o
ensino e aprendizagem.

Um dos níveis de análise integrante do modelo de desenvolvimento de
competência de Paiva (2007) é denominado “contexto de trabalho”, que envolve o
cotidiano, a estrutura e a infraestrutura de trabalho dos professores. Nesse
sentido, percebe-se nos registros de fala dos professores que esse fator contribui
satisfatoriamente para o trabalho dos professores e não foi relatado qualquer
aspecto inibidor ou obstáculo mais contundente para o aprimoramento de
competências.

Quanto à atuação dos sindicatos, a Tabela 16 mostra os seguintes registros de
fala dos professores:

Tabela 16
Atuação dos sindicatos
Registros
Sindicato não influencia minha atuação

Frf
12

Sindicato pouco atuante
Sindicato dá autonomia
Sindicato apenas me envia proposta de cursos, palestras, etc.
Nunca precisei do sindicato
Uso o sindicato apenas para bolsa dos filhos
Fonte: Dados da pesquisa.

1
1
2
1
1

Atores externos
– Sindicato
(P1 a P15)

Nota-se que 80% do total de professores entrevistados responderam que não há
influência alguma do mesmo na dinâmica da atividade docente. Um registro
indicou a baixa atuação do sindicato e dois consideram a função meramente
informativa do órgão, divulgando palestras, cursos, etc.

Para Paiva (2007), um dos atores importantes que ajudam e promovem a
manutenção das competências do professores, principalmente as coletivas, são
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as instituições de interesse coletivo, entre eles os sindicatos. Os dados obtidos
nesta pesquisa demonstram que esse ator é insipiente ou quase inócuo nesse
processo em relação à IES Beta.

Quanto às relações da IES Beta com a mantenedora, os professores
apresentaram os seguintes registros de fala contidos na Tabela 17.

Tabela 17
Relações da IES Beta com a mantenedora
Registros
A mantenedora é a razão de a Faculdade crescer

Relação com a
Mantenedora
(P1 a P15)

Sempre tem um ponto a melhorar, hoje temos um campus de qualidade
(Unidade 3)
Centralizada
Relação matriz-filial engessada, inflexível
Não sei comentar sobre a relação com a mantenedoroa
Cumprimos regras da mantenedora, pouco suporte em termos de
infraestrutura e qualificação dos professores
Distante em relação ao docente - pouca interação
Poucas informações da mantenedora

Mantenedora faz o trabalho de divulgação dos cursos
Relação de controle - dependência, submissão hierárquica
Relação que não atrapalha - saudável; basta seguir as regras
Restringe-se a questões de DP
Vantajosa porque algumas coisas já vêm prontas, provas, EAD, etc.
Fonte: Dados as pesquisa.

Freq.
1
1
2
4
1
1
2
2
1
3
2
1
1

Segundo grande parte dos professores respondentes, as relações da IES Beta
com sua mantenedora é marcada pelo controle e centralização das decisões.
Quatro registros indicaram que a gestão da matriz é “engessada” e inflexível; três
registros ressaltam a relação de controle, submissão e dependência da IES Beta.
Repostas com menores ocorrências (duas) reportam que a relação tem sempre
pontos a melhorar, os professores têm poucas informações da mantenedora,
acarretando distanciamento entre os atores. Registros unitários dizem respeito à
relação dos professores com a mantenedora reduzida às questões de interesse
trabalhista, divulgação dos cursos em mídias. Uma ocorrência observa que a
relação se dá meramente no cumprimento de normas; e um registro indica não
sabe comentar sobre essa relação.
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Diante dessas descrições, pode-se concluir que a influência da mantenedora no
sentido de contribuir para a construção de competências docentes é incipiente,
deixando o professor como o principal protagonista nesse processo. Como se
pode depreender das seguintes falas, a mantenedora parece centralizadora e
distante:

Eu acho que poderá descentralizar um pouco mais. Mas, eu entendo que
é... sendo uma... uma relação matriz-filial, não tem como (Professor 3 ).
A mantenedora coloca muitas regras para serem cumpridas. Poderia dar
um suporte maior, tanto nesse aspecto de infraestrutura, quanto à
qualificação profissional dos professores (Professor 11).
As seguintes opiniões foram dadas por dois docentes: “o que eu vejo é que na
verdade muitas coisas são bem inflexíveis com relação à mantenedora, o que às
vezes atrapalha um pouco. Inflexíveis. Vem de cima pra baixo, engessado [...]”
(Professor 5); e “eu considero assim, eu acho que nós, professores, não
conseguimos enxergar muito essa interação, a não ser que a gente tem uma
interação maior na área de DP. A interação com a mantenedora fica muito a nível
estratégico [...]” (Professor 8).

Segundo Paiva (2007), em seu modelo analítico-conceitual, o ambiente de
trabalho é um nível de análise que engloba as macrodiretrizes da instituição que
delimitam ou favorecem a atuação dos professores e seu desenvolvimento. As
relações com mantenedora traduzem as determinações e possibilidades desse
ambiente, que por sua vez contribuem ou inibem o aprimoramento de
competências pelo professores.

Em relação às alternativas institucionais para o desenvolvimento de práticas
pedagógicas, a Tabela 18 exibe os registros de falas:
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Tabela 18
Alternativas Institucionais para o desenvolvimento de práticas pedagógicas na
visão dos professores
Registros
Bolsa para cursar pós-graduação (especialização)
Reuniões com a coordenação (há uma preocupação constante da
coordenação)
Técnicas pedagógicas e recursos da instituição
Alternativas
institucionais
Não existe. A instituição não orienta nem promove. Fica a cargo do
para o
professor
desenvolvimento Afastamento para quem cursa mestrado
de práticas
Deixa a desejar: seminários
pedagógicas
(P1 a P15)
Reenquadramento acadêmico
Incentivo para fazer pós-graduação
Feiras, palestras, teatros, atividades extraclasse, etc.
Autonomia do professor
Fonte: Dados da pesquisa.

Freq
.
3
4
1
7
1
2
1
1
2
1

As alternativas institucionais para o desenvolvimento de práticas pedagógicas
foram consideradas insuficientes ou inexistentes para mais da metade dos
professores entrevistados (nove registros). A instituição promove feiras, palestras
e atividades extraclasse na opinião de dois professores. E um professor
mencionou o reenquadramento de titulação como a única forma institucional de
incentivo pedagógico. As reuniões foram destacadas em quatro registros, com as
coordenações de curso como a forma mais presente para contribuir para esse
desenvolvimento. Registros únicos dizem respeito ao incentivo para cursar pósgraduação e à utilização de recursos da instituição, como equipamento, auditório,
laboratório de informática e biblioteca. Apesar de somente um professor
mencionar a autonomia para trabalhar como forma de aprimoramento
pedagógico, o conjunto de respostas da grande maioria dos entrevistados
salientou também esse aspecto. Ou seja, a incipiência de programas e
alternativas institucionais orientadas para o desenvolvimento de práticas
pedagógicas leva o professor a procurar meios individuais para esse fim no dia a
dia de sua atuação: “[O professor] ele vai buscar esse aprimoramento. A partir de
sua perspectiva pedagógica, de sua capacitação, das dificuldades que os alunos
apresentam, você é quem vai buscar as alternativas?” (Professor 5).
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A Tabela 19 mostra as alternativas que o professor utiliza para desenvolver
práticas pedagógicas e seus respectivos registros:

Tabela 19
Alternativas do professor para o desenvolvimento de práticas pedagógicas
Registros
Adaptação ao público
Pedir para o aluno fazer um resumo da aula ("cola")
Exercícios extra para alunos abaixo da média
Focar no aluno "deficiente"
Técnicas pedagógicas de incentivo e oportunidade: colocar o aluno para
liderar e executar algo
Alternativas do Cursos on-line
professor para o Atualização com leituras
desenvolvimento Abordar mais de perto o aluno com formação básica deficiente
de práticas
Adequar a disciplina à turma, contextualizar
pedagógicas
(P1 a P15)
Reciclar conteúdo, recursos e forma de avaliação
Balancear teoria e prática
Ver vídeos e fazer cursos
Relacionar com professores de outras instituições
Trazer a realidade do mercado de trabalho para a sala
Não busco mais academicamente
Uso de metodologias aprendidas no mestrado
Fonte: Dados da pesquisa.

Freq
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
1

Percebe-se a grande variedade de alternativas utilizadas pelos professores, tais
como “pedir para o aluno fazer um resumo da aula (‘cola’)” e um registro negativo
”não busco mais academicamente”. Seis registros tratam da ideia da adaptação
ao aluno com deficiência de formação escolar. Com isso, mais uma vez evocando
o modelo analítico de Paiva (2007), o nível de análise “contexto imediato de
trabalho” na IES Beta é peculiar no tocante ao perfil de aluno e pode estar
contribuindo diretamente para a utilização de variadas técnicas de natureza
pedagógica pelos professores.

Nessa linha, ao tratar do perfil do aluno da IES Beta, sete professores indicaram a
deficiência de formação básica como desafio para lidar com esses discentes e
cinco professores o desafio de motivar e despertar interesse. Dois registros de
professores citaram como desafios o aspecto do comportamento e disciplina dos
alunos, a conscientização sobre os objetivos do curso, esforço, uso do tempo e
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sentido da formação profissional. E mais dois professores disseram não encontrar
desafios. Com isso, e somado a outros registros, como o desafio de salas lotadas
e alunos que trabalham durante o dia e chegam cansados em sala de aula, podese inferir que o conjunto desses desafios se encontra na deficiência de formação
básica que os discentes possuem ao chegar ao ensino superior.

Uma das respostas de um professor ilustra essa realidade:

O desafio é aquela primeira pergunta que foi feita inicial. É... alunos que
vêm de escolas públicas, né... que têm pouco conhecimento é... as
escolhas públicas, elas a técnicas não trazem, não preparam esse alunos
pra Faculdade, né? Você vê problemas seríssimos de português,
matemática. Problema de leitura, né? Então, o que que a gente tem que
trabalhar, fazer um trabalho paralelo para ajudar esses alunos, né?
(Professor 1)
Com o intuito de favorecer a compreensão do cenário de pesquisa, o roteiro de
entrevista contemplou questões acerca do contexto e da atuação dos professores.

A Tabela 20 apresenta os registros de fala obtidos:
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Tabela 20
Registros de falas: contexto do ensino superior no Brasil (P1 a P15)
Registros
Os alunos hoje buscam o conhecimento e são mais informados

Freq

Questão

1

Cortes de gastos na educação/ financiamento

7

Ampliação na oferta de vagas, cursos e demanda de professores

1

Defasagem na formação básicas dos alunos

5

Despreparo das instituições de ensino superior

1

As formas de ingresso do aluno nas IES - facilidades

1

Necessidade maior dos profissionais por especialização

1

O perfil socioeconômico-demográfico do egresso

1

Adaptar os conteúdos aos alunos despreparados

4

Conscientizar o aluno sobre a importância de um curso superior

2

Adaptar às novas condições do ambiente e avanços tecnológicos

1

Alinhamento entre teoria e prática

3

Conteúdos X duração dos cursos

1

Deficiências de formação pedagógica do professor

1

Conhecimento amplo do mercado

1

Entregar profissionais e líderes capacitados para o mercado

2

Motivar o aluno que já atua no mercado

2

Imaturidade e falta de perspectivas do aluno

2

Focar mais na prática

1

Trazer a realidade do mercado aos alunos

2

Valoriza-se o título em detrimento das habilidades pedagógicas

1

Falta de valorização do professor

3

Falta investimento do governo em pesquisa e no ensino básico
Diminuição da exigência da qualificação do professor
A baixa qualificação dos profissionais é ligada à baixa qualidade
dos professores

1
1
1

Falta de perspectiva do professor nas mudanças na educação

1

Mais exigência das IES quanto ao preparo dos professores/titulação

2

O professor tem papel crítico em formar profissionais

1

Alunos que querem tudo "mastigado"

1

O professor tem a responsabilidade de conduzir as mudanças

1

Hoje o professor é mais respeitado pelos alunos

1

Não atua

12

Atua/concilia sem problemas
3
Não

3

Sim/ consigo conciliar

11

Sim/ difícil conciliar
Fonte: Dados da pesquisa.

1

Quais as mudanças, na
sua percepção, estão
ocorrendo no cenário
educacional brasileiro
que afetaram a atividade
docente?

Quais são os desafios
dos professores que
atuam em cursos de
formação gerencial em
instituições privadas no
atual contexto?

Como o Sr(a) vê a
atuação do professor de
ensino superior no atual
contexto brasileiro

O(A) sr(a) atua em
outras instituições de
ensino superior?
O(A) sr(a) atua em outras
instituições de ensino
superior?
O(A) Sr(a) tem outras
atividades além da
docência? Como concilia
as atividades?
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Em relação às mudanças no cenário educacional brasileiro que afetaram a
atividade docente, foram mencionados com mais frequência: cortes de gastos na
educação/ financiamento e a defasagem na formação básicas dos alunos.

Acerca dos desafios enfrentados pelos professores que atuam em cursos de
formação gerencial em instituições privadas, destacaram-se: adaptar os
conteúdos aos alunos despreparados e o alinhamento entre teoria e prática.

No que se refere à percepção dos pesquisados sobre a atuação do professor de
ensino superior no atual cenário brasileiro, foram mencionados com mais
frequência: falta de valorização do professor e mais exigência das IES quanto ao
preparo dos professores/titulação.

A maioria dos pesquisados exerce outras atividades profissionais além da
docência e não vê problemas em conciliar suas atividades. Contudo, apenas três
deles atuam em outras instituições de ensino. Nota-se que expressiva quantidade
de docentes não atua apenas no ambiente acadêmico, desempenhando funções
em outros tipos de organizações. Esse aspecto é relevante na medida em que
possuem experiência de mercado que lhes favorece o estabelecimento de
conexões entre teoria e prática.

A Tabela 21 apresenta os principais registros concernentes aos desafios do
professor.
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Tabela 21
Desafios do professor em relação ao discente
Alunos com deficiência de formação básica

7

Motivar e despertar interesse

5

Não encontra desafios

2

Tempo X objetivos do programa
Desafios
ao lidar
Conscientizar sobre a formação profissional, objetivos dos cursos, aproveitamento
com os
do tempo, esforço
discentes
Comportamento e disciplina
(P1 a P15)
Adequação à diferença de pensamentos e linguagem

1
2
2
1

Salas muito cheias

1

Alunos que trabalham o dia inteiro e chegam cansados

1

Média de pontuação alta da instituição
Fonte: Dados da pesquisa.

1

No entanto, como se pode depreender dos registros na Tabela 22, que descreve
as respostas à pergunta “estratégias para aprimoramento da relação ensinoaprendizagem”, apenas um registro identificou a necessidade de abordar a
deficiência de formação básica do aluno. A maioria dos registros diz respeito a
técnicas e estratégias gerais utilizadas para qualquer perfil de aluno.
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Tabela 22
Estratégias para o aprimoramento do ensino e aprendizagem
Registros
Trabalhar disciplinas básicas

1

Promover participação de professores externos

1

Trabalhar com exercícios, estudos de casos

3

Utilizar recursos audiovisuais

2

Fazer os alunos produzirem conteúdos

1

Empresa em sala – simulações

1

Utilizar artigos acadêmicos com estudo de caso

2

Aliar teoria e prática

2

Familiarizar os alunos com os gêneros de texto acadêmico

1

Conscientizar para a vida profissional
Estratégias para
aprimoramento Desafios e investigação de problemas
da relação
Extrapolar o conteúdo
ensinoaprendizagem Usar recursos digitais, internet, celular, tablets
(P1 a P15)

Fq.

1
1
1
1

Estudos de casos

2

Seminários temáticos

2

Contrato acadêmico: prazos, metas, objetivos

1

Dinâmicas e apresentação de grupos

3

Autocrítica das provas elaboradas

1

Buscar feedback dos trabalhos

2

Pontuação diferenciada, aula depois das provas finais, padronização de
atividade, acionar o aluno sem inibir, priorizar alunos que têm performance
melhor em prova escrita, criar técnicas para segurar o aluno em sala
Fonte: Dados da pesquisa.

1

4.2 Identificação das competências docentes

Esta seção refere-se ao segundo objetivo específico da pesquisa, que trata das
competências docentes requeridas na Instituição Beta.
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4.2.1 Competências requeridas: visão dos dirigentes

A Tabela 23 descreve os registros da noção de competências docentes que os
dirigentes mencionaram, suas frequências, bem como a classificação conforme as
subcategorias utilizadas por Mendonça et al. (2012).

Tabela 23
Conceito de competências na visão dos dirigentes (D, CP, C1 –C5)
Subcategorias
Cognitiva

Registros
Freq
O professor só "entra" agora no mínimo como especialista: formação
1
Domínio teórico e prático
2
Professor com habilidade em lidar com a diversidade de alunos:
formação, posição socioeconômica, ocupação, etc.
1
Professores que tenham experiência prática - cursos tecnológicos
1
Conhecimento na área de formação
2
Buscar novas técnicas de ensinar, tecnologias
1
TOTAL:8

Funcional

Competência adquirida ao longo do trabalho, competência técnicas e
habilidades práticas
Saber lecionar
Ser organizado
Buscar a qualidade nas aulas
Diferenciar
Saber executar
TOTAL:8

Comportamental/
pessoal

Professor que saiba relacionar-se com os alunos
Saber o conteúdo, relacionamento, administração
personalização
Relacionamento com o aluno
Ser tolerante
Liderança
Saber motivar

2
2
1
1
1
1
1

de

conflitos,
1
1
1
1
1
TOTAL:6

Ética

Política

Professor com habilidade em lidar com a diversidade de alunos:
formação, posição socioeconômica, ocupação, etc.
Ser comprometido
Atender o lado social do aluno
Envolvimento
Engajamento nos projetos da faculdade
Lidar com situações diversas dos discentes
TOTAL: 7
Não houve registros TOTAL:0

Metacompetências Criatividade
Fonte: Dados da pesquisa.

1
2
1
1
1
1
0
1

A grande maioria dos respondentes procurou relatar aspectos que envolvem a
competência docente, sem se ater a um conceito ou abordagem técnico-científica
específica do termo. As respostas dividiram-se entre aspectos sobre o perfil de
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professores que os entrevistados atribuem à competência e os saberes que o
professor precisa trazer ou desenvolver em seu repertório ao longo do tempo.

Merecem destaque os registros ligados ao perfil dos professores e saberes que
estão próximos da subcategoria “comportamental/pessoal” de Mendonça et al.
(2012). Em segundo lugar, nos registros aparece a subcategoria “funcional” de
competências, seguida da “cognitiva”. Esses dados podem significar que os
dirigentes estão mais preocupados com o relacionamento dos professores como
alunos da instituição, os quais possuem um perfil específico, e também com a
eficiência operacional do seu trabalho (competência funcional). A competência
cognitiva vem em terceiro lugar, demonstrando também sua grande importância
nas falas dos respondentes. Em menor número de registros aparecem as
competências ética e política.

A seguir, têm-se três falas que ilustram, respectivamente, as competências
comportamentais, funcionais e cognitivas requeridas dos professores da IES Beta,
na visão dos dirigentes:

[o professor deve] ser uma pessoa que dê conta de lidar com essa
diversidade. Lidar com um aluno que trabalha durante o dia todo e que já
estudou há muito tempo, fez ensino médio há mais de 10 anos e está
retomando, motivar um aluno que trabalha o dia todo e vem à noite estudar
(Dirigente 2).
[...] buscar qualidade das aulas, trabalhar de formas diferentes dentro de
sala de aula, aí usando recursos técnicos do data-show, é, a gente tem
atividades extraclasse, tipo é... atividades complementares. Nós temos o
próprio APS [Atividades Práticas Supervisionadas) que é um conjunto de
atividades práticas supervisionadas com o foco voltado para as empresas
[...](Dirigente 7).
Um professor que tem o domínio, teórico e prático, da disciplina porque
nós temos os cursos de tecnologia que são cursos de rápida duração, pois
o aluno está muito preocupado com o que ele vai fazer do mercado
(Dirigente 3).
As respostas, dos dirigentes, que dizem respeito às competências requeridas dos
professores não se distanciaram muito daquelas que se referiam à noção de
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competência. A Tabela 24 relaciona esses registros e sua classificação nas
subcategorias do modelo de competência de Mendonça et al. (2012).

Tabela 24
Competências requeridas dos professores na visão dos dirigentes (D, CP; C1-C5)
Subcategorias
Cognitiva

Funcional

Comportamental/
Pessoal

Ética

Política

Registros
Freq
Conhecimento na área de formação
1
Experiência profissional também comprovada em sala de aula (por
indicação ou banca)
1
Saber trabalhar com as disciplinas de forma mais prática
1
Domínio técnico do conteúdo
1
Vivência profissional
1
TOTAL: 5
Capacidade didática
1
Vinculação da formação com a disciplina ministrada
1
Capacidade em cumprir prazos
1
Organização
1
Organização pessoal
1
Formar o aluno líder e empreendedor
1
Saber executar procedimentos institucionais
1
TOTAL: 7
Relacionamento
2
Inteligência emocional
1
Gostar do que faz
1
Liderança
1
Motivar e estimular o aluno
1
TOTAL: 6
Comprometimento com o ensino
1
Comprometimento com as exigências da instituição
1
Saber lidar com as situações dos alunos carentes
1
TOTAL:3
Não houve registros TOTAL:0 0

Metacompetências
Fonte: Dados da pesquisa.

Não houve registros

0

Nesse conjunto de registros baseados nas competências requeridas dos
professores na visão dos dirigentes da IES Beta, a competência funcional aparece
com mais frequência, seguida pela competência funcional. No entanto, o
significado desses dados não altera muito, no sentido de que os dirigentes ainda
valorizam o relacionamento com o aluno e a execução eficiente das tarefas de
natureza docentes mais importantes do que fatores éticos e políticos de sua
atuação. Para exemplificar esses dois tipos de competência, como indicam as
seguintes falas relacionadas aos aspectos funcionais e comportamentais das
competências: “capacidade didática, conhecimento da área da formação e dento
do conteúdo [...]” (Dirigente 1) e “ah! Primeiro tem que ter capacidade de
relacionamento interpessoal, equilíbrio emocional ou inteligência emocional. Isso
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é extremamente importante porque a gente lida com alunos muito carentes”
(Dirigente 3).

A razão dessa baixa frequência de registros que dizem respeito às competências
ética e política pode ter resultado da situação atual. Alguns dirigentes afirmaram
não terem tido muito problemas recentemente com a atuação ética dos
professores e, ao mesmo tempo, sem muita interação com outras demandas da
instituição, como negociação de interesses e de execução de processos,
trabalhos das comissões e reuniões.

4.2.2 Competências requeridas: visão dos professores

A Tabela 25 relata os resultados dos registros de fala e suas respectivas
frequências referentes à noção de competência expressadas pelos professores
da IES Beta, bem como sua classificação nas subcategorias de competências de
Mendonça et al. (2012):

Tabela 25
Conceito de competência na visão dos docentes (P1 a P15)
Subcategorias
Cognitiva

Registros
Capacidade para formar profissionais
Habilidades técnicas e conceitual
Vivência profissional
Capacidade de exemplificar o conteúdo
Produzir conhecimento
Habilidades adquiridas durante a carreira
Conhecimento adquirido em cursos de mestrado
Capacidade de contextualizar o conteúdo
Aliar teoria e prática

Funcional

Oratória
Dinamismo
Competências para utilizar recursos didáticos
Domínio de práticas pedagógicas
Domínio de conhecimentos derivados da prática
Abertura para o ambiente de trabalho

Comportamental/pessoal

Responsabilidade e dedicação
Relacionamento com o aluno
Tornar a aula mais agradável
Carisma
Ensinar e motivar

Freq
1
6
3
1
1
1
2
1
1
TOTAL: 17
1
1
1
6
1
1
TOTAL: 11
1
2
1
1
1
TOTAL: 6
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Ética

Avaliação imparcial
Reconhecer deficiências

1
1
TOTAL: 2

Política
Metacompetências
Fonte: Dados da pesquisa.

Não houve registro

0

Não houve registros

0

Os registros apresentados trazem uma grande diversidade dos tipos de saberes,
habilidades, conhecimentos práticos e comportamentos ligados à atuação
docente. Não foi respondido item referente a um conceito mais elaborado sobre
competência profissional ou competência docente. Entretanto, seis registros, dos
15 professores entrevistados, referiram as habilidades técnicas e conceituais
como definição de competência. Essas duas habilidades expressam a
necessidade dos professores de aliar a teoria com a prática das disciplinas em
sala de aula, características imperativas nos cursos de natureza gerencial, que se
inserem nas chamadas ciências sociais aplicadas. Outro registro também
notificou os aspectos de aliar teoria e prática, conforme a Tabela 25.

Dessa forma, Baeta e Lima (2007) ratificam o fato de que a Administração é uma
ciência nova e, por essa razão, incorpora o dinamismo da sociedade
contemporânea marcada pela mudança constante. É também uma ciência social
aplicada e a formação do profissional competente exige aproximação com as
novas tecnologias e ferramentas de gestão, sempre em direção à obtenção de
resultados por meio de pessoas.

Ainda em relação à aproximação da teoria com a prática, Perrenoud (1999, p. 7)
define competência como “uma capacidade de agir eficazmente em um
determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a
eles”.

Nunes e Ferraz (2005) descrevem como a noção de competência foi aos poucos
sendo incorporada na formação dos estudantes no Brasil. As autoras relatam as
mudanças que a reforma no Brasil apresentou desde 1996, concretizadas na
elaboração das Leis de Diretrizes e Bases da Educação (Brasil, 1996) e na
formulação dos Planos Curriculares Nacionais (PCN), em todos os níveis da
educação. Para os cursos de nível superior, especialmente Administração, o
Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior
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(CNE/CES nº 0146/2002 – Brasil, 2002) estabelece as DCNs para 11 cursos,
incluindo Administração (Brasil, 2004).

Com

isso,

observa-se

nítida

noção

de

competências

profissionais

do

administrador nas orientações das DCNs. Estas revelam um perfil de formando
que consegue aliar os conhecimentos científico, técnico, social e econômico, ao
mesmo tempo em que sabe articulá-los e ainda construir habilidades para
atualizar os novos conhecimentos nas situações que são requeridas e nos vários
segmentos de sua atuação (BRASIL, 2002).

As duas falas seguintes dizem respeito a esse aspecto do conceito de
competência: “em Recursos Humanos a gente considera dois conceitos básicos
para um bom profissional: técnica e habilidade conceitual” (Professor 3) e ”acho
que competência docente é tudo aquilo que ele [o professor] tem de
conhecimento teórico. No nosso caso, que é um ensino tecnológico, de
conhecimento prático da vida real, da vida profissional” (Professor 14).

Outros seis registros de professores indicaram o conceito de competência como
sendo a capacidade didática ou de “transmissão de conhecimentos”.

Os aspectos ligados ao conceito de competência, quando classificados no modelo
de componentes e grupos de habilidades de Mendonça et al. (2012), exaltam um
número maior de competências nas categorias cognitivo e funcional. Os dois
maiores registros citados anteriormente, “habilidades técnicas e conceituais” e
“didático-pedagógica, transmissão” também se encontram, respectivamente,
nessas categorias, indicando que os professores consideram importantes os
aspectos da competência ligados ao saber conhecer e ao saber agir.

Outra categoria de competência que apresentou muitos registros de fala dos
professores foi a comportamental/pessoal, com o total de oito registros. A
competência comportamental refere-se ao saber ser e agir. Esses registros
corroboram os resultados de pesquisa de Puentes et al. (2009), realizada na
América Latina nos últimos 10 anos por autores como Tardif (2000) e Nunes
(2001), oriunda de estudos mais antigos feitos nos Estados Unidos, Canadá,
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Austrália e Inglaterra e que relacionam esses saberes como fundantes para
competências do profissional de educação.

Apesar de a dimensão política ser introduzida no modelo analítico de Paiva
(2007), no qual esta pesquisa se baseia, não houve registros de fala dos
professores ligados a esse aspecto da competência docente. Isso pode ser
explicado pelas características do trabalho docente nas IES privadas no atual
contexto, o qual leva o professor a centrar suas atividades mais nos aspectos
operacionais em detrimento dos aspectos decisórios das instituições em que atua.

Os registros de fala referentes à questão “quais são as competências requeridas
dos professores de formação gerencial neste contexto, em sua opinião?” gerou a
seguinte relação de competências descritas na Tabela 26:
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Tabela 26
Competências docentes requeridas e relatadas por professores da IES Beta à luz
do modelo de Mendonça et al. (2012) (P1 a P15)
Subcategorias
Cognitiva

Registros
Formação superior
Formação secundária melhor que os alunos
Especialização
Domínio do conteúdo
Conhecimento
Vivência profissional
Não ignorar a teoria
Ter e estimular a visão de gestor (cliente e funcionário)
Dominar a área gerencial
Habilidades técnicas e conceitual
Saber trabalhar com modelos

Funcional

Domínio da cena
Falar a língua do aluno
Oratória
Dinamismo
Competências para utilizar recursos
Utilização de casos e exemplos
Aplicar teoria
Saber transmitir conteúdo, pedagogia
Saber inovar
Saber trabalhar com ferramentas gerenciais

Comportamental/pessoal

Ser amigo do aluno, aproximação
Postura e voz firme
Educação
Carisma
Paciência
Equilíbrio
Saber relacionar

Ética

Responsabilidade
Abertura a novas informações
Formar alunos críticos
Formar alunos empreendedores
Aplicar o PPC, requisitos da instituição
Orientar alunos para o mercado e carreira

Política

Equilíbrio

Metacompetências

Trabalhar solução de problemas
Ampliar leituras

Freq
2
1
1
1
1
1
5
1
2
2
1

TOTAL: 18
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
TOTAL: 13
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL: 7
1
1
1
1
1
2
TOTAL: 7
TOTAL:1

TOTAL

1
1
1
2

Fonte: Dados da pesquisa.

A dimensão política da competência foi adicionada no modelo de Paiva (2007) e
Mendonça at al (2012) e não constava no modelo de Cheetan & Chevers (1998),
no qual esses autores se basearam. Nesta pesquisa, apenas 4 questões
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analíticas,

dentre

as

57

do

questionário

aplicado

aos

professores

e

coordenadores, mencionaram a dimensão política (tabelas 4 e 5). No roteiro de
entrevista as questões não eram direcionadas a nenhuma dimensão, mas, entre
as respostas obtidas, como se pode verificar na tabela 26, encontra-se apenas 1
registro envolvendo a dimensão política.

De forma análoga aos registros anteriores relacionados às definições de
competências expressas pelos docentes, os exemplos de competências descritos
nessa tabela concentraram-se nos aspectos cognitivos e funcionais. Destacamse, entre os exemplos da subcategoria cognitiva, cinco registros de fala referentes
à “vivência profissional” como competência importante, já que a formação
gerencial, pela sua própria natureza dinâmica, conforme Baeta e Lima (2007),
requer do docente a aplicação dessa competência.

A

“vivência

profissional”

a

que

os

respondentes

aludiram

remete

à

contextualização dos conteúdos e “o ensino por problemas tem papel fundamental
no processo de formação por competências. Ele se caracteriza por confrontar o
aluno com problemas realistas e complexos e que mobilizem, para sua resolução,
diversos recursos cognitivos (Siqueira & Nunes, 2011, p. 420).

Seguindo essa linha, um dos respondentes relatou uma das atribuições do
professor de formação gerencial: “ele deve aguçar no aluno a visão de gestor. E
de solução de problemas. Como que aquele instrumental teórico, prático, concreto
vai servir pra ele no dia a dia, numa... no trabalho dele dia a dia, no mercado, na...
capacitação dele como gestor” (Professor 5).

Outros quatro registros divididos em “ter a visão de gestor” e “dominar a área
gerencial” vão ao encontro do aspecto cognitivo das competências. Um dos
professores respondeu: “acho que ele tem que ter uma boa formação teórica, de
um bom curso superior de formação. Ele tem que ter uma boa prática profissional
porque esses cursos gerenciais têm que passar essa mensagem de teoria com
prática [...]” (Professor 14).
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A competência pedagógica e de “transmissão” dos conhecimentos apareceu nos
registros de três professores e classifica-se na subcategoria funcional. No
entanto, outros registros menores, como “aplicar teoria”, “falar a língua do aluno” e
a “utilização de casos e exemplos” se aproximam da natureza pedagógica da
competência docente. Alguns aspectos funcionais da competência docente se
aproximam do que Perrenoud (2000, p. 14) denominou de “a natureza dos
esquemas de pensamento que permitem a solicitação, a mobilização e a
orquestração dos recursos pertinentes em situação complexa e em tempo real”.

Na IES Beta, dado o perfil da maioria dos alunos que se encontram nos cursos de
formação gerencial, os quais apresentam deficiências de formação básica,
constata-se na fala dos professores a preocupação de mais aproximação
pedagógica entre os conhecimentos científicos e o estágio de desenvolvimento
educacional desses alunos. O âmbito da IES Beta, principalmente no que se
refere aos discentes, é um fator determinante para o aprimoramento de
competências que contribuam para os resultados educacionais da instituição.

A grande concentração de registros nos aspectos cognitivo e funcional da
competência demonstra que os professores, assim como anteriormente os
dirigentes, representando a instituição, ainda atribuem à competência a formação
acadêmica do professor e a titulação – saber conhecer, aprender, juntamente com
aspectos funcionais da competência – saber agir e executar. Vale lembrar que as
IES privadas também atuam num mercado de concorrência e se pautam pela
busca de eficiência e resultados e de alta racionalidade técnica, como lembram
Catani e Oliveira (2002, p. 22).

Diferentemente dos relatos sobre a pergunta “definição de competência docente”,
os exemplos de competência ética apareceram em maior número. Isso pode ser
explicado pelas determinações institucionais em torno do cumprimento dos
requisitos do MEC e INEP pela IES Beta, segundo relatos dos próprios dirigentes
demonstrados anteriormente: melhorar a qualificação da IES Beta no MEC,
preparar os alunos para o ENADE, etc.
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Com o intuito de complementar os dados coletados das entrevistas, foi elaborado
um questionário baseado em Mendonça et al. (2012). As competências foram
distribuídas em subcategorias. Os dados foram tratados por meio do cálculo de
frequências absolutas, relativas e médias ponderadas, que refletem a importância
que cada docente atribuiu a cada uma das competências apresentadas.

A Tabela 27 mostra a distribuição das competências em cada subcategoria,
conforme o grau de importância:

Tabela 27
Competências classificadas conforme o grau de importância

Cognitiva

Subcat.

1
0
1-Contextualizar o conteúdo abordado
0,00

2
0
0,00

3
4
5
TOTAL MP
0
2
16
18
4,89
0,00 11,11 88,89 100%
1
6
11
18
4,56

2- Sintetizar o conteúdo abordado

0,00

5,56 33,33 61,11
1
5
12

100%
18

0,00
3

5,56 27,78 66,67
4
11

16,67

0,00 22,22 61,11
6
12

100%
18
100%
18
100%

COMPETÊNCIAS

7- Aprender e dominar novas
tecnologias de comunicação e
informação
13- Operar com números*

0,00

0,00
0,00

16- Operar bem mentalmente para
escrever*
17- Operar bem mentalmente para ler*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3- Transferir o conteúdo abordado
4- Planejar as atividades

4

13

18
100%
18
18

0,00

5,56 22,22 72,22

100%

0,00

0,00

1
5
12
5,56 27,78 66,67
1
8
9

18
100%
18
100%

0,00

0,00

9- Estabelecer vínculos entre teoria e
prática, em sala de aula

0,00

10- Imprimir rigor metodológico no
processo de ensino-aprendizagem

0,00

0,00
1
5,56

12- Monitorar e acompanhar as
atividades

0,00

0,00

15- Operar bem fisicamente, com
destreza e coordenação*

0,00

0,00

18- Dominar a cena na sala de aula
0,00
0,00

0,00
0,00

5,56 44,44
1
0,00 5,56
6
4
33,33 22,22
2
4
11,11 22,22
2
8
11,11 44,44
1
5

50,00
17
94,44
7
38,89
12
66,67
8
44,44
12

5,56 27,78 66,67
4
14
0,00 22,22 77,78

4,28
4,67
4,61
4,67

100%

0,00

8- Avaliar as atividades
Funcional

5,56 22,22 72,22
1

5- Administrar o tempo

19- Traduzir os conteúdos para a
linguagem e cotidiano dos alunos

0,00 33,33 66,67
7
11
0,00 38,89 61,11
1
4
13

4,61

18
100%
18
100%
18
100%
18
100%
18

4,67
4,61
4,44
4,94
3,94
4,56
4,33
4,61

100%
18
100%

4,78
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Tabela 27
Competências classificadas conforme o grau de importância - continua

Funcional

Subcat.

COMPETÊNCIAS
22-Ouvir e comunicar*
29- Preparar o aluno para o mercado
de trabalho

1

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20- Demonstrar autoconfiança
21- Manter o equilíbrio emocional
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23- Agir com flexibilidade

Comp.

25- Atuar com persistência
26- Demonstrar sociabilidade,
desenvolver e manter empatia

0,00

0,00

27- Adotar condutas apropriadas ao
ambiente profissional

0,00

0,00

28- Estimular o aluno a adotar
postura crítica diante dos problemas
sociais

0,00

0,00

38- Estabelecer relações com outros
docentes*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39- Gerenciar conflitos
6- Administrar sua própria formação
contínua*

Ética

11- Interpretar e agir em conformidade com os valores, crenças e
normas da instituição de ensino
14- Promover a reflexão crítica sobre
a prática, em sala de aula*

Política

24- Saber lidar com as diferenças
individuais e dos grupos
30- Visualizar o aluno como cliente
da instituição de ensino
32- Buscar compromisso com
atualização contínua*

0,00
0,00
0,00
1
5,56
0,00

4
5
TOTAL MP
3
15
18
4,83
0,00 16,67 83,33 100%
4
14
18
4,78
3

0,00 22,22 77,78
1
2
15
5,56 11,11 83,33
4
14
0,00 22,22 77,78
2
8
8
11,11 44,44 44,44
2
4
12
11,11 22,22 66,67
2
5
11
11,11 27,78 61,11
1
17
0,00 5,56 94,44
2
5
11
11,11 27,78 61,11
1
5
12
5,56 27,78 66,67
1
4
13
5,56 22,22 72,22
4
14
0,00 22,22 77,78
9
9

0,00

0,00 50,00 50,00
2
5
11
0,00 11,11 27,78 61,11
3
15
0,00 0,00 16,67 83,33
3
2
3
9
16,67 11,11 16,67 50,00
1
6
11
0,00 5,56 33,33 61,11

Comprometer-se com as políticas e
princípios da educação superior

0,00

33- Adotar conteúdos coerentes com
as políticas institucionais

0,00

0,00
1
5,56

34- Estabelecer relações com a
equipe de apoio administrativo*

0,00

0,00

35- Estabelecer relações com a
equipe de suporte acadêmico*

0,00

0,00

3
16,67
3
16,67
2
11,11
2
11,11

2
11,11
7
38,89
6
33,33
5
27,78

13
72,22
7
38,89
10
55,56
11
61,11

100%
18
100%
18
100%
18
100%
18
100%
18
100%

4,78

18
100%
18

4,94

100%
18
100%
18
100%
18
100%
18

100%
18
100%
18
100%
18
100%
18
100%

4,78
4,33
4,56
4,50

4,50

4,61
4,67
4,78
4,50

4,50
4,83
3,89
4,56

18
100%

4,56

18
100%

4,11

18
100%
18
100%

4,44
4,50
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Tabela 27
Competências classificadas conforme o grau de importância - conclui
Subcat.

COMPETÊNCIAS

1

2

36- Estabelecer relações com o
coordenador do curso

0,00

0,00

37- Estabelecer relações com os
diretores da instituição*

0,00

0,00

40- Demonstrar espírito
democrático, conciliador
0,00 0,00
* Esses aspectos também se referem às metacompetências.
Fonte: Dados da pesquisa.

3

4

5

1
3
14
5,56 16,67 77,78
3
5
10
16,67 27,78 55,56
3
6
9
16,67 33,33 50,00

TOTAL MP
18
100%
18
100%

4,72

18
100%

4,33

4,39

Observando os dados da Tabela 27, percebe-se que apenas dois aspectos de
competência docente apresentaram atribuição de peso entre três e quatro (ver
média ponderada - MP), o que corresponde a uma importância entre média e
média alta. São as competências 10 e 30, respectivamente: “imprimir rigor
metodológico no processo de ensino” (MP= 3,94), que figura na subcategoria
funcional de competências docentes, e “visualizar o aluno como cliente da
instituição de ensino” (MP=3,89), que figura na subcategoria ética das
competências docentes.

Para a competência nº 10, sete docentes atribuíram importância alta (38,89% dos
professores), quatro atribuíram importância média alta (22,22%), seis importância
média (33,33%) e um importância baixa (5,56%). Para a competência nº 30, 50%
dos docentes atribuíram alta importância, 16,67% importância média alta, 11,11%
importância média, 16,67% baixa importância e 5,56 sem importância. Logo, nove
professores atribuíram alta importância para enxergar o aluno como cliente da
instituição, mas a outra metade de professores ficou distribuída nas importâncias
médias e baixa.

Umas razões possíveis para uma nota que tende à importância média para média
alta para a competência funcional nº 10, e não uma importância alta, pode ser
atribuída à percepção dos docentes de que o rigor metodológico é uma
competência não tão relevante diante do perfil de alunos da IES Beta e também
mesmo diante dos prazos apertados para cumprir o cronograma e a consecução
dos conteúdos e atividades. No caso da competência nº 30, as importâncias
média-média alta de enxergar o aluno como cliente da instituição pode ser
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atribuída à dicotomia que existe na percepção do aluno como ente a ser educado,
além das relações mercadológicas, e ao mesmo tempo um ente que figura como
cliente, ao comprar um “serviço” educacional. Além disso, o docente é o ator que
tem a responsabilidade de entregar o “serviço”, o aprendizado ao aluno, seguindo
critérios, muitas vezes, de natureza mercadológica, com resultados, qualidade,
produtividade, etc. Essa divisão entre essas duas percepções sobre o papel e o
lugar do aluno pode no processo ensino-aprendizagem ter gerado esse resultado.

A grande maioria das médias ponderadas referentes à importância das
competências docentes ficou entre 4,00 e 5,00, ou seja, entre a importância
média alta e alta. Em todos esses casos, 50 a 94,44% de professores atribuíram
importância alta às competências apresentadas. Destacam-se as competências:
contextualizar o conteúdo abordado, estabelecer vínculos entre teoria e prática
em sala de aula e adotar condutas apropriadas ao ambiente profissional, que
tiveram

notas

de

alta

importância

para

94,44%,

94,44%

e

89,89%,

respectivamente. Essas competências com notas altas estão, respectivamente,
nas subcategorias funcional, comportamental e cognitiva.

Esses resultados corroboram com os resultados das entrevistas com os
professores da IES Beta (ver seção 4.2.2.) quando a maioria dos registros de
relatos que diziam respeito aos conceitos e exemplos de competências docentes
se deu em ordem decrescente entre as subcategorias cognitiva, funcional e
comportamental, com poucas exceções. Esses resultados se explicam pela
importância dada pelo professores aos aspectos do conhecimento, habilidades e
atitudes das competências docentes e ainda por mais ênfase aos aspectos dos
saberes, formação e titulação, à relação entre a teoria e a prática. Aspecto que foi
muito presente nos registros de entrevista é a questão da interação e
aproximação com os alunos com o perfil encontrado na IES Beta. Nesse sentido,
afirma Perrenoud (1999) que a competência é a capacidade de agir de forma
eficaz, apoiada em conhecimentos, mas transcendendo-os na ação e na sua
construção constante.
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A Tabela 28 demonstra os resultados referentes ao domínio que os docentes
atribuíram a cada uma das competências, já distribuídas nas categorias de
Mendonça et al. (2012):

Tabela 28
Domínio das competências
DOMÍNIO

Cognitiva

COMPETÊNCIAS
1-Contextualizar o
conteúdo abordado

2- Sintetizar o
conteúdo abordado
7- Aprender e dominar Freq. Abs.
novas tecnologias de
comunicação e
Freq. Rel.%
informação
Freq. Abs.
13- Operar com
números*
Freq. Rel.%
16- Operar bem
mentalmente para
escrever*
17- Operar bem
mentalmente para ler*
3- Transferir o
conteúdo abordado
4- Planejar as
atividades

Funcional

Frequências 1
Freq. Abs.
0
Freq. Rel.% 0,00
Freq. Abs.
Freq. Rel.% 0,00

5- Administrar o
tempo
8- Avaliar as
atividades
9- Estabelecer vínculos entre teoria e
prática, em sala de
aula
10- Imprimir rigor
metodológico no
processo de ensinoaprendizagem
12- Monitorar e
acompanhar as
atividades
15- Operar bem
fisicamente, com
destreza e
coordenação*
18- Dominar a cena na
sala de aula

2
0
0,00
0,00

3
0
0,00
1
5,56

1

2

0,00

5,56

11,11

1

4

0,00

5,56

22,22

Freq. Abs.
Freq. Rel.%
Freq. Abs.
Freq. Rel.%
Freq. Abs.
Freq. Rel.%

1
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Freq. Abs.
Freq. Rel.%
Freq. Abs.
Freq. Rel.%
Freq. Abs.
Freq. Rel.%
Freq. Abs.
Freq. Rel.%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Freq. Abs.
Freq. Rel.%

0,00

Freq. Rel.%

3

10

16,67 55,56
6

11

4,22

100%
18

4,22

100%
18

4,56

100%
4,72

0,00
1
5,56

18
100%
18
100%
18

4,56

5,56
1
5,56
1
5,56

0,00

1

4

5,56

22,22

0,00

38,89 44,44

18

5
13
27,78 72,22
8
9
44,44 50,00

3
0,00

8

33,33 61,11

0,00

Freq. Abs.

7

5,56

1
0,00

4
5
TOTAL MP
9
9
18
4,50
50,00 50,00 100%
9
8
18
4,39
50,00 44,44 100%

16,67

Freq. Abs.

6

11

33,33 61,11
7
10
38,89 55,56
9
8
50,00 44,44
5
13

100%
18
100%
18
100%
18

27,78 72,22

100%

8

5

44,44 27,78
8

7

44,44 38,89
12

6

18

4,44

4,50
4,39
4,72

3,94

100%
18

4,22

100%
18

Freq. Rel.%

0,00

0,00

0,00

66,67 33,33

100%

Freq. Abs.
Freq. Rel.%

0,00

0,00

2
11,11

7
9
38,89 50,00

18
100%

4,33

4,39
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Tabela 28
Domínio das competências - continua

Funcional

DOMÍNIO
COMPETÊNCIAS
Frequências 1
19- Traduzir os
Freq. Abs.
conteúdos para a
linguagem e cotidiano
Freq. Rel.% 0,00
dos alunos
22-Ouvir e comunicar* Freq. Abs.
29- Preparar o aluno
para o mercado de
trabalho
20- Demonstrar
autoconfiança

Comp.

3

4

5

TOTAL

MP

1

1

7

9

18

4,33

5,56

5,56

38,89 50,00
10

8

100%
18

4,44
4,28

Freq. Rel.%
Freq. Abs.

0,00

0,00
2

0,00
2

55,56 44,44
3
11

100%
18

Freq. Rel.%

0,00 11,11

11,11

16,67 61,11

100%

0,00

1
5,56
1

6
11
33,33 61,11
5
12

18
100%
18

5,56
2
11,11

27,78 66,67
8
8
44,44 44,44

100%
18
100%

4,33

18

4,44

Freq. Abs.
Freq. Rel.%
21- Manter o equilíbrio Freq. Abs.
emocional
Freq. Rel.%
Freq. Abs.
23- Agir com
Flexibilidade
Freq. Rel.%

Ética

2

25- Atuar com
persistência

Freq. Abs.

26- Demonstrar
sociabilidade,
desenvolver e manter
empatia
27- Adotar condutas
apropriadas ao
ambiente profissional
28- Estimular o aluno
a adotar postura
crítica diante dos
problemas sociais
38- Estabelecer
relações com outros
docentes
39- Gerenciar
conflitos
6- Administrar sua
própria formação
contínua*
11- Interpretar e agir
em conformidade com
os valores, crenças e
normas da instituição
de ensino
14- Promover a
reflexão crítica sobre
a prática, em sala de
aula*

Freq. Abs.

Freq. Rel.%

Freq. Rel.%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10
0,00

0,00

0,00
4

0,00

0,00

22,22

Freq. Abs.
0,00

Freq. Abs.

1

Freq. Rel.%

5,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,11
4
22,22

1

1

5,56

5,56

0,00

Freq. Abs.
Freq. Rel.%

2
0,00

0,00

Freq. Abs.
Freq. Rel.%

11,11
2

Freq. Abs.
Freq. Rel.%

0,00
2

Freq. Abs.
Freq. Rel.%
Freq. Abs.
Freq. Rel.%

55,56 44,44
9

11,11
1

0,00

0,00

5,56

5

50,00 27,78
2

Freq. Rel.%

8

16

11,11 88,89
7

8

38,89 44,44
5

11

27,78 61,11
6
8
33,33 44,44
10

6

55,56 33,33
6

10

33,33 55,56
10

7

55,56 38,89

4,56
4,61

100%
18

4,06

100%
18

4,89

100%
18

4,17

100%
18

4,50

100%
18
100%

4,22

18

4,17

100%
18

4,44

100%
18
100%

4,33
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Tabela 28
Domínio das competências - conclui
DOMÍNIO
COMPETÊNCIAS

Frequências

1

2

Política

24- Saber lidar com Freq. Abs.
as diferenças
individuais e dos
Freq. Rel.% 0,00 0,00
grupos
30- Visualizar o
Freq. Abs.
1
2
aluno como cliente da
Freq. Rel.% 5,56 11,11
instituição de ensino
32- Buscar
Freq. Abs.
1
compromisso com
Freq. Rel.% 0,00 5,56
atualização contínua*
31- Comprometer-se Freq. Abs.
com as políticas e
princípios da
Freq. Rel.% 0,00 0,00
educação superior
33- Adotar
Freq. Abs.
conteúdos coerentes
com as políticas
Freq. Rel.% 0,00 0,00
institucionais
34- Estabelecer
Freq. Abs.
relações com a equipe
de apoio
Freq. Rel.% 0,00 0,00
administrativo*
35- Estabelecer
Freq. Abs.
relações com a equipe
de suporte
Freq. Rel.% 0,00 0,00
acadêmico*
36- Estabelecer
Freq. Abs.
relações com o
Coordenador do
Freq. Rel.% 0,00 0,00
curso*
37- Estabelecer
Freq. Abs.
relações com os
Diretores da
Freq. Rel.% 0,00 0,00
instituição*
40- Demonstrar
Freq. Abs.
espírito democrático,
Freq. Rel.% 0,00 0,00
conciliador
* Esses aspectos também se referem às metacompetências.
Fonte: Dados da Pesquisa.

3

4

5

TOTAL

MP

1

8

9

18

4,44

5,56
2
11,11
1
5,56
4
22,22
4
22,22
1
5,56
2
11,11

44,44 50,00
5

27,78 44,44
11

2
11,11
6
33,33

5

61,11 27,78
4

10

22,22 55,56
9

5

50,00 27,78
8

9

44,44 50,00
8

8

44,44 44,44
2

0,00

8

16

11,11 88,89
5

11

27,78 61,11
7

5

38,89 27,78

100%
18

3,94

100%
18

4,11

100%
18

4,33

100%
18

4,06

100%
18

4,44

100%
18

4,33

100%
18

4,89

100%
18

4,50

100%
18

3,94

100%

De forma análoga, as duas competências analisadas anteriormente quanto à sua
importância atribuída pelos docentes foram também as competências 10 e 30,
respectivamente: imprimir rigor metodológico no processo ensino-aprendizagem e
visualizar o aluno como cliente da instituição de ensino, ambas com notas 3,94,
que implica um domínio entre médio e médio alto. Uma terceira competência (nº
40) também aparece nesse resultado, como nota 3,94: demonstrar espírito
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democrático e conciliador. Essas competências estão, respectivamente, dentro
das categorias funcional, ética e política.

As competências que obtiveram maior número de professores na atribuição de
alto domínio foram as de nº 27 (88,89%): adotar condutas apropriadas ao
ambiente profissional; nº 36 (88,89%): estabelecer relações com o coordenador
do curso; nº 17 (72,22%): operar bem mentalmente para ler e nº 9 (72,22%):
estabelecer vínculos entre teoria e prática, em sala de aula, respectivamente,
dentro das subcategorias comportamental, política, cognitiva e funcional. Dessa
forma, percebe-se outra vez que as subcategorias cognitiva e funcional recebem,
igualmente como ocorreu nos resultados sobre a importância das competências e
nos relatos de entrevista, incidências importantes na percepção dos professores.
Cabe destacar que a competência – estabelecer vínculos entre a teoria e a prática
– é reticente nas duas análises, dada a natureza dos cursos de formação
gerencial, que requerem fortemente esse aspecto das competências docentes.

As competências que obtiveram menor número de professores na atribuição de
alto domínio foram as de nº 10 (27,78%): imprimir rigor metodológico no processo
ensino-aprendizagem; nº 26 (27,78%): demonstrar sociabilidade, desenvolver e
manter empatia; nº 6 (33,33%): administrar sua própria formação contínua; nº 32
(27,78%): buscar compromisso com atualização contínua; nº 33 (27,78%): adotar
conteúdos coerentes com as políticas institucionais; nº 40 (27,78%): demonstrar
espírito democrático, conciliador; nº 15 (33,33%); nº 12 (38,89%): monitorar e
acompanhar as atividades; nº 14 (38,89%): promover reflexão crítica sobre a
prática, em sala de aula. Essas competências estão, respectivamente, entre as
subcategorias: funcional, comportamental, ética (nº 6, 32, 33 e 14), política e
funcional.

A competência nº 10, com atribuição de importância entre média e média alta na
análise anterior, também recebeu peso com o mesmo valor quanto ao domínio
dos professores nesse aspecto (3,94), o que pode significar que imprimir rigor
metodológico ao processo ensino-aprendizagem esteja relacionado à baixa
formação pedagógica do professor, demonstrado nas análises das entrevistas e
também pelas circunstâncias nas quais os professores das IES privadas estão
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inseridos, dadas as sua rotina de trabalho, atividades burocráticas, prazos,
atendimento a vários atores, conciliação do tempo com a grande quantidade de
conteúdo a ser ministrado, etc.

A grande maioria dos pesos ficou entre quatro (domínio média alta) e cinco (alta).
Os maiores pesos se deram no domínio das competências 27 e 36 (4,89), 9 e 17
(4,72)

e

21

(4,61),

que

figuram,

respectivamente,

nas

subcategorias

comportamental, funcional e comportamental.

Os menores pesos encontrados foram o domínio das competências 10, 30 e 40
(3,94), seis (4,17), que, por sua vez, também se insere nas metacompetências de
Paiva (2007), 32 (4,11) e 26 e 33 (4,06), as quais figuram, respectivamente, entre
as categorias funcional-ética e política, ética, ética e comportamental-política.

O questionário aplicado aos 18 docentes também contemplou questões quanto à
importância e ao domínio de conhecimentos específicos que incorporam as
competências docentes.

Os resultados e o tratamento de dados dessas respostas, relacionados à
importância que os docentes atribuem a esses conhecimentos, são apresentados
na Tabela 29.
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Tabela 29
Importância dos conhecimentos
IMPORTÂNCIA
CONHECIMENTOS
1- Conhecimento das
características socioculturais
da região em que se localiza
esta instituição
2- Conhecimento da visão,
missão e valores desta
instituição
3- Conhecimento do perfil do
público-alvo dessa
instituição

Frequências

1

2

3

4

5

TOTAL

MP

Freq. Abs.

0

0

2

6

10

18

4,44

Freq. Rel.%

0,00

33,33

55,56

100%

Freq. Abs.

0

7

10

18

Freq. Rel.%

0,00

38,89

55,56

100%

Freq. Abs.

0

3

13

18

Freq. Rel.%

0,00

16,67

72,22

100%

4- Conhecimento didático do
conteúdo

Freq. Abs.

0

Freq. Rel.%

0,00

5- Conhecimento do
currículo

Freq. Abs.

0

Freq. Rel.%

0,00

6- Conhecimento sobre o
processo de aprendizagem

Freq. Abs.

0

Freq. Rel.%

0,00

7- Conhecimento das
finalidades e de valores
educativos, de seus
fundamentos filosóficos e
históricos
8- Conhecimento pedagógico
(conhecimento didático
geral); conhecimento prático
adquirido em experiências
dentro e fora desta
instituição ou em outro
ambiente acadêmico
9- Conhecimento das novas
tecnologias de informação e
comunicação
Fonte: Dados da pesquisa.

Freq. Abs.

0

Freq. Rel.%

0,00

Freq. Abs.

0

Freq. Rel.%

0,00

Freq. Abs.

0

Freq. Rel.%

0,00

0,00 11,11
1

0

5,56 0,00
1

1

5,56 5,56
0

1

0,00 5,56
0

0

0,00 0,00
0

0

0,00 0,00
1

3

5,56 16,67
0

0

0,00 0,00

0

1

0,00 5,56

4

13

18

22,22

72,22

100%

5

13

18

27,78

72,22

100%

6

12

18

33,33

66,67

100%

6

8

18

33,33

44,44

100%

4

14

18

22,22

77,78

100%

9

8

18

50,00

44,44

100%

4,44

4,56

4,67
4,72
4,67
4,17

4,78

4,39

Todos os resultados apresentaram pesos entre as importâncias média-alta e alta
(quatro e cinco). Os maiores pesos foram atribuídos aos conhecimentos oito
(4,78) – 14 professores atribuíram alta importância, cinco (4,72) – 13 professores
atribuíram alta importância e quatro (4,67) – 13 professores atribuíram alta
importância. Esse resultado pode indicar que os professores percebem a
importância do conhecimento pedagógico adquirido dentro e fora de sala para sua
atuação docente, apesar dos resultados das entrevistas e dos dados
demográficos revelarem baixa incidência de formação pedagógica entre os
docentes. A importância dada ao conhecimento nº 4 (conhecimento didático do
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conteúdo) é atribuída, na percepção dos professores, ao conhecimento técnico da
disciplina que ministram, fator importante nos cursos de formação gerencial. A
importância dada ao conhecimento nº 5 (conhecimento do currículo dos cursos)
também apresentou um peso que tende a ser alto entre os conhecimentos
pesquisados.

Tabela 30
Domínio dos conhecimentos
DOMÍNIO
1
0

2
0

3
2

0,00

0,00

11,11

1

0

2

5,56

0,00

11,11

38,89 44,44

100%

0
0,00
0
0,00

0
0,00
1
5,56

1
5,56
0
0,00

7
10
38,89 55,56
5
12
27,78 66,67

18
100%
18
100%

5- Conhecimento do Currículo

0
0,00

0
0,00

1
5,56

9
8
50,00 44,44

18
100%

4,39

6- Conhecimento sobre o processo de
aprendizagem
7- Conhecimento das finalidades e de
valores educativos, de seus fundamentos
filosóficos e históricos
8- Conhecimento pedagógico
(conhecimento didático geral);
conhecimento prático adquirido em
experiências dentro e fora desta
instituição ou em outro ambiente
acadêmico
9- Conhecimento das novas tecnologias
de informação e comunicação
Fonte: Dados da pesquisa.

0
0,00
0

0
0,00
1

1
5,56
4

10
7
55,56 38,89
10
3

18
100%
18

4,33

0,00

5,56

22,22

55,56 16,67

100%

0

0

2

0,00

0,00

11,11

27,78 61,11

100%

0
0,00

1
5,56

1
5,56

9
7
50,00 38,89

18
100%

CONHECIMENTOS
1- Conhecimento das características
socioculturais da região em que se
localiza esta Instituição
2- Conhecimento da visão, missão e
valores desta instituição
3- Conhecimento do perfil do público-alvo
desta instituição
4- Conhecimento didático do conteúdo

4
10

5
6

55,56 33,33
7

5

8

11

TOTAL MP
18
4,22
100%
18

18

4,17

4,50
4,56

3,83

4,50

4,22

O menor peso de importância foi o conhecimento das finalidades e de valores
educativos, de seus fundamentos filosóficos e históricos (4,17). Somente oito dos
18 docentes atribuíram alta importância a esse tipo de conhecimento. Quanto ao
domínio dos conhecimentos pesquisados, a Tabela 30 apresenta esses
resultados.
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Os docentes também relataram os meios que têm utilizado para aprimorar as
competências. A Tabela 31 apresenta esses meios e suas frequências de
ocorrências nos relatos obtidos em entrevistas:

Tabela 31
Meios para aprimoramento de competências e níveis de análise (P1 a P15)
Contextos

Registros
Freq
Aproximação, adaptação ao aluno
2
Interação com outros professores
2
Reuniões da instituição
1
De trabalho
Aplicando técnicas de outros professores
1
Assistindo a outras aulas
1
Participação em grupos de estudo
1
Perceber o que os alunos estão utilizando em termos de comunicação
1
Estimular os alunos a aprenderem com os erros por meio de exercícios e
provas
1
Dar feedback dos alunos
1
Observar o ambiente
1
TOTAL: 12
Contato com outras instituições
1
Trazer casos do dia a dia profissional
2
Vivência profissional. Dia a dia.
3
Treinamento nas empresas
1
Ambiente
Uso de caso concretos
1
Observar o que sugere a literatura acadêmica
1
Ser professor gerente: trabalhar metas, resultados, prazos, como na empresa
1
TOTAL: 10
Ser professor, psicólogo, amigo
1
Leituras
1
Fazer autoavaliação
3
Individual
Cursos sobre relacionamento interpessoal
1
Reciclagem
1
Buscar novidades, internet
2
Refletir e trazer a realidade para a sala de aula
1
TOTAL: 10
Fonte: Dados da pesquisa.

As maiores ocorrências de registros voltados para os meios de aprimorar as
competências foram os itens “vivência profissional” e “leituras”. A vivência
profissional é altamente demandada para o tipo de formação em que estão
envolvidos os docentes. Outros fatores relatados apareceram de forma bastante
dispersa.

No entanto, resgatando o modelo conceitual de Paiva (2007) e Paiva e Melo
(2009) utilizado como referência para esta pesquisa, a autora define duas
análises: o “contexto de trabalho” e o “ambiente de trabalho”,. Estas se referem,
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respectivamente, à organização e formas de operacionalização de trabalho em
que os professores estão envolvidos, individual e coletivamente, e “às grande
diretrizes para o cotidiano das IES perante os professores, delimitando sua
atuação e possibilidades de crescimento [...]”.

Dessa forma, vários meios de que os professores lançam mão para aprimorar
suas competências estão inseridos nesses níveis de análise que integram o
modelo de Paiva (2007), tais como “assistir às aulas”, “aplicar técnicas de outros
professores”, “receber feedback dos alunos”, “contatar outras instituições”,
“promover reuniões na instituição, “formar grupos de estudo” e “observar o
ambiente”, entre outros.

Outros registros enfatizam para a iniciativa do próprio professor de aprimorar
competências como “leituras”, “reciclagem”, estudos, cursos, internet, entre
outros.

As falas a seguir exemplificam cada um desses contextos formadores das
competências docentes

Eu gosto muito de estar conversando com as pessoas, às vezes eu
converso muito com os outros professores. Às vezes nós fazemos reunião
e falamos daquela turma que está nos causando problema. Então o que é
que a gente faz, o que poderíamos fazer para melhorar? (Professor 2).
No meu caso, eu fiz uma janela. Um laboratório muito interessante.
Trabalhei 22 anos numa instituição educacional. Trabalhei com professores
que hoje estão nas melhores escolas de Belo Horizonte. Fui aprendendo
um pouco da técnica de cada um. Que uma das minhas funções às vezes
era assistir às aulas (Professor 3).
Outro professor afirmou: “leitura de revistas de publicação de artigos gerenciais
que relatam estudos de caso e outras experiências” (Professor 4).

Portanto, os dois níveis de análise apresentados por Paiva (2007) contribuem
para o entendimento das relações dos docentes com seus cenários de trabalho e
as relações no interior desses cenários, necessários para melhor compreensão de
como se dá a construção de competências no trabalho docente.
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Quanto aos desafios relatados pelos professores em seu dia a dia, a Tabela 32
ressalta os seguintes fatores:

Tabela 32
Desafios relatados pelos docentes (P1 a P15)
Questão

Desafios

Freq P
Registros
Tentar solucionar o problema de deficiência de formação dos alunos
1
X

Pr

Domínio da cena em sala

1

X

Financeiro, investimento em aperfeiçoamento, tempo

3

Material mais adequado ao nível dos alunos

1

X

Ajudar o aluno na sua dificuldade conceitual e dos objetivos do
curso

1

X

Atualização na comunicação, tecnologia e no modo de expressar
dos alunos

1

X

Conciliar vida profissional e pessoal

1

X

Conciliar inovação e padronização

1

X

Conciliar rigor e justiça

1

X

Transparência com o aluno

1

X

Acompanhar e evolução do mercado e do conhecimento

1

Conscientizar o aluno da importância do curso

1

Buscar conhecimento na área gerencial (professora com formação
em Pedagogia)

1

Explicar a importância da união entre teoria e prática

1

X

Trazer o aluno para a realidade dos negócios

1

X

Padronizar num ambiente discente heterogêneo

1

X

Limite de criação de técnicas de ensino (tempo)

1
T

F

X

X
X
X

X
10

6

3

P: perfil do aluno; PR: profissionais; F: financeiros.
Fonte: Dados da pesquisa.

Diante desses registros, percebe-se que grande número de desafios se refere ao
relacionamento do professor com o aluno e à adaptação ao seu perfil. Como já foi
dito anteriormente, o perfil de aluno da IES Beta tem características de deficiência
na formação escolar: alunos que trabalham o dia todo e estudam à noite, muitos
que estão há muito tempo fora dos bancos escolares e também sua condição
socioeconômica. Nesse sentido, cabe ressaltar que essa realidade não é
exclusiva da IES Beta. Ela se deve, entre outros fatores, à grande abertura de
vagas no ensino superior desde a década de 1990, com o aumento da taxa anual
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de criação de IES privadas, aumento da numérica docente-discente e pressão
para a eficiência da IES privadas pelo MEC, como visto em Santos e Helal (2013).

Esse novo panorama também colabora para trazer desafios de natureza
profissional, o que pode ser visto em grande número de registros de fala dos
professores entrevistados, conforme a Tabela 32.

Destacam-se, ainda, três professores que declararam dificuldades financeiras,
dois de investimento pessoal para aperfeiçoamento de competências e dois que
relataram não encontrar desafios para aprimorar suas competências docentes.

As falas a seguir são exemplos dos três tipos de desafios encontrados nos
relatos:

Estou buscando muito a formação secundária do aluno. Este é o desafio
maior (Professor 1).
A gente está numa era revolucionária, inclusive da comunicação. A gente
tem que ficar antenado e acompanhar essa evolução (Professor 8).
Hoje é o tempo e o investimento. Os cursos são caros. Então tem que ter o
tempo e o dinheiro para poder investir. Esse é o maior desafio (Professor
6).
A Tabela 33 descreve a relação entre competências e o processo ensinoaprendizagem.
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Tabela 33
Relação das competências com o processo de ensino de aprendizagem
Questão

Relação
competências
profissionais
e o processo
de ensinoaprendizagem
(P1 a P15)

Freq Sim Não

Registros
Sim, é preciso trazer a vivência para a sala

2

X

Sim, orientar a carreira dos alunos

1

X

Sim, experiência dá credibilidade e habilidade em ensinar

2

X

Sim, alia teoria e prática

3

X

Sim, aumenta a qualidade da aula

1

X

Sim, ajuda na compreensão doa alunos

1

X

Sim, o aluno vê as exigências do mercado

1

X

Sim, mostra como aplicar o conhecimento

1

X

Sim, chama a atenção dos alunos

2

X

Sim, ajuda a aplicar o método gerencial em sala (prazos,
métodos, resultados, metas, etc.)

2

X

Não, o que tenho buscado mais é o conhecimento gerencial
(professora de formação pedagógica)

1

Sim, o aluno se espelha no professor, se o relacionamento for
positivo

1

X

Sim, mostra para o aluno o que dá certo ou não

1

X

TOTAL

X

19

1

Fonte: Dados da pesquisa.

Apenas um professor respondeu que a competência profissional não influencia a
relação ensino-aprendizagem. Nesse caso, o respondente é um docente que atua
na IES Beta lecionando disciplinas de comunicação e Metodologia Científica e
não possui formação nem atuação em gestão. A grande maioria (19 registros)
salientou a competência profissional, construída ao longo da vivência de mercado,
como fator determinante para a eficácia do processo ensino-aprendizagem em
cursos de formação gerencial. Isso demonstra que a competência docente está
altamente correlacionada à competência profissional naquela disciplina que o
docente leciona.

Ser contador e trabalhar mais de 20 anos no mercado, sem sombra de
dúvida ajuda muito o aluno em sala de aula. Porque eu trago coisas que eu
passei em empresas, que vivenciei nas organizações para dentro de sala
de aula (Professor 1).
É a experiência que vai fazer com que o aluno consiga alinhar teoria com a
pratica. Tento passar minha vivência no mercado (Professor 4).
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Masetto (2015) argumenta a favor da relação produtiva na experiência profissional
– ou a experimentação profissional – e propõe o que ele chama de “ambientes
profissionais”, que “envolvem a realidade profissional do professor e do aluno”,
trazendo mais interação entre a teoria e a prática. Como exemplo, o autor cita os
espaços onde é possível simular ambientes de empresas, escritórios, sindicatos,
jornais, bibliotecas, centros de pesquisa, em que o professor possa orientar os
alunos conciliando sua experiência profissional e as incipientes experiências dos
alunos em estágios ou em ocupações iniciais de carreira.

A IES Beta conta com os espaços tradicionais de aprendizagem, como
laboratórios, bibliotecas e salas de aula. Com isso, o docente precisa imprimir
mais esforço pedagógico, a fim de adaptar a sala de aula de modo que aproxime
o aluno da realidade profissional como ela acontece na prática.

4.3 Práticas institucionais orientadas para a construção de competências
docentes

Em conformidade com o terceiro objetivo de pesquisa, esta seção aborda as
práticas institucionais orientadas para o desenvolvimento de competências
docentes. Em primeiro lugar, apresenta-se a visão dos dirigentes e, na sequência,
a dos professores.

4.3.1 Práticas institucionais orientadas para a construção de competências
docentes: visão dos dirigentes

A Tabela 34 demonstra os registros e as frequências de ocorrência nos relatos
dos dirigentes da IES Beta, concernentes à adoção de práticas institucionais que
contribuem para a formação de competências docentes.
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Tabela 34
Práticas institucionais adotadas pela IES Beta que contribuem para as
competências docentes (D, CP, C1-C5)
Registros

Freq

São mais iniciativas e exigências do coordenador para os professores: provas, postura em
sala, etc.

1

Esforços e adequação institucional do processo entre autorização para reconhecimento de
cursos acabam contribuindo para as competências dos professores (os professores
acompanham)

1

Reembolso ao professor que participa de congressos

1

Bolsas de estudo por meio do sindicato

1

Reenquadramento de titulação

1

Permitir que professor lecione uma disciplina que ele mesmo desenvolveu sua teoria e
projeto

1

Reunião de coordenação

1

Projetos dos professores

1

Visitas técnicas

1

Palestras

1

Fonte: Dados da pesquisa.

Apesar da grande variedade de práticas institucionais que, na visão dos dirigentes
da IES Beta entrevistados, podem contribuir para o desenvolvimento de
competências docentes, o que se percebe é que essas iniciativas carecem de um
programa estruturado, intenciona e periódico. São práticas pontuais, muitas delas
no âmbito da rotina do próprio professor ou do funcionamento da instituição. Essa
autonomia do docente se dá de várias formas: ele tem certa liberdade de
desenvolver um plano de ensino diferenciado, a partir do plano padrão daquela
disciplina, elaborar projetos com os alunos ao longo do semestre, apresentar
propostas pedagógicas aos coordenadores, que geralmente são bem acatadas,
além de ter certa liberdade para trabalhar com os alunos em campo, visitas,
palestras, trabalhos de natureza social, etc. Mesmo as faculdades apresentando
uma gestão engessada, como se viu nas falas e registros anteriores,
internamente há espaço para criar e adaptar os programas, planos de ensino e a
relação professor-aluno. Nessa direção, um dos coordenadores de cursos da IES
Beta respondeu “É... com o professor né? Não chega a ser assim algo provocado
pela

instituição.

Né?

Não

adota

práticas

competências, fica a cargo do professor” (C1).

para

o

desenvolvimento

de
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De acordo com o modelo conceitual de Paiva (2007), o âmbito de trabalho é um
dos níveis de análise fundamentais que influenciam o desenvolvimento de
competências do professor. No caso da IES Beta, como se pode ver na Tabela
34, as práticas realmente institucionais são poucas, restringindo-se a reuniões
periódicas com os coordenadores, aos reenquadramentos de titulação e ao
processo de autorização e reconhecimento dos cursos, nos quais os professores
são acionados para contribuir até culminar nas visitas de comissões do MEC.

Um dos coordenadores opinou: “A IES não adota práticas para o desenvolvimento
de competências, fica a cargo do professor” (Dirigente 4).

Baeta e Lima (2007) chamam a atenção para o fato de as competências docentes
serem de caráter efêmero e, por isso, precisam ser renovadas continuamente em
função das mudanças constantes do contexto e as variações socioculturais dos
perfis dos discentes no interior das instituições atuais. No ensino de
Administração, por se tratar de uma “ciência” dinâmica e voltada para resultados,
os autores denunciam a falta de atenção das IES em relação aos incentivos
promovidos para o aprimoramento docente, deixando-os fora dos processos de
reflexão necessários à superação do trabalho meramente rotineiro e operacional.

Os dirigentes responderem também sobre o processo de avaliação de
desempenho dos docentes, que é uma prática institucional, estruturada e
específica na IES Beta e que pode contribuir para as competências docentes. No
entanto, não foi abordada na pergunta anterior. A Tabela 35 registra os
resultados.
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Tabela 35
Mecanismos de avaliação de desempenho na IES Beta (D, CP, C1-C5)
Registros
Avaliação institucional: alunos avaliam professores e instituição.
Coordenadores dão feedback aos professores, verificando o desempenho por
turma.
Avaliação durante todo o ano pela CPA - relatório estatístico
Avaliação de
desempenho Avaliação dos professores por curso e por faculdade
(D, CP; C1 a Existe uma avaliação que o professor faz via sistema e que é usada para
C2)
enviar ao MEC e formatar o PPC
Avaliação anual: professores e coordenação
Avaliação institucional bienal do MEC
Pesquisa via site realizada pelos alunos
Fonte: Dados da pesquisa.

Freq

4
4
1
1
2
1
1

A avaliação de desempenho na IES Beta é realizada, basicamente, por dois
processos internos complementares. O primeiro é a avaliação da comissão
própria de avaliação, que ocorre durante todo o ano entre os dirigentes da
faculdade e membros do NDE. Essa avaliação utiliza dados de uma outra:
avaliaçao institucional, que é feita a cada semestre pelos alunos, que avaliam os
professores e a instituição. Essa avaliação permite que o professor seja avaliado
por curso, por turma e por Faculdade em que atua. Os alunos também podem
avaliar os professores via site durante o semestre. Além dessas, um tipo de
avaliação é feita pelos professores via sistema e é remetida ao MEC tendo a
finalidade de aprimorar os PPCS. Externamente, o MEC ainda avalia a Faculdade
de dois em dois anos por meio das visitas das comissões.

Quanto aos impactos das avaliações para o aprimoramento mais estrito das
competências docentes, as falas dos respondentes dão a entender que são
formas mais padronizadas, relevantes, mas que ainda carecem de mais
efetividade e necessitam de serem mais contextualizadas aqui, como se percebe
na fala de um dos coordenadores: “então, a CPA tem uma responsabilidade muito
grande. A gente chama e avalia cada professor por disciplina, por período e passa
o feedback para o professor no final do semestre (Dirigente 6).

A esse respeito, Mendonça et al. (2012) ponderam:
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Assim, para ser considerado competente, o profissional age de tal forma
que seus resultados são avaliados por si mesmo e por terceiros;
dependendo dessa avaliação, sua ação é legitimada como competente, o
que pode não acontecer sempre, daí a natureza contextual da competência
profissional. Em ambos os casos (julgados competentes ou não), o
profissional reflete sobre e na sua ação, de modo a melhorá-la ou adequála ao que é esperado por si mesmo e pelos públicos com os quais ele lida
(Mendonça et al., 2012, p 8).
Outro fator relacionado ao aprimoramento das competências do professores
contemplados pelas entrevistas aos dirigentes refere-se ao papel dos atores
internos da IES Beta nesse processo. Os resultados de fala podem ser vistos na
Tabela 36:

Tabela 36
Papel dos atores na IES Beta para o desenvolvimento de competências (D, CP,
C1-C5)
Registros
Freq
Para muitos professores, ensinar é um sonho, então cabe à coordenação
pedagógica perceber quais sãos os professores mais voltados para o regime
acadêmico exclusivo e dar uma atenção especial a esse professor, se ele for
um professor de qualidade.
1
Deve ser um conjunto com sintonia.
1
Secretaria, coordenadores, se estiverem com deficiência nas suas
atribuições, acabam impactando a vida do aluno na instituição.
Os professores acabam ajudando, dando feedback para correção de ações,
deficiências da instituição, atendimento, insatisfações, etc.
Atores devem ser comprometidos com a gestão.
Os atores ajudam a solucionar e reduzir os conflitos com os alunos,
impactando na aula do professor.
O ator instituição é importante na interpretação das iniciativas do professor,
direcionando-o para o seu desenvolvimento.
Enquadramento no cargo à medida que o professor se desenvolve.
O ator mantenedora centraliza as prescrições.
Centralização inibe o desenvolvimento de competências.
Acesso aos coordenadores, diretores e funcionários contribui para o
desenvolvimento dos professores.
Eventos do dia a dia com os alunos contribuem para o aprimoramento dos
professores.
Existe uma visão de equipe.
Professores mais ativos contribuem com a elaboração de projetos, cursos e
novas técnicas .
Fonte: Dados da pesquisa.

O papel dos
atores no
desenvolvimento
de competências
dos professores
(D, CP; C1 a C5)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Algumas respostas, como se pode ver na Tabela 36, deram um tom mais de
prescrição do que deveria ser feito, mais do que efetivamente existe em
funcionamento na instituição, como se pode depreender da fala dos seguintes
coordenadores:

O papel do professor é o papel moderno. Hoje a pessoa tem que ter
proatividade. E o papel da instituição é interpretar esse desenvolvimento e
dar oportunidade. Quando ele busca um desenvolvimento no mestrado ou
no doutorado, ele deveria ter uma remuneração melhor e obviamente mais
oportunidade de lecionar dentro naquilo que ele se desenvolveu (Dirigente
5).
Hoje nós estamos tentando trabalhar em conjunto. A secretaria tentando
ajudar a coordenação, a coordenação, por sua vez, tentando ajudar os
professores, os professores tentando ajudar a coordenação, a
coordenação, a secretaria, enfim. Os professores mais participativos nos
projetos, mas empenhados, dentro do objetivo da instituição. Então, é, eu
acho que melhorou muito de uns anos pra cá, desde quando eu entrei
(Dirigente 7).
Esses relatos vão ao encontro do conceito de competência desenvolvido por
Zarifian (2003, p. 137), que diz respeito à “tomada de iniciativa e responsabilidade
do indivíduo em situações profissionais com as quais ele se confronta. [...]
inteligência prática [...] facilidade de mobilizar redes de atores”.

4.3.2 Práticas institucionais orientadas para a construção de competências
docentes: visão dos professores

A Tabela 37 descreve os resultados e registros de fala sobre o impacto das
práticas institucionais no desenvolvimento de competências docentes.
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Tabela 37
Práticas institucionais e competências docentes
Registros
Acredito que não existem
Dicas e orientações dos coordenadores
Sim, mas nunca participei
Práticas
institucionais Não, a iniciativa de cada professor
Não, mas pode melhorar
Competências
Não, organização pautada em redução de custos
docentes (P1
Muito pouco. Poderia haver mais reuniões e grupos de trabalho
a P15)
Não, a instituição já procura contratar o profissional com as competências
Não, a instituição não veta, mas também não estimula
Sim, encontros e debates sobre gestão
Fonte: Dados da pesquisa.

Freq
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dos 15 entrevistados, sete professores responderam não haver práticas
Institucionais estruturadas para o objetivo de desenvolver competências. Alguns
deles procuraram listar as razões da ausência dessas práticas, como o fato de a
instituição já contratar profissionais prontos, instituição pautada em redução de
custos e que esse aspecto fica a cargo da iniciativa dos professores. Outros
respondentes aludiram, outra vez, às reuniões de coordenação como a única
forma efetiva que o professor tem para se desenvolver, por meio de feedbacks e
orientações. “É... eu acho que não. Nunca vi formação para os docentes, algum
curso. Então é incipiente (Professor 4)”.

Essa realidade é confirmada por Vasconcelos (2002) ao afirmar que os docentes
nas IES privadas muitas vezes figuram não somente como educadores no sentido
lato, ou seja, docentes que atuam num processo ensino-aprendizagem complexo
e que envolve toda a realidade da pessoa humana, mas também são vistos como
instrumentos e recursos produtivos das instituições numa perspectiva racionaltécnica e de mercado.

Os resultados sobre essa questão envolvendo práticas institucionais e
competências docentes indicam também que o docente se vê munido, quase que
exclusivamente, de sua iniciativa para se autodesenvolver em termos de
competências e habilidades docentes, como é exemplificado na fala de um dos
professores: “Agora, em termos de... procurar é... fazer um professor um
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mestrado ou um doutorado ou uma pós-graduação... não vejo nesse sentido não.
Aí é individual. Aí acho que é mais individual de cada um, procurar a sua
qualificação [...]” (Professor 3).

Belei et al. (2006), ao tratar sobre questões da profissionalização de professores,
afirma que a busca por capacitação é individual, por meio de cursos, congressos,
pós-graduação, etc., já que a formação específica para a docência é incipiente.
Por outro lado, os docentes encontram espaço para operacionalizar suas ações
voltadas para o ensino e aprendizagem no interior das instituições, ao mesmo
tempo em que são avaliados, tanto interna como externamente, pelos órgãos
federais como MEC e CAPES.

Quanto à atuação dos vários atores externos à IES Beta que podem contribuir no
desenvolvimento de competências dos professores: profissionais, órgãos internos,
infraestrutura, etc., os resultados foram bastante distribuídos em vários fatores,
alguns dando a entender que esses atores são importantes, mas se influenciam
decisivamente ou não e o modo como isso acontece não ficou claro nas
respostas.

A Tabela 38 apresenta esses resultados:

Tabela 38
Papel dos atores na IES Beta no desenvolvimento de competências docentes
Registros
Freq.
Cobranças, normas, regras deveriam ser mais fortes. Professores mudam e
1
não cumprem muito o plano de ensino
Sim. É um conjunto. Cada ator impacta a satisfação do aluno
1
O papel dos
1
Sim, no apoio, comunicação e incentivo dos atores
atores no
1
desenvolvimento MEC deveria apoiar mais a formação de professores
de competências A instituição poderia estimular o desenvolvimento de professores
2
dos professores Há a preocupação da instituição, mas não existe um movimento organizado
2
(P1 a P15)
Sim, o MEC avaliando os cursos e a estrutura
1
O papel dos professores é mais decisivo
2
As coordenações são os atores mais efetivos
2
Fonte: Dados da pesquisa.
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Há intenções, preocupações e incentivos institucionais, mas essa influência acaba
se dando, outra vez, pela iniciativa dos próprios professores. O ator mais efetivo
nessa relação, para dois registros de professores, é a coordenação de curso.
Outros registros ainda ressaltam a ineficiência desses atores e até mesmo a
ausência de suporte institucional que vise atender a esses objetivos, como
exemplificado nas falas a seguir:

O professor desenvolve as competências da forma independente, não há
uma coordenação de ação entre professores, coordenadores, diretoria,
mantenedora, MEC, funcionários (Professor 7).
O desenvolvimento das nossas competências está muito ligado com o
nível de relação que você tem com o seu coordenador (Professor 2).
Nesse sentido, Tardif (2000, p. 14) fundamenta essa realidade ao dizer que o
aprendizado do professor tem sido atribuído aos seus próprios esforços e às
demandas operacionais de seu trabalho: “Ainda hoje, a maioria dos professores
aprende a trabalhar na prática, às apalpadelas, por tentativa e erro” ou, como
conceituou Zarifian (2001), aos fatores situacionais ou “eventos” que demandam o
acionamento de saberes e habilidades específicas naquela situação.

4.4 Alternativas adotadas pelos docentes para construir competências

Esta seção tem por objetivo apresentar e analisar os resultados obtidos pelas
entrevistas aos dirigentes (diretor geral, coordenador pedagógico e os cinco
coordenadores de curso) e os 15 professores entrevistados. As respostas visam
responder ao quarto objeto de pesquisa: “quais as alternativas que os professores
adotam para o desenvolvimento de competências docentes?”, na visão dos
dirigentes e dos próprios professores.

4.4.1 Alternativas adotadas pelos professores: visão dos dirigentes

A Tabela 39 disponibiliza os principais registros de fala dos dirigentes da IES Beta
e suas respectivas frequências de ocorrências.
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Tabela 39
Alternativas que os professores adotam para aprimorar competências docentes
na visão dos dirigentes
Registros

Alternativas dos
professores para o
desenvolvimento de
competências
docentes
(D e CP;C1 a C5)

Freq.

Busca permanente de capacitação profissional
Aprimoramento dos conhecimentos técnicos
Busca de maior titulação

2
2
2

Obter feedback das turmas

1

Troca de informações com outros professores

1

Proatividade junto à coordenação, iniciativa

1

Desenvolver trabalhos em conjunto com alunos

1

Participação em bancas de avaliação

1

Participação em feiras e palestras

2

Minicursos
Utilização de softwares
Fonte: Dados da pesquisa.

1
1

A alternativa marcada como a busca do professor por uma titulação melhor está
muito próxima da busca de capacitação mencionada por outros dirigentes,
demonstrando novamente o fator iniciativa do docente como meio importante para
alcançar esse objetivo.

Alguns registros indicam alternativas que fazem parte do próprio “contexto de
trabalho” do docente, um dos níveis de análise observado por Paiva (2007) e
Paiva e Melo (2008; 2009), que contribuem para o desenvolvimento de
competências. Dessa forma, fica evidenciado que as duas opções que os
professores têm à disposição para desenvolver suas competências, saberes,
habilidades e aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, na percepção dos
dirigentes da IES Beta, estão no âmbito individual ou fazem parte do próprio
cotidiano de trabalho do professor.

Para corroborar esse quadro descrito pelos registros ao exporem a iniciativa do
professor como a principal forma para aprimoramento de competências, Baeta e
Lima (2007, p. 46) afirmam que “a ação docente torna-se comprometida pela falta
de apoio e mecanismos que permitam uma atuação mais efetiva no processo de
ensino-aprendizagem”.
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4.4.2 Alternativas adotadas pelos professores: visão dos professores

Sobre as alternativas utilizadas pelos docentes para construir competências, a
Tabela 40 apresenta os registros obtidos.

Tabela 40
Alternativas dos docentes para o desenvolvimento de competências (P1 a P15)
Registros
Fazer cursinhos e leituras sobre comportamento
Participação em grupos
Palestras
Discussão e busca coletiva de solução de problemas em sala de aula

Freq.
1
1
1
2

Adaptação constante à turma e às aulas

4

Uso de casos

2

Uso de novos livros com linguagem mais didática

1

Conhecer e utilizar as lideranças da turma

1

Reflexão sobre a postura e autoavaliação no trabalho
Feedback dos alunos

1

Melhorar oratória e comunicação

1

Usar novos métodos de ensino, inovação

2

Mestrado e especializações

1

Métodos pedagógicos alternativos de incentivo e oportunidade
Fonte: Dados da pesquisa.

2

1

Os professores entrevistados relataram alternativas variadas que utilizam para o
desenvolvimento de suas competências docentes. A alternativa com maior
número de ocorrências (quatro) foi a de adaptar as aulas de acordo com as
turmas.

Alternativas que apresentaram duas ocorrências ficaram entre utilizar exercícios
práticos, estudo de casos, contar com o suporte da coordenação de curso,
coordenação pedagógica e inovar os métodos de ensino.

De forma análoga às respostas dos dirigentes da IES Beta, grande parte das
alternativas adotadas pelos professores está de acordo com o nível de análise
“contexto de trabalho” sugerido por Paiva (2007) e Paiva e Melo (2008; 2009) em
seu modelo conceitual. São práticas utilizadas pelos professores que figuram no
dia a dia de sala de aula: recursos pedagógicos, comportamentais, de interação,
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feedback dos alunos, oportunidade, estratégias de aproximação e comunicação
com o aluno e formas de abordar o aluno com deficiências educacionais e
indisciplinado.

Com esses resultados, concluiu-se que as alternativas adotadas pelos docentes
que podem contribuir para o desenvolvimento de competências docentes estão no
âmbito de seu trabalho, no uso de vários recursos didático-pedagógicos e na
própria interação com os atores: alunos e coordenadores e os próprios
professores.
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5 Considerações Finais

Esta dissertação teve como objetivo geral caracterizar o processo de construção
de competências docentes em uma IES privada que oferta cursos de formação
gerencial. Por meio do processo investigativo empreendido, pode-se considerar
que este objetivo geral foi alcançado com base na realização de cada um dos
objetivos específicos estabelecidos.

Quanto ao primeiro objetivo especifico, relacionado à descrição da IES Beta,
percebe-se nos relatos dos dirigentes, nesse caso o diretor e a coordenadora
pedagógica, que a história da instituição é marcada pela intenção estratégica de
conquistar o mercado de ensino superior em Belo Horizonte, marcadamente pelo
diferencial de preço das mensalidades. Com isso, as faculdades que constituem a
IES Beta se instalaram em regiões estratégicas da cidade com o objetivo de atrair
o público a que se propôs atender, ao mesmo tempo em que procurou diversificar
os cursos oferecidos.

Além disso, segundo os dirigentes, a instituição procurou manter o equilíbrio entre
a estratégia de preço e a qualidade dos cursos requeridos pelos órgãos federais.
A intenção estratégica de se consolidar na cidade como uma opção importante na
oferta de cursos superiores é identificada nas falas dos respondentes,
recorrentemente ao citar a preocupação da instituição em atender aos requisitos
do MEC e aos objetivos do ENADE. Esses esforços deram bons resultados ao
longo das atividades da IES Beta, como, por exemplo, a conquista de notas altas
em alguns cursos ofertados, como Gestão de Recursos Humanos, Administração,
Contabilidade e Direito. No âmbito do mercado de profissões, a IES Beta encontra
também o reconhecimento por meio dos seus alunos que, via exames de
entidades profissionais, como OAB e CRC, têm alcançado ótimos resultados.

A contratação de um diretor com perfil empreendedor foi crucial para o
desenvolvimento da IES Beta, o que se verifica nos relatos dos próprios
dirigentes, que demonstram um movimento constante em busca de novos locais
para abertura de cursos, melhoramentos de infraestrutura, notadamente a
construção da Unidade III, a mais nova da instituição. Esse empreendimento teve
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atuação efetiva do diretor em todos os sentidos, desde o projeto até as
estratégias de alocação de cursos e as decisões de marketing da instituição.
Nesse sentido, é notório lembrar que a IES Beta não conta com a identificação
direta com o nome de sua mantenedora, o que, segundo seus dirigentes, é um
fator negativo para a visibilidade da instituição.

As características de infraestrutura da IES Beta conseguem atender aos
requisitos do MEC, segundo os dirigentes, principalmente as Unidades II e III, que
são as mais novas. Os pontos positivos foram as salas amplas, com arcondicionado, e os laboratórios de informática genéricos em todas as unidades.
As unidades II e III contam com equipamentos e infraestrutura que foram objeto
de elogios dos avaliadores do MEC nos últimos anos. Destaca-se a biblioteca
virtual que a instituição possui para atender os alunos de todos os cursos.

Demonstra-se que um dos fatores relevantes de inserção da IES Beta no cenário
educacional brasileiro deve-se à sua ligação com um dos principais grupos
educacionais do país. Na sua atuação local, os dirigentes enfatizam o seu papel
social em atender alunos de classe D e C, mantendo a qualidade e a
diversificação de seus cursos, preservando, ainda, a modalidade presencial de
ensino, mas também com as opções de ensino EAD. Isso demonstra o interesse
da instituição em atrair os vários tipos de público e explorar uma demanda que
cresceu significativamente a partir da grande abertura do ensino superior
verificada na última década. A esse propósito, a principal forma de preparação
para esse cenário, segundo os respondentes, é o atendimento aos requisitos
acadêmicos dos órgãos federais como o MEC e o INEP.

Nesse sentido, a IES Beta tem feito esforços para implementação de melhorias
em sua infraestrutura, nos requisitos de contratação de professores (edital), na
adequação dos PPCs a partir das proposições da LDB e das DCNs. Esses são os
atores externos que mais impactam o dia a dia da instituição. Quanto aos
sindicatos, a instituição tem se valido apenas das determinações salariais dos
acordos coletivos. Em relação aos professores, os sindicatos são acionados de
forma incipiente, restringindo-se à divulgação de cursos, palestras e concessão
de bolsas para os filhos de professores. Estes não têm se envolvido politicamente
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em torno das causas que lhes são próprias. Esse quadro corrobora o panorama
de trabalho descrito nesta pesquisa, que revela um perfil de professor de
dedicação parcial de tempo, horista, com baixa formação pedagógica e que atua
em outras atividades profissionais, tendo a docência, muitas vezes, como meio de
incrementar sua renda ou como uma realização pessoal.

Dirigentes e professores sugeriram a forma centralizada de gestão da
mantenedora em relação às associadas, com forte controle nas decisões
estratégicas e também nos procedimentos operacionais, com subordinação à
matriz. Esses fatores influenciam o processo de aprimoramento de competências
dos professores, no sentido de que os docentes precisam constantemente
adaptar planos de ensino, bibliografias, formas de avaliação e planejamento de
suas aulas a partir de esquemas já prontos e consolidados, concebidos de forma
homogênea para todo o país.

Com isso, os professores contam com as alternativas tradicionais nas IES
privadas para o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, a principal delas
a reunião com os coordenadores e feedback, além de palestras, feiras, encontros,
etc. Os professores têm desenvolvido suas práticas pedagógicas a partir do
âmbito de atuação, na aplicação da teoria e, principalmente, procurando adaptar
as exigências do conhecimento científico à realidade social e educacional dos
alunos encontrados na IES Beta: salas muito cheias e limitação do tempo em
relação ao programa ofertado, o que torna a tarefa complexa e desafiante para a
grande parte dos professores entrevistados. Uma alternativa recorrente na fala
dos dirigentes foi a do reenquadramento acadêmico como meio de estimular e
recompensar os esforços dos professores em se aprimorar academicamente. As
estratégias mais utilizadas pelos docentes para o desenvolvimento de sua prática
docente são as de aplicação, como a solução de problemas e casos, sugerindo
que as metacompetências são muito acionadas nesse processo.

Quanto ao segundo objetivo da pesquisa, que foi identificar as competências que
os docentes estão desenvolvendo no seu trabalho, observa-se falta de
abordagem conceitual sobre competências, tanto nas falas de dirigentes quanto a
dos professores, exceto em alguns desses atores, que possuem certa formação
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pedagógica ou proximidade com a área de recursos humanos. Em termos
proposicionais, os dirigentes realçaram as categorias funcional, comportamental e
cognitiva das competências como as mais indicadas a serem utilizadas na IES
Beta, demonstrando que o fator operacional é fortemente exigido dos docentes,
como a didática (transmissão do conhecimento) e a organização do trabalho ao
lado do relacionamento com os alunos e a formação acadêmica e profissional.

Já os professores indicaram, conceitualmente e também na prática, em primeiro
lugar, o fator cognitivo, seguido dos fatores funcionais e comportamentais, apesar
das respostas apresentarem grande dispersão. Esse resultado não diverge
substancialmente do pensamento dos dirigentes, estando também de acordo com
o contexto em que o docente atua, o perfil do aluno e as características,
transformações e contingências do ensino superior privado no Brasil, verificadas
nas últimas duas décadas e já descritas nesta pesquisa. Os professores têm
utilizado

recursos

do

meio

onde

atuam,

tanto

profissional

quanto

academicamente, tais como trazer a realidade do mercado para a sala de aula,
lançando mão dos relacionamentos profissionais, com os professores e,
principalmente, balizando-se na aproximação com o discente para alcançar os
resultados pedagógicos esperados. Cionceitualmente, esses meios foram
denominados nesta pesquisa por contexto de trabalho e ambiente de trabalho, a
partir do modelo conceitual de Paiva (2007).

Nesse sentido, os desafios dos professores encontram-se em torno do perfil do
aluno da IES Beta, em primeiro lugar, mas também desafios de ordem profissional
docente, ou seja, aqueles de natureza didático-pedagógica necessários para a
efetividade do processo ensino-aprendizagem. Os resultados da pesquisa
demonstraram que adequada formação dessa natureza é quase inexistente entre
os docentes. Esse fenômeno não é somente localizado, mas ainda se fundamenta
em todo um quadro histórico do ensino superior no Brasil, bem como no modo
como esse ensino está estruturado, aliado ainda às demandas do mercado. Dada
a natureza gerencial dos cursos estudados na presente pesquisa, a grande
maioria dos professores propõe alta correlação entre a competência profissional e
a efetividade do processo ensino-aprendizagem.
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O terceiro objetivo da pesquisa procurou identificar as práticas institucionais que
contribuem para o desenvolvimento de competências docentes, na visão e
experiência dos dirigentes e docentes da IES Beta. Além das práticas gerais
inerentes às operações da instituição, verificou-se também, no caso dos
dirigentes, a contribuição dos processos de avaliação de desempenho de
professores e o papel dos atores externos à IES Beta, como sindicatos e
entidades federais.

Há elevado número de práticas dispersas ressaltadas pelos dirigentes da IES
Beta que pode estar relacionado às competências do professor. No entanto, em
sua totalidade, essas práticas revelam tendência a serem indiretas, ou seja, não
são programas estruturados e sistemáticos, elaborados estrategicamente para
esse fim. Porém, essas práticas acabam por contribuir, de alguma forma, para a
construção de competências, porque, na concepção dos autores entrevistados,
são fatores de ação em que as competências são forjadas. Vale destacar,
segundo os resultados das entrevistas com os dirigentes, que muitas dessas
práticas são de iniciativa do próprio professor.

De forma mais estruturada e periódica, a IES Beta possui mecanismos de
avaliação de desempenho dos professores realizada pelos alunos e pela
instituição, via CPA, os quais, segundo os resultados das entrevistas, afetam as
competências dos professores. Porém, percebe-se, nas falas, que esses
mecanismos não são tão efetivos para esse fim, atribuindo-se as competências a
fatores funcionais e comportamentais dos professores, ao dia a dia e à interação
professor-aluno. Ainda em relação ao terceiro objetivo, na visão dos dirigentes,
observou-se que os vários atores que circundam a atividade docente tem certo
papel influenciador para as competências docentes. As respostas foram bastante
dispersas e infere-se certa imparcialidade nas opiniões dos dirigentes, o que pode
indicar um desconhecimento dessa relação. No geral, vê-se que o papel da
coordenação de curso e a solução de problemas e conflitos com os alunos por
parte da administração são importantes catalisadores para o desenvolvimento de
competências docentes.
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Quanto aos professores, a maioria dos registros de fala foi enfática ao dizer que
as práticas institucionais são incipientes em contribuir para as competências
docentes, pela ausência de planejamento e estruturação com esse objetivo. Essa
relação, na visão dos professores, tem como fator principal a iniciativa dos
próprios docentes. Essa divergência de resultados entre dirigentes e professores
pode ser explicada por uma idealização, na visão dos dirigentes, contra a
experiência prática vivenciada pelos docentes, em que não se verifica a relação
proposta para esse objetivo de pesquisa.

Do mesmo modo, o papel dos atores internos e externos na formação de
competências docentes, na visão dos professores, se dá de forma dispersa, sem
organização efetiva e voltada mais para o operacional e o controle do trabalho.
Atores externos, como o MEC, atuam no sentido de fiscalizar a qualidade do
ensino, o que acaba sendo positivo, como se verificou anteriormente, porque os
docentes procuram aprimorar sua atuação a fim de gerar melhores resultados,
tanto nas comissões de avaliação como na preparação dos alunos para o
ENADE.

Visando ao quarto e último objetivo da pesquisa, que foi identificar as alternativas
que os professores utilizam para o desenvolvimento de suas competências,
dirigentes e professores também emitiram suas opiniões. Os dirigentes, outra vez,
apresentaram respostas bastante dispersas, mas um padrão se verifica: as
alternativas oscilam entre práticas de iniciativa do próprio professor, como a
busca por melhor titulação, e práticas do cotidiano de trabalho, nos desafios, na
organização e na execução das atividades (Tabela 39).

Os professores também deram respostas bastante dispersas, porém com um
padrão que indica iniciativas individuais e inerentes ao nível de análise “contexto
de trabalho”, de Paiva (2007), tais como solução de problemas práticos, uso de
estudos de casos, feedback dos alunos e inovação dos métodos de ensino.
Destacam-se quatro registros que dizem respeito à adaptação constante dos
métodos às turmas. Percebe-se que as alternativas utilizadas pelos professores
para o desenvolvimento de competências docentes, muitas delas coincidentes
com as respostas dos dirigentes da IES Beta, encontram-se no âmbito das
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próprias atividades exercidas pelos professores e na interação com alunos e
coordenação de curso, e não em práticas ou movimentos organizados voltados
para esse fim.

A pesquisa utilizou também um questionário semiestruturado para coleta de
dados, aplicado aos professores da IES Beta, com o objetivo de enriquecer as
informações sobre as competências que os professores relataram nas entrevistas.
Essas competências foram distribuídas em 40 aspectos diferentes e nove
conhecimentos baseiam-se nas categorias de competência do modelo de
Mendonça et al. (2012).

Quanto à importância dessas competências, as resultados apresentaram maiores
pesos nas categorias cognitiva, comportamental e funcional das competências,
demonstrando que a experiência, formação profissional, relacionamento com os
alunos e o domínio de operações próprias da atividade docente, como
organização e didática, são consideradas as mais importantes pelos professores.

Quanto ao domínio dessas competências pelos professores, maiores pesos
também se deram nas três categorias citadas anteriormente e no aspecto
“estabelecer relações com o coordenador de curso”, uma categoria política da
competência. Esse dado corrobora o resultado das entrevistas, quando os
professores mencionaram as reuniões de coordenação como alternativas
institucionais importantes para o desenvolvimento de competências docentes. No
campo do domínio, um dos aspectos que recebeu menor peso foi o de “imprimir
rigor metodológico no processo ensino-aprendizagem”, na categoria funcional da
competência. Apesar do peso encontrado se situar entre três e quatro (3,94) –
domínio razoável e bom domínio –, esse valor pode ser explicado pelas
dificuldades do professor em imprimir rigor nas atividades de ensino dado o perfil
do aluno atendido pela instituição, muitas vezes com deficiências de formação
educacional, comportamental e também pelas características contextuais de
atuação dos professores: grande volume de trabalho extraclasse, turmas maiores,
adaptação dos programas de ensino às turmas nos cursos avaliados na pesquisa.
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O conhecimento pedagógico foi o que apresentou maior peso de importância na
análise dos questionários (Tabela 29). Esse aspecto do conhecimento docente foi
reconhecido nas entrevistas como um dos mais deficientes entre os docentes.
Quanto ao domínio de conhecimentos, os maiores pesos “conhecimento didático
do conteúdo” e “conhecimento didático geral” podem ser explicados pelo alto grau
de correlação que se exige entre a teoria e a prática nos cursos de gestão, que é
o foco deste estudo. O menor peso se deu no conhecimento dos fundamentos
filosóficos da educação, demonstrando a carência de formação pedagógica
encontrada entre os professores pesquisados.

O modelo conceitual adotado

conforme sua revela-se adequado para o

direcionbamento da pesquisa, na medida em que se apresenta uma articulação
conceitual e densidaede teórica. A classificação das competências uma conforme
sua natureza possibilitou uma visão aprofundada acerca das competências
requeridas no âmbito da IES Beta. Destacaram-se os componentes cognitivos e
funcional. Observa-se que o componente político não se expressou de forma mais
evidente, conforme discutudo por diversos autores e em aspectos como a
natureza individualizada do trabalho do professor, ausência de mobilização da
categoria, que podem ter contribuído para a ausência da dimensão política da
competência.

Numa instituição privada em que a lógica de gestão privilegie o aspecto
competitivo, admite-se que os docentes orientem-se mais pela perspectiva das
entregas requeridas do processo de ensino-aprendizagem, em detrimento dos
aspectos inerentes às relações de trabalho. Dessa forma, nota-se certa
despolitização da profissão docente.

5.1 Recomendações gerenciais

Com base nos resultados da pesquisa, pode-se recomendar à IES Beta atenção
em relação ao processo de construção de competências docentes. De forma
geral, a infraestrutura institucional parece satisfatória. Contudo, há necessidade
de estabelecer políticas, procedimentos e práticas que favoreçam a construção e
a manifestação das competências docentes requeridas. Diante da falta de
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sistematização e estímulos, os profissionais se veem reféns de suas próprias
ações. Iniciativas por parte da instituição poderiam significar um diferencial em
relação aos concorrentes. Contudo, qualquer avanço nesse sentido requer uma
visão positiva acerca do desenvolvimento dos profissionais que, inclusive, deve
ser visualizado como investimento e não custo. Os resultados, poderão ser
percebidos em médio e longo prazo; todavia, o primeiro passo é determinante
para que a IES Beta siga sua trajetória em busca da excelência e do cumprimento
dos objetivos institucionais.

5.2 Contribuições e limitações

A pesquisa realizada tem como limitações a sua realização apenas em Belo
Horizonte. Outro aspecto restritivo refere-se ao inquérito de professores que
atuam apenas em cursos de formação gerencial. Como contribuição, a pesquisa
traz uma nova compreensão dos modos, saberes e recursos de que os docentes
lançam mão ao aprimorar suas competências, a partir de um contexto que
envolve um perfil de aluno encontrado em muitas IES privadas no país. Nesse
sentido, os resultados e o aporte teórico desta pesquisa poderão contribuir para
novas investigações em temas como competências docentes IES privadas,
profissionalização de professores, novas demandas pedagógicas no ensino de
administração, o ensino mediado por novas tecnologias da informação e
comunicação (TIC), etc.

5.3 Sugestões para trabalhos futuros

Sugerem-se futuras pesquisas envolvendo as diversas unidades da IES Beta,
localizadas em outro estado e com professores dos diversos cursos. Para uma
visão mais abrangente, seria interessante empreender um estudo com a
comunidade discente na qualidade de usuária das competências docentes.

Este trabalho sugere também trabalhos futuros e avanços teóricos em torno da
inibição da dimensão política das competências docentes no âmbito das IES
privadas.
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Apêndices

Apêndice A - Aderência do projeto à linha de pesquisa

Área de Concentração: Gestão em Organizações
Linha de Pesquisa: Inovação e Organizações
Projeto: Competências e Comportamento Organizacional
Coordenação: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima

Este projeto investiga a construção de competências em organizações,
considerando variáveis do comportamento organizacional e suas interfaces em
diversos contextos. Aborda as práticas adotadas por organizações empresariais e
não empresariais e discute as possibilidades e limites inerentes ao tema.
Contempla diversas perspectivas teóricas e combina metodologias qualitativas e
quantitativas

de

pesquisa.

Recuperado

de:

http://buscatextual.cnpq.br/

buscatextual/visualizacv.do?id=K4718400T4

Situação: em andamento.
Natureza: Pesquisa.
Integrantes: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - Coordenador / Domingos
Antonio Giroletti - Integrante / Vera L. Cançado - Integrante / Silvano Aragão Integrante / André Luiz de Menezes Duarte - Integrante / Flávia Rodrigues de
Freitas - Integrante / Paulo Dias de Almeida - Integrante / Fabrício Veiga Costa Integrante. Marcelo Agenor Espindola – Integrante. Rhaymer Campelo –
Integrante. Rômulo Alvarez – Integrante. Daniele Patury – Integrrante. Gleison
Ataliba – Integrante.

Número de produções C, T & A: 19 / Número de orientações: 05
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Apêndice B - Carta de apresentação da pesquisa

Belo Horizonte, setembro de 2016

Prezado (a) Senhor (a),

Sou aluno do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro
Leopoldo e estou realizando uma pesquisa acadêmica que procura analisar como
os professores desta IES desenvolvem competências docentes para atuar em
cursos de formação gerencial, sob a orientação do Prof. Dr. Reginaldo de Jesus
Carvalho Lima.
Faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, gostaria de contar com
a sua colaboração, concedendo-me uma breve entrevista.
Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos por
meio do e-mail: rhaymer1789@gmail.com.
A identificação dos respondentes não é necessária.

Atenciosamente;

Rhaymer Lisboa Campelo
Mestrando em Administração Profissional
Fundação Pedro Leopoldo
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Apêndice C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Pesquisa sobre desenvolvimento de competências docentes nesta IES

Eu,

__________________________________________________,

aceito

livremente participar como entrevistado na pesquisa intitulada “Competências do
docente de ensino superior: estudo em IES privada”. Esta pesquisa visa à
elaboração do trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional de
Administração da Fundação Pedro Leopoldo, do mestrando Rhaymer Lisboa
Campelo, orientado pelo Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. O objetivo é
analisar como ocorre o desenvolvimento de competências docentes nesta IES.
Estou ciente de que as entrevistas serão gravadas sem a identificação do
entrevistado, sendo analisadas de forma agregada, garantindo, assim, sua
confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que minhas
opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. Estou ciente, também, de que
posso recusar a participar ou retirar-me sem necessidade de qualquer
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma
punição. Estou ainda ciente de que se tiver qualquer reclamação posso procurar a
Fundação Pedro Leopoldo. Após convenientemente esclarecido pelo pesquisador
e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar desta pesquisa.

Belo Horizonte, _____ de ____________________ de ________

Assinatura do Entrevistado
Assinatura do Pesquisador

Mestrando: Rhaymer Lisboa Campelo - MPA/Fundação Pedro Leopoldo
(rhaymer1789@gmail.com)

Orientador: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - MPA/Fundação Pedro Leopoldo
(reginaldo.lima@fpl.edu.br)
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Apêndice D – Instrumento de coleta de dados

Roteiro de Entrevista - Diretores e Coordenador Pedagógico

12345678-

Descreva a origem da IES Beta.
Qual é a missão e quais são os princípios que orientam sua atuação?
Quais sãos os cursos, atualmente, ofertados?
Comente acerca da infraestrutura institucional.
Como o(a) Sr.(a) define a IES Beta no contexto educacional brasileiro?
Quais são as perspectivas da IES para o futuro?
Como a IES Beta tem se preparado para ele?
A legislação (LDB e Pareceres do CNE) influencia o contexto institucional
da IES Beta? Comente.
9- Algum ator externo (sindicato, associação) influencia a IES Beta?
Comente.
10- A IES Beta adota políticas com foco na gestão de pessoas? Explique.
11- A IES Beta promove alternativas para aprimoramento das práticas
pedagógicas? Comente.
12- Como a IES Beta define as “competências docentes”? Comente.
13- Quais são as competências docentes requeridas dos professores que
atuam nesta IES, nos cursos de formação gerencial?
14- A IES Beta adota práticas institucionais orientadas ao desenvolvimento de
competências docentes? Comente.
15- Como a IES Beta avalia o desempenho dos professores?
16- Considerando que o desenvolvimento de suas competências docentes
envolve esforços da instituição e dos próprios profissionais, nesta IES, qual
é o papel de cada um desses atores?
17- Quais são as alternativas adotadas pelos professores para desenvolver
competências docentes?
18- Caso julgue necessário, comente algum aspecto relevante que não tenha
sido abordado.

Muito obrigado!
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Apêndice E – Instrumento de coleta de dados

Roteiro de Entrevista – Coordenadores de Curso

1234-

Como o(a) Sr.(a) define a IES Beta no contexto educacional brasileiro?
Quais são as perspectivas da IES para o futuro?
Como a IES Beta tem se preparado para ele?
A legislação (LDB e Pareceres do CNE) influencia o contexto institucional
da IES Beta? Comente.
5- Algum ator externo (sindicato, associação) influencia a IES Beta?
Comente.
6- A IES Beta adota políticas com foco na gestão de pessoas? Explique.
7- A IES Beta promove alternativas para aprimoramento das práticas
pedagógicas? Comente.
8- Como a IES Beta define as “competências docentes”? Comente.
9- Quais são as competências docentes requeridas dos professores que
atuam nesta IES, nos cursos de formação gerencial?
10- A IES Beta adota práticas institucionais orientadas ao desenvolvimento de
competências docentes? Comente.
11- Como a IES Beta avalia o desempenho dos professores?
12- Considerando que o desenvolvimento de suas competências docentes
envolve esforços da instituição e dos próprios profissionais, nesta IES, qual
é o papel de cada um desses atores?
13- Quais são as alternativas adotadas pelos professores para desenvolver
competências docentes?
14- Quais são os desafios que você enfrenta para desenvolvimento das
competências que lhe são requeridas?
15- Caso julgue necessário, comente algum aspecto relevante que não tenha
sido abordado.

Muito obrigado!
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Apêndice F – Instrumento de coleta de dados
Roteiro de Entrevista – Professores
1- Quais as mudanças, na sua percepção estão ocorrendo no cenário educacional
brasileiro que afetaram a atividade docente? Comente.
2- Quais são os desafios dos professores que atuam em cursos de formação
gerencial em instituições privadas no atual contexto?
3- Como o Sr(a) vê a atuação do professor de ensino superior no atual contexto
brasileiro
4- O sr(a) atua em outras instituições de ensino superior? Como o sr(a) encara os
desafios/oportunidades do trabalho docente.
5- O Sr(a) tem outras atividades além da docência. Como concilia as atividades.
6- Comente acerca da infraestrutura institucional na IES Beta.
7- Algum ator externo (Sindicato, Associação) influencia a sua atuação na IES Beta?
Comente.
8- Como o Sr (a) vê a relação da IES Beta com a mantenedora ?
9- A IES Beta promove alternativas para aprimoramento das práticas pedagógicas?
Comente.
O Sr(a) busca alternativas para aprimoramento das práticas pedagógicas?
Comente.
10- Quais são os principais desafios encontrados pelo Sr(a) ao lidar com o público
discente dos seus cursos?
11- Desde que o Sr(a) está na instituição, quais estratégias de ensino o sr(a) tem
implementado no sentido de alcançar melhor relação ensino-aprendizagem?
12- Como o Sr (a) define as “competências docentes”? Comente.
13- Quais são as competências requeridas dos professores de formação gerencial
neste contexto, na sua opinião?
14- Como o Sr(a) procura desenvolver estas competências?
15- Quais sãos os desafios que o Sr (a) enfrenta para desenvolvimento das
competências que lhe são requeridas?
16- A partir de sua experiência docente, O Sr(a) considera que suas competências
profissionais influenciam o processo ensino-aprendizagem? Como?
17- A IES Beta adota práticas institucionais orientadas ao desenvolvimento de
competências docentes? Comente.
18- Considerando que o desenvolvimento de suas competências docentes envolve
esforços da Instituição e dos próprios profissionais, nesta IES, qual é o papel de
cada um desses atores?
19- Quais são as alternativas adotadas pelo Sr(a) para desenvolver competências
docentes?
20- Caso julgue necessário, comente algum aspecto relevante que não tenha sido
abordado.
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Apêndice G – Instrumento de coleta de dados (questionário)

Prezado(a) Professor(a),

Sou aluno do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro
Leopoldo e estou realizando uma pesquisa acadêmica que procura analisar como
ocorre o desenvolvimento de competências docentes nesta IES, sob a orientação
do Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima.
Faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, gostaria de contar com
a sua colaboração no preenchimento deste questionário cujo tempo de resposta é
de aproximadamente 10 minutos. Os questionários serão analisados em conjunto,
preservando o sigilo das informações.

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos
através do e-MAIL: rhaymer1789@gmail.com

Rhaymer Lisboa Campelo
Mestrando em Administração Profissional
Fundação Pedro Leopoldo
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Apêndice H - Questionário

As questões seguintes deverão ser respondidas, considerando sua atuação como
professor nesta IES.
a) Indique o grau de importância de cada uma das competências.
Utilize a seguinte escala:
1- Sem importância, 2- Importância baixa, 3- Importância moderada, 4- Importância média 5- alta
importância

b) Indique o quanto você domina cada uma das competências.
Utilize a seguinte escala:
Não domino, 2- Baixo domínio, 3- Médio domínio, 4- alto domínio, 5-domino integralmente
Competências docentes
1- Capacidade de contextualização do conteúdo abordado
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não Domino

Importância Alta
Domino integralmente

2- Capacidade de síntese do conteúdo abordado
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não Domino

Importância Alta
Domino integralmente

3- Capacidade de transferência do conteúdo abordado
1

2

3

4

Sem Importância
Não domino


5
Importância Alta
Domino integralmente


4- Capacidade de planejar as atividades
1

2

3

4


Sem Importância
Não domino

5
Importância Alta
Domino integralmente



5- Capacidade de administrar o tempo
1
Sem Importância
Não domino

2

3


4


5
Importância Alta
Domino integralmente
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6- Capacidade de administrar sua própria formação contínua
1

2

3

4


Sem Importância
Não domino

5
Importância Alta
Domino integralmente



7- Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias de comunicação e informação
1

2

3

4


Sem Importância
Não domino

5
Importância Alta
Domino integralmente



8- Capacidade de avaliar as atividades.
1

2

3

4


Sem Importância
Não domino

5
Importância Alta
Domino integralmente



9- Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e prática, em sala de aula.
1

2

3

4


Sem Importância
Não domino

5
Importância Alta
Domino integralmente



10- Capacidade de imprimir rigor metodológico no processo de ensino-aprendizagem.
1

2

3

4


Sem Importância
Não domino

5
Importância Alta
Domino integralmente



11- Capacidade de interpretar e agir em conformidade com os valores, crenças e
normas da instituição de ensino
1

2

3

4


Sem Importância
Não domino

5
Importância Alta
Domino integralmente



12- Capacidade de monitorar e acompanhar as atividades
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

13- Capacidade de operar com números
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

14- Capacidade de promover a reflexão crítica sobre a prática, em sala de aula
1
Sem inportância
Não domino

2

3

4

5
Importância alta
Domino integralmente
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15- Capacidade física, destreza e coordenação
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

16- Capacidade mental para escrever
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

17- Capacidade mental para ler
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

18- Domínio da cena na sala de aula
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

19- Tradução dos conteúdos para a linguagem e cotidiano dos alunos
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

20- Autoconfiança
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

21- Capacidade de manter o equilíbrio emocional
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

22- Capacidade de ouvir e comunicar
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

23- Flexibilidade
1
Sem Importância
Não domino

2

3

4

5
Importância Alta
Domino integralmente
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24- Habilidade de lidar as diferenças individuais e dos grupos
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

25- Persistência
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

26- Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter empatia
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

27- Capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente profissional
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

28- Capacidade de estimular o aluno a adotar postura crítica diante dos problemas
sociais
1

2

3

5

4

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

29- Capacidade de preparar o aluno para o mercado de trabalho
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

30- Capacidade de visualizar o aluno como cliente da instituição de ensino
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

31- Comprometimento com as políticas e princípios da educação superior
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

32- Compromisso com atualização contínua
1
Sem Importância
Não domino

2

3

4

5
Importância Alta
Domino integralmente
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33- Capacidade de adotar conteúdos coerentes com as políticas institucionais
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

34- Capacidade de estabelecer relações com a equipe de apoio administrativo
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

35- Capacidade de estabelecer relações com a equipe de suporte acadêmico
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

36- Capacidade de estabelecer relações com o coordenador do curso
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

37- Capacidade de estabelecer relações com os diretores da instituição
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

38- Capacidade de estabelecer relações com outros docentes
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

39- Capacidade de gerenciar conflitos
1

2

3

4

5

Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

40- Espírito democrático, conciliador
1
Sem Importância
Não domino

2

3

4

5
Importância Alta
Domino integralmente
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Considerando o contexto desta instituição de ensino, cite as competências docentes
requeridas do professor

Considerando sua atuação nesta instituição de ensino: indique a importância dos seguintes
conhecimentos e o quanto você domina cada um deles
Conhecer as características socioculturais da região em que se localiza esta instituição
1
2
3
4
5
Sem Importância
Importância Alta
Não domino
Domino integralmente
Conhecer a visão, a missão e os valores desta instituição
1
2
3
4
Sem Importância
Não domino
Conhecer o perfil do público-alvo desta instituição
1
2
3
Sem Importância
Não domino
Conhecimento didático do conteúdo
1
2
Sem Importância
Não domino
Conhecimento do curriculum
1
Sem Importância
Não domino

2

3

4

5
Importância Alta
Domino integralmente

5
Importância Alta
Domino integralmente

4

5
Importância Alta
Domino integralmente

3

Conhecimento sobre o processo de aprendizagem
1
2
3
Sem Importância
Não domino

4

5
Importância Alta
Domino integralmente

4

5
Importância Alta
Domino integralmente

Conhecimento das finalidades e de valores educativos, de seus fundamentos filosóficos e
históricos
1
2
3
4
5
Sem Importância
Importância Alta
Não domino
Domino integralmente
Conhecimento pedagógico (conhecimento didático geral); conhecimento prático adquirido
em experiências dentro e fora desta instituição ou em outro ambiente acadêmico
1
2
3
4
5
Sem Importância
Importância Alta
Não domino
Domino integralmente
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Conhecimento de novas tecnologias de informação e comunicação
1
2
3
4
5
Sem Importância
Não domino

Importância Alta
Domino integralmente

Considerando o contexto de trabalho desta instituição, cite outros conhecimentos
requeridos do professor

Cite os desafios que caracterizam o processo ensino-aprendizagem no atual contexto

Cite os desafios que você enfrenta para desenvolver as competências docentes requeridas

Marque a (s) alternativa (s) que você utiliza para desenvolver as competências docentes:
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Cursos
Palestras
Eventos, congressos, seminários
Experiência profissional
Outro. Especifique:

CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE
Indique o sexo
( )
( )

Feminino
Masculino

Indique sua faixa etária
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

Até 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
De 36 a 40 anos
De 41 a 45 anos
De 46 a 50 anos
De 51 a 55 anos
Acima de 60 anos

Indique seu estado civil
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Solteiro
Casado
Divorciado / separado
Viúvo
União estável
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Você atua como professor em que nível?
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Tecnólogo
Graduação
Pós-Graduação – lato sensu
Pós-Graduação – stricto sensu
Outro. Especifique: _____________

Você atua como orientador de alunos?
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Não
Sim, em nível técnico
Sim, na graduação
Sim, na pós-graduação – lato sensu
Sim, na pós-graduação – stricto sensu
Outro. Especifique: ______________

Você realiza atividades administrativas (coordenação de cursos, etc.)?
( )
( )

Não
Sim. Especifique:

Você exerce outra atividade produtiva?
( )
( )

Não
Sim. Especifique:

Muito obrigado!

