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RESUMO  
 

A presente dissertação tem como objetivo analisar e discutir a educação para as 
competências no ensino superior, na sua relação político-pedagógico com a formação e 
a prática docente, no âmbito das competências profissionais estabelecidas pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e que devem ser desenvolvidas pelos 
estudantes ao logo do curso. A pesquisa se desenvolveu em um curso de Administração, 
presencial, de uma instituição de ensino superior (IES) privada, localizada no Sul de 
Minas Gerais. Considera-se neste estudo que a IES deve se orientar pelos instrumentos 
legais e pelas DCN que definem o perfil do egresso e os componentes curriculares que 
devem compor a organização didático-pedagógica dos cursos de graduação, por meio 
dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC). O ensino superior brasileiro tem passado nas 
últimas décadas por processos de transformação e mudanças a fim de atender às 
demandas impostas pelo sistema produtivo, baseado na diversificação da produção e 
nos avanços tecnológicos, no contexto da globalização, colocando novas exigências e 
verdadeiros dilemas para as Instituições de Ensino Superior (IES), principalmente no 
que refere à docência. O ensino por competências representa uma estratégia pedagógica 
e política para formar o trabalhador flexível que o novo processo produtivo demanda, no 
entanto, emerge daí a questão da capacitação do professor. Neste estudo, coloca-se em 
questão como vem se dando a educação para o desenvolvimento das competências 
profissionais no curso de graduação em Administração, tendo como foco a formação e 
prática profissional no exercício da docência nesta abordagem das competências. A 
metodologia utilizada tem caráter descritivo, analítico, transversal e se insere na 
abordagem quanti-qualitativa, tendo como sujeitos pesquisados o corpo docente 
efetivamente em exercício no ano anterior a coleta de dados. O estudo de campo 
ocorreu no ano de 2014, com a aplicação de questionário misto, utilizando como técnica 
de análise dos dados a análise de conteúdo. Como principais resultados, pode se afirmar 
que, no curso pesquisado, a maioria dos professores são bacharéis, exercem outra 
atividade no mercado e não possuem formação pedagógica, sendo estes alguns dos 
principais desafios no ensino superior. Porém, conhecem e utilizam as competências 
profissionais estabelecidas pelas DCN como referência no planejamento da disciplina e 
na dinâmica das aulas, embora as técnicas didáticas tradicionais sejam as mais 
frequentes em sala de aula. Conclui-se que a formação continuada e os saberes 
adquiridos na experiência docente e na atuação profissional são essenciais no ensino 
superior diante das competências propostas pelas DCN.   
 
 
Palavras-chave: Competências profissionais. Docência. Ensino superior. Formação 
profissional. Prática Docente. 
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ABSTRCT 
 

The objective of this dissertation is to analyze and discuss education for skills in higher 
education, in its policy/pedagogical relationship with training and teaching practice, in 
the scope of professional skills established by the National Curriculum Directives 
(DCN) that should be developed by students throughout the course. This study was 
developed in a classroom Administration course at a private higher educational 
institution (IES) located in the south of Minas Gerais. For this study, considering that 
the IES should be guided by legal instruments and by the DCN that define the 
graduation profile and the curricular components that should constitute the 
didactic/pedagogical organization of undergraduate courses via Course Pedagogical 
Projects (PPC). Over the last few decades, Brazilian higher education has been 
undergoing transformational processes and changes with the aim of meeting the 
demands imposed by the production system, based on diversification of production and 
on technological advances in the context of globalization, imposing new demands and 
true dilemmas on higher educational institutions (IES), mainly with respect to teaching. 
Teaching skills represents a flexible pedagogical and policy strategy for training the 
worker that the new production process demands, however, this raises the question 
training the professor. In this study, we ask how education for developing professional 
skills in undergraduate Administration courses has been occurring, with a focus on 
professional training and practice in the teaching of this approach to skills. The 
methodology used is of a descriptive, analytical, and transversal nature and falls into the 
quanti-qualitative approach, using the faculty actually teaching in the year prior to data 
collection. The field study occurred in 2014, with the application of a mixed 
questionnaire, using content analysis as the method of analysis. As main results, it can 
be affirmed that, in the course studied, the majority of professors have bachelor’s 
degrees and do not have pedagogical training. However, they know and use the 
professional skills established by the DCNs as a reference in the planning the discipline 
and in class dynamics, although traditional didactics are the most frequent in the 
classroom. It is concluded that continuing education has a primary role in professional 
teaching development as does knowledge acquired in the teaching experience. 
 
 
Keywords: Professional skills. Teaching. Higher education. Professional training. 
Teaching practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação aborda o tema “competências profissionais” no âmbito da 

formação no ensino superior brasileiro, a partir de um estudo em um curso de graduação 

em Administração, bacharelado, de uma Instituição de Ensino Superior (IES) particular 

localizada no Sul de Minas Gerais. 

Cabe ressaltar que as competências discutidas neste trabalho referem-se àquelas 

que devem ser desenvolvidas pelos discentes do curso ora analisado e que estão 

presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais, comumente tratadas no ambiente 

acadêmico como “DCN”. Essas diretrizes do curso de Administração foram 

estabelecidas por meio da Resolução N.º 4, de 13 de julho de 2005, da Câmara de 

Educação Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE) do Ministério da 

Educação (MEC).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais fazem parte das políticas educacionais 

brasileiras implementadas após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), n.º 9.394/1996, e, de modo geral, constituem o documento 

norteador da formação profissional em nível de graduação. Seu objetivo é “servir de 

referência para as instituições na organização de seus programas de formação, 

permitindo flexibilidade e priorização de áreas de conhecimento na construção dos 

currículos plenos” (BRASIL, 2003, p.4).  

Como descrito pela Nota Técnica nº 793 de 2015, as diretrizes curriculares são 

“propostas para induzir à criação de diferentes formações e habilitações para cada área 

do conhecimento, e possibilitam a definição de múltiplos perfis profissionais [...]” 

(BRASIL, 2015, p.2). Portanto, trata-se de um fundamento legal e, dessa forma, 

obrigatório a todas às instituições de ensino superior na organização curricular de seus 

projetos pedagógicos. 

A escolha do tema das competências nesta pesquisa deve-se à importância que 

esta abordagem adquiriu em todo o mundo no contexto das mudanças globais, sob os 

ideais do neoliberalismo. De modo geral, a abordagem das competências apresenta-se 

relacionada com saberes, conhecimento, experiência, habilidade, atitude ou ação, 

trazendo um sentido performance profissional, indo ao encontro das prerrogativas da 

educação no século XXI, que exigem dos profissionais competências múltiplas para se 

adaptarem ao novo mundo produtivo.  
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É nessa perspectiva que o termo “competência” foi incorporado inicialmente 

pelo mundo do trabalho e, nas últimas décadas, tem sido apropriado também pelos 

promotores de políticas educacionais e organismos internacionais. Assim, 

gradativamente passou a ser utilizado nas propostas de formação e atualização 

profissionais, com sentido de articulações entre saberes e fazeres no âmbito educativo e 

de qualificação na esfera do trabalho.  

A abordagem por competência tem sido reconhecida por representar um 

caminho na busca de formação de pessoas para um saber fazer reflexivo e crítico no 

contexto social, no sentido de colocar a educação a serviço das necessidades reais dos 

alunos em relação à sua preparação para o exercício da profissão, proporcionando uma 

aprendizagem significativa para a vida (RAMALHO e NUÑES, 2004).  

Analisando a influência das mudanças no cenário econômico e político no 

ensino superior, Saviani (2010) revela que o Estado brasileiro, pressionado pelos 

organismos de fomento internacionais e seguindo a lógica da educação para o 

desenvolvimento econômico e social, iniciou um forte processo de reestruturação de seu 

sistema educacional na década de 1990. Assim, com a publicação de novas diretrizes 

educacionais para a nação, abriram-se novas perspectivas tanto para o ensino superior, 

como para a educação básica. Desta forma, aderindo-se ao pensamento mundial, o 

Brasil promoveu, então, a introdução de novos conceitos de organização e gestão da 

educação, como a pedagogia das competências, a metodologia e os princípios da 

qualidade total e a inserção da pedagogia corporativa nas políticas educacionais. 

Nesse cenário de novas dimensões políticas, filosóficas, econômicas, culturais e 

tecnológicas, normalmente atribuídas aos efeitos da globalização da economia e à 

revolução tecnológica, em todas as áreas do conhecimento, as instituições de ensino se 

viram desafiadas a enfrentar novos desafios na formação de profissionais para o mundo 

produtivo. Por consequência, novas formas de organização didático-pedagógicas dos 

cursos, investimento na estrutura, como biblioteca e tecnologias e, principalmente, 

professores preparados para exercer a docência dentro das novas dimensões da 

educação por competências passaram a ser exigidos das IES.  

Essa questão da formação no ensino superior orientada para o mundo do 

trabalho fica clara no Nota Técnica nº 793 de 2015 do Ministério da Educação, quando 

afirma que os componentes curriculares dos cursos podem ser definidos por cada IES de 

forma autônoma, a fim de possibilitar ao discente o desenvolvimento de competências, 

habilidades, atitudes e práticas necessárias à sua formação integral como indivíduo, 
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cidadão e profissional, visando à sua plena inserção na sociedade e no mundo do 

trabalho (BRASIL, 2015). 

Assim, partindo do pressuposto de que a instituição de ensino deve ser lócus da 

formação de profissionais competentes para o mundo produtivo, para a geração de 

tecnologias, inovações e serviços, considerando ainda que as DCN do curso de 

Administração indicam as competências profissionais que o egresso deve possuir em 

seu perfil, coloca-se em questão: Como os professores da IES pesquisada articulam 

seus conhecimentos teóricos de formação e de experiência prática no exercício da 

docência, a fim de atingir o perfil do egresso delineado pelas DCN? Como os 

professores percebem o conceito de competências? Como essa nova abordagem tem 

interferido em seu planejamento e sua prática docente? Como a formação docente, 

inicial e continuada, tem influenciado na docência de forma a contribuir com o 

desenvolvimento das competências profissionais do curso de Administração? 

Tomou-se como objetivo analisar e discutir a educação para as competências na 

sua relação político-pedagógica com a formação e a prática docente, no âmbito das 

competências profissionais estabelecidas pelas DCN e que devem ser desenvolvidas 

pelos estudantes do curso analisado.  

Como objetivos específicos, esta pesquisa buscou: a) identificar o perfil dos 

professores do curso de administração da IES pesquisada; b) analisar o processo de 

formação inicial (área de aderência) e continuada dos professores que atuam no curso e 

na área específica de atuação no mercado; c) identificar o conceito de competências dos 

professores do curso pesquisado; d) compreender a influência das DCN no 

planejamento e na dinâmica das aulas; e) analisar as ações realizadas pelos professores 

em sua prática docente, tendo como referência as competências profissionais propostas 

nas DCN, procurando compreender como elas podem contribuir para o 

desenvolvimento das competências profissionais desejadas previstas nas DCN.  

O estudo empírico ocorreu em uma instituição de ensino privado localizada em 

Varginha-MG, ligada a uma fundação de ensino sem fins lucrativos que mantém, 

atualmente, diversas instituições de ensino em Minas Gerais. Tal fundação está 

organizada em Unidades de Gestão, de acordo com a atividade: Graduação, Pós-

Graduação, Educação Superior a Distância, Cursos Técnicos e Ensino Infantil, 

Fundamental e Médio, totalizando mais de 10.000 alunos nos diversos cursos 

oferecidos. 
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O curso escolhido para a realização da pesquisa foi de graduação em 

Administração, oferecido na modalidade presencial. No primeiro semestre de 2014, o 

referido curso contava com 220 alunos divididos em 05 turmas, sendo duas no primeiro 

período, uma no terceiro, uma no quinto e uma no sétimo período. As razões pela 

escolha desse curso é a sua importância para a instituição, considerando o elevado 

número de alunos oriundos de toda a região de Varginha e o consequente valor social e 

político dessa instituição de ensino para a região. Além disso, no ENADE – Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes do ano de 2009, o curso obteve conceito cinco 

(5), nota máxima possível nessa avaliação, cabendo ressaltar ainda que o curso é 

considerado referência regional e possui mais de 13 anos de tradição, formando 

administradores no Sul de Minas Gerais para atuar nas mais diversas regiões. Já no 

ENADE de 2013 o curso obteve conceito três (3).  

Quanto à definição do termo “competência” utilizada neste estudo, vale ressaltar 

que este conceito na educação é discutido por diversos autores em diversos países e, 

muitas vezes, sem consenso. Para alguns, a educação por competências é apenas uma 

moda passageira, para outros é a solução para o problema do fracasso escolar. Nesta 

pesquisa, optou-se por se amparar teoricamente no conceito de competência baseado em 

Perrenoud (2000a, p. 14) que descreve competência como “a capacidade de mobilizar 

diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situações”. 

Segundo o autor, para desenvolver competências é preciso, antes de tudo, 

trabalhar por problemas e por projetos, propor tarefas complexas e desafios que incitem 

os alunos a mobilizar seus conhecimentos e, em certa medida, completá-los. Entretanto, 

de acordo com Perrenoud (2013), apesar das competências fazerem parte das estratégias 

e dos modismos, não se pode limitar-se a essa explicação, pois o conceito de 

competências faz parte da evolução da sociedade moderna, onde as pessoas sabem que 

são detentoras de um capital de competências do qual depende a realização dos seus 

projetos pessoais e também o seu valor no mercado de trabalho.   

De acordo com Silva (2012), na abordagem educacional por competências faz-se 

necessária uma mudança de atitudes por parte dos professores em relação as suas 

práticas cotidianas que precisam se voltar para outras dinâmicas pedagógicas capazes de 

desafiar os alunos a tomarem atitudes crítico-reflexivas diante das circunstâncias que 

serão por si expostas. Porém, nem sempre os professores do ensino superior possuem 

formação adequada para essa nova realidade.  
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Nessa linha de reflexão, Silva (2012) defende que, no ensino por competências, 

o aluno passa a ser sujeito aprendente e ativo no processo de ensino-aprendizagem e 

isso faz com seja necessário com que os professores mudem suas práticas em sala de 

aula, incluindo ações pedagógicas diferenciadas, como a interdisciplinaridade, projetos 

de trabalho e metodologias diferenciadas, como Aprendizagem Baseada em Resolução 

de Problemas (ABRP) e jogos de empresas. Assim, na abordagem por competências, o 

foco migra do ensino para o resultado da aprendizagem, baseado no desenvolvimento de 

determinadas competências de acordo com a área de conhecimento do curso, trazendo 

em seu bojo uma nova concepção de formação profissional e de educação. Essa nova 

concepção exige mudanças nas instituições de ensino e novas práticas metodológicas 

também da parte dos professores. Além disso, leva à interferência das instituições de 

ensino nos métodos e práticas em uso pelos professores que adotavam uma pedagogia 

denominada tradicional, com ênfase nas atividades memorísticas e transmissivas. 

A abordagem pedagógica por competências se estabeleceu no cenário 

educacional brasileiro em todos os níveis de ensino, principalmente na educação 

superior, sendo elogiada por alguns segmentos e criticada por diversos autores. No caso 

de Saviani (2010), a sua crítica refere-se à vinculação da abordagem das competências 

ao modelo empresarial. Segundo o autor, os conceitos de educação para as 

competências ou pedagogia das competências representam a adoção do modelo 

empresarial na educação, sendo uma versão do “neotecnicismo”, enquanto forma de 

organização das escolas por parte de um Estado que busca maximizar os resultados dos 

recursos aplicados na área educacional. 

Considera-se neste texto que a educação superior vem passando por 

transformações amplas e estruturais em todo o mundo, comumente denominadas de 

reformas, diante da forte influência das políticas neoliberais vigentes, decorrentes do 

movimento difuso e multifacetado da internacionalização do capitalismo e do avanço 

das tecnologias. De acordo com Peixoto (2011), em quase todos os países da América 

Latina, a partir do final do século XX, realizaram-se reformas educacionais, 

impulsionadas, principalmente, pelas ações das instituições de fomento que 

condicionaram a concessão de empréstimos a essas reformas. 

Nessa conjuntura da globalização ficou reconhecido o papel do conhecimento e 

da educação, bem como o da qualificação da população para o desenvolvimento 

econômico, social e cultural da sociedade. Essa valorização do conhecimento tem 
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impulsionado o grande crescimento da educação superior nas mais diversas sociedades 

(GOMES, OLIVEIRA E DOURADO, 2011).     

No Brasil, a reforma do ensino superior na década de 1990 tem sua origem a 

partir das diversas crises econômicas e com a ascensão das políticas neoliberais entre as 

décadas de 1970 e 1980, período em que esse segmento passou a ser remodelado para 

atender ao contexto mundial (SANTOS, 2011). Em relação a esse período, o autor 

afirma:  

A situação alterou-se significativamente a partir dos meados da década de 
1970 com a crise econômica que estão instalou. A partir de então gerou-se 
uma contradição entre a redução dos investimentos públicos na educação 
superior e a intensificação da concorrência entre empresas, assente na busca 
na inovação tecnológica e, portanto, no conhecimento técnico-científico que 
a tornava possível e na formação de uma mão de obra altamente qualificada 
(SANTOS, 2011, p.25). 
 

Desde então, a educação superior vive um ambiente complexo e dinâmico, 

marcado por amplas e profundas transformações na busca por adequação às demandas 

da sociedade e do mercado. Para Dias Sobrinho (2011), prevalecem os seguintes 

aspectos no ensino superior nos últimos anos: explosão da quantidade de matrículas e 

das instituições nos últimos anos, em especial por via privada; diversificação 

institucional e fragmentação do sistema; insuficiência do financiamento público e 

diversificação financeira; globalização econômica internacional neoliberal; explosão 

dos conhecimentos e da informação e internacionalização e transnacionalização da 

educação superior.     

Nesse sentido, para Almeida (2012), a força das políticas econômicas se traduz 

em estratégias orientadoras do contexto universitário, impregnando a universidade 

contemporânea em todos os seus aspectos, como nas formas de gestão, nos objetivos e 

formulações curriculares, nas relações de trabalho, na avaliação do sistema e na 

produção de conhecimentos, resultando em instituições orientadas para a produtividade, 

direcionadas para a redução dos custos e centradas na lógica das necessidades do 

mercado.  

Corroborando essa ideia, Dourado, Catani e Oliveira (2003) afirmam que a 

universidade hoje tem como papel principal formar profissionais e gerar tecnologias e 

inovações que sejam colocadas a serviço do capital produtivo. Dessa forma, a 

universidade é considerada produtiva quando consegue vincular sua produção às 

necessidades do mercado, das empresas e do mundo do trabalho em mutação, ficando 

assim subordinada às demandas e necessidades do mercado e do capital. 
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Nessa perspectiva capitalista globalizante, ainda de acordo com a visão de 

Dourado, Catani e Oliveira (2003), as universidades assumiram a vocação empresarial e 

a orientação para o mercado, sendo pautadas por uma gestão baseada na excelência, 

eficiência e produtividade. Esses autores criticam a universidade por ela ter assumido 

como papel principal formar profissionais e gerar tecnologias e inovações a serviço do 

capital produtivo. A preocupação dos autores se dá pelo crescente pragmatismo, 

tecnicismo e caráter instrumental da universidade contemporânea, desaparecendo os 

aspectos de formação humanística, crítica e reflexiva, capazes de mudar a história de 

um povo e de uma nação.  

Essa preocupação pode ser percebida também na afirmação de Almeida (2012, 

p. 54), quando diz:  

Em suma, as ideologias neoliberais e os interesses pautados pela lógica de 
mercado buscam impor a realização de um tipo de ensino sustentado por uma 
pedagogia que tem como primeiro compromisso educativo tornar-se parceira 
dos processos produtivos. 
 

De acordo com Cária (2012), a interação entre os contextos econômicos e 

políticos da globalização é o que tem motivado a maioria das reformas educacionais, 

sendo que uma das implicações mais fundamentais da globalização contemporânea está 

centrada em torno da relação alterada entre educação e Estado, como é o caso do Brasil. 

O Plano da Reforma foi apresentado pelo governo brasileiro em 1995 e tinha como eixo 

central a reestruturação do Estado, a organização e a gestão do sistema educativo das 

instituições de ensino em nome de um Estado moderno, forte e “enxuto”.  

Assim, com o discurso de tornar o Brasil um país moderno, essas reformas 

trouxeram mudanças que repercutiram diretamente na transformação da educação em 

mercadoria, possibilitando o crescimento vertiginoso do mercado educacional. Não são 

poucos os autores que têm procurado reinterpretar as políticas educacionais 

implementadas após o plano da reforma à luz de novos contornos mercadológicos e 

competitivos que vêm orientando as políticas de educação das últimas décadas.  

Diante do contexto do ensino superior no Brasil, este trabalho se justifica pela 

enorme relevância do tema no cenário nacional e internacional. Essa relevância pode ser 

atribuída ao seu aspecto social, político e pedagógico, no sentido de apoio para novas 

propostas e planos de ação no ensino superior, e à sua contribuição para a ciência da 

educação no que se refere ao aperfeiçoamento da prática docente e à consequente 

melhoria da qualidade do ensino universitário.  
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O interesse do pesquisador pelo estudo das competências no ensino superior 

justifica-se pela sua própria trajetória profissional. Docente universitário com mais de 

10 anos de atuação, seja em sala de aula ou em cargos de gestão, a questão da formação 

continuada, metodologias diferenciadas, modelos de avaliação e outros temas 

relacionados à docência, sempre estiveram presentes de forma instigante na vida do 

pesquisador. Além disso, nos últimos cinco anos, participando de uma experiência de 

implantação de currículos integrados com a utilização da metodologia das competências 

profissionais na IES pesquisada, foi possível vivenciar diretamente as implicações da 

formação docente inicial e continuada no desenvolvimento de novas propostas 

pedagógicas.  

A metodologia utilizada na pesquisa se baseia na abordagem quanti-qualitativa, 

de caráter descritivo, analítico, transversal. O estudo se desenvolveu com a utilização de 

métodos mistos sob o amparo teórico de Creswell (2010), sendo uma pesquisa de 

campo e a análise documental das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Administração e outros documentos. A pesquisa de métodos mistos desenvolve um 

conjunto de procedimentos que podem ser utilizar no planejamento de um estudo que 

envolve os aspectos quantitativo e qualitativo (CRESWELL, 2010).  

Ainda de acordo com Creswell (2010, p. 26), a pesquisa qualitativa é um meio 

para explorar e entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um 

problema social ou humano. Para o autor a pesquisa quantitativa “é um meio para tentar 

testar teorias objetivas, examinando a relação entre as variáveis”, que podem ser 

medidas tipicamente por instrumentos, de modo que os dados numéricos sejam 

analisados por procedimentos estatísticos. Nessa relação, a pesquisa por métodos mistos 

“é uma abordagem da investigação que combina ou associa as formas qualitativa e 

quantitativa”, misturando as duas abordagens em um estudo em conjunto (CRESWELL, 

2010, p.27). 

No que se refere ao aspecto qualitativo e documental, o amparo se dá em 

Chizzotti (2009) para quem as pesquisas qualitativas fundamentam-se em dados 

selecionados nas interações interpessoais e na coparticipação das situações dos 

informantes, analisadas a partir da significação que estes dão aos seus atos. Para o autor, 

considera-se documento “toda informação sistemática, comunicada de forma oral, 

escrita, visual ou gestual, fixada em um suporte material, como fonte durável de 

comunicação.” (CHIZZOTTI, 2009, p.109). 
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O estudo empírico teve como sujeitos da pesquisa os docentes do curso de 

Administração da IES pesquisada e a coleta de dados ocorreu utilizando um 

questionário semiestruturado disponibilizado aos pesquisados pela internet. Para análise 

dos dados coletados e discussão de documentos legais, que ajudam a regular um perfil 

do egresso no ensino superior e a modelar práticas docentes, foi utilizada a análise de 

conteúdo e análise estatística descritiva. Como apoio estatístico, utilizou-se o software 

Microsoft EXCEL por ser um instrumento de mais familiaridade deste pesquisador e o 

apoio teórico da análise de conteúdo se deu em Bardin (2008). Uma vez sistematizados 

os dados e informações coletadas, foi realizado o levantamento de categorias para 

posterior análise e discussão. 

Em relação à estrutura do trabalho, o texto se encontra organizado em cinco 

seções, além da Introdução, Considerações Finais e Referências. Na seção 1, apresenta-

se a revisão bibliográfica com uma reflexão sobre a educação brasileira em tempos do 

neoliberalismo, seguida pela análise do ensino superior no Brasil sob as influências no 

neoliberalismo e da globalização. Na seção 2, descrevem-se o caminho metodológico, 

apresentando os passos detalhadamente os passos utilizados na realização da pesquisa, 

assim como a caracterização do curso pesquisado. Na seção 3, apresenta-se a 

sistematização dos dados coletados no estudo empírico, organizados em tabelas e 

gráficos. As seções 4 e 5 dedicam-se à análise, discussão e interpretação dos dados à luz 

da teoria, a partir das categorias identificadas por meio da análise de conteúdo e 

agrupadas por eixos de acordo com os critérios de convergências e divergências.  
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SEÇÃO 1 

O ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO NO CONTEXTO NEOLIBERAL  

 

 
A educação não está imune às transformações da base material 

da sociedade, hoje em processo de globalização [...] 
 

Sanfelice (2009, p. 10) 
 

 

Com esta epígrafe, inicia este capítulo buscando compreender os pilares sociais, 

econômicos, políticos e ideológicos que estão na origem e na sustentação das atuais 

políticas educacionais no contexto neoliberal. Na sociedade contemporânea marcada 

pelo capitalismo globalizado e pela inovação tecnológica, onde o conhecimento passou 

a ser visto como base para o desenvolvimento dos países, a educação escolar, da pré-

escola à universidade, assume um papel primordial no progresso econômico mundial. 

Desta forma, o investimento em educação tem sido propagado como caminho que 

permite aos cidadãos e aos países saírem de um patamar inferior para outro melhor. 

Nessa direção optou-se por contemplar o delineamento teórico do cenário 

neoliberal que tem dado origem às políticas educacionais das últimas décadas, tomando 

como recorte temporal o período compreendido entre as décadas de 1950 e 1990. É 

neste período, compreendido entre a “Era de Ouro” (1950), como denominada por 

Hobsbawm (1995, p.264), e as décadas de crise, que compreendem o final da década de 

1970 e a década de 1980, que o ensino superior passou por reformas e recebeu novas 

configurações. 

Entretanto, neste texto deu-se maior ênfase a partir da década de 1970, que é 

considerada como o berço do neoliberalismo, cujas ideias influenciaram 

determinantemente a educação, em nível mundial, mais especificamente o ensino 

superior brasileiro. Já a partir dos anos 1990 procurou-se delinear o atual cenário do 

ensino superior, destacando o papel e influência dos organismos internacionais, como o 

Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), dentre outras, na pauta educacional nos 

países, principalmente aqueles em desenvolvimento, considerados carentes de recursos 

internacionais e dependentes de recursos financeiros externos.  
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Os autores que dão amparo teórico a este tópico são: Hobsbawm (1995), Dupas 

(2006), Alves (1998), Carneiro (2002) e Frieden (2008).  

 

1.1 O CONTEXTO NEOLIBERAL: DELINEANDO CENÁRIO 

 

É consenso entre os autores que amparam este referencial teórico que, após a 

Segunda Guerra Mundial, o capitalismo passou a vivenciar um momento de forte 

progresso marcado por elevados índices de produção industrial e consumo, além de um 

intenso comércio entre as nações. Segundo Dupas (2006, p. 145): 

 
Começando em 1933 com o New Deal1 e alcançando seu auge com os 
movimentos pelos direitos civis no início dos anos 70, o neoliberalismo 
significou a confluência das ideias da Escola de Chicago com as políticas de 
Ronald Reagen e Margaret Tatcher. Numa etapa seguinte, ele evoluiu – 
especialmente no caso da América Latina – para o Consenso de Washington 
e para a ortodoxia econômica guiada pelo FMI e o Banco Mundial. 
 

Para Frieden (2008), os aliados do ocidente começaram a planejar o formato do 

sistema econômico mundial logo após o início da guerra, diante do medo da recessão 

pós-guerra. No período pós-guerra, a visão de mundo norte-americana se consolidou 

devido ao poder político e econômico dos Estados Unidos da América (EUA), que 

defendiam um comércio mais livre, a estabilidade monetária internacional e a 

recuperação dos investimentos internacionais. O liberalismo norte-americano teve um 

papel decisivo na formulação e na prática das teorias neoliberais. 

Relativamente a este cenário, Frieden (2008, p. 284) afirma: 

 
Os Estados Unidos se voltaram para o mundo após 1945 devido a uma 
mudança de condições, não de mentalidade. O país passou a seguir absoluto 
no comércio, nas finanças e nos investimentos internacionais. O dólar não 
dividia mais a liderança com a libra esterlina ou o franco, e a maior parte dos 
investimentos britânicos e franceses no exterior havia sido liquidada. Em vez 
de competir com a indústria dos Estados Unidos, a Europa demonstrava uma 
avidez insaciável pelos produtos das influentes fábricas norte-americanas. 
Com o fim da guerra, as exportações tornaram-se duas vezes mais 
importantes para a indústria norte-americana do que na década de 1930. 

 

Em busca de estabilidade monetária internacional, um dos objetivos dos aliados 

para a sustentação do crescimento econômico mundial após a grande guerra, foi 
                                                           
1New Deal (tradução literal: novo acordo) – Expressão utilizada para designar os programas 
implementados pelo governo dos Estados Unidos após a grande crise econômica, crise essa que teve 
início em 1929 e ficou conhecida como a Grande Depressão. O objetivo destas ações governamentais era 
recuperar e fortalecer a economia do país. O New Deal foi baseado em maior intervenção do Estado na 
economia, investimento público na geração de empregos e na implantação do seguro-desemprego e 
fortalecimento dos direitos trabalhistas (Hobsbawm, 1995). 
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estabelecido o Sistema de Bretton Woods ou Acordo de Bretton Woods2. Neste acordo, 

os países aliados estabeleceram o dólar como a moeda forte do setor financeiro mundial, 

atrelando-o ao ouro por meio de uma taxa fixa. Desta forma, as moedas dos demais 

países estavam atreladas ao dólar que, por sua vez, estava fixado ao ouro (CARNEIRO, 

2002). 

De acordo com Frieden (2008), o Sistema de Bretton Woods trouxe diversos 

benefícios, como crescimento econômico, baixas taxas de desemprego e estabilidade de 

preços; promovia um comércio relativamente livre, estabilidade monetária e altos 

índices de investimentos internacionais, o que levou o capitalismo a vivenciar um 

período de forte progresso, marcado por elevados índices de produção industrial e 

consumo, além de um intenso comércio entre as nações.  

Hobsbawm (1995), que denominou esse período compreendido de duas décadas 

após a segunda grande guerra como a “Era de Ouro”, discorre sobre os efeitos deste 

momento histórico:  

A economia mundial, portanto, crescia a uma taxa explosiva. Na década de 
1960, era claro que jamais houvera algo assim. A produção mundial de 
manufaturas quadruplicou entre o início da década de 1950 e o início da 
década de 1970, e, o que é ainda mais impressionante, o comércio mundial de 
produtos manufaturados aumentou dez vezes. Como vimos, a produção 
agrícola mundial também disparou, embora não espetacularmente 
(HOBSBAWM, 1995, p.257). 
 

De acordo com Hobsbawm (1995), a expansão da economia mundial na Era de 

Ouro do capitalismo trouxe profundas modificações na estrutura da sociedade, entre elas 

a reestruturação e reforma do próprio modelo capitalista e o avanço na globalização e 

internacionalização da economia do mundo. Para o autor, esse período apresentou as 

seguintes características: aumento da capacidade produtiva da economia mundial, 

democratização dos mercados, com o elevado nível de emprego e com as políticas de 

previdência social dos países, fortalecimento dos Estados de Bem-Estar Social3 e defesa 

da maior intervenção do Estado por meio de políticas de governo, a fim de proporcionar 

maior equilíbrio em momentos de crise.  

                                                           
2 Acordo de Bretton Woods. Esse acordo se originou nas conferências que aconteceram em 1944 na 
cidade de Bretton Woods/EUA, onde 44 (quarenta e quatro) países aliados, sob hegemonia norte-
americana, se reuniram para discutir os rumos do mundo pós-guerra (SOARES, 2009)    
3 Baseado nas teorias econômicas de John Maynard Keynes, conhecidas com escola Keynesiana ou 
Keynesianismo, o Estado de Bem-Estar Social ou Welfare State, em inglês, é uma forma de organização, 
ou mesmo um sistema político e econômico, onde o Estado assume a função de proteção e defesa da 
população, promovendo educação, saúde, habitação, renda e seguridade social a todos os cidadãos 
(MORAIS, 2001). 
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Nessas condições prosperaram os Estados de Bem-Estar Social, com elevados 

gastos com a seguridade social, ou seja, com a manutenção de renda, assistência e 

educação aos cidadãos. À época, os países em desenvolvimento, como o Brasil, México, 

Índia, países do leste europeu, dentre outros, mesmo sem experimentar o Estado de 

Bem-Estar Social como nos países desenvolvidos, também passaram por um processo 

de industrialização e ingresso no mundo moderno. Segundo Frieden (2008), neste 

período as economias desses países cresceram, o processo industrial foi acelerado e o 

padrão de vida melhorou. Porém, para Hobsbawm (1995), esse salto da economia 

mundial e a globalização levaram esses países para o mundo moderno, inclusive com 

uma diminuição da dependência da exportação de produtos agrícolas, em alguns países, 

mas essa industrialização não eliminou a pobreza e a desigualdade que ainda 

permaneceram em quase todos eles. 

Entretanto, após um período de grande crescimento e transformações sociais, o 

mundo capitalista passou a enfrentar crises crônicas, a partir da década de 1970. Tais 

crises reduziram o crescimento da economia mundial e causaram recessão e 

desemprego. Essa desestruturação da ordem da economia mundial nos anos de 1970 é 

explicada por fatores variados, dependendo do enfoque dos autores, mas sempre 

relacionados às questões financeiras e produtivas ligadas aos países capitalistas e ao 

significativo investimento em tecnologia visando a economia de escala, com o 

consequente aumento da capacidade produtiva sem contrapartida na demanda, o que 

gerou sobras de produção e capacidade ociosa no setor empresarial, com perdas de 

lucratividade.  

Para Alves (1998), esse período de crise do capital é decorrente de um complexo 

de determinações que se desenvolveu de forma cumulativa no período de expansão 

capitalista das décadas anteriores, tendo suas determinações origens de ordem estrutural 

e não apenas conjunturais. Em relação aos fatores estruturais, a crise é explicada pelo 

esgotamento do sistema capitalista e seu regime de acumulação baseado no sistema 

fordista keynesiano4, caracterizado pelo uso intensivo da força de trabalho para 

produção de produtos em massa.  

Hobsbawm (1995) reforça o impacto do sistema fordista nas crises da época, 

argumentando que esse sistema de produção em massa, que se espalhou pelo mundo, 

                                                           
4 Sistema keynesiano ou Keynesianismo – Filosofia social exposta por John Maynard Keynes em 1936. 
Segundo a doutrina, o Estado deveria manejar grandezas macroeconômicas sobre as quais era possível 
acumular conhecimento e controle prático, assim o poder público regularia oscilações de emprego e 
investimento, moderando as crises econômicas e sociais (MORAIS, 2001 p.149). 
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contribuiu para as elevadas taxas de desemprego, uma vez que buscava substituir o 

trabalho humano por forças mecânicas. Assim, nas décadas de crise, as empresas 

começaram a dispensar mão de obra em ritmo elevado, mesmo nas indústrias em 

expansão, sendo uma questão estrutural e não cíclica. Em resumo, tais crises reduziram 

o crescimento da economia mundial e causaram recessão e desemprego. 

Quanto aos fatores conjunturais que serviram de gatilho para o desencadeamento 

da crise, estão as questões da superprodução mundial, o desmoronamento do Sistema de 

Bretton Woods e a alta do preço do petróleo na década de 1980 (ALVES, 1998).  

No que se refere à crise do petróleo, segundo Frieden (2008), em 1973 e 1979, o 

mundo presenciou um aumento vertiginoso do preço do barril. Os países em 

desenvolvimento e grandes produtores de petróleo criaram, em 1960, a Organização dos 

Países Exportadores do Petróleo (OPEP) que, na década de 1970, começaram a impor 

aumentos sucessivos no combustível. Entre 1973 e em 1979, o valor foi a preços 

exorbitantes, chegando a custar quatro vezes mais. Para o autor, as consequências para 

todos os países foram imediatas, principalmente para aqueles que dependiam da 

importação do petróleo para manutenção do sistema produtivo, inclusive para o Brasil. 

Em uma espécie de efeito em cadeia, com a elevação do preço do petróleo e o aumento 

da taxa de juros, houve aumento da inflação, dos gastos públicos, cessão de atividades 

produtivas e instabilidade política e econômica, que interferiu diretamente também nas 

economias dos países em desenvolvimento (FRIEDEN, 2008). 

Entre as consequências da chamada crise do petróleo estava a inflação, 

incontrolável em muitos países. Como explica Carneiro (2002), a inflação nos países 

industrializados levou a um aumento significativo nas taxas de juros, onerando assim os 

países em desenvolvimento, que passaram a comprometer um maior volume de sua 

exportação com o pagamento dos juros da dívida externa. Além disso, houve uma 

diminuição das fontes de financiamento e investimento neste período.   

 
Desaceleração do crescimento do Produto Interno Bruto – PIB - dos países 
industrializados e do comércio internacional, perda das relações de troca, 
diminuição das formas de financiamento de maior estabilidade em benefícios 
de outras mais caras e instáveis: tais foram os percalços para a periferia do 
mundo capitalista, oriundos da desagregação da ordem internacional de 
Bretton Woods (CARNEIRO, 2002, p.55).    

 
No Terceiro Mundo, no início da década de 1970, a lentidão no ritmo das 

exportações e problemas envolvendo a balança de pagamentos desacelerava a 

industrialização, assim a pobreza se alastrava e as tentativas de reformas não 
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prosperavam. Esse período de crise se prolongou por toda a década de 1970 e 80 nos 

países subdesenvolvidos e/ou em desenvolvimento, como apresentado por Frieden 

(2008, p. 40).  

A maioria das economias dos países devedores permaneceu enfraquecida por 
anos. Para a América latina, 1980 foi a década perdida: a renda por pessoa 
caiu cerca 10%; os salários reais, pelo menos 30%; e os investimentos caíram 
ainda mais, enquanto a inflação ultrapassava os 1.000% em muitos países.  
 

Diante deste cenário de crise e recessão na economia mundial, surgiram as 

condições para o questionamento do próprio sistema capitalista. Assim, como já 

apresentado anteriormente, foi a partir deste período de crise, do final da década de 

1970 e início da década de 80, que surgem as políticas neoliberais que visavam à 

reestruturação econômica e a retomada pelo crescimento.  

O neoliberalismo tem sido explicado como a confluência das ideias da Escola de 

Chicago com as políticas americanas de Ronald Reagan e inglesas de Margaret Thatcher 

e, em uma etapa seguinte, para a ortodoxia econômica, guiada pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Mundial, a partir do Consenso de Washington5 no final 

de década de 1980, especialmente no caso da América Latina.  

O primeiro grande salto para a expansão do neoliberalismo foi a eleição de 

Margaret Tatcher, em 1979, na Inglaterra, e depois Ronald Reagan, em 1991, no EUA. 

Em seguida, a onda da direita se espalhou pela Europa Ocidental com a eleição de 

outros governos alinhados com a proposta neoliberal (Alemanha em 1982, Dinamarca 

em 1983 e assim sucessivamente), como explicam diversos autores, entre eles Anderson 

(1995). Para esse autor, o governo inglês é considerado como o pioneiro e o mais puro, 

em relação às práticas neoliberais, que incluíam redução da emissão monetária, 

elevação das taxas de juros, diminuição dos impostos sobre os altos rendimentos, 

eliminação dos controles sobre os fluxos financeiros, promoção de privatizações, 

redução dos gastos sociais, criação de legislação antissindicalismo, gerando assim uma 

onda maciça de desemprego.  

Os princípios norteadores principais do neoliberalismo se caracterizavam pela 

privatização das empresas estatais e serviços públicos e desregulamentação da 

economia, com a diminuição da interferência do poder público sobre os 

empreendimentos privados. O Estado deveria transferir ao setor privado as atividades 

                                                           
5Consenso de Washington: Foi um encontro ocorrido na capital americana em 1989 onde o Banco 
Mundial e FMI e outros organismos internacionais começaram a implementar reformas estruturais nos 
países endividados da América Latina a partir da década de 1990, reforçando o ideário neoliberal na 
região (SOARES, 2009). 
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produtivas e deixar as atividades regulatórias por conta da disciplina do próprio 

mercado. O ideário neoliberal pressupunha a superioridade do mercado frente às 

políticas estatais (MORAIS, 2001).  

Para Harvey (2012), na teoria neoliberal o Estado deveria primar pelos direitos 

individuais, pela propriedade privada e pelos contratos e instituições que garantiriam o 

livre comércio, assim como deveria proteger a liberdade de ação, de expressão e de 

escolha dos cidadãos. Seguindo este pensamento, a empresa privada e a iniciativa dos 

empreendedores seriam as condições necessárias para a inovação e geração de riquezas. 

Além do princípio da liberdade, os neoliberais também defendem a privatização de 

ativos, a competição entre indivíduos, empresas e entidades territoriais, como países, 

estados e municípios, a desregulamentação, a desburocratização e produtividade como 

forma de melhorar o desempenho de produtos e das instituições.  

Nessa perspectiva, o individualismo, questão chave do ideário neoliberal, 

caracteriza-se pela liberdade individual e pessoal. Assim, de acordo com os argumentos 

apresentados por Harvey (2012), a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso de cada 

cidadão passa a ser vista como responsabilidade do próprio indivíduo, de acordo com 

suas virtudes e ou falhas pessoais.  

Porém, apesar dos princípios inquestionáveis do pensamento neoliberal, na 

prática não havia políticas econômicas únicas ou específicas nas nações que aderiram a 

este ideário, daí, embora considerados como neoliberais, em muitos países o sistema 

adquiriu formatos próprios em consonância com as condições e interesses de cada país. 

Os autores Burbules e Torres (2004) relacionam uma série de fatores políticos e 

econômicos, bem como sociais, que caracterizaram ou caracterizam o cenário 

neoliberal: globalização da economia no contexto de uma nova divisão internacional do 

trabalho e a integração econômica de economias nacionais; surgimento de relações e 

acordos comerciais entre nações, classes e setores sociais dentro de cada país e o 

surgimento de novas áreas onde a informação e os serviços se tornam mais importantes 

que o setor industrial; crescente internacionalização do comércio; reestruturação do 

mercado de trabalho; enfraquecimento do poder dos sindicados; redução dos conflitos 

entre capital e trabalho, principalmente devido a fatores como o aumento do número de 

trabalhadores excedentes e a intensidade da competição; mudança do modelo de 

produção fordista rígido para um modelo baseado na flexibilidade maior no uso da força 

de trabalho; ascensão de novas forças de produção baseadas na robótica, no microchip, 

máquinas automáticas e autorreguladas, levando ao surgimento da sociedade da 
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informação high-tech, baseada no computador; crescente importância da produção 

intensiva de capital, levando ao trabalho polarizado, composto de um pequeno setor 

altamente especializado e bem remunerado e uma massa com pouca especialização e de 

baixa remuneração; aumento da proporção de empregados avulsos e do sexo feminino; 

aumento do tamanho e importância do setor de serviços, à custa dos setores primário e 

secundário; crescente abismo financeiro, tecnológico e cultural entre os países mais 

desenvolvidos e os menos desenvolvidos. 

Milton Friedman foi uma das vozes mais fluentes no neoliberalismo. Defensor 

do livre mercado, Friedman defendia que a responsabilidade social da empresa consiste 

na maximização dos lucros e que o Estado precisa ser forte onde é necessário, porém 

muito limitado, devendo dar conta da defesa nacional, do Poder Judiciário, para mediar 

disputas entre as pessoas. Conforme Friedman (2005), citado por Dupas (2006), o 

Estado deve garantir a propriedade privada e para tudo o mais, o mercado resolveria as 

coisas muito melhor do que o governo. O liberalismo norte-americano teve um papel 

essencial na formulação e na prática dessas teorias, uma vez que o neoliberalismo torna-

se ideologia dominante numa época em que os EUA detêm a hegemonia exclusiva no 

planeta.  

Entretanto, após vinte anos de neoliberalismo, em referência a este momento, 

Hobsbawm (1995) afirma que o cenário é de um mundo que perdeu seus referenciais e 

resvalou para a instabilidade e crise. Para o autor até a década de 1980 não estava claro 

como as fundações da Era de Ouro haviam desmoronado irrecuperavelmente. As crises 

do sistema capitalista, a partir da década de 1970, causaram forte impacto na sociedade, 

principalmente em relação à qualidade de vida dos mais pobres. Como consequência 

deste momento de instabilidade econômica, a pobreza e a miséria passaram a fazer parte 

da vida cotidiana mesmo nos países industrializados.  

Na década de 1980 muitos países mais ricos e desenvolvidos começaram a 

conviver com mendigos nas ruas e desabrigados em vãos de portas e caixas de papelão, 

refletindo a desigualdade social e econômica da nova era. Se por um lado as políticas 

keynesianas, adotadas no período pós-guerra, cumpriram o seu papel nos momentos de 

grande instabilidade econômica, diminuindo a inquietação social, devido às suas 

políticas assistencialistas, que atendiam financeiramente a massa desempregada, a partir 

de 1970, com a implementação das ideias neoliberais, o Estado do bem-estar social 

passou a ser questionado devido aos altos custos com a assistência social, além do 

gigantismo, ineficiência e burocracia (HOBSBAWM, 1995). 
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De acordo com Anderson (1995, p. 11), a proposta neoliberal desde o seu 

nascedouro era “manter o Estado forte” em sua capacidade de romper o poder dos 

sindicatos e no controle do dinheiro, mas moderado em todos os gastos sociais e nas 

intervenções econômicas.  

 
Desafiando o consenso oficial da época, eles argumentavam que a 
desigualdade era um valor positivo – na realidade imprescindível em si –, 
pois disso precisavam as sociedades ocidentais. Esta mensagem permaneceu 
na teoria por mais ou menos 20 anos (ANDERSON, 1995).  
 

De acordo com Burbules e Torres (2004), a concepção do Estado do bem-estar 

social deixou de atender às necessidades da sociedade capitalista, pois exigia forte 

intervenção econômica e elevados gastos sociais por parte do governo. Para os autores, 

a preocupação com a estabilidade econômica levou os governos a desenvolverem 

políticas de contenção de gastos, promovendo a racionalização da gestão pública e, por 

consequência, a redução do Estado, dando início ao processo de privatizações dos 

serviços públicos, nas áreas social, de saúde, habitação e da educação. Neste momento 

histórico, marcado pelas inúmeras crises que assolavam a economia mundial, crescia a 

oposição ao modelo intervencionista keynesiano.  

Em relação ao Brasil, as repercussões do neoliberalismo tiveram forte impacto 

nos anos de 1980, quando o país assinou o primeiro acordo de estabilização com o FMI 

e se enquadrou nas exigências do Banco Mundial, adotando uma política recessiva 

voltada para o ajustamento às necessidades de pagamento da dívida externa. No período 

de 1989-1994 a participação do Brasil nos empréstimos do Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial) caiu acentuadamente, porém 

houve um fortalecimento do apoio ao setor privado e também dos projetos ligados à 

área social. Destaca-se também o crescimento da participação da educação nos 

empréstimos ao Brasil, que saltou de 2% de 1987-1990 para 29% de 1991-1994 

(SOARES, 2009). 

Porém, a lógica neoliberal iniciou-se definitivamente no Brasil a partir do 

Governo Collor (1990-1992). Para Teixeira (1998), foi neste governo que se iniciou o 

processo de privatização e de abertura da economia ao mercado internacional, com 

redução de barreiras alfandegárias. Além disso, lançou-se o programa de reestruturação 

do sistema produtivo em face aos avanços do mundo globalizado. Para o autor, os 

governos seguintes apenas ratificaram o ideal neoliberal e adotaram as propostas do 

Consenso de Washington.  
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Segundo Soares (2009), apesar de o Brasil ser considerado rebelde às políticas 

do Consenso de Washington, o país vem adotando uma série de reformas propostas pelo 

modelo neoliberal, sobretudo a partir do Governo Fernando Collor de Mello. Essas 

reformas incluem programas de estabilização, cortes de gastos públicos, abertura 

comercial, estímulos ao ingresso de capital estrangeiro, programas de privatização, 

incentivo e controle de preços, aumento das exportações entre outras.  O ideário 

neoliberal procurou garantir a liberdade de ação do capital; uma forma de planejamento 

político, social e econômico, calcada nas imensas possibilidades de lucro a partir do 

livre mercado e da competição, pois na perspectiva neoliberal o livre mercado e a 

competição colaboram e impulsionam maior eficiência e eficácia da produção. 

O governo de Fernando Henrique Cardoso representou a continuidade das 

reformas liberalizantes, ampliando o processo de abertura econômica e intensificando o 

aprofundamento das reformas, incluindo a reforma no sistema previdenciário, revisão 

do sistema tributário, a flexibilização dos monopólios e redistribuição dos recursos 

destinados à educação entre outros.  Alguns estudiosos consideram que, no governo de 

Luiz Inácio Lula da Silva, houve uma ação política que conseguiu empreender certo 

desenvolvimento nos diversos setores sociais, no entanto, o crescimento econômico do 

Brasil não conseguiu se desvencilhar de práticas econômicas semelhantes às dos 

governos anteriores.  

 

1.2 O IMPACTO DO NEOLIBERALISMO NA EDUCAÇÃO 

 

A influência do ideário neoliberal na educação tem sido discutida por diversos 

autores e sob vários enfoques. De modo geral, os pesquisadores demonstram que as 

mudanças provocadas pela globalização contemporânea vêm gerando uma nova ordem 

econômica internacional, com reflexos em todos os âmbitos, como o político, social, 

educacional, cultural, entre outros.   

De acordo com Burbules e Torres (2004), é no contexto de globalização e 

neoliberalismo que vai se dar uma intervenção mais direta dos organismos 

internacionais nos Estados-nação, dentre outras formas, por meio da educação, 

objetivando alinhá-los a essa nova ordem econômica, política e social. Os organismos 

internacionais passaram a determinar as metas que os países devem atingir, também em 

matéria de educação. Dentre esses organismos podemos citar: Organização dos Estados 

Americanos (OEA), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
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Comunidade Européia, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Programa de 

Promoção das Reformas Educativas da América Latina e Caribe (PREAL) e 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

Como apontado por Sanfelice (2009), a passagem da lógica de Estado para a 

lógica de mercado legitima a nova estratégia do sistema capitalista que, por meio da 

sociedade civil, impõe-se a lógica de quem detém o poder político-econômico.Para o 

autor: 

É notório o financiamento internacional da educação e a intervenção das 
agências mundiais na estruturação dos sistemas de ensino, mas na lógica de 
mercado a educação torna-se um produto a ser consumido por quem 
demonstrar vontade e competência para adquiri-la, em especial a educação 
ministrada em nível médio e superior (SANFELICE, 2009, p. 10). 
 

Para Souza (2010, p. 91), “trata-se de um “novo padrão desenvolvimentista” a 

partir do qual o campo econômico constitui-se na “mola-mestra” em torno da qual se 

articulam o social e o educacional.” O autor afirma ainda que esse novo padrão é o 

parâmetro maior de orientação das políticas públicas, em geral, e educacionais, em 

particular. A questão do financiamento (público) da educação se destaca entre as 

estratégias da Reforma Educacional, sendo o caráter econômico determinante na 

política de racionalização de recursos do Estado. 

Mediante a realização de Fóruns, como a Conferência de Jontiem em 1990, ou o 

de Dacar (Senegal), em 2000, ou a de Cúpula das Américas realizada em 2001 no 

Quebec (Canadá), os organismos internacionais, principalmente o Banco Mundial, têm 

estado à frente das definições das políticas educacionais para os países da América 

Latina. Essas conferências têm dado origem a diferentes documentos, como Prioridades 

e Estratégias para a Educação de 1995, documento “Todos Pela Educação”, entre outros 

em que se propõem reformas a serem feitas pelos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento, sob o discurso de que a educação pode contribuir para o crescimento 

econômico e a diminuição da pobreza. Dessa forma, as políticas educacionais devem 

estar assentadas no tripé equidade, qualidade e redução da distância entre reforma 

educativa e reforma das estruturas econômicas (UNESCO, 2002). 

Para Silva (2008), a educação passa a ter um papel estratégico no projeto 

neoliberal, tornando-se direito universal. Assume a função de transmissão de ideias de 

valorização do livre mercado e livre iniciativa. A educação institucionalizada passa a ser 

atrelada à preparação para o local de trabalho, cujo foco deve ser preparar os estudantes 
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para a competitividade nacional e internacional. Na teoria do neoliberalismo, a lógica do 

mercado supõe que tudo possa ser tratado como mercadoria (HARVEY, 2012), 

inserindo-se aí também a educação para atender às demandas do ideário neoliberal. 

Santomé (2003) aponta que essa nova reorganização do trabalho e dos mercados 

fez com o que o sistema educacional se transformasse em algo diretamente dependente 

do sistema produtivo, em que a escola deve oferecer habilidades e conteúdos culturais 

para troca no mercado de trabalho. Desta forma, a questão da profissionalização passou 

a ser verdadeira razão da existência da educação.  A mundialização dos mercados passa 

a impor como motor da vida uma racionalidade econômica que valoriza todas as coisas 

em função dos benefícios econômicos, deixando de lado os benefícios sociais e morais.  

 
Isto implica que a educação pública e, o que é mais importante, a sua 
conceituação de serviço público passe para um segundo lugar. A educação, 
mesmo em suas etapas obrigatórias, parece querer adotar cada vez mais os 
argumentos de capacitação profissional, isto é, habilitar apenas para 
encontrar empregos, preferencialmente bem pagos (SANTOMÉ, 2003, p.30).  
 

Como observado por Santomé (2003), no mundo ocidental onde prevalece a 

satisfação das necessidades econômicas, as pessoas consideram em suas decisões, de 

forma prioritária, os aspectos utilitaristas, cabendo à educação um papel reduzido de 

mercadoria, ou seja, um bem de consumo. Assim, visão da educação como mercadoria 

promove uma mentalidade consumista em seus usuários, professores e alunos, 

promovendo o individualismo, pois a escola passa a ser vista apenas em relação aos 

benefícios privados que pode oferecer ao cidadão. Para o autor, essa função econômica 

aplicada à educação é um dos principais impactos dos princípios neoliberais no cenário 

educacional.  

Ainda para Santomé (2003), a mercantilização do sistema educacional está 

sendo realizada a partir do desenvolvimento de quatro linhas de ação, a saber: 

1. A descentralização dos sistemas educacionais, no âmbito econômico, 

curricular e organizacional, com a delegação de poderes e funções, 

desregulamentação, liberdade de escolha das instituições de ensino pelos 

consumidores (deszonificação) e promoção da competitividade e rivalidade 

entre as escolas (escolaridade competitiva). 

2. Privatização do sistema educacional, prevalecendo o ideário neoliberal do 

Estado mínimo, da contenção de gastos e do individualismo (liberdade de 

escolha). Neste sentido, o discurso do fracasso do ensino público se propaga, 

avançando as instituições de ensino privadas.    
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3. A educação assume como finalidade o credenciamento do cidadão para o 

mercado de trabalho, por meio de oferecimento de diplomas e títulos. Além 

disso, a busca da excelência organizacional pelas instituições escolares é 

necessária para a sobrevivência no mundo competitivo.  

4. Naturalização do individual recorrendo ao inatismo, com a hegemonia das 

ideologias individualistas no sistema escolar.   

Em relação às políticas preconizadas pelo Banco Mundial, Silva (2008) aponta 

que a educação passou a ser submetida antes à perspectiva econômica, uma vez que 

estabelece metas aos países, limitando a atuação dos mesmos a elas. Essa política de 

metas restringe os gastos públicos e a geração de superávit por parte dos países pobres e 

endividados. Além disso, incentiva a lógica capitalista de mercado como fator de 

eficiência dos sistemas e ensino, além de preconizar a privatização dos níveis 

educativos mais elevados e priorizar o individualismo e a responsabilização.  

Neste contexto, Saviani (2010) argumenta que a educação passou a ser entendida 

como investimento em capital humano individual que possibilita ao cidadão disputar os 

empregos disponíveis no mercado.  

 
[...] não se trata mais de iniciativa do Estado e das instâncias de planejamento 
visando assegurar, nas escolas, a preparação da mão de obra para ocupar 
postos de trabalho definidos num mercado que se expandia em direção ao 
pleno emprego. Agora é o indivíduo que terá de exercer sua capacidade de 
escolha visando a adquirir os meios que lhe permitam ser competitivo no 
mercado de trabalho (SAVIANI, 2010, p.430). 
 

O ideário neoliberal delineia, portanto, um novo quadro não apenas econômico, 

mas educacional e social, em que a responsabilidade pela empregabilidade se desloca do 

Estado para o próprio cidadão. No entendimento de Santomé (2003), esse discurso do 

individualismo é materializado e reforçado constantemente na sociedade. A prova disso 

é o número de publicações destinadas à promoção da ideia de realização pessoal, em 

que conceitos como autoajuda, autoestímulo e superação são apresentados como 

estratégias para sobreviver e vencer em mundo marcado pela competição humana. Para 

o autor, a inserção do princípio do individualismo na educação fez surgir novas ideias 

pedagógicas, as quais estão presentes nas políticas educacionais, nas formas de 

organização dos sistemas de ensino das instituições de ensino contemporâneas, em 

todos os níveis.  

Neste cenário do individualismo na educação, como mostrado também por 

Saviani (2010) na perspectiva neoliberal, cabe ao indivíduo exercer sua capacidade de 
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escolha para conseguir ser competitivo no mercado de trabalho. A educação passa a ser 

entendida como um investimento do trabalhador em sua empregabilidade, mas não lhe 

garante o emprego, considerando simplesmente que não existe trabalho para todos na 

sociedade capitalista. Assim, o Estado neoliberal deve garantir os direitos individuais, 

protegendo a liberdade de ação, de expressão e de escolha dos cidadãos, como afirmou 

Harvey (2012). Desta forma, por meio da liberdade pessoal e individual, as pessoas são 

vistas como responsáveis pelos seus próprios sucessos e fracassos ao longo da vida. 

Essa visão neoliberal da educação a serviço do mundo do trabalho tem levado à 

reestruturação dos sistemas educacionais nacionais. 

Essa visão neoliberal da educação a serviço do mundo do trabalho e como 

investimento do trabalhador em sua empregabilidade fez surgir novas concepções 

pedagógicas que buscam aproximar as escolas das novas demandas do mercado. Saviani 

(2010) aponta algumas delas, como os quatro pilares da educação e a Pedagogia das 

Competências que, segundo ele, representam o surgimento do Neoconstrutivismo6.  

Na concepção de Saviani (2010), o neoconstrutivismo configura uma teoria 

pedagógica em que o mais importante não é ensinar ou aprender um conteúdo 

específico, mas aprender a estudar, a buscar conhecimentos, a lidar com situações 

novas, características da sociedade pós-modernas. Ele se alinha ao pilar “Aprender a 

Aprender”, que é tão difundido na atualidade. 

No caso da Pedagogia das Competências, essa abordagem educacional é tratada 

nas seções subsequentes por ser foco de estudo neste trabalho.   

 

1.3 O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: TRANSFORMAÇÕES E DILEMAS 

 

Como já apresentado, a partir dos anos 1990 o ideário neoliberal se materializou 

na educação superior brasileira a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases 

Nacionais da Educação Nacional (LDBEN), nº 9.394, em 1996, que trouxe inovações 

em todas as áreas da educação, em especial, na educação superior que foi reconfigurada 

e se expandiu, principalmente por meio do setor privado. 

Buscando delinear as transformações e dilemas do ensino superior brasileiro 

atualmente, foram contemplados neste estudo dos dados referentes à evolução da 

educação superior nos anos 1991-2007 (BRASIL, 2007a) e o censo da educação 

                                                           
6 Denominação atribuída por Saviani (2010) para explicar a reconfiguração do movimento educacional 
denominado construtivismo após a década de 1990, no qual a Pedagogia das Competências se encaixaria. 
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superior de 2012 (BRASIL, 2012, BRASIL, 2014). A análise destes dados confirma a 

fase de forte expansão do ensino superior brasileiro após a publicação do LDBEN.  

Para Ristoff (2011), alguns aspectos caracterizam a educação superior no país 

após esse período de transformações da década de 1990: 1) Expansão; 2) Privatização; 

3) Diversificação; 4) Centralização; 5) Desequilíbrio regional; 6) Ampliação das 

oportunidades de acesso; 7) Desequilíbrio da oferta; 8) Ociosidade de vagas; 9) Corrida 

por titulação e 10) Lento incremento da taxa de escolarização.       

De acordo com os dados do censo, em 1996, o número de matrículas no ensino 

superior no Brasil chegou a 1.868.529, sendo 61% em instituições particulares. Já em 

2012, o país alcançou a marca de 7.037.688 matrículas de graduação, sendo 5.140.312 

na rede privada (73%). Percebe-se que em 17 anos houve um crescimento de 377% no 

número de matrículas de graduação no Brasil, o que representa 5.169.159 novas 

matrículas, sendo que a participação da rede privada no sistema educacional foi ainda 

mais ampliada (BRASIL, 2007a, BRASIL, 2014).  

Analisando na perspectiva da ampliação do acesso e permanência no sistema de 

ensino superior, com base nos números do setor, pode-se afirmar que as políticas 

educacionais neste quesito tiveram êxito. De acordo com o MEC, analisando percentual 

de pessoas que frequentam cursos de graduação na educação superior, em relação à 

população de 18 a 24 anos (denominado Taxa Bruta de Escolarização na Educação 

Superior) no período de 2012, observa-se que houve um crescimento de 16,6% em 

relação a 2002 para 28,7% em 2012. Ou seja, no período de 10 anos, 2002 a 2012, o 

percentual de pessoas frequentando a educação superior na faixa etária de 18 a 24 anos 

subiu de 16,6% para 28,7%, mostrando um grande avanço no acesso da população 

analisada (BRASIL, 2014). 

Ainda de acordo com o Ministério da Educação, os dados do ensino superior no 

Brasil revelam a forte expansão do número de instituições de ensino e de cursos. Em 

2012, o Brasil possuía 2.416 instituições de ensino superior que ofereciam 31.866 

cursos, entre tecnólogos, licenciaturas e bacharelados. Em 1996, eram 992 instituições e 

6.644 cursos. Este crescimento do número de instituições e cursos superiores no Brasil 

levou a um aumento significativo das funções docentes7 no país. Observa-se que em 

1996 havia em exercício no país 148.320 funções docentes. Já em 2012, este número 

                                                           
7Função Docente: “Vínculo que um docente possui com uma IES. Um mesmo docente pode ter mais de 
uma função docente, a depender da quantidade de IES a que esteja vinculado.” (BRASIL, 2014 p.33). 
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chegou a 362.732. Ou seja, houve um crescimento aproximado de 145% (BRASIL, 

2007a, BRASIL, 2014).  

Já em relação à expansão e flexibilidade, os dados do censo do ensino superior 

de 2012 mostram o elevado número de matrículas no ensino superior, sendo 7.058.084 

em instituições públicas e privadas, e a diversidade de instituições no país, que são 

organizadas em universidades, centros universitários, faculdades e os institutos / centros 

federais (IF - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e CEFET - Centro 

Federal de Educação Tecnológica), como podem ser observados na Tabela 01. 

 
Tabela 01: Distribuição do número de instituições de educação superior e de matrícula na graduação por 

organização acadêmica. 

Organização Acadêmica 
Instituições Matrícula de Graduação 

Total % Total % 

Universidades 193 8 3.822.998 54 

Centros Universitários 139 6 1.086.787 15 

Faculdades 2.044 85 2.036.660 29 

Ifs e Cefets 40 2 111.639 2 

Total 2.416 100 7.058.084 100 
Fonte: Informações do censo do ensino superior 2012 (BRASIL, 2014). Elaborada pelo próprio autor. 
  

Em relação ao número de instituições, vale destacar que apenas 8% das IES são 

universidades, mas estas detêm mais de 54% dos alunos. Já as faculdades representam 

mais de 84% do número de IES e atendem a pouco menos de 29% das matrículas. Esses 

números demonstram o princípio da flexibilidade do ensino superior citado por Gomes, 

Oliveira e Dourado (2011), com a diversificação e diferenciação dos formatos 

institucionais. Além disso, confirmam as tendências apontadas por Ristoff (2011) da 

expansão do número de matrículas e diversificação de instituições. Porém, para este 

último autor, essa diversificação trouxe consequências para a universidade brasileira, 

como a separação do tripé pesquisa, extensão e ensino nas instituições de ensino 

superior, que era característico da reforma do sistema 1968 e vigorou até a publicação 

na nova Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional.   

 
A diversificação crescente revela uma crescente banalização do termo 
Universidade, decorrente da rápida retirada da centralidade das instituições 
definidas na constituição brasileira como Universidades, isto é, como 
instituições de ensino, pesquisa e extensão, como espaços para estudos 
avançados, como mestrados e doutorados (RISTOFF, 2011, p. 200). 
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 Ainda em relação à diversidade do ensino superior brasileiro, a evolução das 

matrículas em graus acadêmicos distintos, como divulgado no censo da educação 

superior em 2012 e apresentado no Gráfico 01 confirma essa tendência. 

 

 

Gráfico 01: Evolução da matrícula na educação superior de graduação por grau acadêmico do curso 

Fonte: Gráfico elaborado pelo MEC a partir dos dados do Censo da Educação Superior 2012 (BRASIL, 
2012) 

  

Nos últimos 10 anos, a educação tecnológica no Brasil apresentou um rápido 

crescimento, como pode ser observado no Gráfico 01. Em 2012, os cursos superiores de 

tecnologia, que possuem duração mais curta e enquadram-se no segmento da educação 

profissional, representavam 13,5% das ofertas de matrículas de graduação, enquanto os 

cursos de bacharelado tinham uma participação de 67,1% nas matrículas e os cursos de 

licenciatura 19,5%. (BRASIL, 2012) Esse rápido crescimento dos cursos tecnólogos 

demonstra a adequação do ensino superior às demandas do mercado e o objetivo do 

Governo Federal na expansão do sistema  

 Ristoff (2011) também destaca o rápido crescimento da educação tecnológica no 

país. Para o autor, essa modalidade de cursos traz profundas implicações sobre o 

sistema de avaliação e exerce forte pressão sobre a identidade tradicional do ensino 

superior no Brasil.  

Tem-se a impressão de que a concepção de cursos de graduação preocupados 
com uma educação mais abrangente e com escopo de grande amplitude cede 
gradativamente lugar a uma concepção mais pontual, restritiva, angular e 
marcadamente profissionalizante. (RISTOFF, 2011, p.201). 
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Outra característica marcante da expansão do ensino superior no Brasil é a 

presença da iniciativa privada. Para Gomes, Oliveira e Dourado (2011), o objetivo 

central da reforma da educação superior foi promover uma expansão acelerada do 

sistema sem ampliação dos recursos do fundo público para crescimento da oferta de 

vagas, a partir dos processos de diversificação e diferenciação implementados, 

considerando que a exigência por estudos superiores se tornou uma realidade da 

sociedade atual em razão da economia globalizada. Corroborando essa ideia da 

expansão do sistema sem o comprometimento dos recursos públicos, de acordo com 

Dias Sobrinho (2011), devido à incapacidade do Estado em prover educação superior de 

forma adequada com fundos públicos, optou-se pela política de expansão por meio da 

iniciativa privada.  

 

 

Gráfico 02: Evolução da matrícula no ensino superior de graduação 
Fonte: Gráfico elaborado pelo MEC/INEP a partir dos dados do censo da educação superior 2012 

(BRASIL, 2012) 
 

O gráfico acima mostra a crescente participação na iniciativa privada no sistema 

de ensino superior, que alcançou em 2012 73%, totalizando 5.140.312 matrículas, além 

de destacar a rápida expansão do número de matrículas no ensino superior brasileiro a 

partir da publicação da LDBEN, em 1996, como comentado anteriormente. Porém, deve 

se considerar que neste processo de expansão do ensino superior brasileiro por meio da 

iniciativa privada, como ilustrado no Gráfico 02, também existe forte presença do 

Estado, a partir de programas de financiamento estudantil e distribuição de bolsas com 

recursos públicos.  
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Analisando essa tendência de expansão de vagas, matrículas e alunos na rede 

privada de educação superior privada no Brasil, Gomes, Oliveira e Dourado (2011, p. 

160) afirmam: 

 
Trata-se, portanto, da adoção de uma política que acentuou o viés privatista, 
com adoção de uma lógica competitiva, que ampliou o grau de subordinação 
formal e real da educação superior aos interesses do mercado e, 
particularmente, aos empresários que atuam nesse setor, transformando esse 
nível de ensino em um serviço a ser fornecido conforme interesse e condições 
financeiras dos consumidores. 
 

Segundo Sampaio (2014, p.108), pesquisa no contexto do novo marco legal do 

ensino superior no Brasil, demonstra que, com a promulgação da Constituição de 1988 e 

da LDBEN em 1996, além de uma série de disposições legais do Ministério da 

Educação para atender às oscilações da demanda de mercado, o setor privado passou a 

organizar e orientar a oferta de ensino nas seguintes direções: 1) transformou 

instituições isoladas em universidades; 2) promoveu a desconcentração regional e a 

interiorização da oferta de instituições e cursos; 3) ampliou e diversificou a oferta de 

cursos por meio da fragmentação de carreiras.  

A autora ainda afirma que é consenso entre os diferentes especialistas do sistema 

de ensino superior que o Decreto8 2.306 de 1997 constituiu um divisor de águas e teve 

efeitos expressos no atual cenário do ensino superior. Tal decreto impôs às entidades 

mantenedoras de instituições a escolha entre duas alternativas: “com ou sem finalidade 

lucrativa”. Desta forma, o Estado reconheceu a possibilidade legal da prestação de 

serviços pelas instituições privadas, que puderam aumentar em muito seus rendimentos 

com a atividade educacional, como pode-se observar na afirmação da autora: 

 
Por mais diferentes que sejam as percepções destes atores sobre o alcance e 
os efeitos do referido decreto, elas se agrupam em torno de três posições: 
fomentou e legitimou a mercantilização do ensino superior no país; 2) 
reconheceu, legalizou e regulamentou o ensino superior como atividade 
lucrativa; 3) possibilitou maior lucratividade para a atividade de ensino e 
estabeleceu novas formas de controle para as instituições de ensino 
superiores privadas (SAMPAIO, 2014, p.108) 
 

Não são poucos os autores que criticam esta nova concepção do ensino superior 

brasileiro, com forte viés privatista, apontando que o Estado passou a assumir o papel 

de regulador do sistema, de forma a garantir uma educação de qualidade a todos. Por 

                                                           
8O Decreto nº 2.306, de 19 de Agosto de 1997 regulamentou sistema federal de ensino e definiu que as 
entidades mantenedoras poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza civil e 
comercial. Além disso, quando constituídas como fundações serão regidas pelo Código Civil Brasileiro 
(SAMPAIO, 2014) 
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meio do Ministério da Educação (MEC), o Governo Federal, responsável pelo sistema 

de ensino superior no país, promove o acompanhamento e a fiscalização das instituições 

públicas e privadas. Sobre esta questão, Dias e Sobrinho (2011) faz uma referência à 

ideologia neoliberal e à função do Estado na educação superior.    

 
Os governantes, em geral, são sensíveis às promessas de desenvolvimento 
por meio de um sistema educacional eficiente e pragmático. O dever do 
Estado relativamente de garantir educação de qualidade quase sempre se 
centra em organizar um eficiente sistema de controle e regulação, através de 
processos, dito de avaliação e acreditação, elaborar os instrumentos legais e 
normativos, aperfeiçoar o conjunto de informações e, embora de modo muito 
insuficiente e não muito sustentável, promover ações que gerem aumento de 
matrículas ou facilitem o ingresso de alguns jovens grupos normalmente 
desassistidos. (DIAS SOBRINHO, 2011, p.124). 
 

De acordo com Gripp (2014), assumindo o papel de regulador do sistema, a nova 

LDBEN estabelece como competência do Estado o processo nacional de avaliação da 

educação, cabendo a ele estabelecer prioridades e a melhoria da qualidade de ensino. 

Neste sentido, a responsabilidade por baixar normas gerais sobre os cursos, assegurar o 

processo nacional de avaliação das IES, autorização, reconhecimento e credenciamento 

das instituições e o estabelecimento do seu sistema de ensino recai sobre o MEC. 

Assim, em 2004 o Governo substituiu o sistema de avaliação anterior, que era baseado 

no Exame Nacional de Cursos, conhecido como Provão, pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), que é formado por três componentes 

principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. 

Essa questão da avaliação também é discutida por Dias Sobrinho (2011). Para o 

autor, a massificação ou, no mínimo, a grande expansão das matrículas de nível superior 

tem acirrado a discussão sobre a qualidade. A questão é saber como crescer com 

qualidade, de modo que a educação realmente possa contribuir para equidade social.  

Neste cenário, marcado pelo expressivo crescimento da educação superior 

privada e pela busca incessante da qualidade, depois de quase 20 anos da promulgação 

de LDBEN, o setor brasileiro de ensino superior ainda passa por um processo de 

consolidação. Sampaio (2014) destaca três tendências em relação à consolidação do 

setor privado no Brasil, a saber: a) a concentração da oferta de cursos superiores nas 

mãos de poucos grupos educacionais; b) a dispersão das matrículas em instituições não 

universitárias e c) intensificação dos processos de desconcentração regional e 

interiorização das matrículas.  

Dados publicados na mídia eletrônica e impressa revelam como vem se dando o 

processo de aquisição e fusões de grupos educacionais, demonstrando que a educação 
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superior no Brasil tem apresentado números expressivos com o surgimento de grandes 

grupos empresariais, que promovem a abertura de capital e realizam parcerias com 

redes internacionais de educação, com a abertura de capital e participação de grupos 

internacionais no controle de entidades educacionais brasileiras.  

Atualmente, neste cenário, dois grupos empresariais se destacam no mercado 

brasileiro: a Kroton Educacional S.A e Anima Educação. Em relação a Kroton 

Educacional9, considerada a maior empresa de educação do mundo, após a fusão com a 

Anhanguera Educacional, conta hoje com 125 unidades de Ensino Superior em 18 

estados brasileiros. Além disso, possui mais de 700 pólos de graduação à distância 

credenciados pelo MEC. Atualmente possui as marcas Faculdades Pitágoras, 

Anhanguera Educacional, Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, dentre outras.  

Quanto ao grupo Anima Educacional, de acordo com reportagem publicada no 

Jornal Estado de Minas10, a empresa incorporou em um processo de fusão a Whitney 

University System, dos Estados Unidos, em dezembro de 2012, adquirindo assim a 

Universidade Veiga de Almeida (UVA), no Rio de Janeiro, e do Centro Universitário 

Jorge Amado (UNIJORGE), na Bahia. Após essa fusão que envolveu uma negociação 

superior a um bilhão, o grupo Anima passou a ter 141 mil alunos matriculados em 26 

campi e 34 polos de ensino a distância. Atualmente o grupo é formado por diversas 

instituições, como a Universidade São Judas Tadeu, a Universidade de Montes Claros 

(UNIMONTE) e uma escola de negócios em São Paulo, o Centro Universitário de Belo 

Horizonte – UNI-BH e o Centro Universitário UNA em Belo Horizonte, Minas Gerais, 

além das duas instituições incorporadas com a fusão com a Whitney. 

Em relação à expansão no ensino superior público, objetivando facilitar o 

acesso, inclusive por alunos de classes sociais menos favorecidas, a partir de 2002, o 

Estado iniciou um processo de diversificação da rede federal e reestruturação das 

universidades federais, implementando o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação das Universidades Federais – REUNI. A partir de então, houve a criação 

e expansão dos IFs (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia) e o 

                                                           
9Informações disponíveis no site da empresa. Disponível em: http://www.kroton.com.br/ Acesso:26 dez. 
2014 
10 ESTADO DE MINAS. Grupo Anima compra a Whitney por R$ 1 bilhão. Reportagem publicada em 
20 dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2014/12/20/internas_economia,601228/grupo-anima-
compra-a-whitney-por-r-1-bilhao.shtml.> Acesso: 26 dez. 2014 
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lançamento da Universidade Aberta do Brasil (UAB)11, que tem por finalidade ampliar e 

interiorizar o ensino superior por meio da educação a distância, além de outros 

programas e projetos.   

Quanto às universidades federais, de acordo com os dados do censo do ensino 

superior, em 2001, havia 71 universidades federais no Brasil, com 473.826 matrículas 

em cursos de graduação. Já em 2012, esse o número de matrículas nas universidades 

federais saltou para 974.227 em 108 instituições. Considerando as matrículas em todo o 

sistema federal (universidades, centros universitários, faculdades e IFs e CEFETs), 

comparando o mesmo período 2001-2012, o número foi de 504.797 a 1.087.413 

matrículas, ou seja, um crescimento superior a 115% (BRASIL, 2012).  

Gomes, Oliveira e Dourado (2011) destacam que a expansão das vagas nas 

universidades públicas no período de 1995 a 2002 foi feita mediante pressão do 

Governo Federal, mesmo com uma diminuição dos recursos orçamentários destas 

instituições. A alternativa encontrada pelas mesmas foi a busca de recursos 

complementares no mercado e por meio da melhoria dos indicadores de eficiência e 

produtividade. Porém, após este período, o programa de expansão da rede pública de 

ensino superior foi intensificado.  

De acordo Melo (2011), o grande crescimento da oferta do número de vagas nas 

universidades federais nos anos seguintes foi reflexo do REUNI, programa instituído 

pelo Governo Federal em 2007, que tem como objetivo principal criar condições para a 

ampliação do acesso e permanência na educação superior, a partir do aproveitamento da 

estrutura física e recursos humanos existentes nas universidades federais. Segundo o 

autor, o Reuni tem desafios importantes, como a redução da taxa de evasão, diversidade 

das modalidades de graduação e revisão da estrutura acadêmica das universidades, 

dentre outros.  

Todas essas ações de expansão do sistema têm como objetivo de ampliar o 

acesso ao ensino superior. Na rede privada o Governo Federal também incentivou o 

ingresso de estudantes de baixa renda, com a criação e implementação do Programa 

Universidade para Todos – PROUNI e com ampliação do Fundo de Financiamento do 

Estudante do Ensino Superior – FIES.  

Análise apresentada por Peixoto (2011) explica que o programa Prouni foi 

criado em 2005 pela Lei n.11.096 e tem como objetivo conceder bolsas de estudos 

                                                           
11 Informações disponíveis no site do Ministério da Educação. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/>. Acesso em: 30 dez. 2014 
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integrais e parciais aos alunos que finalizarem o ensino médio na escola pública ou na 

rede privada com bolsa integral e que tenham renda familiar per capita máxima de três 

salários mínimos, aos portadores de deficiências e aos professores da rede pública de 

educação básica nos cursos de licenciatura. Em contrapartida, as instituições ficam sem 

pagar alguns impostos. Segundo a autora, em 2009, o programa tinha um número 

elevado de adesões de instituições que previa a destinação de mais de 160 mil bolsas.  

Já o fundo de financiamento FIES, de acordo com Gomes, Oliveira e Dourado 

(2011), foi criado em 2001 e ampliado nos anos seguintes, tendo participação da cada 

vez maior de IES e dos estudantes do país. Para os autores, algumas mudanças no 

programa foram realizadas ao longo dos anos, como em 2008 quando o FIES passou a 

financiar até 100% do valor da mensalidade, cabendo ao aluno pagar a parte não 

financiada diretamente à instituição.  

Neste sentido, Dias Sobrinho (2011), argumente que em toda parte do mundo, os 

governos sofrem forte pressão para aumentar as oportunidades de estudo, 

principalmente para os jovens provenientes das classes mais carentes, considerando que 

o conhecimento útil e aplicável é a matéria prima que move e alimenta a economia 

globalizada. Para o autor, o MEC vem implementando ações positivas, com o propósito 

de ampliação de vagas, de inserção social e abrandamento das desigualdades, como o 

programa de bolsas e cotas. Ristoff (2011) concorda que todas essas políticas públicas 

recentes citadas anteriormente, tem sido um grande motor na expansão de oportunidades 

para além da classe média.  

Assim, diante das transformações no cenário da educação no Brasil e no mundo, 

de forma especial, no ensino superior, novas concepções pedagógicas começaram a ser 

pensadas (ou repensadas) em busca de uma alternativa para a questão do fracasso 

escolar. A sociedade moderna, caracterizada pela globalização e pelo avanço das 

tecnologias, exige da educação uma reavaliação de suas abordagens e métodos de 

ensino. Hoje a escola, que recebe um estudante filho da era digital, precisa atender às 

novas demandas do mercado e formar pessoas que sejam capazes de sobreviver à 

realidade da sociedade da informação e do conhecimento. Neste sentido, surge a 

educação por competências como um caminho na formação de pessoas que devem ser 

preparadas para a nova ordem mundial.  
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SEÇÃO 2 

PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção dedica-se ao delineamento dos percursos metodológicos, das técnicas 

e dos procedimentos de pesquisa utilizados para o desenvolvimento deste estudo, bem 

como procura-se explicitar as dúvidas, incertezas e, até mesmo angústias, que fizeram 

parte do percurso investigativo, uma vez que a instituição pesquisada ser também o 

local de trabalho do pesquisador. Contudo, procurou-se manter a objetividade e o 

distanciamento entre o pesquisador e profissional em todo o percurso da pesquisa, 

embora ciente que a subjetividade é inerente ao ser humano, portanto, também ao 

pesquisador, uma vez que este é alguém inserido no mundo.   

Atuando na instituição pesquisada desde 2003, na docência e em cargos de 

gestão em uma unidade de negócios da instituição, a experiência e os conhecimentos 

adquiridos pelo pesquisador permitiram entender a complexidade do processo 

educacional, que extrapola a sala de aula. Conhecer os projetos pedagógicos de curso, 

atividades de pesquisa e extensão, legislação e muitos outros aspectos que passam 

despercebidos pelos professores, principalmente por aqueles oriundos de cursos 

bacharelados e que não possuem uma formação didático-pedagógica.    

Com o exposto, procura-se explicitar que esta seção metodológica não é apenas 

a descrição de um percurso para responder às questões propostas nesta pesquisa de 

modo racional, pois, como argumenta Chizzotti (2009, p. 84), os dados não são coisas 

isoladas ou acontecimentos fixos, captados em um instante de observação. Ao contrário, 

“eles se dão em um contexto fluente de relações, pois são fenômenos que não 

restringem às percepções sensíveis e aparentes, mas se manifestam em uma 

complexidade de oposições, de revelações e de ocultamentos de forma interligada”.  

 

2.1 PERCURSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Considerando os objetivos desta investigação, optou-se por uma abordagem 

qualitativa e a utilização de metodologia mista, ou seja, quanti-qualitativa que foi 

realizada por meio da pesquisa de campo e da pesquisa documental. Essa opção 

metodológica ocorreu devido à pluralidade de fatores – conhecimentos teóricos, saberes 

da experiência, concepções, ideologias, entre outros, que se entrecruzam na dinâmica de 

uma sala de aula, independente da pedagogia adotada. A pesquisa tem caráter descritivo 
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e transversal e fez uso de procedimentos quantitativos e qualitativos para conhecer 

como vem se dando o desenvolvimento das competências profissionais na IES 

pesquisada. Para a realização da pesquisa, metodologicamente, optou-se pela realização 

da pesquisa documental e de um estudo empírico 

É consenso entre os autores que amparam este referencial metodológico que o 

principal objetivo na seleção de uma metodologia consiste na escolha pelo pesquisador 

das melhores condições de compreensão científica do objeto de estudo, o que implica 

desde a opção por procedimentos de coleta de dados mais eficazes, métodos de 

interpretação e análise, bem como as melhores técnicas de síntese das informações e dos 

dados coletados, os quais constituem o material qualitativo e/ou quantitativo gerado na 

situação investigativa.  

Dessa forma, pesquisar esse universo da docência no ensino superior, na 

perspectiva da educação por competências, de uma forma que possa contribuir para um 

entendimento epistemológico das práticas instituídas e possibilitar a implementação de 

novas práticas, exigiu dinamizar campos teóricos e também empíricos, além do 

conjunto de saberes da experiência. 

Imbuído desta concepção que foi possível mergulhar no complexo problema do 

desenvolvimento de competências no ensino superior, no caso, as competências 

profissionais propostas pelas DCN e que devem ser desenvolvidas pelos estudantes do 

curso pesquisado, com objetivo de analisar e discutir como vem se dando o 

desenvolvimento dessas competências diante da formação e da prática docente. Ou seja, 

como os professores articulam os conhecimentos de formação, inicial e continuada, e os 

conhecimentos da experiência profissional, na prática docente, diante da necessidade de 

construção do perfil desejado do egresso do curso e das competências profissionais 

estabelecidas pelas DCN. 

Na decisão pela abordagem qualitativa, considerou-se essa pluralidade de 

situações e saberes que envolvem o trabalho educativo e até mesmo fatores específicos 

da política de gestão da IES, mas que interferem diretamente em sala de aula. 

Pesquisadores como, Lüdke e André (1986) ressaltam a importância da pesquisa 

qualitativa e argumentam que é cada vez mais evidente o interesse de pesquisadores da 

área de educação pelo uso de metodologias qualitativas, devido às características 

próprias desta abordagem, justificando que as pesquisas qualitativas possibilitam 

colocar o pesquisador no meio da cena investigada, de forma a participar dela e ainda 

permite ao pesquisador tomar partido diante das situações encontradas.  
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A pesquisa qualitativa vem conquistando cada vez mais seu espaço com 

soluções metodológicas diversificadas na tentativa de superar, pelos menos, algumas 

limitações sentidas até então na área da educação, sendo atualmente bastante utilizada 

associada a procedimentos quantitativos, como exposto por Creswell (2010). Segundo o 

autor, o emprego da combinação de abordagens quantitativas e qualitativas nas ciências 

sociais e humanas ganhou popularidade devido ao fato de que a metodologia da 

pesquisa continua a evoluir e a se desenvolver, e os métodos mistos são outro passo 

adiante, utilizando os pontos fortes das pesquisas qualitativa e quantitativa. 

Para Chizzotti (2009) as pesquisas qualitativas fundamentam-se em dados 

selecionados nas interações interpessoais e na coparticipação das situações dos 

informantes, analisadas a partir da significação que estes dão aos seus atos. O autor 

parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. Portanto, para o autor, o objeto pesquisado 

não é inerte e neutro, ao contrário, está possuído de significados e relações que sujeitos 

concretos criam em suas relações. 

A pesquisa, ora realizada, tem caráter descritivo, amparado em Triviños (1987, 

p.110) para quem o foco dos estudos descritivos reside na busca de conhecer a 

comunidade, seus traços característicos, suas gentes, seus problemas, suas escolas, seus 

professores, sua educação, sua preparação para o trabalho, seus valores entre outros. 

Para Gil (2007), a pesquisa descritiva tem como objetivo principal a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre as variáveis. Ambos os autores observam que os estudos descritivos fazem parte 

da maioria das pesquisas em educação.  

Sobre a coleta de dados na pesquisa qualitativa, conforme Gil (2007), pode-se 

utilizar de diversos procedimentos metodológicos, como pesquisa documental, pesquisa 

em grupo, estudos aprofundados em um pequeno grupo de unidades. A pesquisa 

bibliográfica também se faz necessária como o embasamento teórico para compreender 

o fenômeno pesquisado e o contexto político, social e econômico em que se situam as 

questões investigadas.  

Quanto à dimensão temporal, o recorte histórico, por opção do pesquisador e 

orientadora, se deu a partir da Reforma Universitária de 1968, com ênfase nas políticas 

adotadas a partir da década de 1990. O estudo foi planejado para ser realizado no 

período de 2013 ao primeiro semestre de 2015, sendo que a pesquisa bibliográfica foi 
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uma necessidade, desde o início na elaboração do projeto. A coleta de dados na IES 

pesquisada foi realizada no período de agosto a setembro de 2014, entretanto a 

preparação dos procedimentos de coleta de dados e o recolhimento dos mesmos, bem 

como os contatos necessários se deram ao longo do ano 2014. 

 

2.2 A PESQUISA DOCUMENTAL 

 

Na concepção de Chizzotti (2009, p. 109) pesquisa documental é todo o 

processo de coleta de dados, estando incluídas aí, a classificação, seleção, difusão e a 

utilização de toda espécie de informação, compreendendo não só as suas técnicas de 

estocagem, conservação e de classificação, mas também as técnicas de uso e os métodos 

que facilitam a busca à sua identificação. Para o autor, o documento é toda informação 

sistemática, comunicada de forma oral, escrita, visual ou gestual, fixada em um suporte 

material, como fonte durável de comunicação.  

No caso desta pesquisa, a modalidade documental foi selecionada a fim de obter 

dados e informações sobre o ensino superior no Brasil, utilizando principalmente o 

banco de dados do Ministério da Educação (MEC), do Instituto de Educação e Pesquisa 

Anísio Teixeira (INEP) e do censo da educação superior (2012), além de textos da 

legislação educação pertinentes, como fundamentos legais. No caso dos instrumentos 

legais que regulamentam e orientam o ensino superior no Brasil, foram pesquisados:  

1. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. (BRASIL, 1995) 

2. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996.  (BRASIL, 1996) 

3. Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares 

nacionais. (BRASIL, 1997) 

4. Orientações curriculares para o ensino médio. (BRASIL, 1999) 

5. Parecer CNE/CSE n. 583/2001. (BRASIL, 2001) 

6. Parecer CNE/CSE n. 67/2003. (BRASIL, 2003) 

7. Diretrizes Curriculares dos Cursos de Administração. Resolução n. 4 de 

13/07/2005. (BRASIL, 2005) 

8. Nota Técnica, Nº 793 de 2015 do MEC que esclarece sobre dúvidas frequentes 

na organização da matriz curricular dos cursos superiores (BRASIL, 2015). 
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2.3 A PESQUISA EMPÍRICA 

 

A coleta de dados da investigação empírica com os docentes do curso de 

Administração da IES selecionada se deu via eletrônica. Obedecendo aos critérios de 

inclusão e exclusão, foram selecionados um total de dezoito (18) professores que 

responderam ao questionário nos meses de agosto e setembro de 2014, dos 23 docentes 

efetivos do curso, o que representa 78% do universo de professores em exercício no 

curso em 2013. Fica neste documento registrado o agradecimento dos pesquisadores aos 

participantes da pesquisa pela contribuição a este estudo.   

Como procedimento de coleta de dados, optou-se pelo questionário 

semiestruturado, contendo perguntas abertas e fechadas, que foi aplicado aos docentes 

do curso de graduação em Administração da instituição selecionada que aceitaram 

participar da pesquisa. O instrumento de coleta de dados compôs-se de 25 (vinte e 

cinco) questões fechadas e 05 (cinco) abertas, intitulado como “Questionário Docente”, 

que foi aplicado, via eletrônica, a fim otimizar o tempo e os processos da pesquisa. O 

meio eletrônico é considerado atualmente um recurso importante e oportuno na 

realização de pesquisas, em suas diversas modalidades. 

Para Gil (2007, p. 128), o questionário é definido como:  

 
[...] a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 
elevado de questões apresentadas de forma por escrito às pessoas, tendo por 
objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 
expectativas, situações vivenciadas etc. Os questionários, na maioria das 
vezes, são propostos por escrito aos respondentes. Costumam, neste caso, ser 
designados como questionários auto aplicados.  
 

Em relação à estruturação do questionário, quatro aspectos foram considerados, 

a saber: perfil do corpo docente; formação profissional docente inicial e continuada; 

percepção dos docentes sobre as competências profissionais e a prática docente no curso 

de Administração. Esses temas deram origem às categorias de análise, as quais, por 

opção do pesquisador, foram agrupadas em eixos para análise e discussão, a fim de 

melhor compreender as questões propostas.  

Tendo em vista os objetivos da pesquisa, algumas questões foram elaboradas de 

forma dicotômica utilizando “sim ou não” e outras de múltipla escolha com várias 

alternativas. Quanto às escalas utilizadas, as principais foram: a) com relação à 

importância: muito importante; importante; pouco importante e nada importante; b) com 

relação à frequência: nunca, às vezes e frequentemente.  
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A elaboração do questionário demandou bastante tempo e cuidado, desde a 

composição das questões à estruturação do questionário no meio eletrônico. Este 

questionário foi construído de forma a identificar o perfil dos professores do curso de 

Administração, incluindo gênero, idade, formação acadêmica, titulação máxima, regime 

de trabalho, tempo de vínculo na instituição, tempo de experiência profissional na área 

de atuação e tempo de experiência em magistério superior. Além disso, procurou-se 

identificar a formação inicial e a formação continuada dos professores na área específica 

de atuação no mercado e na docência. Procurou-se ainda identificar o conceito de 

competências dos professores do curso pesquisado e o nível de conhecimento dos 

docentes quanto às competências estabelecidas nas diretrizes curriculares de curso e a 

utilização das mesmas no planejamento da disciplina. Por fim, procurou-se também 

conhecer as atividades pedagógicas utilizadas pelos professores em sua prática de 

ensino e como articulam conhecimentos teóricos e saberes da experiência profissional 

de mercado na docência.  

Os sujeitos desta pesquisa foram os 23 docentes do curso de graduação em 

Administração da IES pesquisada, os quais estavam contratados e efetivamente em gozo 

de suas atribuições como professor titular no curso no ano anterior à realização da 

pesquisa, ou seja, em 2013. Todos esses sujeitos foram convidados a participar da 

pesquisa por meio de e-mail, enviado com um link associado ao endereço eletrônico do 

questionário na internet (Formulário Google Docs). Clicando sobre o link, o 

respondente teve acesso ao instrumento de pesquisa e pode respondê-lo anonimamente.    

Foram excluídos da pesquisa os sujeitos docentes da instituição que não estavam 

vinculados ao referido curso, assim como aqueles que, por quaisquer razões estivessem 

licenciados ou mesmo afastados no momento da pesquisa. Também foram excluídos os 

docentes que não aceitaram participar ou não enviaram suas respostas no período 

solicitado.  

  No ano de 2013 o corpo docente do curso foi constituído por 23 (vinte e três) 

professores. Destes, 05 (cinco) foram excluídos do processo de pesquisa, sendo que 03 

(três) não responderam o questionário e 02 (dois) responderam fora do prazo 

determinado. Desta forma, a população considerada para fins deste estudo foi de 18 

professores.   

Após a aplicação dos questionários, as respostas dos participantes foram 

tratadas, primeiramente, utilizando a estatística descritiva por meio do software 
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Microsoft EXCEL. As respostas foram organizadas em quadros, tabelas e gráficos, por 

questão.  

Os procedimentos da análise de conteúdo se basearam em Bardin (2008) e 

Chizzotti (2009) para tratamento das questões discursivas e da análise das categorias 

que se apresentaram nos dados empíricos. Nesta etapa, foram identificadas as categorias 

de análise e, posteriormente, a discussão e análise dos dados que foram interpretados de 

modo articulado ao referencial teórico.  

De acordo com Chizzotti (2009, p.113) a análise de conteúdo visa “decompor as 

unidades léxicas ou temáticas de um texto, codificadas sobre algumas categorias, 

compostas por indicadores que permitam uma enumeração das unidades e, a partir 

disso, estabelecer inferências generalizadoras”. Assim, segundo o autor, as palavras 

podem ser agrupadas em categorias, ou seja, em conceitos ou atributos.  

 
A análise de conteúdo é uma dentre as diferentes formas de interpretar o 
conteúdo de um texto que se desenvolveu, adotando normas sistemáticas de 
extrair os significados temáticos ou os significantes lexicais, por meio dos 
elementos mais simples de um texto. Consiste em relacionar a frequência de 
citação de alguns temas, palavras e ideias em um texto para medir o peso 
relativo atribuído a um determinado assunto pelo seu autor (CHIZZOTTI, 
2011, p.114).  

 

Esse conceito converge com a proposta de Bardin (2008, p.199), quando afirma 

que a análise de conteúdo “funciona por operações de desmembramento do texto em 

unidades, em categorias, segundo reagrupamentos análogos”. A análise de conteúdo 

surgiu com Laurence Bardin, professora de Psicologia na Universidade de Paris, que 

aplicou as técnicas de Análise de Conteúdo na investigação psicossociológica e nos 

estudos das comunicações de massas.  

Para isso, inicialmente, a análise estatística descritiva faz uso do levantamento 

de quantidade, frequência, porcentagem e outras análises simples, porém importantes 

para conhecer a população estudada. Em seguida, o aspecto qualitativo se insere na 

análise de conteúdo e discussão das categorias, em capítulo específico, a ser elaborado à 

luz do referencial teórico. 

As respostas dos pesquisados foram tratadas, primeiramente, utilizando a 

estatística descritiva por meio do software Microsoft EXCEL e, na sequência, foram 

organizados em tabelas e gráficos de acordo com cada questão. Para a discussão e 

análise, como já comentado optou-se por agrupar os resultados em eixos de análise, 

seguindo a mesma lógica da estruturação do questionário, a saber: 
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Eixo 01: contempla o perfil do corpo docente, considerando aspectos como sexo, idade, 

cursos que leciona, tempo de vinculo no curso e na instituição, tempo de experiência no 

magistério superior e na área profissional, regime de trabalho na instituição, carga 

horária, exercício de outras atividades profissionais, dentre outros, trazendo à discussão 

o perfil docente na educação superior.  

 

Eixo 02: aborda a formação profissional docente inicial e continuada, contemplando a 

formação inicial do professor e cursos de formação continuada realizados pelos 

professores investigados nos últimos três anos. Além destes, os cursos relacionados à 

área de atuação profissional também foram questionados, incluindo a percepção docente 

quanto à importância dos cursos de aperfeiçoamento no exercício profissional.    

 

Eixo 03: apresenta a percepção dos docentes sobre as Competências Profissionais, bem 

como a compreensão do termo Competência Profissional, a concepção e a utilização das 

competências estabelecidas nas DCN do curso e Administração no planejamento das 

disciplinas e na sala de aula.  

 

Eixo 04: considera a prática docente no curso de graduação em Administração e o 

processo de desenvolvimento das competências pelos discentes, investigando as 

atividades didáticas utilizadas pelo professor em sala de aula, assim como a frequência 

de uso das mesmas. Aspectos como a experiência docente com os métodos de ensino, a 

relação teoria e prática e a trajetória profissional do professor universitário também 

foram abordados neste eixo.  

 

2.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto desta pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas com 

Seres Humanos (CEP) da Universidade do Vale do Sapucaí - UNIVAS. A partir do 

parecer número 650.029, de 12/05/2014 (Anexo E), o CEP declarou que este estudo 

seguiu os preceitos estabelecidos pela Resolução Conselho Nacional da Saúde (CNS) 

466/2012, que assegura os princípios éticos de toda a pesquisa. 

Assim, juntamente com o questionário, foi fornecido aos sujeitos pesquisados o 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo C). Este documento tem a 
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finalidade de esclarecer alguns pontos da pesquisa como: local, duração, procedimentos 

utilizados, os benefícios pela sua participação na pesquisa, os objetivos a serem 

alcançados com a mesma, garantia de anonimato, assim como, os riscos da sua 

participação. De acordo com o parecer do CEP, os TCLE estão de acordo com a 

Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 

Por ocasião do preenchimento do questionário, foi esclarecido aos sujeitos que 

aceitaram participar da pesquisa que a sua participação é de livre e espontânea vontade e 

que a qualquer momento ele poderia interromper o preenchimento do questionário, sem 

sofrer quaisquer penalidades ou prejuízos à sua pessoa.  

Também foi esclarecido aos sujeitos selecionados a importância e os objetivos 

da pesquisa e que a sua participação não apresentava riscos à sua integridade física, 

psicológica ou profissional, pois todos os dados referentes à sua pessoa eram exclusivos 

para a pesquisa em questão, sendo de inteira responsabilidade do pesquisador, que 

garantia o anonimato e total sigilo do material coletado, assegurando a total privacidade 

das informações.  
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SEÇÃO 3 

APRESENTAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

Nesta seção são apresentados as informações e os dados coletados no estudo de 

campo, por meio da aplicação de questionário. O objetivo desta sessão é descrever e 

organizar esses dados, buscando uma melhor compreensão do fenômeno estudado, a fim 

de responder as questões de pesquisa apresentadas neste processo de investigação. Em 

uma etapa posterior, esses dados serão analisados e discutidos à luz do referencial 

teórico que ampara este estudo. Porém, antes de iniciar a apresentação dos resultados, 

vale retomar os objetivos da pesquisa e alguns aspectos metodológicos utilizados na 

investigação.  

De início, quanto ao objetivo principal desta pesquisa, a saber: analisar e discutir 

a educação para as competências na sua relação político-pedagógica com a formação e a 

prática docente, no âmbito das competências profissionais propostas pelas DCN e que 

devem ser desenvolvidas pelos estudantes do curso pesquisado. Como objetivos 

específicos, esta pesquisa propôs-se a identificar o perfil dos professores do curso de 

administração da IES pesquisada; analisar o processo de formação inicial (área de 

aderência) e continuada dos professores que atuam no curso e na área específica de 

atuação no mercado e identificar o conceito de competências dos docentes pesquisados. 

A seguir, procede-se a apresentação dos dados e informações coletados, 

sistematizados e agrupados em um dos eixos de análise, a partir dos quais foram 

identificadas as categorias.  

 

3.1 EIXO 1 - PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

O objetivo deste eixo é delinear o perfil do corpo docente, pois considera-se 

nesta pesquisa, este um fator importante nas relações que estabelecem entre ensino e 

aprendizagem.  

Na primeira questão investigada neste eixo, o gênero dos docentes pesquisados, 

os dados obtidos, traduzidos em percentuais são apresentados no Gráfico 03. 
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Gráfico 03: Sexo dos docentes. 
Fonte: Respostas dos questionários. 

 

De acordo com os resultados da pesquisa, percebe-se que a maioria dos 

professores são homens (83%), representando 15 (quinze) professores.   

Quanto à idade dos docentes, como pode ser observado no Gráfico 04, os dados 

revelam que 33% dos docentes do curso possuem entre 31 a 37 anos, totalizando 6 

docentes, seguidos pelo grupo de 24 a 30 anos, com 5 docentes e 28% dos mesmos.  

 
Gráfico 04: Idade dos docentes. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 

Pode se observar ainda que 40% dos docentes apresentam mais de 38 anos, 

sendo 17% deles (3 docentes) com 38-44 anos, 6% com 45-51 (1 docente) e 17% (3 

docentes) acima de 52 anos. Considerando, então, que 61% dos docentes possuem 
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menos de 37 anos, pode-se afirmar, a partir dos dados analisados, que o corpo docente é 

relativamente jovem, porém mesclado com professores experientes.   

Em relação aos cursos da instituição em que os professores lecionam, os dados 

são apresentados no Gráfico 05. 

 

 
Gráfico 05: Cursos em que os docentes lecionam na instituição. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 

Os números demonstram que 11% dos docentes lecionam apenas no curso de 

Administração ora analisado, ou seja, 02 docentes. Os demais lecionam também em 

outros cursos da instituição, sendo que 22% (4 docentes) lecionam em dois cursos, 33% 

lecionam em três cursos (6 docentes), 6% em quatro cursos (1 docente) e 28% lecionam 

em cinco cursos ou mais.  

Vale destacar que alguns professores do curso lecionam as disciplinas de 

educação a distância e, portanto, transitam em diversos cursos da instituição. Talvez 

essa seja a razão de vários professores lecionarem em cinco cursos ou mais. De 

qualquer forma, nota-se que professores do curso são aproveitados em diversos outros 

cursos da instituição, uma vez que 89% dos docentes lecionam em mais de um curso.  

Em relação ao tempo de vínculo no curso, esses dados podem ser observados no 

Gráfico 06.  

 



60 
 

 
Gráfico 06: Tempo de vínculo no curso de Administração 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 

Nota-se que 50% dos docentes possuem vínculo no curso há mais de quatro 

anos, totalizando 9 docentes, sendo que 28% dos docentes lecionam no curso entre 

quatro e seis anos, 17% entre sete e nove anos e 6% há mais de 10 anos ou mais. Porém, 

dos 50% dos docentes que lecionam 03 anos ou menos no curso, apenas 1 docente tem 

menos de 1 ano. Esses dados mostram que o corpo docente tem experiência no curso e 

também mescla com professores de pouca experiência e outros muito experientes no 

curso.   

Em relação ao tempo de vínculo na instituição, percebe-se no Gráfico 07 que 

61% dos docentes têm mais de quatro anos na instituição, ou seja, 11 professores, sendo 

28% entre quatro e seis anos, 17% entre sete e nove anos e 6% tem vínculo na 

instituição há 10 anos ou mais. Apenas 39% têm menos de três anos na instituição, 

sendo que um docente tem menos 1 (um) ano na empresa.  
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Gráfico 07: Tempo de vínculo na Instituição. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 

Quanto à experiência dos docentes no magistério superior, os dados são 

apresentados no Gráfico 08 abaixo. 

 

 
Gráfico 08: Experiência no magistério superior. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 

Nota-se que 56% dos docentes possuem mais de seis anos de experiência como 

professor do ensino superior, ou seja, 10 docentes. Destes, 33% estão na faixa de seis a 

dez anos de experiência lecionando no ensino superior, 6% de onze a quinze anos, 6% 

de quinze a vinte anos e 11% há mais de vinte anos. Portanto, 44% dos docentes 

possuem de um a cinco anos de experiência no ensino superior. Esses dados revelam 
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que a maioria dos docentes é experiente no exercício profissional, pois já atua há muitos 

anos no magistério do ensino superior, apesar de alguns professores ainda serem 

ingressantes na profissão.   

Quanto ao tempo de experiência na área profissional, percebe-se no Gráfico 09 

que a grande maioria dos docentes possui experiência na área de formação inicial, além 

da atividade docente, representando 83% dos professores (15 docentes). Apenas 17% 

dos docentes nunca atuaram na área de formação inicial da graduação.  

 
Gráfico 09: Experiência profissional na área de formação inicial. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 

Além da docência, nota-se que 17% deles atuam na área de formação inicial de 

um a cinco anos; 28% entre seis e dez anos; 17% de onze a quinze anos e 22% atuam 

em mais de quinze na área profissional. Fica claro que colegiado apresenta grande 

experiência profissional na área da formação inicial, além de grande experiência na 

docência do ensino superior.  

Analisando o regime de trabalho docente, a partir dos dados apresentados no 

Gráfico 10, percebe-se que a maior parte dos professores possui um contrato de trabalho 

como horista, ou seja, 10 docentes, representando 56% do corpo docente. Os demais são 

contratados por tempo integral (44%) e nenhum por tempo parcial.  
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Gráfico 10: Regime de trabalho docente. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 

Em relação o vínculo docente em outras instituições, ilustrado no Gráfico 11, 

dos professores 83% deles, ou seja, 15 deles afirmam não exercerem atividade docente 

em outra instituição de ensino superior.  

 

 
Gráfico 11: Atividade docente em outra instituição. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 

Quanto à carga horária dos docentes no magistério superior, considerando todas 

as instituições onde trabalharam no último semestre, como apresentado no Gráfico 12, 

percebe-se que a maioria deles leciona mais de cinco aulas semanais, ou seja, 89% (16 

docentes). Nota-se que 39% dos docentes lecionam de cinco a doze aulas semanais e 
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50% de treze a vinte horas aula semanais. O restante, ou seja, 11% (02 docentes) leciona 

até 4 aulas semanais e nenhum docente leciona mais de 20 aulas semanais.  

 
Gráfico 12: Carga horária docente. 
Fonte: Respostas dos questionários. 

 

Os dados apresentados no Gráfico 13 revelam que os docentes do curso possuem 

ainda, além da atividade docente, outras atividades profissionais, que podem acontecer 

na área administrativa da própria instituição (docentes de tempo integral) ou em outras 

empresas em suas respectivas áreas profissionais.  

De acordo com os resultados obtidos, 78% dos docentes afirmam que exercem 

outra atividade profissional, além da docência, o que representa 14 docentes.  

 
Gráfico 13: Atividade profissional além da docência. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
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Considerando, então, o Eixo 01 - Perfil do Corpo Docente, em suma, pode ser 

concluir que os docentes do curso de Administração do UNIS-MG em exercício no ano 

de 2013 se caracterizam da seguinte forma:  

• 83% são homens; 

• 61% têm 37 anos ou menos;  

• 89% lecionam também em outro curso da instituição; 

• 50% possuem vínculo no curso a mais de 4 anos; 

• 61% têm mais de 4 anos de vínculo na instituição; 

• 56% possuem mais de 06 anos de experiência no magistério do ensino superior; 

• 66% possuem mais de 6 anos de experiência na área em que se formou 

inicialmente;  

• 56% são horistas; 

• 83% trabalham apenas na instituição, exercendo a profissão docente.  

• 89% tem uma carga horária igual ou superior de 05 aulas semanais; 

• 78% exercem outras atividades além da docência. 

 

3.2 EIXO 2 - FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL E CONTINUADA 

 

Neste eixo, são apresentados os dados referentes à formação profissional inicial 

e continuada dos docentes, além das informações referentes à questão dos cursos de 

aperfeiçoamento na área profissional e da docência, incluindo a percepção dos 

professores quanto à importância dos mesmos.  

Assim, no Gráfico 14, os dados apresentados se referem à primeira graduação 

dos docentes.  
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Gráfico 14: Primeira graduação dos docentes. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
  

Percebe-se que 33% dos docentes apresentam formação em Administração, ou 

seja, 6 professores são administradores. Os demais possuem formações distintas, a 

saber: 11% em Direito, 11% em Psicologia, 11% em Engenharias, 11% em Ciências 

Econômicas e 6% de Ciência da Computação e 6% em Ciências Contábeis. Nota-se que 

11% possuem formação em licenciatura, ou seja, têm formação em educação para atuar 

como docentes.   

Quanto aos cursos de especialização cursados pelos docentes, ou seja, em curso 

de pós-graduação em nível lato sensu, os dados são apresentados no Gráfico 15.  

 
Gráfico 15: Curso de especialização dos docentes. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
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Percebe-se que 94% dos docentes cursaram algum curso de especialização, pelo 

menos, sendo que um cursou diretamente o mestrado. Do universo de docentes, 56% 

dos professores, ou seja, 10 deles cursaram especialização na área de gestão e 17% na 

área de Direito. Importante destacar que 39% dos professores fizeram cursos na área da 

docência do ensino superior.   

Já em relação a formação stricto sensu e à área de formação, ilustrados nos 

gráficos 16 e 17, observa-se que 56% do corpo docente possuem o título de mestres (10 

docentes). Vale destacar que 60% destes fizeram mestrado na área da administração, ou 

seja, 6 docentes e nenhum na área da educação. 

 
Gráfico 16: Docentes com Mestrado. 
Fonte: Respostas dos questionários. 

 

 
Gráfico 17: Área de concentração dos programas de Mestrado realizados. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
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Quanto ao doutorado, apenas 2 professores possuem este título, o que 

corresponde a 11% do corpo docente, sendo que ambos são doutores em administração, 

como mostra o Gráfico 18.  

 
Gráfico 18: Docentes com Doutorado e área de concentração do programa. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 

É necessário destacar que esses docentes doutores também são mestres, assim, 

pode-se concluir que 56% dos docentes têm formação stricto sensu, o que corresponde a 

10 professores.  

Em suma, considerando que o contagem do Censo do Ensino Superior leva em 

consideração apenas a maior titulação, pode-se afirmar que 44% dos docentes são 

especialistas, 45% deles são mestres e 11% doutores.   

Quanto ao aperfeiçoamento docente/formação continuada em docência no 

ensino superior, os dados são apresentados em dois gráficos abaixo (Gráficos 19 e 20).  
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Gráfico 19: Participação em cursos de formação continuada docente. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 
 
 

 
Gráfico 20: Quantidade de cursos de formação continuada realizados. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
  

Observa-se que, de acordo com os dados da pesquisa, 89% dos professores 

participaram de algum curso de formação continuada nos últimos três anos, percentual 

que corresponde 16 docentes. Desses docentes que afirma terem cursado algum curso de 

formação continuada em docência, 47% relatam ter cursado até cinco cursos e 53% dos 

professores investigados de seis a dez cursos no período de três anos.  

No que se refere à avaliação docente sobre a importância dos cursos de 

aperfeiçoamento docente, os dados estão organizados no Gráfico 21. 
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Gráfico 21: Importância dos cursos de formação continuada realizados. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 

Sobre a percepção dos docentes em relação aos cursos, 72%, ou seja, 13 

docentes do curso avaliam os cursos de formação continuada como muito importantes 

para o exercício da docência no ensino superior, 22% (4 docentes) avaliam como 

importante e 6% (1 docente) como nada importante  

As mesmas questões foram preparadas para mensurar e avaliar, também, a 

participação docente em cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação profissional 

nos últimos 3 anos. Os resultados estão nos gráficos 22 e 23.  

 
Gráfico 22: Participação em cursos de formação de aperfeiçoamento profissional. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
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Gráfico 23: Quantidade de cursos de formação profissional realizados. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 

No que se refere à percepção dos docentes com relação aos cursos de formação 

profissional dos quais participaram, seus pareceres estão ilustrados no Gráfico 24 

abaixo. 

 
Gráfico 24: Importância dos cursos de formação profissional realizados. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 

 Os dados referentes à formação profissional demonstram que 78% dos docentes 

participaram de algum curso de aperfeiçoamento em sua área de atuação profissional, 

além de docência, relacionada com a sua formação inicial, correspondendo a 14 

professores. Desses, 71% participaram de até cinco cursos, 21% de seis a dez cursos e 

7% realizaram mais de 10 cursos nos últimos três anos.  
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Quanto à avaliação dos docentes em realização a importância desses cursos para 

o exercício da docente no ensino superior, 83% considera como muito importante, 11% 

como importante e 6% como pouco importante.  

 Resumindo, no Eixo 02 – Formação Profissional Docente Inicial e Continuada, o 

corpo docente do curso analisado se destaca nos seguintes aspectos: 

Quanto à formação inicial: 

• 33% dos docentes apresentam formação em Administração e 11% em 

licenciaturas; 

Quanto à formação em nível lato sensu e stricto sensu: 

• 44% dos docentes são especialistas, 45% mestres e 11% doutores.   

• 94% dos docentes cursaram algum curso de especialização, sendo 56% na área 

de gestão; 

• 40% dos mestres e 100% dos doutores cursaram stricto sensu em administração; 

• 39% dos docentes possuem especialização em educação (especialização lato 

sensu); 

• Nenhum professor cursou mestrado ou doutorado na área da educação;  

 

Quanto aos cursos de aperfeiçoamento docente/formação continuada em 

docência no ensino superior nos últimos três anos: 

• 89% dos docentes participaram de algum curso de aperfeiçoamento docente no 

período; 

• 53% dos docentes cursaram de seis a dez cursos deste no período; 

• 72% dos docentes avaliam estes cursos como muito importante para o exercício 

da docência no ensino superior; 

Quanto aos cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação profissional, além 

da docência, nos últimos três anos: 

• 78% dos docentes participaram de algum curso deste tipo no período; 

• 71% dos docentes participaram de até cinco cursos no período; 

• 83% dos docentes consideram com muito importante para o exercício da 

docência no ensino superior. 
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3.3 EIXO 3- PERCEPÇÃO DOS DOCENTES SOBRE AS COMPETÊNCIAS 

PROFISSIONAIS 

 

No Eixo 03 aborda-se a percepção dos docentes sobre as “competências 

profissionais” e suas concepções sobre a compreensão do termo competência 

profissional, tendo como referência a utilização das competências estabelecidas nas 

DCN do curso de graduação em Administração no planejamento das disciplinas e na 

prática docente. 

Foi solicitado aos docentes que explicassem o que entendiam por uma 

“Competência Profissional”. As respostas obtidas por meio do questionário foram 

organizadas em um quadro, de acordo com cada respondente, intitulado  Quadro 01, 

para posterior análise de conteúdo e levantamento de categorias. 

 

Quadro 01 - Compreensão das competências profissionais pelos docentes 

Sujeito Respostas 

S1 
Refere-se à capacidade do profissional de colocar em prática as teorias aprendidas em seu 
curso. Isso permite que o profissional desenvolva ainda mais sua competência ao 
confrontar a teoria com a realidade. 

S2 

Atributo, capacidade do profissional de exercer determinada função ou atividade com 
excelência. A competência profissional no exercício da docência pode ser exemplificado 
pela capacidade de atrair e reter a atenção do aluno, conseguir de desenvolver a 
capacidade crítica e assimilação do conteúdo em conjunto com a prática. 

S3 Ser eficiente no que faz atingindo os objetivos propostos com o menor desgaste de tempo e 
recursos. 

S4 
A Competência profissional traz a ideia de junção de conhecimentos teóricos com as 
habilidades práticas, possibilitando o aluno e/ou profissional que encontre uma 
perspectiva de crescimento profissional e reconhecimento no mercado de trabalho. 

S5 Competência é a capacidade de realizar algo com os recursos que se dispõe. 

S6 Entendo que seja capacidade de executar uma determinada atividade específica da 
profissão da qual exerce. Aptidão para realizar determinada função. 

S7 Aptidão para executar uma determinada tarefa de uma determinada área profissional. 

S8 É o conjunto de conhecimento habilidades e atitudes voltados para o uso profissional. não 
adianta saber, mais sim saber agir, saber fazer e etc... 

S9 Algo técnico, humano ou processual que o profissional domina a utilização sabendo fazer 
bem feito, sendo eficiente e eficaz. 

S10 É possui o conhecimento, habilidades e ter atitudes, utilizando das ferramentas, no 
exercício e manejo da profissão. 

S11 Competência profissional pra mim são as habilidades que uma pessoa deve ter para atuar 
de forma eficaz numa determinada área. 

S12 Permanente atualização aos pré requisitos do mercado profissional e preparação para as 
mudanças. 
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S13 
Quando é possível realizar com eficiência o estipulado pela organização. Além de utilizar 
os conhecimentos adquiridos para a busca de uma melhora continua nas atividades do dia 
a dia. 

S14 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o exercício da profissão. 

S15 A confluência de Conhecimento, Experiência e História de vida que se reflete em uma 
prática na busca de resolver problemas ou propor situações novas. 

S16 A capacidade de lidar com situações problemas. 

S17 

Trata-se de um conjunto de características e traços individuais que promovem um 
desempenho superior no trabalho. As características individuais referem-se ao CHA’s 
(conhecimentos, habilidades e atitudes) essenciais para que o indivíduo possa atingir os 
resultados almejados. 

S18 
O conhecimento advindo dos estudos somado as técnicas adquiridas com o tempo no 
exercício da profissão e a postura o comportamento e a ética frente aos desafios do dia a 
dia. 

Fonte: respostas dos questionários. 
  

No que se refere ao conhecimento dos docentes quanto às competências 

profissionais estabelecidas nas DCN do curso de Administração, os dados são 

apresentados no Gráfico 25. 

 
Gráfico 25: Conhecimento das competências estabelecidas nas DCN de Administração. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 

 Nota-se nos dados identificados no gráfico acima que a maioria dos docentes - 

61%, ou seja, 11 docentes conhecem em parte as competências profissionais que 

constam das DCN do curso de Administração. Já 33%, ou seja, 6 docentes, conhecem 

todas e 6% desconhecem as competências presentes nas DCN do curso. 

 Quanto à utilização dessas competências no planejamento da sua disciplina e/ou 

em sala de aula, apresentados no Gráfico 26, os dados revelam que 44% dos 
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professorem utilizam tais competências em seu trabalho docente (8 professores), 44% 

utilizam apenas parcialmente (8 docentes) e 11% (2 docentes) nunca utilizam. 

 

 
Gráfico 26: Utilização das competências estabelecidas nas DCN de Administração. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 

3.4 EIXO 4 - PRÁTICA DOCENTE NO CURSO DE ADMINISTRA ÇÃO 

 

A prática pedagógica dos professores do curso pesquisado e o processo de 

desenvolvimento das competências pelos discentes foram contemplados no Eixo 4. 

Neste sentido, as atividades didáticas utilizadas nas disciplinas e a frequência de uso das 

mesmas foram pesquisadas e enquadradas neste eixo.  

Diante das inúmeras respostas, foi organizada uma tabela, apresentada a seguir 

na Tabela 02. A escala de frequência utilizada foi: Frequentemente - Algumas Vezes - 

Nunca.  

 
Tabela 02: Frequência de uso em sala de aula de atividades pedagógicas 

Atividades didáticas Freq. Alg. 
Vezes 

Nun-
ca 

Aulas expositivas, utilizando o quadro e/ou projetor multimídia 89% 11% 0% 

Trabalhos em grupos (práticos e/ou teóricos)  78% 17% 6% 

Exercícios individuais para fixação dos conteúdos 78% 22% 0% 

Aulas dialogadas com a participação dos alunos 78% 22% 0 

Estudos de casos (cases) 44% 50% 6% 

Debates em grupo / discussões em classe 44% 50% 6% 

Atividade de geração de ideias para buscar a solução de um problema 39% 50% 11% 
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Atividades de leituras pelos alunos em sala 33% 44% 22% 

Dinâmicas de grupo 28% 39% 33% 

Desenvolvimento de projetos de aplicação prática 28% 44% 28% 

Atividades de pesquisa (em campo, internet, biblioteca etc.)  28% 67% 6% 

Atividades baseadas nas tecnologias da informação  28% 44% 28% 

Atividades interdisciplinares em parceria com outros professores 22% 67% 11% 

Atividades de pesquisa na área científica e tecnológica 22% 67% 11% 

Metodologias ativas inovadoras 11% 33% 56% 

Atividades de portfólio 11% 28% 61% 

Visitas técnicas dirigidas 6% 39% 56% 

Aulas em laboratórios 6% 44% 50% 

Simulação empresarial / Jogos de empresa  0% 28% 72% 

Produção pelos alunos de blogs, sites, redes sociais etc.  0% 11% 89% 

Elaboração de mapas conceituais pelos alunos 0% 39% 61% 

Dramatizações preparadas pelos alunos 0% 39% 61% 
        Fonte: Respostas dos questionários. 

 

Nota-se, nos dados apresentados nesta tabela, com relação aos itens, ora 

investigados, que as frequências variam de acordo com os parâmetros utilizados, ou 

seja, “Frequentemente - Algumas Vezes - Nunca”. Esses dados serão analisados no 

capítulo de discussão de dados, considerando os aspectos quantitativo e qualitativo, em 

consonância com o referencial metodológico selecionado para esta pesquisa. 

Os professores também foram indagados sobre as experiências com métodos de 

ensino/atividades didáticas que são consideradas por ele como altamente eficazes no 

processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, foi solicitado que o docente relatasse 

um desses métodos trabalhados em sala de aula.  

As repostas obtidas encontram-se organizadas no Quadro 02, separadas por 

respondentes.  

 
Quadro 2 - Experiências docentes com atividades didáticas altamente eficazes 

Sujeito Respostas 

S1 

Já usei uma versão adaptada do Peer Instruction, onde os alunos iniciam um trabalho em 
sala individualmente, posteriormente eles se reuniam em grupos e determinam a resposta 
do grupo. Ao final, os grupos apresentam as respostas que é confrontada com o gabarito. 
Os erros de um grupo são corrigidos e explicados pelos grupos que acertaram a 
resposta. 
Essa metodologia foi muito bem aceita pelos alunos. 

S2 

A utilização de estudos de casos através de textos e vídeos tem contribuído muito para o 
processo de ensino-aprendizagem. Muitos alunos do curso de administração trabalham 
no comércio ou na prestação de serviços e desconhecem o formato, a estrutura e modelo 
de gestão utilizado pelas indústrias e vice e versa. Desta forma, a utilização meios 
audiovisuais contribuem para melhor entendimento e assimilação do conteúdo 
ministrado. 
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S3 
Exercícios individuais para fixação dos conteúdos - No momento dos exercícios incentivo 
os alunos a auxiliarem uns aos outros para que a proximidade entre os pares seja mais 
uma forma de aprendizado. 

S4 

Ministro aulas práticas envolvendo a teoria com o mercado de trabalho. Divido os 
conteúdos entre os alunos e peço para que eles apliquem em algum caso verídico que já 
aconteceu no mercado. 
Por Ex. Avarias no Comércio Exterior, solicito que eles pesquisem os tipos de avarias e 
apresentem um caso real que já aconteceu com empresas no mercado. 

S5 Utilizo TBL e Peer Instruction com leituras de artigos científicos mesclando com 
trabalhos práticos aplicados. Acredito ser o melhor casamento de metodologias. 

S6 

Durante minhas aulas uma prática que vem dando certo é fazer a explicação do conteúdo 
logo após um pequeno vídeo relacionado. A proposta é trabalhar o conhecimento em 
grupo, para isso é necessário formar grupos que irão discutir após a exposição, sobre o 
conteúdo abordado. 

S7 

As atividade relacionada com este curso são todas a distância, uma vez que minha 
disciplina é nesta modalidade. As aulas são gravadas semanalmente através de uma sala 
de videoconferência, onde os alunos podem participar ou assistir as aulas em outros 
horários. As atividades são realizadas via AVA. 

S8 A aplicação de exercícios individuais na disciplina em que atuo é de extrema 
importância, pois simula a prática do dia a dia de um administrador 

S9 

Inicia-se com definição de tema para pesquisa (normalmente na internet), leitura e 
análise crítica pessoal pelo aluno. A seguir uma discussão sobre os artigos por grupos 
em sala de aula. A seguir a elaboração de uma pequena síntese da discussão do tema 
pelo grupo e por fim a apresentação oral de um representante de cada grupo para a 
turma. 

S10 Utilizar dos estudos de casos (cases) vinculados as aulas teóricas. 

S11 

Tenho utilizado seminários em grupo com os alunos e acredito que esse método é eficaz, 
pois trabalha a oralidade e faz com que eles busquem informações sobre o tema a ser 
abordado. Além disso, eles devem estudar e dominar o tema para o momento da 
apresentação, o que faz com que eles estejam buscando informações e pesquisando até o 
momento da culminância. 

S12 Levar ao aluno o contraditório ou seja que opiniões formadas não devem ser dogmáticas. 

S13 
O desenvolvimento de trabalhos em grupos se torna eficaz, pois é possível trabalhar 
diversos temas, e cada aluno poderá explorar de forma individual e coletiva o assunto 
abordado. Além do incentivo a pesquisa e leitura. 

S14 Debates em grupo 

S15 
A prática do TBL (Team based learning) tem se mostrado efetiva na retenção da atenção, 
participação e aprendizado dos alunos. Os alunos se mostram interessados na atividade 
que é até mesmo lúdica. 

S16 Debates/Discussão 

S17 
Apresentação de situação de organizações fictícias. Os alunos precisam analisar essas 
situações, apresentar um diagnóstico para a situação problema que consiste no uso das 
tecnologias aprendidas na disciplina 

S18 Discussões dos conteúdos compartilhados pelo whatsapp com mediação de um discente 
por aula permitindo aos alunos ausentes compartilhar e participar das aulas. 

Fonte: respostas dos questionários. 
 
Quanto à relação teoria e prática na atividade docente, os professores se 

manifestaram da seguinte forma, como pode ser observado no Gráfico 27.   
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Gráfico 27: Relação teoria e prática na docência. 

Fonte: Respostas dos questionários. 
 

Percebe-se que a maioria dos professores, ou seja 78% deles, afirmam que 

trabalham a teoria e a prática de forma equilibrada (14 docentes). Já para 22% dos 

professores, em sua prática, trabalham mais a teoria e menos a prática.  

Quanto as análises, discussões e interpretações dos dados, estes serão 

apresentados na seção seguinte. 
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SEÇÃO 4 

PERFIL E FORMAÇÃO DOCENTE: ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Esta seção dedica-se ao processo de análise, interpretação e discussão dos 

resultados referentes ao perfil e à formação do corpo docente. Diante da riqueza e da 

quantidade dos dados coletados, optou-se por organizar as discussões em duas partes.  

Nesta primeira parte, com o título “Perfil e formação docente”, foram analisados 

o eixo 1 e o eixo 2. Na próxima seção, serão discutidos os eixos 3 e 4. Procurou-se fazer 

a interpretação dos dados à luz dos fundamentos teóricos e dos questionamentos que 

motivaram esta pesquisa e também observando os objetivos propostos, zelando pela 

objetividade, embora ciente de que a subjetividade é inerente à análise qualitativa. 

É importante retomar que as questões de pesquisa estão inseridas no contexto do 

ensino superior brasileiro em tempos neoliberais. Desta forma, as análises, discussões e 

interpretações dos dados estão amparadas na fundamentação teórica, com foco sempre 

em atender o objetivo principal desta pesquisa, a saber: analisar e discutir a educação 

para as competências na sua relação político-pedagógica com a formação e a prática 

docente, no âmbito das competências profissionais estabelecidas pelas DCN e que 

devem ser desenvolvidas pelos estudantes do referido curso.  

Nesse sentido, não se pretende trazer respostas fechadas, mas ao contrário, 

espera-se trazer reflexões que possam contribuir para a formação de professores no 

ensino superior e para a prática docente em sala de aula.  

 

4.1 EIXO 1 - PERFIL DO CORPO DOCENTE 

  

Neste eixo intitulado “Perfil do corpo docente” foi considerado para fins de 

análise os seguintes aspectos: sexo, idade, cursos em que leciona na instituição, tempo 

de vinculo no curso e na instituição, tempo de experiência no magistério superior e na 

área profissional, regime de trabalho na instituição, carga horária, exercício de outras 

atividades profissionais, dentre outros. 

Neste processo analítico partiu-se do pressuposto que o perfil do corpo docente 

está estritamente relacionado com o trabalho educativo da IES, bem como com o 

cenário político, econômico e social que delineiam o contexto do ensino superior 

brasileiro. Isso significa que, para analisar e compreender o perfil docente, é preciso se 

ter um parâmetro, ou seja, trazer à discussão o que se espera dos professores diante de 
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determinadas condições, tais como: a visão e a missão da IES, o projeto pedagógico, as 

diretrizes curriculares, a relação com o mercado etc. 

Retomando o atual cenário do ensino superior brasileiro, caracterizado pela 

expansão do número de instituições, cursos e matrículas nas últimas três décadas no 

Brasil, apresentados ao longo deste texto, aliada à pressão por qualidade que se impôs 

ao sistema educacional pela sociedade e pelo Estado avaliador, as questões como a 

profissionalização e formação de professores universitários ganharam grande 

repercussão no cenário educacional.  

Justifica-se o interesse por essas questões devido, principalmente, pelo grande 

crescimento no número de profissionais que passaram a atuar como docentes no ensino 

superior, como já apresentado anteriormente. Apenas para ilustrar este fato, de acordo 

com os dados do censo do ensino superior, de todas as funções docentes em exercício 

na educação superior no Brasil, no ano de 2012, as instituições privadas representavam 

70%, ou seja, 212.394, sendo as faculdades as principais empregadoras, como pode ser 

percebido na Tabela 03 abaixo.  

 
 
 
Tabela 03: Número de funções docentes em exercício, segundo a categoria administrativa e a organização 

acadêmica. 

Organização Acadêmica 
Pública Privada 

Total % Total % 

Universidades 126.820 84 66.097 31 

Centros Universitários 1.783 1 35.607 17 

Faculdades 8.852 6 110.690 52 

Ifs e Cefets 12.883 9   -   - 

Total 150.338 100 212.394 100 
Fonte: MEC/INEP. Elaborada pelo autor a partir dos dados do censo do ensino superior, 2012 (BRASIL, 

2014) 
 

Analisando os dados do censo do ensino superior, percebe-se um aumento 

significativo de profissionais que passaram a atuar como professores universitários, o 

que gerou mais oportunidades e opções de trabalho aos professores uma vez que 

ampliam as vagas de docência nas IES. Ainda de acordo com o Censo do Ensino 

superior, quanto ao perfil destes docentes, existe nas IES brasileiras uma predominância 

de homens (55%), porém, quando se trata do tipo de contrato de trabalho e da titulação 

máxima dos professores há uma clara diferenciação entre os tipos de instituições 

(BRASIL, 2014). 
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No caso da IES pesquisada, o quadro de docentes do curso analisado, os dados 

coletados revelaram que a maioria dos professores é relativamente jovem, sendo que 

61% dos professores possuem até 37 anos de idade. Além disso, 78% dos professores 

tem menos de 06 anos de vínculo com curso. Sobre a experiência como docente no 

ensino superior, 44% dos professores ingressou na profissão há menos de 05 anos. Um 

resumo dos dados da pesquisa referente ao eixo Perfil Docente está no Quadro 03 

abaixo: 

 

Quadro 03 - Resultados da pesquisa empírica – Eixo I 

Categorias Resultados 
Sexo: Homens: 83% 

Mulheres 17% 
Idade: 24-30 anos: 28% 

31-37 anos: 33% 
38-44 anos: 17% 
45-51: 6% 
52-58: 17%  

Cursos que leciona na instituição: Leciona apenas ADM: 11% 
Leciona em dois cursos: 22% 
Leciona em 03 cursos: 33% 
Leciona em quatro cursos: 6% 
Leciona em cinco o mais cursos: 28% 

Tempo de vínculo no curso: Menos de 01 ano: 6% 
01 a 03 anos: 44% 
04 a 06 anos: 28% 
07 a 09 anos: 17% 
Mais de 10 anos: 6% 

Tempo de vínculo da instituição: Menos de 01 ano: 6% 
01 a 03 anos: 33% 
04 a 06 anos: 17% 
07 a 09 anos: 22% 
Mais de 10 anos: 22% 

Tempo do ensino superior: 01a 05 anos: 44% 
06 a 10 anos: 33% 
11 a 15 anos: 6% 
16 a 20 anos: 6% 
Mais de 20 anos: 11% 

Tempo de experiência profissional na área de 
formação inicial: 

Sem experiência: 17% 
01 a 05 anos: 17% 
06 a 10 anos: 28% 
11 a 15 anos: 17% 
Mais de 15 anos: 22% 

Regime de trabalho na instituição: Horista: 56% 
Integral: 44% 

Atividade docente em outra instituição no 
ensino superior 

Sim: 17% 
Não: 83% 

Carga horária semanal Até 04 aulas semanais: 11% 
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05 a 12 aulas semanais: 39% 
13 a 20 aulas semanais: 50% 

Atividade além da docência Sim: 78% 
Não: 22% 

Fonte: o próprio autor 
 

Com base nos dados observados na pesquisa, pode-se notar que existe uma 

tendência na gestão do curso em contratar professores mais novos e com pouca 

experiência em docência, porém uma vasta experiência de mercado, considerando que 

83% dos professores possuem experiência na área de formação inicial, sendo que 66% 

do quadro docente tem mais de 6 anos de experiência profissional.  

Além disso, percebe-se uma alta rotatividade de docentes, uma vez que um 

grande número de professores tem menos de 06 anos no curso (78%), o que demonstra 

que o curso passou por um processo de renovação nos últimos anos. Nota-se ainda que 

existe tentativa em equilibrar idade e experiência, ou seja, professores que atuam a 

muitos anos no magistério do ensino superior e ingressantes na profissão. Parece claro 

que essa renovação promovida pela gestão do curso tem buscado atender às demandas 

impostas pelo mercado de trabalho, que exige professores atualizados nas novas 

tecnologias no processo de produtivo, de profissionais da docência comprometidos com 

os resultados do processo de ensino-aprendizagem e com as metas de qualidade do 

curso. Além disso, essa rotatividade de professores também pode ser para atender as 

demandas do próprio curso, como aposentadorias, desligamentos e outros fatores.  

De certa forma, essa busca por profissionais de renomada experiência de 

mercado retoma o que, para Gil (2013), são crenças amplamente difundidas de que 

“quem sabe, sabe ensinar” e “bom professor nasce feito”. Para o autor, são essas crenças 

que tem norteado a contratação de professores no ensino superior, fazendo com que as 

competências profissionais na área correspondente sejam privilegiadas em detrimento 

das demais competências da formação docente, como aquelas relacionadas ao processo 

de ensino aprendizagem. Essa ideia também foi apresentada por Pimenta e Anastasiou 

(2014) quando afirmaram que os docentes universitários são valorizados por seus 

conhecimentos e sua prática profissional em sua área de formação inicial, ligados ao 

mercado de trabalho. 

Quanto ao regime de trabalho docente, ou seja, o tipo de contrato que professor 

estabelece com a instituição de acordo com a quantidade de horas trabalhadas, para uma 
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melhor compreensão dos resultados da pesquisa, em primeiro lugar deve-se apresentar 

as classificações dos regimes que são considerados pelo MEC no censo do setor.  

O primeiro deles é o “tempo integral” que, por meio do Decreto da Presidência 

da República Nº 5.773, de 9 de Maio de 2006, em seu Artigo 69, pode ser definido 

como “O regime de trabalho docente em tempo integral compreende a prestação de 

quarenta horas semanais de trabalho na mesma instituição, nele reservado o tempo de 

pelo menos vinte horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, 

planejamento e avaliação” (BRASIL, 2006).  

Os demais são estabelecidos pelo MEC da seguinte forma:  

“Tempo parcial - docente contratado atuando com 12 ou mais horas semanais de 

trabalho na mesma instituição, reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, 

planejamento, avaliação e orientação de estudantes”. (BRASIL, 2007b) 

“Horista - docente contratado pela instituição exclusivamente para ministrar 

aulas, independentemente da carga horária contratada, ou que não se enquadrem nos 

outros regimes de trabalho acima definidos”.  Sendo que os regimes acima mencionados 

se referem ao tempo parcial e tempo integral. (BRASIL, 2007b) 

Utilizando essa classificação, os dados do ensino superior brasileiro referentes 

aos contratos de trabalho docente são organizados e apresentados no Gráfico 28. 

Observa-se que em 2012, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão ligado ao MEC, 91% dos docentes 

possuíam contrato de tempo integral na rede federal, sendo 72,2% na rede estadual e 

28,7% na municipal, ambas públicas. Já na rede privada a participação dos docentes 

contratados por tempo integral representava apenas 24,2%, sendo 34,1% de tempo 

parcial e 41,7% de horistas (BRASIL, 2012). 
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Gráfico 28: Distribuição dos docentes por regime de trabalho, segundo a categoria administrativa 
Fonte: Elaborado pelo MEC/INEP a partir dos dados do censo da educação superior 2012 (BRASIL, 

2012) 
 

Analisando, agora, o regime de trabalho dos docentes do curso pesquisado em 

comparação com cenário brasileiro, percebe-se que a maior parte dos professores do 

curso possui contrato de trabalho como horista, o qual representa 56% do corpo 

docente. Quando comparado com os números do censo, mesmo em instituições 

privadas, onde os docentes horistas são a maioria (41,7%), o resultado do curso é 

elevado. Já nas instituições públicas federais e estaduais essa porcentagem de horistas 

no corpo docente alcança apenas 1% e 8,7%, respectivamente.  

Quanto ao número de professores de dedicação integral, percebe-se que na IES 

pesquisada este corresponde a 44% no curso analisado e pode ser explicado pela 

atuação dos professores em vários cursos da IES e também na ocupação de funções 

administrativas. Vale ressaltar que a LDBN de 1996, estabelece no Art. 52, Inciso III, 

que um terço do corpo docente, no mínimo, deve possuir contrato de regime de tempo 

integral, ou seja, 33%. (BRASIL, 1996). Portanto, o curso atende a regulamentação 

federal, porém, quando comparado com as instituições particulares, fica acima da média 

nacional. Deve se destacar ainda que o curso não possui professores considerados de 

tempo parcial, enquanto no Brasil esse indicador chega a 34,1%. 

Visando compreender teoricamente o que representam esses dados no contexto 

educacional, recorre-se a Pimenta e Anastasiou (2014). De acordo com essas autoras, 

perante as condições de trabalho do contrato de tempo integral, este se torna o mais 

viável para efetivação das funções docentes de ensino, pesquisa e extensão, 

considerando que o tempo de dedicação dos professores as essas atividades é maior.  
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Nessa lógica, quanto aos professores horistas, ainda para Pimenta e Anastasiou 

(2014), eles são contratados para executar ações em períodos específicos, ou seja, 

determinado número de horas / aulas, sem tempo remunerado para o planejamento e 

outras funções pedagógicas. Desta forma, na visão das autoras, são precárias as 

condições de trabalho dos professores em contrato de horista, comprometendo inclusive 

direitos trabalhistas dos docentes, em alguns casos, onde ocorre a contratação por bloco 

de aulas, reunidas em períodos específicos dos cursos, sendo estes submetidos à 

situação de funcionários temporários, ou mesmo naqueles contratos de prestação de 

serviços a cooperativas docentes. Nessas condições de horistas, os professores são 

desvinculados da articulação do projeto educacional da instituição e desobrigando os 

docentes de processos de formação continuada.  

Considerando o tripé da docência universitária - ensino, pesquisa e extensão -, 

evidencia-se que os contratos por horas trabalhadas não atendem as necessidades dos 

docentes quanto ao desempenho de suas atividades na instituição, uma vez que estes 

profissionais não são remunerados por atividades extra-classes fundamentais em seu 

desenvolvimento. Desta forma, um número excessivo de professores em regime horista 

pode refletir na capacidade do corpo docente em atender aos alunos, na qualidade das 

aulas por falta de planejamento das mesmas, além de comprometer o processo de 

formação continuada dos professores, dentro outros problemas, afetando diretamente a 

qualidade de ensino do curso.  

Já em relação o vínculo docente em outras instituições, ao contrário que se 

poderia pensar com essa grande quantidade de professores em contrato horista no curso 

estudado, apenas 17% dos docentes exercem atividade docente em outra instituição de 

ensino superior, o que demonstra um forte vínculo destes profissionais com a 

instituição. Esse dado pode ser explicado analisando a carga horária dos mesmos.   

De forma geral, quando analisada a carga horária dos docentes em todas as 

instituições onde eles trabalharam no último semestre, percebe-se que a grande maioria 

deles leciona mais de cinco aulas semanais (89%), sendo que 11% lecionam até 04 aulas 

por semana, 39% de 5 a 12 aulas e 50% afirmaram que trabalham de 13 a 20 aulas 

semanais. Porém, quando verifica-se a carga horária apenas dos docentes que são 

exclusivos da instituição, 87% deles informam que lecionam mais de 5 aulas por 

semana.  

Considerando que o curso de Administração e outros da área de negócios são 

oferecidos na região Sul de Minas, em sua maioria, apenas no período noturno, os 
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professores horistas desta área conseguem lecionar no máximo 20 aulas semanais. Desta 

forma, quando a instituição oferece uma carga horária superior aos seus professores, que 

são horistas em sua maioria, ela consegue a exclusividade dos mesmos e isso parece ser 

uma questão fundamental para distinguir um curso dos concorrentes. Por este motivo, a 

IES estudada parece oferecer condições para os professores renomados em sua área de 

atuação trabalhem apenas na própria instituição. Além disso, essa estratégia também é 

utilizada para conseguir um maior comprometimento dos professores, que muito vezes 

se veem em condições precárias de trabalho devido às características do tipo de contrato 

por horas trabalhadas (horista), como já mencionado anteriormente. 

Uma prática da IES para aumentar a carga horária dos professores é permitir que 

os mesmos lecionem em outros cursos. De acordo com os dados da pesquisa, 89% dos 

docentes lecionam em 02 ou mais cursos. Além desta estratégia de oferecer uma carga 

horária maior aos seus professores para reforçar o vínculo profissional, a IES também 

envolve parte de seus docentes em atividades administrativas, alterando o tipo de seu 

contrato de horista para integral. Essa afirmação pode ser constatada a partir do seguinte 

dado: 78% dos docentes exercem outra atividade profissional além da docência. Se 

considerarmos ainda que 44% dos docentes são contratados pela instituição pelo regime 

de tempo integral, ou seja, possuem contrato de 40 horas semanais. Além disso, todos 

os professores nesta condição (tempo integral) informam que exercem atividade 

profissional além da docência. Diante destes dados, pode-se supor que esses professores 

exercem cargos administrativos na IES.  

Sobre a participação dos docentes em atividades administrativas nas IES, 

Pimenta e Anastasiou (2005) discutem essa questão situando-a no cenário do mercado 

atual, que se desloca para o cenário educacional. Segundo essas autoras, atualmente, são 

exigidas desses profissionais qualificações para o envolvimento nas questões 

relacionadas à administração e gestão em seus departamentos, além de preparação para 

os desafios impostos pelas novas configurações do trabalho na sociedade 

contemporânea da informação e do conhecimento. Por outro lado, Pimenta e Anastasiou 

(2014), diante das condições de trabalho dos professores, em especial nas instituições 

privadas onde a maioria deles recebe por hora/aula, afirmam que muitos se veem 

obrigados a ampliar os turnos e trabalhar em mais de uma instituição para obter um 

complemento da renda.  

Quanto ao número expressivo de professores que exercem outra atividade 

profissional, além da docência (78%), se por um lado, este pode ser considerado um 
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fator positivo para a sala de aula, pois trata-se da experiência prática aliada aos 

conteúdos teóricos, por outro lado, isso também pode ser um fator negativo, se for 

considerado que o professor não terá tempo disponível para participar das atividades 

extracurriculares promovidas pela instituição, além de comprometer a qualidade do 

planejamento de suas aulas, contribuindo assim para precariedade das relações de 

trabalho.  

Diante das condições de trabalho dos docentes do curso, que, de certa forma, 

estão em consonância com a realidade das instituições privadas no Brasil, cabe destacar 

o alinhamento do perfil docente da IES pesquisada com a realidade do ensino superior 

do país e com a lógica de mercado na educação no contexto neoliberal, que se 

estabelece pela produtividade na escola e a mercantilização da educação, temas já 

discutidos neste trabalho.  

Vale destacar neste momento que essa questão das condições de trabalho dos 

profissionais da educação têm sido discutidas por diversos pesquisadores, entre eles 

Santomé (2003, p. 30). Ele denuncia que essa nova reorganização do trabalho e dos 

mercados fez com o que o sistema educacional se transformasse em algo diretamente 

dependente do sistema produtivo, em que a escola deve oferecer habilidades e 

conteúdos culturais para troca no mercado de trabalho. Interpretando este cenário como 

uma exigência de profissionalização dos professores, ele destaca que “a questão da 

profissionalização passou a ser verdadeira razão da existência da educação”. Indo mais 

além, ele afirma que a mundialização dos mercados passa a impor como motor da vida 

uma racionalidade econômica que valoriza todas as coisas em função dos benefícios 

econômicos, deixando de lado os benefícios sociais e morais.  

Como observado ainda por Santomé (2003), a reestruturação do capitalismo 

submete os sistemas educacionais às mesmas regras que regem a esfera da produção do 

comércio, uma vez que a escola é considerada como vital no desenvolvimento 

econômico dos países e na construção de mercados transacionais, surgindo assim a 

questão da mercantilização da educação, o que reflete diretamente no perfil docente. 

Para o autor, a visão da educação como mercadoria promove uma mentalidade 

consumista em seus usuários, professores e alunos. Em uma perspectiva neoliberal, isso 

promove o individualismo e a competição, pois a escola passa a ser vista apenas em 

relação aos benefícios privados que pode oferecer ao cidadão. Essa função econômica 

aplicada à educação é um dos principais impactos dos princípios neoliberais no cenário 

educacional, pois a mercantilização presume a existência de direitos de propriedade e 
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supõe que se pode atribuir um preço a eles, podendo então negociá-los a partir de 

contrato legal.  

Neste contexto, para Bosi (2007), após estudar a precarização do trabalho 

docente nas IES brasileiras a partir da década de 1980, nota-se uma crescente 

mercantilização da educação que levou a um aumento da taxa de exploração sobre o 

trabalho. Para o autor, as universidades brasileiras, inseridas da ideia da produtividade e 

da qualidade, estão promovendo modificações na rotina do docente e flexibilizando os 

regimes de trabalho. Além disso, o sistema educacional pressiona os docentes por 

produtividade científica e, nas escolas federais, o governo incentiva o aumento do 

número de aulas ministradas e promove um significativo aumento do número de alunos 

em relação ao número de professores, intensificando ainda mais o trabalho docente. 

Tardif e Lessard (2012) também realizaram pesquisas sobre as condições de 

trabalho dos professores, considerando sua carga de trabalho, suas tarefas concretas, as 

diferentes durações e variedades. Mesmo os autores não se debruçando sobre o ensino 

superior, em suas conclusões, a docência é baseada nas relações humanas e exigem um 

envolvimento pessoal do trabalhador, principalmente no campo afetivo. Além disso, é 

uma atividade de limites imprecisos e variáveis de acordo com os indivíduos, 

circunstâncias, estabelecimentos e localidades, portanto, é um oficio que pode levar o 

profissional a um desgaste emocional.  

De acordo ainda com Tardif e Lessard (2012), a docência é considerada um 

trabalho parcialmente flexível, pois algumas tarefas tem duração legal bem determinada, 

como as aulas, e outras podem variar quanto ao tempo de execução e à frequência. 

Percebe-se que, no ensino superior, a situação não é diferente, pois o professor assume 

uma carga horária em sala de aula e ainda precisa se dedicar a outras atividades 

administrativas que podem exigir maior dedicação docente, com reuniões docentes, 

orientação de trabalhos acadêmicos, correções de avaliações, preparação de aula etc.  

 
De fato, como em qualquer outra profissão, alguns professores fazem exata e 
unicamente o que é previsto pelas normas oficiais da organização escolar, ao 
passo que outros se engajam a fundo num trabalho que chega a tomar tempo 
considerável, até mesmo invadindo a sua vida particular, as noites, os fins de 
semana, sem falar das atividades de duração mais longa, como cursos de 
aperfeiçoamento, de formação específica, atividades para escolares ou 
sindicais, das associações profissionais, dos clubes esportivos para jovens, etc 
(TARDIF E LESSARD, 2012, p.113). 

 

Evidencia-se que no trabalho docente, independentemente no nível educacional, 

existe uma intensificação das tarefas, sendo que muitas deles acontecem fora da sala de 



89 
 

aula, provocando uma deteriorização das condições de trabalho, uma vez que não é 

contemplado um prolongamento significativo na jornada laboral, obrigando o professor 

a utilizar o tempo de sua vida particular para as atividades profissionais. No ensino 

superior privado essa realidade ainda é mais grave devido ao elevado número de 

professores horistas, que não possuem um tempo de dedicação para as atividades extras 

em seu contrato de trabalho.  

Por fim, com relação à questão do perfil e da profissionalização docente, que é 

uma realidade na atual conjuntura educacional, deve se considerar ainda a necessidade 

de formação profissional para que os professores possam executar suas atividades com 

eficácia. Assim, a análise do perfil docente está estritamente relacionado com titulação e 

com o processo de formação continuada. Desta forma, apresenta-se a seguir as análises 

e discussões sobre o processo de formação de professores no ensino superior e na IES 

pesquisada. 

 

4.2 EIXO 2 - FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL E CONTINUADA 

 

Neste eixo é discutida a formação profissional docente, contemplando a 

formação inicial do professor e cursos de formação continuada realizados pelos 

professores investigados nos últimos três anos, além dos cursos relacionados à área de 

atuação profissional, incluindo a percepção docente quanto à importância dos cursos de 

aperfeiçoamento no exercício profissional. 

Sobre a formação dos docentes no ensino superior, os dados coletados na 

pesquisa são retomados no Quadro 04 abaixo: 

 

Quadro 04 - Resultados da pesquisa empírica – Eixo II 

Categorias Resultados 
Formação Inicial docente Ciências Contábeis: 6% 

Ciências da Computação: 6% 
Ciências Econômicas: 11% 
Engenharias: 11% 
Psicologia: 11% 
Licenciaturas: 11% 
Direito: 11% 
Administração: 33% 

Curso de especialização 94% dos docentes cursaram algum curso de 
especialização, sendo nas seguintes áreas:  
- Área da Docência: 39% 
- Área da Gestão: 56% 
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- Área do Direito: 17% 
Não cursou: 6% 

Professores com Mestrado Cursou: 56% 
Não cursou: 44% 

Área de formação do Mestrado Administração: 60% 
Outras: 40% 
Obs.: nenhum em educação 

Professores com Doutorado e área de 
concentração 

Doutorado em Administração: 11% 
Não cursou: 89% 

Fonte: o próprio autor 
 

No curso ora estudado, observa-se que 44% deles são especialistas, sendo 45% 

mestres e 11% doutores. Vale mencionar que na legislação brasileira, no Art. 52 da 

LDBN, Inciso II, estabelece que um terço do corpo docente deve possuir titulação 

acadêmica de mestrado ou doutorado, pelo menos (BRASIL, 1996). Portanto, o curso, 

em relação a este quesito, atende a legislação nacional. Porém, quando comparado com 

censo do ensino superior, em 2012, na rede privada, esses dados demonstram que o 

corpo docente possui uma defasagem em relação do número de doutores e um elevado 

número de especialistas.  

Para se ter uma noção do cenário nacional referente à titulação de professores no 

ensino superior, em 2012 na rede privada, em média, 45,5% dos professores possuíam 

mestrado, 36,7% até especialização e 17,8% possuíam doutorado, como apresentado no 

quadro abaixo. Observa-se também que o número de mestres e doutores encontra-se em 

ascendência no Brasil. Porém, quando comparado os dados da rede pública, nota-se que 

os da privada ainda estão muito aquém. No sistema público 51,4% dos docentes são 

doutores, 29,6% mestres e 19% possuem até a especialização (BRASIL, 2012), como 

apresentado nos Gráficos 29 e 30. 
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Gráfico 29: Distribuição dos docentes em exercício na educação superior na rede privada em 2002 
Fonte: Elaborado pelo MEC/INEP a partir dos dados do censo da educação superior 2012 (BRASIL, 

2012) 
 

 

 

Gráfico 30: Distribuição dos docentes em exercício na educação superior na rede pública em 2002 
Fonte: Elaborado pelo MEC/INEP a partir dos dados do censo da educação superior 2012 (BRASIL, 

2012) 
 

Analisando estes números, percebe-se uma crescente busca dos docentes por 

titulação no Brasil, considerando que aqueles com titulação até a especialização vêm 

caindo em ambos os cenários - público e privado. Esse processo foi apontado por 

Ristoff (2011) como uma tendência do ensino superior no país e foi denominado por ele 
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como a corrida por titulação. Segundo o autor, pode-se se afirmar que os docentes do 

ensino superior estão se qualificando em um ritmo que acompanha o crescimento do 

sistema, apesar de os números dos últimos censos revelarem que a titulação de doutores 

tem crescido em um ritmo bastante lento nas instituições privadas.  

Já no curso pesquisado, não foi possível analisar a ascensão da titulação dos 

professores, devido ao objetivo da pesquisa que apontava para outros caminhos. Porém, 

a questão da titulação é uma variável gerenciada pela instituição e pelos mecanismos de 

regulação do MEC, uma vez que que a avaliação da qualidade por meio do SINAES/ 

MEC utiliza a titulação como parâmetro para atribuir uma nota do conceito de qualidade 

do curso. A exigência por resultados cada vez mais positivos, relacionados com a 

qualidade exigida das IES, incluindo MEC e o mercado, indica novas demandas que 

estão sendo colocadas sob a responsabilidade dos docentes. Entre essas demandas, está 

o desenvolvimento profissional dos docentes que vem adquirindo novas dimensões, 

tema que será discutido na sequência, no próximo eixo.   

Quanto à formação inicial, a pesquisa mostra que 33% dos professores possuem 

formação em Administração, 56% em bacharelados diversos e apenas 11% em 

licenciaturas, ou seja, em formação de professores. No que se refere aos dados de 

formação em nível de pós-graduação, 94% dos docentes cursaram algum curso de 

especialização lato sensu, sendo que 39% realizaram a especialização em educação. 

Vale ressaltar ainda que nenhum professor cursou mestrado ou doutorado em educação. 

Assim, diante destes dados, percebe-se que a prioridade dos docentes em sua carreira 

profissional foi aprofundar seus conhecimentos em sua área de formação inicial ou na 

área de atuação profissional e não na docência.   

Essa questão da falta de formação pedagógica dos docentes do ensino superior é 

tema amplamente pesquisado, sob diversos amparos teóricos. Para Pachane e Pereira 

(2004), na história das universidades brasileiras a formação exigida do docente tem sido 

restrita ao conhecimento aprofundado da disciplina a ser ensinada, sendo este 

conhecimento prático (decorrente do exercício profissional) ou teórico/epistemológico 

(decorrente do exercício acadêmico), sendo pouco ou nada exigido em termos 

pedagógicos.  

No aspecto legal, vale ressaltar que a legislação brasileira atual não determina 

obrigatoriedade da formação pedagógica na formação de docentes para ensino superior. 

No Art. 6 da LDBEN de 1996 o texto apenas estabelece que “A preparação para o 

exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente 
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em programas de mestrado e doutorado” (BRASIL, 1996). Diante disso, como 

observam Pachane e Pereira (2004), com a falta de uma regulamentação mais específica 

sobre a docência no ensino superior, os programas de pós-graduação responsáveis por 

formar os docentes universitários nem sempre incluem aspectos pedagógicos em seus 

currículos. 

Atualmente, os cursos de mestrado e doutorado visam muito mais a formação do 

pesquisador do que a preparação do professor para sala de aula. Neste sentido, de 

acordo com Gil (2013), os programas de mestrado tem como objetivo proporcionar 

conhecimentos e habilidades na realização de pesquisas científicas, o que constitui um 

dos mais importantes requisitos de um professor universitário, porém, a inexistência de 

disciplinas de caráter didático-pedagógico nesses programas deixa uma lacuna na 

formação do professor.  

Essa ausência dos saberes pedagógicos na formação dos professores para o 

ensino superior também é discutida por Almeida (2012). Para a autora existe um 

afastamento radical da formação do professor universitário e da atuação docente do 

campo da pedagogia, que é a ciência que tem como objeto os fenômenos educativos. 

Para a autora, isso acontece devido a duas tendências que constituem a base que 

fundamenta a docência: a primeira é o mundo do trabalho, que sustenta a ideia de que 

competência profissional na área de atuação serve como modelo de atuação docente, e, 

a segunda é o universo da pesquisa, que predomina como preocupação formativa nos 

cursos de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado, 

como determina a LDBEN de 1996.  

Considerando que os cursos de pós-graduação stricto sensu são focados na 

pesquisa e na produção do conhecimento, para a autora, na maioria das instituições 

brasileiras de ensino superior, mesmo que parte dos professores tenha cursado mestrado 

e doutorado ou possua significativa experiência profissional, os professores ainda 

desconhecem as questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem.  

 
[...] o que se constata é que o professor universitário não tem uma formação 
voltada para os processos de ensino-aprendizagem, pelos quais é responsável 
quando inicia sua vida acadêmica. Os elementos constitutivos de sua atuação 
docente, como planejamento, organização da aula, metodologias e estratégias 
didáticas, avaliação, peculiaridades da interação professor-aluno, bem assim 
seus sentidos pedagógicos inerentes, são-lhe desconhecidos cientificamente 
(ALMEIDA, 2012, p.67). 
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 Pimenta e Anastasiou (2005. p.37) confirmam essa ideia quando dizem que na 

maior parte das instituições brasileiras de ensino superior “predomina o despreparo e até 

um desconhecimento científico do que seja o processo de ensino-aprendizagem, pelo 

qual passam a ser responsáveis a partir do instante em que ingressam na sala de aula”.  

Como um efeito em cadeia, essa questão da falta de formação pedagógica para a 

docência no ensino superior traz também um dilema ao professor em relação a sua 

identidade profissional. Identidade profissional tem sido um tema constantemente 

debatido na área da educação por diversos pesquisadores, como apontam Pimenta e 

Anastasiou (2005) e Almeida (2012), isso deve ao fato de o docente universitário não se 

identificar profissionalmente como professor, mas, sim como uma atividade paralela, 

muitas vezes tratada como “bico”, mesmo exercendo essa função cotidianamente.  

Considerando que os docentes têm formação inicial em uma área específica do 

conhecimento, como administração, direito, engenharia, medicina etc., acaba sendo 

natural essa identificação profissional com a profissão escolhida e não como 

educador/professor. Para Pimenta e Anastasiou (2005) essa questão da identidade 

docente tem sido considerada em vários países, tanto no âmbito da pesquisa sobre 

processos de formação como nas formulações de políticas referentes ao ensino e à 

pesquisa. 

Como frisam Pimenta e Anastasiou (2005), a construção da identidade 

profissional inicia-se no processo de formação inicial ao efetivar a formação na área. 

Esse é o caso da docência no nível básico. Porém, na docência superior, a situação é 

diferente, pois quando os profissionais de outras áreas começam a atuar como 

professores universitários, fazem-no sem qualquer processo formativo e, mesmo sem 

que tenham escolhido ser professor.  

 

É preciso destacar que, embora o professor ingresse na universidade pelo 
cargo da docência, ou seja, primeira e essencialmente para atuar como 
professor, nos seus momentos de aprofundamento no mestrado e doutorado, 
são poucas as oportunidades que tem para se aperfeiçoar neste aspecto. 
(PIMENTA e ANASTASIOU, 2005, p.107). 

 

Para Almeida (2012), essa questão da identidade explica o motivo de muitos 

docentes não se reconhecerem como professores universitários enquanto profissionais 

da educação, desta forma, pensam e utilizam a docência apenas como um “bico”, ou 

seja, uma atividade marginal para complemento da renda familiar. Para Gil (2013) os 

professores devem assumir sua profissão de professor e não encara-la apenas como uma 
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atividade extra, além de suas atividades profissionais, ou mesmo pelo seu prestigio 

social. 

As mudanças verificadas no Ensino Superior requerem hoje um profissional 
com características muito diferentes daquelas que foram reconhecidas como 
importantes no passado. A docência no Ensino Superior não pode ser 
exercida apenas por especialistas em determinada área do conhecimento que 
buscam nas aulas uma forma de complementar seu salário. Também não pode 
ser exercida por pessoas que julgam interessante ostentar o título de 
"professor universitário" ou que lecionam porque veem a atividade como 
uma "atividade relaxante" que tem lugar depois de um dia de trabalho árduo 
(GIL, 2013, p.36) 

 

Cabe aqui retomar a questão da profissionalidade docente, que, de acordo com 

Libâneo (2013) refere-se ao conjunto de requisitos profissionais que tornam alguém 

professor. Esse tema tem merecido atenção dos pesquisadores nas duas últimas décadas, 

uma vez que tem exigido dos docentes o reconhecimento do seu papel enquanto 

profissional da educação, diante das inúmeras mudanças no contexto das IES 

brasileiras. Desta forma, agir com profissionalismo, ciente de todas as suas 

responsabilidades e de forma compromissada com os objetivos do processo de ensino 

aprendizagem, é o que se espera neste profissional na sociedade contemporânea.  

Ainda para Libâneo (2013, p.69), profissionalismo refere-se: 

 
[...] ao desempenho competente e compromissado dos deveres e 
responsabilidades que constituem a especificidade de ser professor e ao 
comportamento ético e político expresso nas atitudes relacionadas á prática 
profissional. Na prática, isso significa ter o domínio da matéria e dos métodos 
de ensino, a dedicação ao trabalho, a participação na construção coletiva do 
projeto pedagógico-curricular, o respeito à cultura de origem dos alunos, a 
assiduidade, o rigor no preparo e na condução das aulas, o compromisso com 
um projeto político democrático. 
 

 Portanto, para assumir o profissionalismo, o docente deve também buscar a 

formação profissional. Ao interesse deste trabalho, chamando a atenção para uma 

formação profissional que vai além do domínio de um conjunto de saberes e práticas, 

como defendido por Tardif (2012, p.118), corroborado Pachane e Pereira (2004), ao 

defenderem a carreira de professor no ensino superior hoje é algo complexo, exige 

profissionalização e, consequentemente, formação docente.  

Neste sentido, Almeida (2012, p.86) comenta: 

 
Entendemos então que cada vez mais o professor precisa ser um profissional 
que toma decisões, avalia, seleciona e constrói sua forma de agir e interagir 
com os estudantes em formação, mediando e problematizando o contato com 
o mundo do conhecimento e com a realidade social em que se inserirão como 
profissionais. Ou seja, precisa assumir-se como um intelectual profissional da 
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educação, para o que sua formação pedagógica e didática tem contribuição 
imprescindível. 
 

É sabido que, para exercer com maestria as atividades inerentes à sua profissão 

de modo a atender as expectativas da sociedade, cabe ao professor, além de conhecer 

profundamente sua área de atuação, desenvolver suas próprias competências 

profissionais para exercício profissional, como afirmou Masetto (2003). Além disso, a 

sociedade e o Estado têm acompanhado de perto os indicadores de qualidade das IES, 

por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

pressionando as mesmas e seus quadros por melhorias contínuas do nível educacional.  

Ainda de acordo com Masetto (2003), as mudanças no ensino superior devem 

ser analisadas a partir de quatro pontos: 1) no processo de ensino aprendizagem; 2) no 

incentivo à pesquisa; 3) na parceria e coparticipação entre professor e aluno no processo 

de aprendizagem; 4) no perfil docente. Quanto a este último, perfil docente, o autor 

afirma que o conjunto de mudanças no ensino superior fez com que o perfil do professor 

se alterasse significativamente de especialista para o mediador da aprendizagem, 

cabendo ao professor desenvolver competências na área pedagógica, tornando-se um 

profissional da educação. 

Masetto (2003) reforça a necessidade do docente no ensino superior desenvolver 

uma série de competências, incluindo aquelas relacionadas ao âmbito pedagógico. Para 

o autor, as competências básicas do professor universitário envolvem três aspectos: 1) 

competência técnica, que envolve o domínio dos conhecimentos básicos de uma área, 

bem como a experiência profissional de campo; 2) competência pedagógica - domínio 

das questões que envolvem o processo de ensino-aprendizagem; 3) competência política 

– desenvolvimento de cidadãos críticos e éticos. 

Sobre as novas competências do professor universitário, Masetto (2003) 

argumenta:  

A atitude do professor está mudando: de um especialista que ensina para o 
profissional da aprendizagem (...). Tal atitude o leva a explorar com seus 
alunos novos ambientes de aprendizagem, tanto ambientes profissionais 
como virtuais (através da internet), a dominar o uso das tecnologias de 
informação e comunicação, a valorizar o processo coletivo de aprendizagem 
e a repensar e reorganizar o processo de avaliação, agora voltado para a 
aprendizagem, como elemento motivador, como feedback contínuo 
oferecendo informações para que o aluno supere suas dificuldades e aprenda 
ainda durante o tempo em que frequenta nossa matéria (MASETTO, 2003, 
p.25) 
 

Com base no exposto, vale observar que o desenvolvimento profissional do 

docente vai muito além da experiência profissional e dos conhecimentos da área de 
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atuação. Assim, Perrenoud (2000a, p.14) apresenta dez grandes famílias de 

competências que professores devem desenvolver para o exercício profissional: 1) 

organizar e dirigir situações de aprendizagem; 2) administrar a progressão das 

aprendizagens; 3) conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam; 

4) envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 5) trabalhar em equipe; 

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

novas tecnologias; 9) enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 10) 

administrar a própria formação contínua. 

O contexto em que trabalha o professor atualmente é diversificado e complexo, 

indo a profissão muito além da mera transmissão de conhecimentos ou da 

transformação do conhecimento comum do aluno em conhecimento acadêmico. Para 

Pachane e Pereira (2004), a democratização do acesso diversificou também o perfil do 

aluno, uma vez que o ensino universitário tem chegado a parcelas da população a quem 

a possibilidade de graduação era anteriormente dificultada. Nesse contexto, tanto as IES 

como os docentes estão sendo desafiados a aprender lidar com uma diversidade cultural 

que antes não existia no ensino superior, decorrente do ingresso de um público cada vez 

mais heterogêneo. Além disso, as autoras ainda observam que os professores 

universitários enfrentam o excessivo número de alunos em sala de aula, o que dificulta 

também o trabalho docente, o que exige novas competências profissionais, além do 

saber instrucional, para atingir um nível de qualidade desejada.  

Assim, diante deste quadro, o profissional docente exerce outras funções além 

daquelas tradicionais. Hoje o professor precisa incluir em seu repertório a motivação, 

luta contra exclusão social, participação, animação de grupos, relações estruturais 

sociais e outras. Por isso, requer uma nova formação: inicial e permanente 

(IMBERNÓN, 2011). Aliás, a questão da formação docente inicial e continuada ganha 

destaque no cenário educacional mundial, uma vez que as mudanças que estão 

ocorrendo na escola exigem novas práticas docentes e, consequentemente, a 

profissionalização do professor. 

Em relação à formação continuada, cujo resumo dos dados da pesquisa aparece 

no Quadro 05, foi possível perceber que 89% dos respondentes participaram de cursos 

de aperfeiçoamento e formação continuada e apenas 11% disseram não participar; sendo 

que 45% participaram até cinco cursos, 53% de seis a dez cursos e nenhum professor 

fez mais de dez cursos nos últimos 3 anos. Também procurou conhecer a percepção dos 

docentes em relação aos cursos de formação continuada e o resultado mostrou que 72% 



98 
 

dos docentes avaliam estes cursos como muito importantes para o exercício da docência 

no ensino superior, 22% avaliam como importante e 6% como nada importante.  

 

Quadro 05 - Resultados da Pesquisa Empírica – Eixo II – Formação continuada 

Categorias Resultados 
Participação em cursos de 
aperfeiçoamento/formação continuada nos 
últimos 03 anos 

Participou: 89% 
Não participou: 11% 

Quantidade de cursos de formação 
continuada realizados nos últimos 03 anos 

Até 05 cursos: 47% 
De 6 a 10 cursos: 53% 

Importância dos cursos de formação 
continuada realizados 

Muito importante: 72% 
Importante: 22% 
Nada importante: 6%  

Participação em cursos de aperfeiçoamento 
na área de atuação profissional nos últimos 
03 anos 

Participou: 72% 
Não participou: 22% 

Quantidade de cursos de formação 
continuada realizados nos últimos 03 anos 

Até 05 cursos: 71% 
De 6 a 10 cursos: 21% 
Mais de 10 cursos: 7% 

Importância dos cursos de formação 
continuada realizados 

Muito importante: 83% 
Importante: 11% 
Pouco importante: 6%  

Fonte: o próprio autor 
 

Quanto à participação docente, especificamente, em cursos de aperfeiçoamento 

em sua área de atuação profissional (no mercado e não na docência) nos últimos 3 anos 

e os resultados demonstram o seguinte resultado: 78% participaram de cursos nos 

últimos três anos e 22% não participaram, sendo que 71% até cinco cursos, 22% de seis 

a dez cursos e 7% mais de dez cursos. 

Diante destes dados, percebe-se que no comparativo entre a percepção dos 

docentes pesquisados no que se refere à participação em cursos de formação na 

docência e na atuação profissional no mercado não foi constatado uma diferença 

significativa. Na percepção de 83% dos respondentes os cursos realizados em sua área 

de atuação profissional são também muito importantes, o que demonstra a preocupação 

em se manter atualizado em relação aos conteúdos específicos das disciplinas que 

lecionam. Além disso, reforça que o conhecimento não é visto de forma fragmentada e, 

na visão dos docentes, para desenvolvimentos das competências profissionais os 

aspectos pedagógicos e a experiência do mercado devem caminhar juntos.  

Diante deste cenário caracterizado pela falta de formação inicial em docência 

pelos professores no ensino superior, além da crescente exigência de profissionalismo 

para obter êxito em suas atividades, parece claro que o processo de formação continuada 
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tem sido considerado pelos próprios docentes com uma oportunidade para adquirirem os 

conhecimentos relacionados à prática profissional e também os aspectos didáticos, uma 

vez que a maioria não possui formação na área pedagógica. Assim, observando os dados 

coletados na pesquisa, fica evidente que essa alternativa de formação é valorizada pelos 

professores e favorece não só a área de formação inicial do professor, mas também 

prática docente.  

Esses dados da pesquisa reforçam a tese de vários autores sobre a importância da 

formação continuada no desenvolvimento profissional do docente. De acordo com 

Libâneo (2013), nos últimos anos estudiosos da formação de professores vem insistindo 

na importância do desenvolvimento pessoal e profissional mediante a formação 

continuada, inclusive para a consolidação da identidade em quanto professor. Para o 

autor os cursos de formação inicial são fundamentais para a construção de 

conhecimentos, atitudes e convicções dos futuros professores, mas é na formação 

continuada que a identidade profissional do professor se consolida, sendo que ela pode 

desenvolver-se no próprio trabalho, em atividades dentro da jornada de trabalho ou fora 

dela.  

Ainda para Libâneo (2013, p.187), a formação continuada deve ser entendida 

como “o prolongamento da formação inicial visando o aperfeiçoamento profissional 

teórico e prático no próprio contexto de trabalho e ao desenvolvimento de uma cultura 

geral e ampla, para além do exercício profissional”.   

Diante deste cenário, em que a formação em educação nem sempre é 

privilegiada pelos educadores do ensino superior, seja na graduação ou na pós-

graduação, as IES estão promovendo e estimulando a formação docente por meio de 

processos de formação continuada. Para Almeida (2012), a formação continuada no 

ensino superior deve se realizar como parte do desenvolvimento profissional dos 

docentes, contribuindo não só para qualificar suas maneiras de ensinar, mas também 

para a configuração da própria carreira docente. 

 
Assim entendido, o processo permanente de formação docente requer a 
mobilização das compreensões e dos saberes teóricos e práticos capazes de 
propiciar o desenvolvimento das bases para que os professores compreendam 
e investiguem sua própria atividade e, a partir dela, constituam os seus 
saberes, num processo contínuo (ALMEIDA, 2012, p.75). 
 

Neste sentido, a questão do desenvolvimento profissional não deve ser vista 

apenas como uma atividade ou um processo para a melhoria das habilidades dos 

professores. Nessa mesma direção, Imbernón (2011, p.46) defende que o 
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desenvolvimento profissional do professor significa: “qualquer intenção sistemática de 

melhorar a prática profissional, crenças e conhecimentos profissionais, com o objetivo 

de aumentar a qualidade docente, de pesquisa e gestão”. Desta forma, o 

desenvolvimento profissional vai além das práticas de formação e vincula-se a fatores 

não formativos, mas profissionais. 

Esse desenvolvimento profissional, muitas vezes chamado de aperfeiçoamento 

docente ou formação continuada em docência no ensino superior, no caso do curso 

analisado, como foi exposto na sessão anterior, 89% dos professores participaram de 

algum curso de formação continuada nos últimos três anos, sendo que 53% deles 

participaram de seis a dez cursos no período e 72% avaliaram estes cursos como muito 

importantes para o exercício da docência no ensino superior.  

De acordo com Pimenta e Anastasiou (2005, p.88), a docência no ensino 

superior configura-se como um processo contínuo de construção da identidade docente 

que tem por base os saberes da experiência, relacionados ao exercício profissional 

mediante saberes específicos das áreas do conhecimento. Porém, existe o desafio de 

levar esses professores a uma análise crítica destes saberes, confrontando-os e 

ampliando-os com base no campo teórico da educação, da pedagogia e do ensino. Para 

as autoras, “o conceito de desenvolvimento profissional dos professores do ensino 

superior nos parece ser mais adequado do que o de formação, uma vez que envolve 

ações e programas quer de formação inicial quer de formação em serviço”.  

Libâneo (2013) corrobora com esta ideia da formação em serviço, que para o 

autor, ganha hoje tamanha relevância que constitui parte das condições de trabalho 

profissional. Entretanto, o autor ressalta que “os sistemas de ensino e as escolas 

precisam assegurar condições institucionais, técnicas e materiais para o 

desenvolvimento profissional permanente do professor”.  Assim se manifesta o autor: 

 
Especialmente, é imprescindível assegurar aos professores horas remuneradas 
para a realização de reuniões semanais, seminários de estudo e reflexões 
coletivas, onde possam compartilhar e refletir sobre a prática com os colegas, 
apresentar seu trabalho publicamente (contar como trabalham, o que 
funciona, as dificuldades etc.), reunir-se com pais e outros membros da 
comunidade, participar da elaboração do projeto pedagógico-curricular 
(LIBÂNEO, 2013, p.189) 
 

Essa concepção de que o desenvolvimento profissional acontece ao longo da 

vida do professor e depende das condições ambientais ganha destaque na literatura. Para 

Ramalho, Nuñes e Gauthier (2004) o desenvolvimento profissional não se reduz a 

cursos de formação continuada. Para os autores, o desenvolvimento profissional passa 
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por um conjunto de fatores que influenciam o desenvolvimento do professor, como 

salário, estruturas, níveis de decisão e participação, condições de trabalho, as relações 

com a sociedade etc. Assim, o desenvolvimento profissional dos professores deve ser 

compreendido como um processo amplo, dinâmico, flexível, completo e caracterizado 

por diversas etapas pessoais e coletivas de construção da profissão.   

Porém, mediante as condições de trabalho dos professores no ensino superior, 

que estão inseridos no contexto neoliberal, onde prevalece à produtividade, a eficiência 

e a competitividade, parece que as IES e, mesmo os professores ainda estão distantes do 

caminho da profissionalização, na visão de Pimenta e Anastasiou (2014). Para as 

autoras, as questões da efetiva profissionalização docente e da melhoria das condições 

de trabalho ficaram esquecidas nas reformas educacionais dos governos neoliberais, 

além disso, a própria atividade docente não é assumida pelos próprios professores em 

sua formação.  

Nesse contexto de expansão do ensino superior, as oportunidades de emprego na 

função de docência de educação superior vêm aumentando, principalmente com a 

expansão das instituições particulares de ensino, em todo território nacional, destaca 

Pimenta e Anastasiou (2014). Para as autoras,  

 
[...] esse aumento numérico da empregabilidade não estão associados 
processos de profissionalização, nem inicial nem continuada, para os 
docentes universitários, pois as exigências para a docência, nesse nível, se 
encontram associadas apenas à formação na área específica. Além disso, 
considerando que, muitas vezes, a atividade docente é assumida como mais 
uma atividade para obtenção de renda, e não como profissão de escolha, os 
próprios docentes não valorizam uma formação profissional (PIMENTA E 
ANASTASIOU, 2014, p.128). 
 
 

Ainda para Pimenta e Anastasiou (2014), é importante compreender as questões 

que perpassam a questão da formação inicial e continuada para a docência na contramão 

do ideário neoliberal que influenciou a retórica da formação docente com suas soluções 

pragmáticas. Cabe assim, observar que a formação de professores para a docência no 

ensino superior tem se mostrado um grande desafio, pois a qualificação de um 

profissional tem a ver com uma série de fatores que não são considerados pelo 

pragmatismo das políticas adotadas nas últimas décadas no contexto da regulação da 

educação superior. 
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SEÇÃO 5 

AS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS E A PRÁTICA DOCENTE: ANÁLISE 

E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção são analisados os resultados empíricos do eixo 3 e do eixo 4 

relativamente à percepção dos docentes em relação às competências profissionais e à 

sua prática em sala de aula. Para tanto, foram agrupadas nesses dois eixos as respostas 

que referem-se ao conceito de competências dos docentes, ao conhecimento por parte 

dos professores sobre as competências estabelecidas pelas DCNs e à aplicação desse 

conhecimento no planejamento e na prática em sala de aula.  

Antes de dar início à interpretação das informações e dados que fazem parte 

deste eixo, cabe explicitar o conceito de competência que constitui o principal amparo 

teórico deste estudo, que se baseia em Perrenoud. Para isso foram visitadas algumas de 

suas obras do autor, a saber: Perrenoud (1999, 2000a, 2000b, 2013). Entretanto, para 

não limitar a interpretação das informações coletadas ao reducionismo de conceitos 

isolados, optou por interpretar a percepção dos docentes sobre competências no 

contexto das discussões teóricas sobre a temática a que se teve acesso, incluindo outros 

autores além de Perrenoud. Neste sentido, não se pode ignorar a importância do papel 

do professor na disseminação da ideologia neoliberal no exercício da função de 

docência no ensino superior. Daí a justificativa em compreender a abordagem das 

competências situando-a no cenário do neoliberalismo.   

 

5.1 DISCUSSÕES TEÓRICAS: A ABORDAGEM DAS COMPETÊNCIAS 

 

Em busca da conceituação das competências, nas últimas décadas vários autores 

passaram a discutir o tema, entre eles Rué (2009), Santomé (2011), Perrenoud (2013), 

Almeida (2009), dentre outros. De acordo como Rué (2009), o estadunidense Jerome 

Bruner, um dos maiores psicólogos educacionais do Século XX, foi o primeiro a 

resgatar o conceito de competência e dar um sentido educacional ao mesmo. Portanto, 

no campo educacional a origem deste conceito está estritamente ligada à formação 

profissional e tem seu surgimento da década de 1970 nos Estados Unidos no movimento 

da eficiência social, que buscava aplicar o conhecimento organizacional no sistema 

educacional. 
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Entretanto, é consenso entre os autores o caráter polissêmico das competências, 

uma vez que são muitos os significados atribuídos a este termo. No entendimento de 

Perrenoud (2013), a noção de “competência” ainda continua vaga, incerta e indefinida, 

prejudicando a sua compreensão e implementação, se tornando difícil o seu debate 

devido à fragilidade conceitual deste vocábulo. Também para Santomé (2011), a palavra 

competência possui significados diversos, sendo objeto de disputa e variações 

conceituais.  

Entretanto, mesmo diante da existência de diversas definições sobre o termo, 

Perrenoud (2013) argumenta que, na ciência da educação e nas ciências do trabalho, 

existe um amplo consenso em torno da seguinte definição: “a competência é o poder de 

agir com eficácia em uma situação, mobilizando e combinando, em tempo real e de 

modo pertinente, os recursos intelectuais e emocionais” (PERRENOUD, 2013, p.45). 

O autor ainda explicita que competência não é algo que possa ser diretamente 

observável, mas sim uma promessa de desempenho, de certo modo. Para o autor, haverá 

competência se uma pessoa dominar regularmente um conjunto de situações que 

possuem a mesma estrutura; mobilizar e combinar, para a finalidade em questão, 

diversos recursos, como saberes, capacidades (ou habilidades), atitudes, valores e 

identidade; apropriar-se de novos recursos ou desenvolvê-los, se necessário. Neste 

sentido, Perrenoud (2013, p. 51) ainda afirma: 

 
Portanto, a competência é uma espécie de memória da inteligência passada, 
individual ou coletiva, e uma forma de rotinização da colocação dos recursos 
em sinergia. De certo modo, a competência proporciona rapidez, segurança e 
um custo menor para uma ação cuja realização poderia ser mais lenta e 
menos segura se a pessoa não estivesse treinada a utilizar os mesmos recursos 
para enfrentar situações de uma mesma família. 
 

Rué (2009, p. 25) define competência como sendo “a forma como uma pessoa 

expressa o conjunto do próprio conhecimento em uma situação concreta.” Para o autor, 

em síntese:  

 
O conceito de competência carrega consigo a necessidade de adoção de um 
enfoque ativo de formação, uma orientação que coloque o indivíduo no 
centro da ação educativa e o mobilize (em sua afetividade, seu interesse, sua 
capacidade de compreensão e de pensamento) com relação à forma de 
propor, abordar e resolver determinada ação. 
 

Na União Europeia, no Documento de 2006, de recomendação do Parlamento 

Europeu sobre as competências-chave ao longo da vida, essas foram assim expressas:  
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Uma combinação de conhecimentos, aptidões e atitudes adequadas ao 
contexto. As competências essenciais são aquelas que são necessárias a todas 
as pessoas para a realização e o desenvolvimento pessoais, para exercerem 
uma cidadania ativa, para a inclusão social e para o emprego (UNIÃO 
EUROPÉIA, 2006. D.O.L 394/13 apud CHIZZOTTI E CASALI, 2012, p. 
21). 
 

Roegiers e De Ketele (2004, p. 46), após uma combinação das vantagens de 

diversas definições, apresentam a seguinte conceituação para o termo competência: “A 

competência é a possibilidade, para um indivíduo, de mobilizar, de maneira 

interiorizada, um conjunto integrado de recursos com vistas a resolver uma família de 

situações-problema.” 

 

5.1.1 As competências no cenário educacional 

 

A sociedade global, a partir de uma visão economicista e neoliberal, passa a 

exigir novas abordagens de ensino-aprendizagem como resposta à exigência e 

trabalhadores capacitados para os desafios que se impõem no mundo do trabalho, como 

já dito. Diante do sistema de produção flexível, dinâmico e baseado na tecnologia se 

estabeleceu nas economias industrializas a partir da década de 1970, houve uma 

transformação no perfil do trabalhador. É consenso entre os autores utilizados neste 

texto que o mercado atual exige profissionais com visão holística, capazes de tomar 

decisões rápidas e tenham atitudes proativas, que saibam utilizar os conhecimentos para 

resolução que problemas complexos, além de possuir comportamentos que promovam a 

prática profissional, como o trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, liderança, 

entre outros.  

Neste sentido, Perrenoud (2013) destaca que na sociedade moderna as 

tecnologias transformam, numa velocidade cada vez maior, o trabalho e a vida 

cotidiana. Além disso, existe uma reorganização permanente do trabalho e forte 

competição empresarial devido à globalização, exigindo das organizações flexibilidade 

para a sobrevivência. Assim, espera-se que os empregados se adaptem constantemente e 

desenvolvam novas competências ao longo da vida, principalmente as competências 

coletivas, como trabalho em equipe e cooperação. Porém, não é apenas o mundo do 

trabalho que exige novas competências, como destaca o autor. Na sociedade em que 

vivemos, em todas as esferas da existência surge a necessidade de novas competências e 

novos desempenhos. Assim, é normal a popularidade da noção das competências no 

mercado de trabalho, afinal em uma economia globalizada e competitiva o 
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desenvolvimento das competências profissionais dos colaboradores é uma questão de 

sobrevivência empresarial. 

Desta forma, a exigência por novas competências pessoais e profissionais tem 

colocado as competências, enquanto uma concepção pedagógica, no centro da discussão 

nas organizações nas recentes reformas curriculares. Segundo Ramalho e Nuñes (2004), 

diante de todos estes desafios contemporâneos faz-se necessária uma nova perspectiva 

em relação ao modelo formativo, que favoreça a preparação de um profissional 

estimulado a aprender no dia a dia, a pesquisar, a usar a criatividade, a sensibilidade e a 

capacidade de dialogar e interagir com outras pessoas – um profissional que invista em 

seu desenvolvimento profissional. Para os autores, a abordagem por competência se 

apresenta como essa alternativa, uma vez que busca formar pessoas para um saber fazer 

reflexivo e crítico no contexto social. Trata-se de colocar a educação a serviço das 

necessidades reais dos alunos em relação à sua preparação para o início do exercício da 

profissão, proporcionando uma aprendizagem significativa para a vida. 

Quanto às reformas educacionais pelo mundo, de acordo com Perrenoud (2013), 

está ocorrendo um processo de transformação dos sistemas educacionais com foco na 

abordagem das competências, sendo difícil encontrar um país que tenha ficado à 

margem deste movimento planetário que visa à preparação das novas gerações para a 

vida. Nessa mesma linha de pensamento, para Roegiers e De Ketele (2004), os sistemas 

educacionais dos países são confrontados por três desafios: a necessidade de 

corresponder à argumentação da quantidade e da acessibilidade de informações; a 

necessidade de dar sentido às aprendizagens e a necessidade de eficácia interna, de 

eficiência e de equidade nos sistemas educacionais. Os autores defendem que a resposta 

aos desafios é a integração curricular por meio das competências. 

 
Se as respostas que convém trazer a estes desafios são específicas a cada 
contexto, existem, toda via, certas orientações particulares capazes de trazer 
uma resposta mais eficaz. A contribuição que estamos propondo é uma delas. 
Tal contribuição, de natureza essencialmente pedagógica, tem um nome: a 
integração das aquisições escolares, tendo como uma de suas principais 
pedras angulares a competência (ROEGIERS E DE KETELE, 2004, p.16). 
 

Já se tornou senso comum na sociedade que os sistemas educacionais têm como 

missão preparar as pessoas para enfrentar situações no futuro, que são desconhecidas e 

bem mais imprevisíveis, decorrentes das rápidas e profundas mudanças econômicas, 

sociais e culturais da sociedade moderna. Neste sentido, Gómez (2011, p.69) afirma: 
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Os sistemas educacionais, portanto, enfrentam, nas democracias atuais, dois 
grandes desafios que estão intimamente relacionados: por um lado, 
consolidar uma escola compreensiva que permita o máximo de 
desenvolvimento das capacidades de cada pessoa, respeitando a diversidade 
e assegurando a equidade de acesso à educação e compensando as 
desigualdades; por outro lado, favorecer a formação de sujeitos autônomos, 
capazes de tomar decisões informadas sobre sua própria vida e de participar 
de maneira relativamente autônoma na vida profissional e social. [grifos do 
autor] 
 

 De acordo com Rué (2009), foi a partir da década de 1990 que a noção de 

competências foi se estendendo e conquistando espaço, inclusive nas propostas de 

formação universitária. Para o autor, a entrada do conceito de competências no cenário 

da educação e nas normas curriculares de países distintos pode ser explicada pelos altos 

índices de abandono ou fracasso entre os alunos, fazendo surgir alternativas no processo 

de ensino aprendizagem; pela necessidade de proporcionar uma funcionalidade social e 

produtiva à formação nas escolas e pelas ocupações profissionais que estão se tornando 

muito variáveis e complexas, sendo necessária uma formação diferente, centrada nas 

pessoas, em seu modo de fazer e agir. 

 O processo de expansão da abordagem por competências pelo mundo ganhou 

forte impulso mediante a influência global dos organismos internacionais, como o 

Banco Mundial e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). A experiência europeia na implantação das competências no sistema de 

ensino, devido à organização e estruturação dos países membros para este fim, acabou 

transcendendo o seu objetivo inicial, influenciando os sistemas educacionais ao redor do 

mundo, como descrito por Chizzotti e Casali (2012).  

De acordo com os referidos autores, a partir dos anos 1990 a OCDE iniciou a 

promoção da integração cooperativa interna para o desenvolvimento econômico do 

bloco, criando mecanismos de incremento de sua competitividade. No campo 

educacional, em 1996, o conceito de competência passou a fazer parte dos debates da 

União Europeia, mais especificamente no Conselho da União Europeia, em Berna, 

Suíça. Na ocasião, os países membros buscavam por um sistema educacional capaz de 

responder de forma rápida e eficiente aos anseios da era da globalização e encontraram 

na abordagem das competências o caminho para alcançar seus objetivos.  

Assim, em junho de 1999, os países europeus assinaram a Declaração de 

Bolonha se comprometendo a promover reformas de seus sistemas de ensino, 

reafirmando assim a importância da educação para o desenvolvimento sustentável de 

sociedades democráticas. Essa declaração, que tinha como foco o ensino superior, além 
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de buscar condições de competitividade internacional aos países, instituía o ensino por 

competências nos diversos ciclos escolares dos sistemas de ensino dos países membros, 

buscando, desta forma, unificar e promover a qualidade, a empregabilidade e a 

competitividade da educação superior europeia (CHIZZOTTI E CASALI, 2012). 

Depois, em 2006, o Parlamento e o Conselho da União Europeia recomendaram 

oficialmente aos Estados-membros a reforma dos seus sistemas educacionais para a 

utilização das competências-chave como referência na formação e melhoria das 

qualificações dos jovens. Foram então selecionadas oito grandes competências-chave de 

que todos os cidadãos europeus deveriam dispor, a saber: comunicação na língua 

materna, comunicação em línguas estrangeiras, competência matemática e competências 

básicas em ciências e tecnologia, competência digital, aprender a aprender, 

competências interpessoais, interculturais, sociais e cívicas, espírito empresarial e 

expressão cultural (RUÉ, 2009).  

Os resultados desta recomendação, de acordo com Chizzotti e Casali (2012, 

p.24) foram:  

A Recomendação estabeleceu um novo padrão para a educação obrigatória 
inicial e ao longo da vida nos países da União Europeia e da OCDE, e cada 
um, a seu modo, introduziu reformas em seus sistemas de ensino. A despeito 
das muitas divergências, o “currículo por competências” firmou-se e 
difundiu-se, na primeira década do novo século, como novo paradigma, 
resultado de um amplo concerto internacional. Envolveu instâncias 
governamentais, gestores dos sistemas de educação, pesquisadores, 
educadores e políticos com a finalidade de encontrar uma direção 
compartilhada e dar os referenciais para os sistemas de educação em um 
mundo convulsionado pela economia, pela política, pela tecnologia. 
 

 Ainda para esses autores, as avaliações mais recorrentes sobre a reforma de 

ensino na União Europeia mostram que muitos países estão realmente adaptando o 

quadro europeu de competências-chave em suas próprias reformas educativas, embora 

reconheçam que há muito a fazer em relação em termos de apoio ao desenvolvimento 

das competências dos professores.  

No Brasil, com a reforma da educação da década de 1990, a questão das 

competências passou a configurar como eixo de orientação e organização das políticas 

educacionais brasileiras e a fazer parte no dia a dia dos educadores e pesquisadores, 

principalmente no ensino superior. A orientação para o ensino voltado para o 

desenvolvimento de competências aparece mais enfaticamente nos documentos do MEC 

a partir de 1998, com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio – DCNEM. 

Neste documento, fica explicitado que a formação básica, neste nível de ensino, deverá 
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realizar-se mais pela constituição de competências, habilidades e disposições de conduta 

do que pela quantidade de informação. Além disso, aparece uma caracterização das 

competências de acordo com o seu tipo – competências cognitivas básicas e complexas, 

competências de tipo geral (capacidade de continuar aprendendo) e competências de 

caráter geral para a inserção no mundo do trabalho.  

Almeida (2009) observa que a educação por competências já estava presente nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do ensino médio desde 1998, porém, sem 

maiores desdobramentos ou aprofundamento de sua matriz conceitual. Com a 

implantação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) pelo Governo Federal, em 

1999, a abordagem metodológica das competências estabelece-se de vez no ensino 

médio, uma vez que o exame é introduzido no cenário educacional com o objetivo de 

avaliar o desempenho dos alunos e aferir as competências fundamentais ao exercício da 

cidadania. 

Na sequência, outros documentos que referenciam a educação por competências 

foram promulgados pelo MEC nos anos seguintes. Entretanto, de acordo com Ricardo 

(2010), o que permanece, após mais de dez anos da promulgação da LDBEN e de todos 

esses documentos legais, é o distanciamento desta abordagem do contexto escolar, 

sendo que alguns pressupostos básicos de tais competências ainda continuam pouco 

claros aos professores, até mesmo da formação inicial. Além disso, as diretrizes 

curriculares do ensino médio já foram alvo de muitas críticas por parte da comunidade 

escolar.   

No ensino superior, a abordagem das competências chega com a implantação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação, pela 

Secretaria de Educação Superior (SESU) do MEC. De acordo com Gripp (2014), a 

LDBEN de 1996 trouxe novidades em relação à organização curricular no ensino 

superior, como o desaparecimento do ciclo básico e o currículo mínimo, criação das 

diretrizes curriculares nacionais e a transferência da  responsabilidade pela fixação dos 

currículos de cursos e programas para as instituições de ensino. Com essas mudanças 

trazidas pela LDBEN passou a ser atribuição do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

analisar e emitir pareceres sobre os processos de avaliação da educação superior e 

deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo MEC para os cursos de 

graduação (GRIPP, 2014). A partir de então, vários pareceres foram emitidos pelo CNE 

para regulamentação do setor.  
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Em relação ao aspecto legal da implementação das DCN, os principais pareceres 

são: a) Parecer CNE n.776/97, que trata das orientações para as diretrizes dos cursos de 

graduação; b) Parecer n. 583/2001, que também orienta para as diretrizes curriculares 

dos cursos de graduação e c) Parecer CNE n.67/2003, que estabelece o referencial para 

as DCN para os cursos de graduação, dentre outros. 

Sobre os itens que devem ser contemplados nas DCN, inclusive as competências 

necessárias ao futuro egresso, o Parecer n. 583/2001 estabelece (BRASIL, 2001): 

 
1 - A definição da duração, carga horária e tempo de integralização dos cursos 
será objeto de um Parecer e/ou uma Resolução específica da Câmara de 
Educação Superior (CES).  
2 - As Diretrizes devem contemplar: 
a - Perfil do formando/egresso/profissional - conforme o curso o projeto 
pedagógico deverá orientar o currículo para um perfil profissional desejado. 
b - Competência/habilidades/atitudes. [grifo do autor] 
c - Habilitações e ênfases. 
d - Conteúdos curriculares. 
e - Organização do curso. 
f - Estágios e Atividades Complementares. 
g - Acompanhamento e Avaliação. 
 

No Parecer CNE n.67/2003 também fica claro os componentes da DCN, 

incluindo as competências e habilidades (BRASIL, 2003).  

 
Desta forma, foram estabelecidas, a partir das orientações gerais contidas nos 
Pareceres CNE/CES 776/97 e 583/2001, bem como nos desdobramentos 
decorrentes do Edital 4/97-SESu/MEC, as Diretrizes Curriculares Nacionais 
e as Diretrizes Curriculares Gerais dos Cursos de Graduação, por curso, 
considerado segundo a respectiva área de conhecimento, observando-se os 
paradigmas, níveis de abordagem, perfil do formando, competências e 
habilidades[grifo do autor],habilitações, conteúdos ou tópicos de estudos, 
duração dos cursos, atividades práticas e complementares, aproveitamento de 
habilidades e competências extracurriculares, interação com a avaliação 
institucional como eixo balizador para o credenciamento e avaliação da 
instituição, para a autorização e reconhecimento de cursos, bem como suas 
renovações, adotados indicadores de qualidade, sem prejuízo de outros 
aportes considerados necessários. 

 
Quanto ao curso de graduação em administração, bacharelado, as DCN foram 

instituídas pela Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005, da Câmara de Educação 

Superior (CES), do Conselho Nacional de Educação (CNE), sendo que seu Art. 4.º, o 

documento relaciona as competências e habilidades necessárias aos egressos em sua 

formação profissional, a saber:  

 
a) reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em 
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão; 
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b) desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 
interpessoais ou intergrupais; 
c) refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo 
sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e 
gerenciamento; 
d) desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores 
e formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim 
expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos 
organizacionais e sociais; 
e) ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e 
administrativa, vontade de aprender,abertura às mudanças e consciência da 
qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional; 
f) desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de 
atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se 
profissional adaptável; 
g) desenvolver capacidade para elaborar,implementar e consolidar projetos 
em organizações;e 
h) desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 
administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 
organizacionais,estratégicos e operacionais (BRASIL, 2005, p. 2) 
 

A partir dessas orientações legais, foram definidos os diversos aspectos da 

organização curricular do curso, como o perfil do formando, as competências e 

habilidades, os componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as 

atividades complementares, o sistema de avaliação, o projeto de iniciação científica ou o 

projeto de atividade, também tratado como trabalho de conclusão de curso, além do 

regime acadêmico de oferta e de outros aspectos do projeto pedagógico (BRASIL, 

2005). 

 Diante do exposto, não explícito, fica evidente que as competências no ensino 

superior brasileiro são uma obrigação legal, cabendo às IES promoverem o 

desenvolvimento das mesmas junto aos alunos. O MEC utiliza o ENADE, que é 

preparado de acordo com as competências estabelecidas nas DCN, e outros mecanismos 

do SINAES, como as visitas in loco, para avaliar a eficiência das instituições no 

cumprimento desta determinação. Neste contexto, tanto os gestores, como os 

professores, estão convocados a buscar novas concepções de ensino que apresentem 

resultados significativos neste sentido, além de proporcionar maior competitividade no 

mercado de trabalho.   
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5.1.2 Críticas à abordagem das competências 

 

Não se pode ignorar as críticas dirigidas à abordagem das competências no 

cenário educacional. A noção de competências é acusada de se basear-se nos princípios 

neoliberais, com características de individualismo, competição, por alterar as relações 

de trabalho, desfavorecendo o trabalhador em relação aos seus direitos trabalhistas, 

sendo associada ao pragmatismo, ao utilitarismo e imediatismo na educação. Esses 

princípios aplicados à educação faz com que a instituição de ensino tenha um foco no 

mercado econômico e atribua um direcionamento prático aos saberes escolares.  

Como apontado por Saviani (2010), essa corrente pedagógica das competências, 

que foi muito disseminada após a década de 1990 como tendência na educação, do nível 

básico ao ensino superior, materializa-se no seio do neoliberalismo como um discurso 

pedagógico em sintonia com a visão pós-moderna, pois valoriza as experiências 

cotidianas, privilegia o individualismo e o utilitarismo do ideário neoliberal. 

A conexão das competências com as políticas neoliberais também é citada por 

Almeida (2009). Para o autor, a ideia de desenvolvimento de competências vem 

associada às demandas e interesses do poder econômico e a um projeto de 

regulamentação neoliberal. Além disso, essa proposta, que possui uma conotação 

individual, surge em um momento em que a reconfiguração das relações de trabalho é 

caracterizada pela perda dos direitos trabalhistas, na redução do custo com a força de 

trabalho e na terceirização das atividades.  

Quanto à conotação individual, marca do neoliberalismo, de acordo com Ramos 

(2011), na lógica das competências, destaca-se a importância do investimento individual 

e social no desenvolvimento das competências, que seria o resultado e pressuposto 

permanente de adaptação à instabilidade da vida. Neste contexto do capitalismo 

concorrencial, defendido pela doutrina neoliberal, as pessoas teriam autonomia e 

liberdade para realizarem suas escolhas de acordo com as suas competências.  

Outra crítica refere-se à personalização dos trabalhadores em detrimento das 

qualificações técnicas, apresentada por Ricardo (2010). Ele afirma que, nesta 

abordagem, espera-se uma formação para o trabalho de forma geral e não uma ocupação 

específica; um conceito de qualificação que passa a responsabilidade de formação para 

o próprio trabalhador, enfraquecendo as conquistas coletivas e gerando conflitos 

pessoais e coletivos, além liberar o Estado de regulamentações. 
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Como já apresentado neste texto, a pedagogia das competências, na visão de 

Saviani (2010) pode ser considerada uma versão do neotecnicismo, que corresponde ao 

neoescolanovismo e uma retomada do tema “aprender a aprender” como orientação 

pedagógica. O objetivo da pedagogia das competências é dotar os indivíduos de 

comportamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se às condições de uma sociedade 

em que as próprias necessidades de sobrevivência não estão garantidas (SAVIANI, 

2010, p. 437). Essa reflexão encontra respaldo também em Ricardo (2010) que 

corrobora a ideia de que a noção das competências é muitas vezes associada ao 

princípio do “aprender a aprender”, favorecendo a implementação das competências na 

educação e, ao mesmo tempo, levando ao esvaziamento dos conteúdos escolares.  

Outra crítica é a questão levantada por Almeida (2009), chamando a atenção 

para a possibilidade de as reformas dos sistemas educacionais levarem a lógica de 

mercado como definidora dos objetivos e valores da escola, baseando-se nas concepções 

de competência, correndo-se o risco de ver o ensino reduzido apenas a um processo de 

treinamento e instrumentação de pessoas para as organizações. Devido à origem da 

ideia de competência estar ligada às disputas competitivas do mundo do trabalho, a 

autora apresenta críticas de diversos autores quanto ao caminho aberto por esta proposta 

que leva o estudante à adaptação ao caráter flutuante do mercado de trabalho.   

Segundo Almeida (2009), a questão central na discussão das competências é o 

papel da escola na sociedade contemporânea. Tradicionalmente, a escola vem sendo 

considerada como o local de transmissão de conhecimentos historicamente produzidos e 

socialmente valorados por serem frutos do processo social. Na visão na autora, na 

pedagogia das competências a unidade escolar passa a valorizar as atividades capazes de 

levar ao desenvolvimento de certas competências estabelecidas, deixando de ser 

referência aos saberes, o que conduz a uma desqualificação das dimensões formativas 

dos saberes constituídos. Desta forma, a escola leva à exclusão, uma vez que não 

cumpre seu papel de permitir o acesso ao conhecimento socialmente produzido.  

Por outro lado, a noção de competências é defendida por muitos autores ao redor 

do mundo, como uma alternativa para superar o fracasso escolar, uma vez que 

possibilita uma aprendizagem significativa e conectada à sociedade moderna. Perrenoud 

(2013), um dos defensores mais renomados do tema, rebate essas críticas, discutindo o 

papel da escola na sociedade. Para o autor, a escola deveria ser o espaço de preparação 

dos jovens para a vida adulta, porém está ocorrendo um distanciamento deste fim, com a 

presença da cultura disciplinar e a defesa de conteúdos que não fazem mais sentido na 
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sociedade contemporânea. Assim, existe um desequilíbrio entre aquilo que é ensinado 

na escola e os conhecimentos necessários para que se possa compreender e tentar 

controlar os acontecimentos que afetam as pessoas, individualmente ou coletivamente.  

Quanto à oposição de competências aos saberes, Perrenoud (2000b) afirma que 

uma competência não é nada mais que uma aptidão para dominar um conjunto de 

situações e de processos complexos agindo com discernimento. Para isso, o indivíduo 

deve dispor de recursos cognitivos pertinentes, de saberes, de capacidades, de 

informações, de atitudes, de valores e conseguir mobilizá-los e pô-los em sinergia no 

momento oportuno de forma inteligente e eficaz.  

Desse modo, no método das competências, considera-se que os saberes são 

ferramentas para a ação e que as pessoas aprendem a usá-los, como outras coisas. Ainda 

que os saberes sejam ferramentas para a ação, Perrenoud (2000b) considera que isso não 

tem em si nada de vulgar, vergonhoso, nem de utilitarista, no sentido pejorativo dessa 

palavra, e que não há nenhuma razão para reduzir a ação a atos "prático-pragmáticos". 

Portanto, deve-se considerar que a ação é ao mesmo tempo cultural, educativa, política, 

sindical, artística, associativa, religiosa, sanitária, esportiva, científica, humanitária, etc., 

incluído o trabalho que é a atividade humana por excelência.  

Apesar das críticas apresentadas por Ricardo (2010), ele considera que não 

caberia colocar a noção de competências em meio a falsas dicotomias, como 

competências versus conteúdos; cultura geral versus utilitarismo; ou teoria versus 

prática. Ao contrário, todas essas dimensões dos saberes integram as competências que 

são pertinentes tanto quanto responderem a situações desconhecidas.  

Em relação à crítica do discurso das competências na educação, acusado de estar 

a serviço do mundo empresarial, de acordo com Perrenoud (2000b), não se pode reduzir 

o mundo econômico à exploração máxima de uma força de trabalho pouco qualificada, 

pois essa afirmação não faz mais sentido. Para o autor, a nova organização do trabalho 

exige uma parcela crescente dos trabalhadores que assumam responsabilidades, que 

sejam imaginativos, cooperativos, autônomos e que façam projetos, envolvam-se, sejam 

cooperativos etc. Portanto, destaca que seria ingênuo combater o método das 

competências por defender que o trabalhador desenvolva esses comportamentos. Além 

disso, muitas outras competências podem ser desenvolvidas na escola, além destas 

adequadas para as empresas. 

Por outro lado, a instituição de ensino que coloca em evidência o termo 

competência consegue abrir uma discussão sobre suas atuais práticas e busca novas 



114 
 

formas de fazer para o ensino se tornar mais ativo e participativo pelos alunos, causando 

uma desestabilização e inquietações sobre como proceder diante de mudanças tão 

evidentes na sociedade.  

Para Silva (2012), a abordagem curricular por competências favorece ações 

pedagógicas diferenciadas, que auxiliem no processo de descobertas e desenvolvam o 

potencial criativo e inovador dos alunos, considerando que o educando passa a ser visto 

como o sujeito ativo na relação de ensino aprendizagem.  

Na prática, o ensino por competências vai além de uma mudança de metodologia 

de ensino, pois implica em um repensar do próprio sistema educacional, o que envolve 

um conjunto de fatores e estruturas e, principalmente, profissionais capacitados para 

desenvolver um trabalho educativo baseado na abordagem das competências, capaz de 

atingir o perfil de egresso delineado pelas DCN.  

No entendimento de Ramalho e Nuñes (2004), o ensino por competências tem 

como objetivo preparar pessoas para a nova realidade tecnológica mundial, identificada 

por alguns estudiosos como “sociedade da informação”. Por este motivo, tal abordagem 

passou a ser reconhecida como um caminho na busca de formação para um saber fazer 

reflexivo e crítico no contexto social, visando colocar a educação a serviço das 

necessidades reais dos alunos em relação à sua preparação para o início do exercício da 

profissão, proporcionando uma aprendizagem significativa para a vida. 

 

5.2 EIXO 3 - A PERCEPÇÃO DOS DOCENTES E OS CONCEITOS DE 

COMPETÊNCIAS 

 

De início, cabe frisar que o conceito de competências apresentado por Perrenoud 

(2000a, p. 14), que constitui o amparo teórico principal desta pesquisa se apresenta 

como “a capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de 

situação”. Entretanto, o conceito atual de competências tem sido interpretado como 

polissêmico por comportar diversas abordagens e até adaptações pelo próprio autor ao 

longo dos anos.  

Como no caso de Perrenoud, percebe-se que o seu conceito original de 

competências foi sendo ajustado pelo próprio autor com o argumento de que o termo 

não pode limitar-se a estratégia ou modismos educacional uma vez que o conceito faz 

parte da evolução da sociedade moderna, onde as pessoas sabem que são detentoras de 
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um capital de competências do qual depende a realização dos seus projetos pessoais e 

também o seu valor no mercado de trabalho (PERRENOUD, 2013).   

A percepção dos docentes pesquisados relativamente ao conceito de 

competências é aqui interpretada em relação aos conceitos dos autores visitados no 

desenvolvimento desta pesquisa. Nessa direção, as principais definições encontradas na 

literatura pesquisa sobre o termo competências foram organizadas em forma de um 

quadro-resumo, sendo descritas, a seguir, no Quadro 06.  

 
Quadro 06 - Principais definições de competências 

Autor Definição Comentário 
Perrenoud 
(2000a, p.14) 

“a capacidade de mobilizar diversos recursos 
cognitivos para enfrentar um tipo de situações”. 

Capacidade de mobilizar 
diversos recursos adequadas ao 
contexto. 

Perrenoud (2013, 
p.45) 

“A competência é o poder de agir com eficácia 
em uma situação, mobilizando e combinando, em 
tempo real e de modo pertinente, os recursos 
intelectuais e emocionais” 
 
“Haverá competência se uma pessoa dominar 
regularmente um conjunto de situações que 
possuem a mesma estrutura; mobilizar e 
combinar, para a finalidade em questão, diversos 
recursos, como saberes, capacidades (ou 
habilidades), atitudes, valores e identidade; 
apropriar-se de novos recursos ou desenvolvê-
los, se necessário”. 

Capacidade de mobilizar 
recursos adequadas ao 
contexto. 

Roegiers e De 
Ketele (2004, p. 
46) 

“Competência é a possibilidade, para um 
indivíduo, de mobilizar, de maneira interiorizada, 
um conjunto integrado de recursos com vistas a 
resolver uma família de situações-problema” 
 
“A Competência é caracterizada pela 
mobilização de diferentes capacidades e 
conteúdos diversos em situações significativas da 
vida” 

Capacidade de mobilizar 
recursos para solução de 
situações-problemas. 

Chizzotti e 
Casali ( 2012, p. 
21). 

“Uma combinação de conhecimentos, aptidões e 
atitudes adequadas ao contexto. As competências 
essenciais são aquelas que são necessárias a todas 
as pessoas para a realização e o desenvolvimento 
pessoais, para exercerem uma cidadania ativa, 
para a inclusão social e para o emprego  

Uma combinação de 
conhecimentos, aptidões e 
atitudes adequadas ao contexto. 

Rué (2009, p. 25) “Competência é a forma como uma pessoa 
expressa o conjunto do próprio conhecimento em 
uma situação concreta.” 

Uma forma de expressão do 
conjunto de próprios 
conhecimentos (recursos a 
serem mobilizados para 
enfrentar os problemas 
cotidianos) 

Fonte: elaborado pelo próprio pesquisador 
 

Como se pode perceber no quadro acima, não há unanimidade conceitual entre 

os autores para o termo competência. Entretanto, os seus múltiplos significados mantêm 
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uma relação entre si no sentido de haver uma ideia central relacionada com 

conhecimento e atitude.  

Sobre esta multiplicidade de sentidos, Rué (2009) argumenta que existem 

atualmente dificuldades conceituais vinculadas à noção de competência que confundem 

os docentes em seu trabalho, gerando assim mal-entendidos. Segundo o autor, talvez a 

principal fonte destes desencontros conceituais está no esquecimento, por parte de 

administradores, profissionais e pedagogos, de que o conceito de competências aplicado 

a formação acadêmica ainda está em construção, considerando que o termo é 

relativamente novo na educação.   

Porém, pode-se notar que em praticamente todas elas aparecem a questão da 

mobilização de recursos para o enfrentamento de situações ou de resolução de 

problemas. Assim, é possível dizer que o cidadão competente seria então aquele que 

consegue utilizar de forma combinada e coordenada os diversos recursos disponíveis 

para enfrentar as situações da vida. 

Isso posto, retoma-se neste momento os resultados e as análises da pesquisa 

realizada. Assim, considerando as exigências legais de se trabalhar as competências no 

ensino superior e a necessidade de capacitação dos docentes relativamente a esta 

abordagem na docência, foi questionada a compreensão dos docentes em relação ao 

termo competência profissional. Partiu-se do princípio que, para alcançar êxito no 

desenvolvimento das competências pelos discentes, o primeiro passo é o professor ter 

um entendimento do significado das competências e este esteja fundamentado em 

princípios teóricos consistentes, além de conhecer as competências específicas do curso, 

que estão presentes do Projeto Pedagógico de Curso (PPC). 

Desta forma, a seguinte questão foi inserida no questionário docente: “O que 

você entende por uma competência profissional? Explique”. As respostas obtidas foram 

organizadas no Quadro 07 abaixo, assim como a ideia central de cada resposta e 

categorias identificadas, como sugerido na metodologia de análise de conteúdo proposta 

por Bardin (2008).   
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Quadro 07 - Percepção docente sobre as competências profissionais 

RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS REFERENTES PERCEPÇÃO DOS DOCENTES 

Questão - O que você entende por uma COMPETÊNCIA PROFISSIONAL? Explique. 

Sujeito Resposta Ideia Central Categorias 

S1 Refere-se à capacidade do profissional de 
colocar em prática as teorias aprendidas em 
seu curso. Isso permite que o profissional 
desenvolva ainda mais sua competência ao 
confrontar a teoria com a realidade. 

Capacidade de colocar em 
prática as teorias 
aprendidas 
 
Relação teoria e prática 

1. Capacidade pessoal 
2. Conhecimento 

prático 
3. Desempenho / 

Performance pessoal 
S2 Atributo, capacidade do profissional de 

exercer determinada função ou atividade com 
excelência. A competência profissional no 
exercício da docência pode ser exemplificado 
pela capacidade de atrair e reter a atenção do 
aluno, conseguir de desenvolver a capacidade 
crítica e assimilação do conteúdo em conjunto 
com a prática. 

Atributo, capacidade de 
exercer um função, 
excelência 
 
Desempenho pessoal: 
Capacidade de realizar 
atividade ou função com 
excelência 

1. Capacidade pessoal 
2. Desempenho / 

Performance pessoal 
3. Conhecimento 

prático 
4. Ação adequada ao 

contexto 

S3 Ser eficiente no que faz atingindo os objetivos 
propostos com o menor desgaste de tempo e 
recursos. 

Eficiência para atingir 
objetivos propostos com 
menos recursos 
 
Desempenho pessoal: ser 
eficiente 

1. Desempenho / 
Performance pessoal 

S4 A Competência profissional traz a ideia de 
junção de conhecimentos teóricos com as 
habilidades práticas, possibilitando o aluno 
e/ou profissional que encontre uma perspectiva 
de crescimento profissional e reconhecimento 
no mercado de trabalho. 

Conjuntos de 
conhecimentos teóricos e 
habilidades práticas 

1. Conjunto de recursos 
pessoais  

2. Conhecimento 
prático 

3. Sucesso profissional 

S5 Competência é a capacidade de realizar algo 
com os recursos que se dispõe. 

Capacidade de realização 
(prática) 

1. Capacidade pessoal 
 

S6 Entendo que seja capacidade de executar uma 
determinada atividade específica da profissão 
da qual exerce. Aptidão para realizar 
determinada função. 

Capacidade de realização 
(prática). Aptidão. 

1. Capacidade pessoal 
2. Aptidão 
3. Ação adequada ao 

contexto 
S7 Aptidão para executar uma determinada tarefa 

de uma determinada área profissional. 
Aptidão 1. Aptidão 

2. Ação adequada ao 
contexto 

S8 É o conjunto de conhecimento habilidades e 
atitudes voltados para o uso profissional. não 
adianta saber, mais sim saber agir, saber fazer 
e etc... 

Conjunto de 
Conhecimentos, 
Habilidades e Atitudes 
ligadas ao Saber Fazer 

1. Conjunto de recursos 
pessoais 

2. Ação adequada ao 
contexto  

3. Conhecimento 
prático 

S9 Algo técnico, humano ou processual que o 
profissional domina a utilização sabendo fazer 
bem feito, sendo eficiente e eficaz. 

Algo técnico que 
profissional deve dominar 
para fazer bem feito. 

1. Conjunto de recursos 
pessoais  

2. Desempenho / 
Performance pessoal 

S10 É possui o conhecimento, habilidades e ter 
atitudes, utilizando das ferramentas, no 
exercício e manejo da profissão. 

Conjunto de 
Conhecimentos, 
Habilidades e Atitudes na 
profissão 

1. Conjunto de recursos 
pessoais 

2. Ação adequada ao 
contexto  

S11 Competência profissional pra mim são as 
habilidades que uma pessoa deve ter para 
atuar de forma eficaz numa determinada área. 

São habilidades para atuar 
em uma área com 
eficácia.  

1. Habilidades pessoais 
2. Ação adequada ao 

contexto 
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S12 Permanente atualização aos pré requisitos do 
mercado profissional e preparação para as 
mudanças. 

Atualização profissional 
permanente 

1. Atualização 
profissional 

S13 Quando é possível realizar com eficiência o 
estipulado pela organização. Além de utilizar 
os conhecimentos adquiridos para a busca de 
uma melhora continua nas atividades do dia a 
dia. 

Atender aos interesses da 
organização com 
eficiência. Usar o 
conhecimento para 
melhoria continua no dia 
a dia 

1. Utilização dos 
conhecimentos  

2. Ação adequada ao 
contexto 

S14 Conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessárias para o exercício da profissão. 

Conhecimentos, 
habilidades e atitudes para 
o exercício da profissão. 

1. Conjunto de recursos 
pessoais 

2. Ação adequada ao 
contexto 

S15 A confluência de Conhecimento, Experiência e 
História de vida que se reflete em uma prática 
na busca de resolver problemas ou propor 
situações novas. 

Conjunto de 
conhecimentos, 
experiências para resolver 
problemas e propor 
situações novas 

1. Conjunto de recursos 
pessoais 

2. Conhecimento 
prático 

3. Ação adequada ao 
contexto 

S16 A capacidade de lidar com situações 
problemas. 

Capacidade de lidar com 
situações problemas. 

1. Capacidade pessoal 
2. Ação adequada ao 

contexto 
S17 Trata-se de um conjunto de características e 

traços individuais que promovem um 
desempenho superior no trabalho. As 
características individuais referem-se ao 
CHA’s (conhecimentos, habilidades e atitudes) 
essenciais para que o indivíduo possa atingir 
os resultados almejados. 

Conjunto de 
características e traços 
individuais 
(conhecimentos, 
habilidades e atitudes) que 
promovem desempenho 
superior no trabalho 

1. Conjunto de recursos 
pessoais 

2. Ação adequada ao 
contexto 

3. Conjunto de recursos 
pessoais 

S18 O conhecimento advindo dos estudos somado 
as técnicas adquiridas com o tempo no 
exercício da profissão e a postura o 
comportamento e a ética frente aos desafios do 
dia a dia. 

Conhecimento advindo do 
estudo, da prática 
profissional e da postura 
ética na profissão 

1. Conjunto de recursos 
pessoais 

2. Ação adequada ao 
contexto 

3. Postura ética 
Fonte: respostas dos entrevistados e análise do pesquisador 

 
 Como se pode observar, foram várias as categorias reveladas nas respostas dos 

professores, a saber: ação adequada ao contexto; aptidão; atualização profissional; 

capacidade pessoal; conhecimento prático; conjunto de recursos pessoais; desempenho; 

performance pessoal; habilidades pessoais; postura ética; sucesso profissional; 

utilização dos conhecimentos. Todas de alguma forma fazem parte do roll  de definições 

identificadas nos autores visitados teoricamente neste trabalho. Porém, evidencia-se que 

nenhum dos professores detém um conceito de competências mais fundamentado na 

direção do conceito que foi escolhido como amparo teórico, qual seja: “a capacidade de 

mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situações” 

(PERRENOUD, 2000a, p. 14).  

 Sacristan (2011) também se posiciona com relação à falta de definição do termo 

competência, que, para ele, decorre da compreensão comum do adjetivo competente, 

sempre estar relacionado à noção de saber fazer e fazer bem (de modo positivo) ou ter a 
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capacidade de conseguir algo, termo esse sempre empregado em oposição ao 

incompetente. Porém, já diante do substantivo competência em seu sentido abstrato, 

reina a confusão conceitual.  

Nesse sentido, Rué (2009) concorda em relação às confusões em relação ao tema 

e procura explicitar que a noção de competências remete a alguém que é capaz, ou seja, 

tem capacidade reconhecida para enfrentar determinado tipo de situação e possui certo 

grau de domínio de habilidades e recursos, além de certo grau de consciência com 

relação a sua condição. Dessa forma, algumas características podem ser apontadas em 

relação ao conceito de competências, como o vínculo com a ideia de ação, 

envolvimento do aprendiz, é desenvolvido e expresso por meio de situações e 

problemas contextualizados e introduz um princípio de autorregularão e de melhora no 

desenvolvimento da competência. 

Pode-se observar nas definições apresentadas pelos pesquisados que a ideologia 

neoliberal já faz parte da linguagem e da concepção dos pesquisados, materializada nos 

termos e expressões que mais aparecem nas suas respostas, como: desempenho superior, 

recursos, capacidade profissional, postura profissional, comportamento adequado, 

características individuais, melhoria contínua, eficiência, eficácia, capacitação 

profissional, atributo profissional, entre outros. 

 

5.2.1 Compreendendo as categorias a partir da voz dos docentes 

 

As principais categorias e o número respectivo de citações obtidas na respostas 

dos docentes sobre a compreensão das competências são apresentados no Quadro 08 

abaixo: 

Quadro 08 - Análise das categorias 

Categorias 
Número de 

aparições 
Porcentagem 

Ação adequada ao contexto 12 67% 

Conjunto de recursos pessoais  9 50% 

Capacidade pessoal 5 28% 

Conhecimento prático 5 28% 

Desempenho / Performance pessoal 4 22% 

Aptidão 2 11% 

Atualização profissional 1 6% 

Habilidades pessoais 1 6% 
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Postura ética 1 6% 

Sucesso profissional 1 6% 

Utilização dos conhecimentos 1 6% 

Fonte:análise do pesquisador dos resultados da pesquisa 

 

Como apresentado no quadro acima, algumas categorias identificadas estão 

relacionadas com o conjunto de recursos citados por diversos autores como passíveis de 

serem “mobilizadas”. As categorias relacionadas a esses recursos são: conjunto de 

recursos pessoais, capacidade pessoal, habilidades pessoais, aptidão e utilização dos 

conhecimentos. Essas características estão presentes nas respostas de 16 docentes, ou 

seja, 89% do grupo. Portanto, uma grande parte dos professores destaca os recursos 

como elemento das competências, como apresentado abaixo:  

[...] junção de conhecimentos teóricos com as habilidades práticas[...] 
(Sujeito 4) 
 
É o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes [...] (Sujeito 8) 
Algo técnico, humano ou processual...” (Sujeito 9) 
A confluência de Conhecimento, Experiência e História de vida[...]  (Sujeito 
15) 
 
Conjunto de características e traços individuais [...] As características 
individuais referem-se ao CHA’s (conhecimentos, habilidades e atitudes) [...] 
(Sujeito 17) 
 

Essa compreensão das competências a partir de conjunto de recursos a serem 

mobilizados pelas pessoas está presente nos trabalhos de diversos autores 

pesquisadores. Na visão de Roegiers e De Ketele (2004), as competências são 

constituídas por três componentes – capacidades, conteúdos e situações-problema. 

Assim, a competência requer a mobilização de um conjunto de recursos (capacidades e 

conteúdos) com vistas a resolver uma família de situações problema.  

Le Boterf (1995) citado por Roegiers e De Ketele (2004, p.46) também define as 

competências como “um conjunto de saber-agir, isto é, um saber integrar, mobilizar e 

transferir um conjunto de recursos (conhecimentos, saberes, aptidões, raciocínios etc.) 

em um contexto para encarar os diferentes problemas encontrados ou para realizar uma 

tarefa”. Perrenoud (2013) também destaca os recursos intelectuais e emocionais a serem 

combinados e mobilizados em tempo real e de modo pertinente levando a um poder agir 

com eficácia em uma situação. 

Recorrendo ao dicionário (FERREIRA, 1986, p.1145), observa-se que o 

significado de “mobilizar” está vinculado ao sentido movimentar, pôr em circulação. 
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Assim, diante dos conceitos dos autores apresentados, “mobilizar” e “mobilização” 

pressupõem algo já existente, mas passivo no sujeito, necessitando apenas da ação 

adequada do mesmo às respectivas situações, por isso, se apresenta acompanhado do 

termo “recursos”. Nesse sentido, as competências dependem de cada sujeito e os 

recursos são individuais. É importante que isso seja compreendido pelos docentes, uma 

vez que no mercado a competição sempre será desigual.   

Considerando o conceito de competências adotado neste trabalho, a saber: “a 

capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de 

situação” (PERRENOUD, 2000a, p. 14). No caso dos docentes do curso analisado, 

mesmo não compreendendo o significado exato do termo competência quando aplicado 

na educação, a grande maioria dos professores reconhece a importância do 

desenvolvimento de aspectos cognitivos por parte dos alunos, sendo esses aspectos 

cognitivos, na voz de alguns pesquisados (17%) tratados também como habilidades e 

aptidões. Para outros, 28%, são compreendidas, por sua vez, como sinônimo de 

capacidades pessoais para se realizar algo, de exercer uma determinada função, de 

executar uma determinada atividade ou de colocar em prática as teorias aprendidas.  

Com base na literatura utilizada, deve se considerar que todos esses elementos 

compõem uma competência, por serem recursos a serem integrados e mobilizados, 

como já discutido anteriormente e como apresenta Roegiers e De Ketele (2004). Para 

estes autores, uma capacidade é a aptidão para fazer algo, ou seja, é uma atividade que 

exerce, como a capacidade de identificar, comparar, memorizar, analisar, sintetizar etc. 

Assim, os termos aptidão e habilidade são termos próximos à capacidade, que também 

pode estar associada a inteligências. Por exemplo, os poetas possuem a capacidade de 

escrever e de expressar-se associada a inteligência linguística.  

Essa visão complexa das competências e, até mesmo contraditória entre os 

autores, foi abordada por Rué (2009), quando afirmou que são muitas as falsas 

interpretações das competências no contexto educacional. Para o autor, uma dessas 

interpretações considera as competências como habilidade externamente adestrada, ou 

seja, respostas automatizadas a estímulos externos, resgatando assim o enfoque 

instrucional a partir da concepção behaviorista na educação. Em outra interpretação, as 

competências são vistas como propriedades individuais, como certos tipos de 

inteligência ou aptidões. 

Foi possível observar ainda que grande parte dos docentes (67%) compreendem 

as competências profissionais aplicadas ao contexto da vida, ou seja, na resolução de 
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problemas do cotidiano. Vale reforçar que este aspecto está coerente com a visão dos 

autores ora citados, como Rué, Perrenoud e Roegiers e De Ketele, quando destacam a 

importância da mobilização dos recursos cognitivos em uma situação concreta. De 

acordo com os autores, essa é uma característica importante das competências, pois 

proporciona as pessoas condições para resolver os problemas cotidianos, com a 

mobilização de seus conhecimentos e demais recursos. Além disso, tem o caráter na 

ação, por isso, a necessidade do “aprender a fazer”, como demonstra o recorte seguinte: 

 
A confluência de Conhecimento, Experiência e História de vida que se reflete 
em uma prática na busca de resolver problemas ou propor situações novas. 
[grifo nosso] (Sujeito 15) 
 

Cabe ainda observar que, para 22% dos pesquisados, o significado de 

competência está vinculado à categoria “Desempenho” e “Performance pessoal”, 

acrescida do adjetivo “positiva”, ou seja, o desempenho superior das pessoas. Para 

estes, as competências estão associadas a excelência, eficiência ou eficácia pessoal, 

como revelado nas respostas dos professores: 

 
Isso permite que o profissional desenvolva ainda mais sua competência ao 
confrontar a teoria com a realidade. [grifo nosso](Sujeito 01) 
 
Atributo, capacidade do profissional de exercer determinada função ou 
atividade com excelência. [grifo nosso] (Sujeito 02) 
 
Ser eficiente no que faz atingindo os objetivos propostos com o menor 
desgaste de tempo e recursos. [grifo nosso] (Sujeito 03) 

 
A este respeito, de acordo com Sacristan (2011), existem muitos sinônimos, 

conceitos e significados para o termo competência, mas muitos destes se referem à 

perícia, à possibilidade, a estar capacitado para algo, a realizar e concluir, a ser capaz de 

responder com certa precisão. Este sentido das competências está relacionado como o 

adjetivo da palavra, com o ser competente, como já mencionado. Os diversos 

significados do termo competências com esse viés do desempenho superior na visão 

deste autor são: 

• Aptidão – Presença de qualidades 

• Capacidade ou poder para [...] – talento, qualidade que alguém possui para o 
bom desempenho de algo 

• Habilidade – capacidade e disposição para algo, habilidade para executar 
algo que serve de adorno para alguém, como dançar, montar a cavalo, etc.  

• Destreza – precisão para fazer coisas ou para resolver problemas práticos 
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• Conhecimento (prático) – conhecimento prático para fazer coisas, resolver 
situações 

• Efetividade – ação que surge efeitos. 
 

Sobre o conhecimento prático, categoria presente na resposta de 28% dos 

professores, destacam-se a fala de dois docentes que demonstram o aspecto da 

integração da teoria e da prática no conceito de competências: 

 
Refere-se à capacidade do profissional de colocar em prática as teorias 
aprendidas em seu curso. [Grifo nosso](Sujeito 01) 
 
É o conjunto de conhecimento habilidades e atitudes voltados para o uso 
profissional. Não adianta saber, mais sim saber agir, saber fazer e etc...” 
[Grifo nosso](Sujeito 08) 
 

Já algumas categorias foram citadas apenas uma vez, a saber: formação 

continuada, postura ética, sucesso profissional, sendo consideradas de menor 

importância nesta análise. Além do mais, cabe observar ainda que a palavra 

“mobilização”, termo destacado nas definições de diversos autores, não foi sequer 

mencionada pelos pesquisados. Outro aspecto também observado foi à diversidade de 

interpretações do termo competências para os professores do referido curso, o que vem 

confirmar o aspecto polissêmico deste conceito e a tese de Rué (2009), quando disse 

que existem muitas falsas interpretações do termo no contexto educacional. 

Na pergunta seguinte do questionário, o objetivo era identificar o conhecimento 

dos docentes quanto às competências profissionais obrigatórias do curso analisado. 

Como já mencionado anteriormente, todos os cursos de graduação no país são 

organizados de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo 

MEC.  

De acordo com os resultados da pesquisa apresentados anteriormente, a maioria 

dos docentes (94%) afirma conhecer todas ou em parte as competências profissionais 

que constam das DCN do curso de Administração. Também merece destaque que 

apenas 11% dos professores afirmaram que nunca utilizaram dessas competências no 

planejamento da sua disciplina e/ou em sala de aula. Portanto, esses dados demonstram 

a eficiência do trabalho da gestão do curso em relação ao uso das competências e 

também conscientização dos professores em relação ao tema.  
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5.3 EIXO 4 – PRÁTICA DOCENTE NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Neste quarto eixo temático são analisados os resultados da pesquisa empírica 

referentes à prática docente nos curso pesquisado. Encontram-se agrupadas neste eixo as 

respostas às questões que visaram a conhecer especificamente a prática docente no 

desenvolvimento das competências profissionais no curso de administração. 

Em um primeiro momento, as atividades didáticas utilizadas pelos docentes nas 

disciplinas e a frequência de uso das mesmas em sala de aula são abordadas, buscando 

responder as seguintes questões: Como os professores da IES pesquisada articulam seus 

conhecimentos teóricos de formação e de experiência prática no exercício da docência, 

a fim de atingir o perfil do egresso delineado pelas DCN? Como esta nova abordagem 

tem interferido em seu planejamento e prática docente? 

Já em relação aos objetivos específicos da pesquisa, neste eixo, são analisados os 

seguintes: Conhecer as ações realizadas pelos professores em sua prática docente, 

analisando como elas podem contribuir para o desenvolvimento das competências 

profissionais desejadas previstas nas DCN.Assim posto, considerando então que o 

objeto de análise deste eixo é prática docente, faz-se necessário inicialmente um 

aprofundamento na discussão sobre o papel do professor no processo de ensino 

aprendizagem no contexto da abordagem das competências, que é o foco deste trabalho. 

 

5.3.1 Fundamentação teórica que ampara esta análise 

 

A prática docente é estudada por diversos autores, principalmente a partir das 

últimas três décadas, em face das mudanças que vêm ocorrendo no cenário político-

econômico, em nível mundial, e no cenário educacional, especificamente no ensino 

superior. Em face dos objetivos desta pesquisa, o amparo teórico deste eixo se dá em 

Masetto (2003), Perrenoud (1999), Rué (2009) e Silva (2012).  

Na visão de Masetto (2003), foi a partir das mudanças no cenário educacional 

nas últimas três décadas que o trabalho docente na universidade vem sendo enfatizado 

no processo de ensino aprendizagem. Para o autor, o papel do professor alterou de mero 

retransmissor de informações para um mediador da aprendizagem, cabendo a ele 

estabelecer uma relação de parceria com o aluno, sendo coparticipantes do processo de 

ensino-aprendizagem. Assim, nesta nova concepção da sala de aula, é necessária a 
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criação de um ambiente mais propício para o aluno aprender, com a redefinição da ação 

docente e suas práticas de forma a tornar a prática educativa mais eficiente. 

Em relação à abordagem das competências, o papel do professor também é 

valorizado, devido às próprias características nesta concepção pedagógica. Como 

defendido por Silva (2012), na educação por competências, o professor assume um 

papel fundamental, pois cabe a ele estabelecer o contato com o aluno e pensar nas 

situações em que as competências pré-definidas serão desenvolvidas, exigindo uma 

mudança em suas práticas e o desenvolvimento de suas próprias competências 

profissionais para exercício da função docente. Nessa perspectiva, a abordagem por 

competências exige uma mudança de atitudes dos professores, que deve refletir em 

práticas cotidianas voltadas para outras dinâmicas pedagógicas capazes de desafiar os 

alunos a tomarem atitudes crítico-reflexivas diante das circunstâncias que serão por si 

expostas. 

 Rué (2009) também defende uma mudança na cultura docente e nos diversos 

aspectos que ela incide para se trabalhar por competências em sala de aula. De acordo 

com o autor, o enfoque das competências exige o rompimento com as práticas 

tradicionais e uma transformação na prática docente, interferindo de forma concreta no 

cotidiano da sala de aula. As competências, que são uma forma complexa de saber, se 

desenvolvem em contextos de ação e reflexão, em situações de aprendizagens 

vinculadas à ideia de investigação e resolução de problemas no nível do aluno. Porém, 

para que isso ocorra, devem ser pensadas e criadas situações de trabalho propícias para 

este fim, o que vem em oposição à atividade docente tradicional.   

Indo mais além, Rué (2009) argumenta que na abordagem das competências 

acontece uma intensificação do trabalho dos professores e dos estudantes, considerando 

que o processo de ensino aprendizagem passa pelo aprender e pelo fazer. Além disso, os 

professores precisam trabalhar os conteúdos das disciplinas de forma consensual e 

coordenada em prol do desenvolvimento das competências pelos discentes, fazendo 

adaptações e imaginando situações, tarefas que não são feitas facilmente. Assim, os 

professores precisam passar por uma transformação na forma de entender e de orientar o 

trabalho dos alunos e não apenas por uma inovação técnica.   

Corroborando essa proposta da transformação e mudança cultural da prática 

docente, Perrenoud (1999) afirma que a mudança cultural necessária para os professores 

adotarem a formação por competências supõe que os docentes assumam quatro 

mudanças em sua identidade: 1) não considerar uma relação pragmática com o saber 
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como uma relação menor; 2) aceitar a desordem, a incompletude, o aspecto 

aproximativo dos conhecimentos mobilizados como características inerentes à lógica da 

ação; 3) desistir do domínio da organização dos conhecimentos na mente do aluno e 4) 

ter uma prática pessoal do uso do conhecimento em ação.  

Para Silva (2012), a escola que coloca em evidência o termo competência 

consegue abrir uma discussão sobre suas atuais práticas, buscando novas formas de 

fazer o trabalho educativo se tornar mais ativo e participativo pelos alunos, causando 

uma desestabilização e inquietações sobre como proceder diante de mudanças tão 

evidentes na sociedade. Também para o autor, na abordagem curricular por 

competências, exige-se a mudança do paradigma educacional, favorecendo ações 

pedagógicas diferenciadas, que auxiliem no processo de descobertas e desenvolvam o 

potencial criativo e inovador dos alunos, considerando que o educando passa a ser visto 

como o sujeito ativo na relação de ensino aprendizagem.  

Diante do exposto, percebe-se que um dos maiores empecilhos à educação por 

competências trata-se da mudança de uma cultura tradicional da educação, baseada em 

métodos passivos, para ações pedagógicas baseadas em métodos ativos. Nesse sentido, 

de acordo com Perrenoud (1999), na abordagem das competências juntam-se as 

exigências da ênfase no aluno, da pedagogia diferenciada e dos métodos ativos. 

Segundo o autor, a abordagem das competências não é totalmente nova, considerando 

que esse movimento da escola ativa havia proposto atividade complexa, como por 

exemplo, em Freinet12 e os autores do movimento educacional que ficou conhecido 

como construtivismo, que defendem o trabalho e a participação do aluno no processo de 

aprendizagem, como no movimento denominado “escola nova13”.  

A utilização de métodos ativos na educação convoca os professores a novas 

práticas e à superação de concepções tradicionais de ensino, aprendizagem, educação, 

                                                           
12Célestin Freinet foi um importante pedagogo que viveu entre 1896 e 1966. Pedagogo humanista, 
político e militante sindical, que construiu uma proposta pedagógica almejando a emancipação social dos 
operários e de seus filhos em relação à burguesia. Sua obra ficou conhecida mundialmente por considerar 
o contexto político e social da escola; ele propunha uma educação que proporcionava ao aluno a 
realização de um trabalho real e defendia que a interação professor-aluno era essencial para a 
aprendizagem (CAMBI, 1999). 

13 Concepção educacional do movimento da Educação Nova está relacionada ao desenvolvimento 
político, econômico e científico da sociedade possibilitada pela Revolução Industrial. Defendia, além da 
centralidade da criança no processo de aprendizagem e da defesa da espontaneidade infantil, aliados aos 
estudos científicos que trabalham a psicologia infantil, enfatizava o saber fazer, o pragmatismo como 
filosofia e didática. (CAMBI, 1999). 
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conhecimento numa era em que o conhecimento, a informação e os recursos estão 

amplamente disponíveis. Os métodos ativos exigem que os saberes sejam considerados 

como recursos a mobilizar; além de trabalhar regularmente por problemas; criar ou 

utilizar outros meios de ensino; negociar e conduzir projetos com os alunos; adotar um 

planejamento flexível; estabelecer um novo contrato didático; praticar uma avaliação 

formadora em situações de trabalho e dirigir-se para uma menor compartimentação 

disciplinar (PERRENOUD, 1999). 

Perrenoud faz defesa dos métodos ativos em relação aos seus fins:  

Os métodos ativos visam, essencialmente, tornar o saber acessível ao maior 
número de pessoas, propondo atividades concretas, inseridas em projetos ou 
procedimentos de pesquisa ou de manipulação. Aqueles que são favoráveis 
aos métodos ativos estão inseridos nas “novas pedagogias” ou nos 
“movimentos da escola moderna”, portadores de outros valores: 
emancipação, autonomia e justiça social. (PERRENOUD, 2013, p.81) 

 

Fica claro na literatura, como exposto, que parece ser condição básica para a 

implantação da educação por competências a utilização das atividades pedagógicas 

ativas pelos professores em sala de aula. Pois bem, sabendo disso, retoma-se agora os 

resultados da pesquisa no curso analisado. 

 

5.3.2 Identificando a prática docente no curso pesquisado 

 

Buscando identificar os métodos de ensino e as estratégias didáticas que 

permeiam a prática do professor no curso pesquisado, foi perguntado aos docentes: com 

que frequência você utiliza as atividades didáticas abaixo relacionadas em sua 

disciplina? 

Na sequência, 22 opções de atividades pedagógicas foram apresentadas as 

pesquisados, com opções de escolha em uma escala de frequência estruturada conforme 

as seguintes categorias: “Frequentemente”, “Algumas Vezes” e “Nunca”. 

Como critério de análise, foi criado um sistema de ponderação da seguinte 

forma: para cada resposta do entrevistado foi atribuído uma pontuação, sendo 2 (dois) 

para a categoria “Frequentemente” e 1 (um) para “Algumas Vezes”, considerando a 

escala utilizada. A alternativa “Nunca” não foi pontuada por considerar que esta 

atividade não é utilizada pelo professor. Os resultados podem ser observados na tabela-

resumo (Tabela 04).  
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Tabela 04: Frequência e pontuação de uso em sala de aula de atividades didáticas 

Atividades didáticas Porcentagem Frequência Pon-

tuação 
Freq. 

Alg. 
Vezes 

Nun-
ca 

Freq. 
Alg. 

Vezes 
Nun-

ca 
Aulas expositivas, utilizando o quadro e/ou 

projetor multimídia 
89% 11% 0% 16 2 0 34 

Aulas dialogadas com a participação dos alunos 78% 22% 0% 14 4 0 32 

Exercícios individuais para fixação dos conteúdos 78% 22% 0% 14 4 0 32 

Trabalhos em grupos 78% 17% 6% 14 3 1 31 

Debates em grupo / discussões em classe 44% 50% 6% 8 9 1 25 

Estudos de casos 44% 50% 6% 8 9 1 25 

Atividade de geração de ideias para buscar a 

solução de um problema 
39% 50% 11% 7 9 2 23 

Atividades de pesquisa 28% 67% 6% 5 12 1 22 

Atividades de pesquisa na área científica e 

tecnológica 
22% 67% 11% 4 12 2 20 

Atividades interdisciplinares em parceria com 

outros professores 
22% 67% 11% 4 12 2 20 

Atividades de leituras pelos alunos em sala 33% 44% 22% 6 8 4 20 

Atividades baseadas nas tecnologias da informação 28% 44% 28% 5 8 5 18 

Desenvolvimento de projetos de aplicação prática 28% 44% 28% 5 8 5 18 

Dinâmicas de grupo 28% 39% 33% 5 7 6 17 

Aulas em laboratórios 6% 44% 50% 1 8 9 10 

Metodologias ativas inovadoras 11% 33% 56% 2 6 10 10 

Visitas técnicas dirigidas 6% 39% 56% 1 7 10 9 

Atividades de portfólio 11% 28% 61% 2 5 11 9 

Dramatizações preparadas pelos alunos 0% 39% 61% 0 7 11 7 

Elaboração de mapas conceituais pelos alunos 0% 39% 61% 0 7 11 7 

Simulação empresarial / Jogos de empresa  0% 28% 72% 0 5 13 5 

Produção pelos alunos de blogs, sites, redes sociais 

etc.  
0% 11% 89% 0 2 16 2 

Fonte: Respostas dos questionários docentes. 
 

Como pode ser observado, as 04 atividades pedagógicas que apresentam maior 

frequência de uso são, respectivamente: aulas expositivas, utilizando o quadro e/ou 

projetor multimídia (89%); aulas dialogadas com a participação dos alunos (72%); 

exercícios individuais para fixação dos conteúdos (72%) e trabalhos em grupos (72%). 

Vale destacar que as técnicas: aulas expositivas, aulas dialogadas e exercícios 
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individuais, todos os professores disseram que as utilizam, seja frequentemente ou 

algumas vezes.  

Quanto a essas técnicas consideradas como as mais frequentes na prática docente 

analisada, é necessário destacar a atividade “Aulas expositivas, utilizando o quadro e/ou 

projetor multimídia”, uma vez que apresenta a maior frequência (89%) e, 

consequentemente, a maior pontuação (34).  

Para Gil (2013), esse método, que consiste na preleção verbal utilizada por 

professores para transmitir informações aos estudantes, é provavelmente o mais antigo e 

ainda o mais utilizado na educação. Para o autor, as facilidades desta técnica para o 

docente, como a flexibilidade, versatilidade, rapidez, ênfase no conteúdo e economia, 

explicam sua grande utilização. Porém, são muitas as críticas a este método, 

principalmente pela postura de passividade do aprendiz no processo de ensino 

aprendizagem. Sobre esse aspecto, Gil (2013, p.142) afirma: “Pode ser considerada uma 

quase-palestra, pois nela é o professor quem mais fala. Muitas vezes, ele fala o tempo 

todo e as ocasionais perguntas feitas por alunos mais arrojados são vistas como 

interrupções inconvenientes. 

Ainda sobre as aulas expositivas, recorre-se a Masetto (2010, p.115) que assim 

comenta: 

Em geral, os professores a usam para transmitir e explicar informações aos 
alunos. Estes têm uma atitude de ouvir, anotar, por vezes perguntar, mas, em 
geral, de absorvê-las para reproduzir futuramente. Essa atitude do aluno, com 
frequência, o coloca em uma situação passiva de receber e em condição que 
em muito favorece a apatia, a desatenção e o desinteresse pelo assunto.  
 

De acordo com os resultados da pesquisa, uma variação da “Aula Expositiva” 

ocupa a segunda posição do ranking das técnicas mais utilizadas pelos docentes – a 

“Aulas dialogadas com a participação dos alunos”. Sobre esta técnica, Gil (2013) afirma 

que trata-se de uma modalidade que é classificada como Exposição-discussão, que 

permite que os estudantes expressem e discutam suas opiniões, o que favorece o 

envolvimento dos mesmos. Nesta técnica o professor conduz a discussão a partir de 

pontos-chave, fazendo comentários e promovendo a integração das falas dos estudantes. 

Porém, a limitação da utilização desta técnica está em turmas numerosas, onde poucos 

podem efetivamente participar da discussão, como apontado por Gil (2013). Por outro 

lado, de acordo com Perrenoud (2013), o desenvolvimento das competências exige mais 

que uma aula dialogada, sendo necessário confrontar o aluno com situações e problemas 
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próximos daqueles que eles encontraram em sua vida, utilizando procedimentos 

baseados em projetos.  

Quanto à atividade “Exercícios individuais para fixação dos conteúdos”, que 

aparece empatada como 32 pontos na escala de utilização pelos professores do curso, 

como o próprio título demonstra, é caracterizada pela disponibilização de exercícios aos 

alunos de forma individual para que os conteúdos trabalhados em sala possam ser 

assimilados. A crítica é feita pela falta de interatividade com grupo e foco exclusivo nos 

conteúdos.  

Quanto às técnicas apresentadas até aqui, “Aula Expositiva e Exercícios para 

fixação de conteúdos”, ambas estão associadas à escola tradicional da educação. Além 

destas, o método “Atividades de leitura pelos alunos em sala”, que obteve 20 pontos, 

sendo 33% “Frequentemente” e 44% “Algumas vezes”, também está associado a esta 

escola.  

Com relação a essas técnicas tradicionais encontra-se amparo em Saviani (1991). 

Para o autor, na pedagogia tradicional o processo de aprendizagem é caracterizado pela 

passividade dos alunos, cabendo ao professor transmitir os conhecimentos e aplicar os 

exercícios para assimilação dos conteúdos. Assim, os alunos deveriam seguir 

atentamente as lições expostas pelos professores e realizar todas as atividades exigidas 

disciplinadamente. Para o autor, na escola tradicional é o professor que domina os 

conteúdos logicamente organizados e estruturados para serem transmitidos aos alunos.  

Por outro lado, seguindo o ranking das atividades pedagógicas mais utilizadas 

em sala pelos professores, surgem os “Trabalhos em grupos - práticos e/ou teóricos”. Na 

perspectiva de Masetto (2010), os trabalhos em grupos tratam-se de técnica para 

aprendizagem coletiva que desenvolve a capacidade de estudar um problema em grupo, 

de discutir e debater, superando a simples justaposição das ideias. A atividade em 

grupos possibilita aprofundar a discussão de um tema, levar a conclusões, aumentar a 

flexibilidade mental, oportunizar desenvolver a participação em grupos, aprender a 

aprender também com os colegas e valorizar o trabalho em equipe. Portanto, é uma 

técnica fundamental para o desenvolvimento de comportamentos exigidos para qualquer 

atividade profissional. 

Muito citada pelos professores pesquisados foram as “Dinâmica em grupo”, que 

obteve 17 pontos na escala, sendo 28% na categoria “Frequentemente” e 39% em 

“Algumas Vezes”. Tanto o trabalho em equipe, como a dinâmica de grupo, com tarefas 

que exigem colaboração de todos são considerados por Bonwell e Eison (1991), citado 



131 
 

por Barbosa e Moura (2013),como método ativo de aprendizagem, pois nele o aprendiz 

está envolvido ativamente no processo de aprendizagem. Para os autores nas estratégias 

ativas de aprendizagem os alunos desenvolvem atividades de leitura, escrita, perguntas, 

discussão e ainda se ocupam com a resolução problemas e desenvolvimento de projetos. 

Desta forma, podem realizar tarefas mentais de alto nível, como análise, síntese e 

avaliação. Ao utilizar com frequência dinâmicas de grupo em sala de aula, o professor, 

mesmo não tendo formação pedagógica, está inserido, mesmo que parcialmente, na 

metodologia ativa. 

Relativamente à discussão com método de ensino, Gil (2013) entende que essa 

atividade didática de dinâmica de grupo caracteriza-se principalmente pela participação 

dos estudantes, sendo uma técnica reconhecida como uma das principais no ensino 

superior. Para o autor, essa estratégia de ensino funciona de forma eficaz, 

proporcionando alto nível de satisfação nos alunos. Porém, a sua qualidade depende da 

maneira como é preparada e também da competência do professor.  

Bonwell e Eison (1991),citado por Barbosa e Moura (2013), também afirmam 

que a discussão de temas e tópicos de interesse para a formação profissional e debates 

sobre temas da atualidade fazem parte do roll  das estratégias que podem ser usadas para 

se conseguir ambientes de aprendizagem ativa em sala de aula. Neste sentido, outras 

atividades pedagógicas como os “Debates em grupo/discussões em classe” também 

ganham destaque na citação dos professores, com 25 pontos, sendo que 44% se 

encaixam na categoria “Frequentemente” e 50% em “Algumas vezes”, sendo a próxima 

atividade pedagógica, em nível decrescente, o ranking da pesquisa. 

Além dos métodos já citados, Bonwell e Eison (1991, citado por Barbosa e 

Moura, 2013), citam ainda diversos outros considerados como integrantes das 

estratégias ativas de aprendizagem. Assim, para facilitar a compreensão, os métodos e 

as correspondentes técnicas citadas pelos docentes são apresentados no Quadro 09 

abaixo:  

 

Quadro 09 - Estratégias ativas de aprendizagem e as atividades pedagógicas identificadas na pesquisa 

Estratégias das Metodologias 
Ativas citadas por Bonwell e 

Eison (1991) 

Atividades Didáticas 
presentes no questionário 

da pesquisa 

Pontuação Frequente-
mente 

Algumas 
vezes 

Trabalho em equipe com tarefas 
que exigem colaboração de 
todos. 

Trabalhos em grupos 
(práticos e/ou teóricos) 31 78% 17% 

Discussão de temas e tópicos de 
interesse para a formação 

Debates em grupo / 
discussões em classe 

25 44% 50% 
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profissional. 
Estudo de casos relacionados 
com áreas de formação 
profissional específica. 

Estudos de casos (cases) 
25 44% 50% 

Debates sobre temas da 
atualidade. 

Debates em grupo / 
discussões em classe 

25 44% 50% 

Geração de ideias 
(brainstorming) para buscar a 
solução de um problema. 

Atividade de geração de 
ideias para buscar a solução 
de um problema 

23 39% 50% 

Elaboração de questões de 
pesquisa na área científica e 
tecnológica 

Atividades de pesquisa na 
área científica e tecnológica  20 22% 67% 

Produção de mapas conceituais 
para esclarecer e aprofundar 
conceitos e ideias. 

Elaboração de mapas 
conceituais pelos alunos 7 0% 39% 

Modelagem e simulação de 
processos e sistemas típicos da 
área de formação. 

Simulação empresarial / 
Jogos de empresa  5 0% 28% 

Criação de sites ou redes sociais 
visando aprendizagem 
cooperativa. 

Produção pelos alunos de 
blogs, sites, redes sociais etc.  2 0% 11% 

Fonte: elaborado a partir das definições de Bonwell e Eison (1991) apud apud Barbosa e Moura (2013) e 
dados da pesquisa 

 

Seguindo a sequência das atividades pedagógicas citadas pelos docentes de 

acordo com o grau de utilização em sua prática docente, a próxima foi o “Estudo de 

Caso”, comumente chamadas no meio acadêmico de cursos bacharelados como cases, 

com 25 pontos, sendo 44% “Frequentemente” e 50% “Algumas Vezes”. Vale observar 

que esse método de ensino foi citado por Bonwell e Eison (1991) apud apud Barbosa e 

Moura (2013) com uma estratégia ativa de aprendizagem. 

Corroborando com esses autores, Silva (2012) entende que, dentre essas 

metodologias diferenciadas está o “Estudo de Caso”, que é um método que tem como 

centro o aluno, onde os sujeitos aprendentes são estimulados a assumir os papéis de 

analistas e de tomadores de decisão. De acordo com o autor, as metodologias 

diferenciadas, que são fundamentais no desenvolvimento das competências, contribuem 

para que os alunos aprendam através da dúvida, do questionamento, deixando de lado 

seu papel receptor e se transformando no construtor do próprio conhecimento.  

Dentre as metodologias diferenciadas propostas por Silva (2012) para a 

construção das competências, destacam-se ainda os seguintes: aprendizagem baseada 

em resoluções de problemas (ABRP); jogos de empresas, portfólio e uso das novas 

tecnologias da informação e comunicação (NTIC). Merece destaque que esses métodos 

de ensino fazem parte da prática dos professores do curso analisado, conforme 

apresentado no Quadro 10 abaixo.  
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Quadro 10 - Metodologias diferenciadas e as atividades pedagógicas identificadas na pesquisa 

Metodologias diferenciadas 
propostas por Silva (2012) 

Atividades Didáticas 
Propostas no questionário da 

pesquisa 

Pontuação Frequente-
mente 

Algumas 
vezes 

Estudo de caso Estudos de casos 25 44% 50% 
Aprendizagem baseada em 
resoluções de problemas 
(ABRP) 

Atividade de geração de ideias 
para buscar a solução de um 
problema 

23 39% 50% 

Uso das novas tecnologias da 
informação e comunicação 
(NTIC) 

Atividades baseadas nas 
tecnologias da informação 

18 28% 44% 

Portfólio Atividades de portfólio 9 11% 28% 

Jogos de empresas 
Simulação empresarial / Jogos 
de empresa  

5 0% 28% 

Fonte: Elaborado a partir das definições Silva (2012) e dados da pesquisa 

 

Para Silva (2012), além de contemplar as metodologias diferenciadas, a 

abordagem por competências exige ações pedagógicas que valorizem a 

interdisciplinaridade e o trabalho por projetos. Neste sentido, tais ações foram 

contempladas no questionário da pesquisa e obtiveram os seguintes resultados: 

“Atividades interdisciplinares em parceria com outros professores” - 20 pontos, sendo 

22% utilizam “Frequentemente” e 67% “Algumas vezes” e “Desenvolvimento de 

projetos de aplicação prática”, com 18 pontos, sendo 28% “Frequentemente e 44% 

“Algumas vezes”. 

Diversas outras técnicas também vêm sendo utilizadas pelos professores 

universitários para dar suporte em suas disciplinas presenciais, como as propostas por 

Masetto (2003). Na visão do autor, para uso em aulas presenciais as técnicas disponíveis 

são: aulas expositivas mais dialogadas, debates com toda a sala, estudos de caso, ensino 

com pesquisa, ensino por projetos, desempenho dos papeis (dramatização), dinâmicas 

de grupo, leituras e recursos audiovisuais. Algumas delas também podem consideradas 

como métodos ativos, de acordo com a definição de Perrenoud (2013) já apresentada 

neste texto.  

Masetto (2003) ainda apresenta as técnicas que podem ser utilizadas em 

ambientes de aprendizagem profissional, como o estágio, visitas técnicas e excursões e 

as aulas práticas e de laboratório e aquelas destinadas aos ambientes de aprendizagem 

virtuais, como a teleconferência, o chat ou bate-papo, listas de discussão, correio 

eletrônico, internet, CD-room e powerpoint, entre outros. 

Para Gil (2013), além da aula expositiva, que é o mais antigo e ainda o mais 

utilizado método, o professor pode contar com outros métodos, ligados aos métodos 

ativos, como a discussões em classe, aprendizagem baseada em problemas, método de 
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caso, simulações, dramatizações e jogos. Em relação às atividades desenvolvidas fora da 

sala de aula, o autor cita as tarefas de leitura e de resolução de problemas, trabalhos 

escritos e de laboratório e a aprendizagem experiencial, como serviços comunitários, 

trabalhos de campo, treinamento de sensibilidade e oficinas educacionais. 

Em relação a algumas destas técnicas citadas, os docentes pesquisados de 

manifestaram da seguinte forma, como apresentado na Tabela 05:  

 

Tabela 05: Pontuação e frequência das atividades pedagógicas 

Atividades Pedagógicas Pontos 
Frequen-

temente 

Algumas 

Vezes 

Atividades de pesquisa 22 28% 67% 

Aulas em laboratórios 10 6% 44% 

Metodologias ativas inovadoras 10 11% 33% 

Visitas técnicas dirigidas 9 6% 39% 

Dramatizações preparadas pelos alunos 7 0% 39% 

Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa 

 

Quanto aos resultados da tabela acima, a única que obteve um resultado 

considerável quando comparado com as demais foi “Atividade de Pesquisa”, com 22 

pontos. Para Masetto (2010), essa técnica rompe com o sistema tradicional de 

transmissão de conhecimentos, possibilitando ao aprendiz se preparar para novos 

desafios que exigem criatividade e inovação.  

Por fim, cabe destacar que, de acordo com a revisão na literatura, considerando a 

prática docente, são diversas as alternativas possíveis para o desenvolvimento das 

competências profissionais no ensino superior, desde que as atividades didáticas estejam 

relacionadas com a resolução de problemas e com o desenvolvimento de projetos pelos 

alunos.  

Assim, as técnicas e as estratégias de ensino podem ser consideradas 

mecanismos facilitadores na relação professor – aluno e proporcionam as condições 

para o desenvolvimento das competências pelos discentes. Nesse sentido, o seu domínio 

pelo professor é fundamental no momento da escolha da atividade adequada de acordo 

com cada situação de ensino e aprendizagem. 

Diante dos resultados e informações apresentadas, pode-se concluir que os 

professores da instituição pesquisada possuem uma prática profissional marcada pela 

predominância de métodos tradicionais, porém alternados com métodos mais ativos. 
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Além disso, utilizam uma grande variedade de atividades pedagógicas em sala de aula. 

Nesse sentido, vale recorrer a Masetto (2010), quando afirma que as técnicas são 

instrumentos e, como tais, só podem ser compreendidas e utilizadas adequadamente 

quando relacionadas aos objetivos aos quais elas servem. Para o autor, existem muitas 

técnicas para dinamização das aulas no ensino superior e que parece lógico a 

necessidade de utilização de várias delas de forma a atender os objetivos pretendidos. 

Além disso, existe a necessidade de variar as técnicas de acordo com as características 

do grupo de aluno e também para oportunizar a motivação aos alunos. 

 

5.3.3 Métodos considerados mais eficazes 

 

Os professores também foram indagados sobre suas experiências com métodos 

de ensino/atividades didáticas que são consideradas por eles como altamente eficazes no 

processo de ensino-aprendizagem. Para isso, foi solicitado aos docentes que relatassem 

um desses métodos trabalhados em sala de aula. A pergunta foi apresentada no 

questionário da seguinte forma: em relação prática docente, relate sua experiência com 

01 método de ensino / atividade didática que você utiliza em suas aulas e que considera 

altamente eficaz no processo de ensino-aprendizagem. 

As repostas obtidas foram organizadas no Quadro 11, em seguida foram 

retiradas as ideias centrais e, por fim categorizadas em “método ativo” ou “método 

tradicional”. 

 

Quadro 11- Análise de conteúdo das experiências docentes com atividades didáticas 

RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS REFERENTES PERCEPÇÃO DOS DOCENTES 

Questão - Em relação prática docente, relate sua experiência com 01 método de ensino / atividade didática 
que você utiliza em suas aulas e que considera altamente eficaz no processo de ensino-aprendizagem. 
Sujeito Resposta Ideia Central 

(Método de ensino) 
Categorias 

S1 

Já usei uma versão adaptada do 
PeerInstruction, onde os alunos iniciam um 
trabalho em sala individualmente, 
posteriormente eles se reuniam em grupos e 
determinam a resposta do grupo. Ao final, os 
grupos apresentam as respostas que é 
confrontada com o gabarito. Os erros de um 
grupo são corrigidos e explicados pelos grupos 
que acertaram a resposta. 
Essa metodologia foi muito bem aceita pelos 
alunos. 

PeerInstruction Método ativo 

S2 
A utilização de estudos de casos através de 
textos e vídeos tem contribuído muito para o 

Estudo de casos Método ativo 
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processo de ensino-aprendizagem. Muitos 
alunos do curso de administração trabalham no 
comércio ou na prestação de serviços e 
desconhecem o formato, a estrutura e modelo 
de gestão utilizado pelas indústrias e vice e 
versa. Desta forma, a utilização meios 
audiovisuais contribuem para melhor 
entendimento e assimilação do conteúdo 
ministrado. 

S3 

Exercícios individuais para fixação dos 
conteúdos - No momento dos exercícios 
incentivo os alunos a auxiliarem uns aos outros 
para que a proximidade entre os pares seja mais 
uma forma de aprendizado. 

Exercícios individuais Método 
tradicional 

S4 

Ministro aulas práticas envolvendo a teoria 
com o mercado de trabalho. Divido os 
conteúdos entre os alunos e peço para que eles 
apliquem em algum caso verídico que já 
aconteceu no mercado. 
Por Ex. Avarias no Comércio Exterior, solicito 
que eles pesquisem os tipos de avarias e 
apresentem um caso real que já aconteceu com 
empresas no mercado. 

Estudo de Caso Método ativo 

S5 

Utilizo TBL e PeerInstruction com leituras de 
artigos científicos mesclando com trabalhos 
práticos aplicados. Acredito ser o melhor 
casamento de metodologias. 

TBL - Team-Based 
Learning 
 
Peer Instruction 

Método ativo 

S6 

Durante minhas aulas uma prática que vem 
dando certo é fazer a explicação do conteúdo 
logo após um pequeno vídeo relacionado. A 
proposta é trabalhar o conhecimento em grupo, 
para isso é necessário formar grupos que irão 
discutir após a exposição, sobre o conteúdo 
abordado. 

Debates em grupo / 
discussões em classe 

Método ativo 

S7 

As atividade relacionada com este curso são 
todas a distância, uma vez que minha disciplina 
é nesta modalidade. As aulas são gravadas 
semanalmente através de uma sala de 
videoconferência, onde os alunos podem 
participar ou assistir as aulas em outros 
horários. As atividades são realizadas via 
AVA. 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Método ativo 

S9 

A aplicação de exercícios individuais na 
disciplina em que atuo é de extrema 
importância, pois simula a prática do dia a dia 
de um administrador 

Exercícios individuais Método 
tradicional 

S8 

Inicia-se com definição de tema para pesquisa 
(normalmente na internet), leitura e análise 
crítica pessoal pelo aluno. A seguir uma 
discussão sobre os artigos por grupos em sala 
de aula. A seguir a elaboração de uma pequena 
síntese da discussão do tema pelo grupo e por 
fim a apresentação oral de um representante de 
cada grupo para a turma. 

Atividades de pesquisa 
 
Debates em grupo / 
discussões em classe 
 
Seminários 

Método ativo 

S12 Utilizar dos estudos de casos (cases) 
vinculados as aulas teóricas. 

Estudo de Caso Método ativo 
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S10 

Tenho utilizado seminários em grupo com os 
alunos e acredito que esse método é eficaz, pois 
trabalha a oralidade e faz com que eles 
busquem informações sobre o tema a ser 
abordado. Além disso, eles devem estudare 
dominar o tema para o momento da 
apresentação, o que faz com que eles estejam 
buscando informações e pesquisando até o 
momento da culminância. 

Trabalhos em grupo 
 
Seminários 

Métodos ativos 

S11 
Levar ao aluno o contraditório ou seja que 
opiniões formadas não devem ser dogmáticas. 

Não especificou Não especificou 

S13 

O desenvolvimento de trabalhos em grupos se 
torna eficaz, pois é possível trabalhar diversos 
temas, e cada aluno poderá explorar de forma 
individual e coletiva o assunto abordado. Além 
do incentivo a pesquisa e leitura. 

Trabalhos em grupos  
 
Atividades de pesquisa 

Método ativo 

S14 Debates em grupo 
Debates em grupo Método ativo 

S15 

A prática do TBL (Team basedlearning) tem se 
mostrado efetiva na retenção da atenção, 
participação e aprendizado dos alunos. Os 
alunos se mostram interessados na atividade 
que é até mesmo lúdica. 

TBL  - Team-
BasedLearning 

Método ativo 

S16 
Debates/Discussão 

Debates em grupo / 
discussões em classe 

Método ativo 

S17 

Apresentação de situação de organizações 
fictícias. Os alunos precisam analisar essas 
situações, apresentar um diagnóstico para a 
situação problema que consiste no uso das 
tecnologias aprendidas na disciplina 

Estudo de Caso Método ativo 

S18 
Discussões dos conteúdos compartilhados pelo 
whatsapp com mediação de um discente por 
aula permitindo aos alunos ausentes 
compartilhar e participar das aulas. 

Debates em grupo / 
discussões em classe 
 
Atividades baseadas nas 
tecnologias da informação 

Método ativo 

Fonte: respostas dos questionários e análise do pesquisador 
 

Na busca em dar mais objetividade à análise e discussão dos resultados, a partir 

da sistematização apresentada no Quadro 12, foi possível construir um quadro-resumo 

com as estratégias utilizadas pelos professores pesquisados, à quantidade de citações de 

cada uma e a classificação. 

 

Quadro 12 - Resumo das experiências docentes com atividades didáticas 

Estratégias citadas pelos entrevistados Número de 
citações 

Classificação das 
estratégias 

Debates em grupo / discussões em classe 5 Métodos ativos 
Estudo de caso 4 Métodos ativos 
Trabalhos em grupo 2 Métodos ativos 
TBL- Team-Based 2 Métodos ativos 
Seminários 2 Métodos ativos 
Peer Instruction 2 Métodos ativos 
Exercícios individuais 2 Método 

tradicional 
Atividades de pesquisa  2 Métodos ativos 
Atividades baseadas nas tecnologias da informação 1 Métodos ativos 
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Ambiente Virtual de Aprendizagem 1 Métodos ativos 
Fonte: respostas dos questionários e análise do pesquisador 

 

Como pode ser observado, foram citadas 10 atividades pedagógicas diferentes 

pelos docentes, sendo que 9 delas podem ser consideradas como estratégias ativas de 

aprendizagem. Ressaltando que cada professor poderia ter citado mais de um método de 

ensino, os “Debates em grupo / discussões em classe” foi a atividade com o maior 

número de menções, com 05 citações, seguido pelo “Estudo de Caso”, com 04 

citações.Vale destacar que, quanto a classificação das estratégias, 83% dos professores 

citaram em suas respostas alguma estratégia considerada como metodologia ativa.  

Além das atividades já apresentadas neste trabalho, outras 04 atividades 

didáticas foram citadas pelos professores, a saber: Seminários; Ambiente Virtual de 

Aprendizagem; Team-Based Learning (TBL) e Peer Instruction. Todas podem ser 

classificadas na categoria “método ativo”. 

Quanto à primeira, o seminário, para Masetto (2010), trata-se de uma técnica das 

mais comuns no ensino superior, estando presente no vocabulário dos professores e dos 

alunos. Consiste em um trabalho realizado em grupo com uma pesquisa inicial e a uma 

comunicação final, a partir de um relatório construído com os resultados de cada grupo. 

Para o autor, o seminário é:  

 
[...] uma técnica riquíssima de aprendizagem que permite ao aluno 
desenvolver a capacidade de pesquisa, de produção de conhecimento, de 
comunicação, de organização e fundamentação de ideias, de elaboração de 
relatório de pesquisa, de fazer inferências e produzir conhecimento em 
equipe, de forma coletiva. (MASETTO, 2010, p.111)  
 

Já em relação aos “Ambientes Virtuais de Aprendizagem” (AVA), esse são 

espaços de interação entre alunos e professores baseados na tecnologia e na internet. No 

curso estudado, de acordo com a resposta do docente, o AVA é utilizado para 

disponibilizar uma disciplina regular ao aluno, ou seja, um componente curricular 

obrigatório, por meio do ensino a distância. Para Masetto (2010), esta modalidade de 

aprendizagem a distância explora o uso de imagem, som, movimento de forma a atender 

as necessidades dos alunos em máxima velocidade, além de favorecer a aprendizagem 

em qualquer lugar e horário. Também, na visão do autor, coloca o professor e o aluno 

trabalhando e aprendendo juntos, interagindo por meio da tecnologia, de forma a 

atender os objetivos da aprendizagem.  
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Quanto aos métodos Team-Based Learning (TBL) e PeerInstruction, estes são 

considerados como estratégias ativas e inovadoras de aprendizagem. De acordo com 

Bollela et al. (2014) o TBL é uma estratégia pedagógica desenvolvida nos anos 1970 

nos cursos de administração. Consiste em atividade em sala de aula direcionada a 

pequenos grupos de alunos, podendo substituir ou complementar a aula expositiva. Para 

os autores, essa técnica tem sua fundamentação no construtivismo, onde o professor 

assume o papel de mediador da aprendizagem. Nela o estudante aprende com base no 

diálogo e na interação entre os seus pares, desenvolvendo as habilidades de 

comunicação e trabalho em equipe. Além disso, exige do aprendiz uma preparação 

prévia para as atividades em sala e atitudes favoráveis ao trabalho colaborativo.  

Em relação ao Peer Instruction ou a aprendizagem entre pares, Pinto et al. 

(2012) a considera como uma ativa de aprendizagem. De acordo com os autores essa foi 

proposta pelo Professor Eric Mazur da Universidade de Harvard com objetivo de 

promover o entendimento e a aplicabilidade dos conceitos, valendo-se da discussão 

entre os estudantes. Dessa forma, após a compreensão conceitual em uma área 

determinada, os alunos são levados a desenvolver suas habilidades para aplicá-lo nas 

situações práticas, ou seja, na realidade onde o profissional irá atuar. A metodologia 

consiste, basicamente, em projetar questões durante as aulas para que os alunos possam 

respondê-las por meio de dispositivos eletrônicos que operam por radiofrequência e 

permitem a compilação instantânea dos dados. Em seguida, o professor apresenta os 

resultados e abre a discussão entre os alunos, possibilitando assim a compreensão mais 

rápida dos conceitos.  

 

5.3.4 Relação teoria e prática 

 

Os métodos ativos de aprendizagem, que são essenciais na educação por 

competências, exigem uma ação prática do aluno. Como defende Perrenoud (2013), um 

saber deve possuir uma utilidade e uma pertinência prática. Para o autor, os conceitos 

são importantes para conhecer o sistema no qual se quer agir, assim, é preciso conhecer 

as situações concretas para agir sobre ela de forma racionalmente intencional. Por 

exemplo, no campo profissional deve se determinar o campo de atuação que os 

trabalhadores devem e querem controlar e isso demanda uma conceituação precisa das 

atividades. A partir deste ponto, o profissional deve estabelecer as práticas necessárias 

para uma intervenção racional no sistema.  
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Perrenoud (2013) argumenta que os conhecimentos, as capacidades e as 

competências são adquiridas durante a realização da própria prática. Nesse sentido, 

Zabala e Arnal (2010) afirmam que as metodologias para a educação por competências 

devem ser escolhidas de acordo com seu caráter procedimental do processo, ou seja, 

devem ser priorizados os métodos ligados ao saber-fazer, aqueles que permitem colocar 

em prática o conhecimento conceitual adquirido. Os autores criticam os métodos 

tradicionais, acusando-os de favorecer a dissociação entre a teoria e prática e por 

valorizarem mais os conhecimentos adquiridos por meio da memorização.  

Dessa forma, a formação profissional inicial e permanente com os métodos 

tradicionais se concentra na aprendizagem de alguns conhecimentos, que são os 

conteúdos das disciplinas que são claramente conceituais, ignorando as habilidades para 

o desenvolvimento da própria profissão e levando à desconexão da prática profissional. 

Zabala e Arnal (2010) defendem que a educação por competências deve promover o 

saber-fazer, apoiado pelos conhecimentos conceituais, corroborando com a proposta de 

Perrenoud (2013).  

Considerando a relação teoria e prática, apresentada por Zabala e Arnal (2010) e 

Perrenoud (2013) e os dados da pesquisa já apresentados, observa-se que há um 

equilíbrio entre a teoria e a prática na atividade docente, na visão dos docentes do curso 

pesquisado, pois a maioria (78%) deles afirma que trabalha a teoria e a prática de forma 

equilibrada e apenas 22% deles apontaram maior ênfase na teoria.  

Em resumo, mediante a análise realizada neste eixo, observa-se que os métodos 

de pedagogia tradicional são os mais utilizados no trabalho educativo dos professores 

do curso analisado, como aulas expositivas e exercícios individuais, porém todos os 

docentes afirmaram que utilizam algum método ativo de aprendizagem em algum 

momento de sua prática profissional. Além disso, os dados revelaram que a maior parte 

dos docentes tem como referência de eficácia na aprendizagem as experiências 

relacionadas com a metodologia ativa. Esses números são significativos e demonstram 

que os professores do referido curso estão, de certa forma, alinhados com o propósito da 

educação por competências e também com a metodologia de ensino sugerida nesta 

abordagem.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização das competências na educação tem suscitado enfáticas defesas ao 

redor do mundo, como também tem recebido críticas severas. A implantação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, referidas neste texto como DCN, trouxe novas 

perspectivas não somente para a organização dos currículos dos cursos superiores, mas 

principalmente, permitiu a cada curso rever seus procedimentos de ensino, suas relações 

com os conteúdos, com os alunos e com o mercado e, com destaque, colocou na agenda 

dos gestores a questão da formação de seus profissionais de ensino. Atualmente, as 

discussões em torno das DCN e, por extensão, do Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) 

concentram-se especialmente nas competências e habilidades que devem ser 

desenvolvidas pelos alunos no decorrer de cada curso. 

Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas na busca da compreensão das 

competências como uma abordagem pedagógica, bem como seus efeitos nos sistemas 

educacionais. Percebe-se uma crescente preocupação dos educadores em encontrar 

caminhos para combater o fracasso escolar, melhorar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem, a fim de proporcionar às pessoas condições para uma vida mais cidadã, 

de pleno direito.  

As leituras empreendidas para compreender o atual cenário da educação sob a 

lógica do neoliberalismo, de forma especial o ensino superior no Brasil, nível de ensino 

em que insere o objeto de estudo desta pesquisa, revelaram as mudanças que vêm 

ocorrendo no setor educacional nas últimas décadas e como elas têm exigido das IES 

novas estratégias de ensino e de organização. A educação superior, que é convocada a 

formar o trabalhador flexível, dotado de competências profissionais que atendam ao 

novo processo produtivo, tem como desafio a questão da formação do corpo docente 

para um novo processo de ensino e, consequentemente, o desenvolvimento de novas 

formas de realizar o trabalho educativo, agora, por competências.  

Deve-se considerar ainda que o Estado, que atua como o regulador do sistema, 

buscando atender as demandas da sociedade global e tecnológica, estabelece parâmetros 

de qualidade e controle, obrigando as instituições a uma adequação às novas regras para 

sobrevivência no mercado competitivo.   

Nesse contexto do ensino superior privado brasileiro, que é o setor com o 

maior número de matrículas no país, evidencia-se a crescente preocupação com a 

profissionalização docente, assim como a formação inicial e continuada de professores. 
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Como destacado na revisão da literatura, o mercado de trabalho tem esperado das IES a 

formação de profissionais que estejam preparados para essa nova realidade mundial, ou 

seja, pessoas que saibam agir na incerteza, de forma rápida e eficaz. Além disso, os 

egressos precisam ser flexíveis, dinâmicos, cooperativos e capazes de aprender a 

aprender. Assim, novas competências são inseridas no bojo da formação profissional 

universitária, cabendo as IES e a seus professores transformarem suas práticas a fim de 

atender essas novas demandas da sociedade.   

Nesse sentido, essa questão da formação do professor universitário tem sido 

objeto de inúmeros estudos e pesquisas nos últimos anos no Brasil, principalmente pela 

ausência dos saberes pedagógicos na formação inicial do docente no ensino superior, 

que acontece em cursos de bacharelado, em sua maioria. Além disso, os programas de 

pós-graduação, seja lato ou stricto sensu, também têm sido alvo de críticas pela 

ausência de conteúdos de formação de professor. Essa preocupação se acentua devido à 

complexidade da profissão docente, com o novo perfil dos alunos e outros fatores 

inerentes às transformações do ensino universitário a partir da década de 1990.   

Assim, diante do atual cenário do ensino superior no país, este trabalho buscou 

avaliar se os professores do curso analisado estão preparados para a docência diante da 

abordagem das competências a fim atingir o perfil do egresso delineado pelas DCN. 

Além deste objetivo, outros foram feitos, como a identificação das concepções dos 

docentes relativamente às competências, assim como o conhecimento dos mesmos sobre 

as DCN do curso. Outra questão estudada foi como a formação inicial e continuada 

interfere na prática docente e, consequentemente, no desenvolvimento das competências 

profissionais pelo egresso.  

A partir da análise dos dados e informações coletadas por meio dos teóricos 

mobilizados na discussão espera-se ter demonstrado que existe uma polêmica muito 

forte em torno da abordagem por competências na educação. Os fundamentos 

apresentados pelos teóricos, tanto daqueles que defendem o ensino por competências 

como daqueles que criticam, são muito consistentes retoricamente, independentemente 

da perspectiva que se posicionam. Entretanto, como não foram identificadas, neste 

estudo, pesquisas que apresentem resultados comprovados do valor positivo do ensino 

por competências, que sobreponha ou não ao ensino profissional, e nem este era o 

propósito desta pesquisa, cabe apresentar nessas considerações finais algumas 

constatações e novos questionamentos que este estudo proporcionou. 
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Em face aos resultados da pesquisa, verificou-se que, mesmo com a falta de 

formação inicial em formação pedagógica, a maioria dos professores conhece e utiliza 

as competências profissionais indicadas nas DCN do curso no planejamento de suas 

disciplinas. Além disso, possuem como referência de atividades pedagógicas eficazes 

aquelas relacionadas às metodologias ativas de aprendizagem, porém utilizam com 

maior frequência em suas aulas as técnicas tradicionais de ensino. Entretanto, todos os 

professores já fizeram uso de estratégias ativas de aprendizagem em algum momento de 

prática profissional.    

Na voz dos docentes pesquisados evidenciou-se que a percepção dos docentes 

sobre as competências não é consensual, sendo que, para alguns deles, ainda está 

associada apenas ao seu adjetivo, ou seja, ser competente ou possuir competência para o 

exercício profissional. Nesse aspecto, cabe destacar que entre os teóricos também não 

há um consenso em torno de uma única definição.  

Considerando o conceito das competências adotadas neste trabalho, a saber: “a 

capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de 

situações” (PERRENOUD, 2000a, p. 14), nenhum professor se expressou de alguma 

forma referindo-se à mobilização de conhecimentos cognitivos para resolver situações, 

porém aspectos importantes com o reconhecimento dos recursos individuais para a 

solução de problemas foram amplamente comentados pelos pesquisados.    

Essa falta de compreensão mais precisa sobre o conceito de competência pode 

ser atribuído ao que foi apontado na literatura, ligado ao caráter polissêmico do termo, 

que ainda está em construção quando empregado na educação. Além disso, ficou nítida 

a utilização das competências presentes nas DCN no planejamento das disciplinas e o 

alinhamento das práticas pedagógicas docentes com o propósito da abordagem das 

competências, até certo ponto.  

Na busca por respostas no transcorrer da pesquisa às questões referentes à 

articulação dos conhecimentos dos professores diante dos processos de formação com 

as suas práticas profissionais voltadas para o desenvolvimento das competências 

presentes do perfil do egresso desejado, suscitou-se a uma nova indagação: Como 

explicar os conhecimentos dos professores a respeito das competências profissionais e 

uma prática caracterizada por métodos ativos de aprendizagem, que são essenciais para 

o desenvolvimento das competências, uma vez que a grande maioria deles não possui 

formação inicial em docência? Até que ponto é a formação em disciplinas pedagógicas 

determinante na eficácia do ensino por competências? 
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Essa questão tem relevância na instituição pesquisada, considerando que o 

perfil docente é marcado pela presença da maioria de professores especialistas, de 

contrato de trabalho horista e ainda com vínculos profissionais além da docência. Além 

disso, deve-se ressaltar que as condições de trabalho da maioria dos docentes no ensino 

superior, inclusive do curso analisado, podem ser consideradas como precárias, uma vez 

que os horistas possuem mais de um vínculo empregatício, sendo que, em muitos casos, 

ainda trabalham em jornada dupla para conciliar outras atividades profissionais além da 

docência. 

Assim, de acordo com as análises realizadas, parece que a resposta a esta 

questão da aquisição dos saberes docentes para o eficaz exercício profissional está 

ligada aos processos de formação continuada e ao próprio desenvolvimento profissional 

docente. Os dados revelaram que professores buscaram atividades de formação 

pedagógica, como cursos de aperfeiçoamento profissional, ao longo de sua carreira. 

Além disso, destacaram tais atividades como importantes em seu desenvolvimento 

docente, demonstrando assim a valorização desse tipo de formação.  

A importância da formação continuada na promoção dos saberes docentes tem 

sido destacada na literatura e nas pesquisas em educação. No curso analisado essa 

atividade parece ter cumprido seu papel ao disponibilizar aos professores os 

conhecimentos referentes à formação pedagógica, incluindo os saberes específicos da 

abordagem das competências e os métodos ativos de aprendizagem.  

Nesse sentido, vale retomar Libâneo (2013) que entende a formação 

continuada como aprendizagem que se prolonga por toda a vida, sendo condição para a 

aprendizagem permanente e para o desenvolvimento pessoal, cultural e profissional de 

professores e especialistas. Para o autor, a formação continuada possibilita a 

reflexibilidade e a mudança nas práticas docentes, ajudando o professor a tomar 

consciência das suas dificuldades e também a encontrar soluções para os seus dilemas.  

Assim, diante dos resultados apresentados, acredita-se que a formação 

continuada tenha exercido um papel crucial no desenvolvimento profissional dos 

professores, uma vez que suas práticas pedagógicas estão, de certa forma, alinhadas aos 

objetivos da educação por competências, inclusive quanto aos métodos de ensino ativos 

e estratégias inovadoras da educação. Vale destacar que a transformação da cultura 

docente foi colocada por diversos autores como condição para que a abordagem 

educacional das competências prospere. Portanto, a formação continuada parece que 
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tem proporcionado as condições para que essa transformação ocorra, considerando os 

conhecimentos dos professores sobre o tema e suas práticas profissionais. 

Por outro lado, nesta análise dos saberes docentes para o exercício da profissão 

não se pode desconsiderar a história de vida e a trajetória profissional dos professores, 

como se esses fossem desprovidos de conhecimentos algum por não terem participado 

de programas de formação inicial de professores. Na literatura, quando se afirma que os 

professores universitários não possuem os saberes pedagógicos específicos da profissão, 

por serem bacharéis ou tecnólogos, ou por não terem cursado um curso de pós-

graduação específico para formação de professores, muitas vezes ignoram as 

experiências de vida que compõe o docente.  

Sabe-se que cada ser humano traz consigo uma bagagem cultural, social e 

política que o constitui. Além disso, os professores têm em sua identidade as 

experiências positivas e negativas na educação enquanto discente. Portanto, os saberes 

docentes não são construídos apenas pelas instituições formadoras, mas também pela 

própria formação social ao longo de sua vida. 

Quanto a esse processo de formação docente, é necessário considerar ainda os 

saberes adquiridos na própria prática profissional, que Tardif (2012) definiu como os 

saberes da experiência, ou seja, aqueles conhecimentos e habilidades que são adquiridos 

pelos professores no exercício de suas atividades. Na visão do autor, o professor é visto 

como um sujeito ativo da sua própria prática, que a aborda e a organiza a partir de suas 

vivências, história de vida, de sua afetividade e seus valores.    

Nessa concepção, o docente é considerado como um sujeito do conhecimento 

capaz de possuir e desenvolver teorias, conhecimentos e saberes da sua própria ação, ou 

seja, os professores possuem, utilizam e produzem saberes específicos em sua atividade 

pedagógica cotidiana, seja em sala de aula, nas atividades administrativas na escola, nas 

reuniões docentes, em contato com os seus pares ou em qualquer outra ação relacionada 

ao seu ofício. Portanto, os saberes docentes não advêm apenas da pesquisa, não estão 

todos prontos nos repertórios da ciência para serem ensinados nos cursos de formação 

inicial e continuada.  

Nesse sentido, pode-se concluir que os docentes universitários vão se 

construindo a cada dia por meio da reflexão a partir da sua prática e experiências 

profissionais. Os conhecimentos e experiências antes de se tornar docente, assim como a 

trajetória profissional na área em que se formou, aliada a sua bagagem como aluno, 
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ajudam na constituição desse professor, cabendo à prática reflexiva levar a uma ação 

consciente sobre a realidade da profissão.  

Assim, os resultados desta pesquisa vêm confirmar a importância dos 

processos de formação do professor no ensino superior, seja inicial ou continuada, para 

o exercício profissional da função docente. De forma especial, cabe destacar que a 

transformação das práticas docentes, em função de novas metodologias, como é o caso 

do ensino por competências, necessita de oportunidades e de um ambiente coletivo de 

aprendizagem propício onde possam compartilhar suas experiências e desenvolver um 

sentimento de pertencimento.   

Considera-se que é fundamental as IES proporcionarem essas condições ideais 

para o desenvolvimento profissional docente, o que implica, além de cursos de 

aperfeiçoamento pedagógico, que os gestores procurem integrar os docentes em todas as 

estruturas da instituição, praticando assim uma gestão participava com envolvimento 

dos professores no planejamento do curso e nos órgãos colegiados de representação 

docente, como colegiado de cursos, núcleos, comissões e conselhos universitários de 

ensino, pesquisa e extensão.   

Nesse sentido, pode-se concluir que as competências profissionais são uma 

abordagem pedagógica e esta deve ser valorizada porque representa possibilidades de 

transformação da cultura docente. Com os desafios que se impõem às instituições de 

ensino e aos professores, principalmente diante do novo perfil dos alunos, que são frutos 

da era digital, a educação por competências assume papel importante por propor uma 

alternativa aos docentes para mudança de suas práticas. Além disso, em tempos de 

neoliberalismo e de um sistema de produção flexível, baseado principalmente em 

tecnologia, o mercado de trabalho tem exigido novas competências dos cidadãos e a 

educação por competências representa um caminho viável para proporcionar tais 

competências às pessoas que estão inseridas nessa nova ordem mundial.  

Por outro lado, quanto às metodologias defendidas pelos autores para o 

desenvolvimento das competências em sala de aula, que são baseadas em estratégias 

ativas de aprendizagem, parece ser uma retomada do discurso da escola nova e também 

do construtivismo, quando defendem a criação de um ambiente de interação entre 

professor-aluno, proporcionando ao aprendiz condições de participar ativamente do 

processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo o saber-fazer. A diferença talvez 

esteja na seleção dos métodos ativos, uma vez que na abordagem das competências 
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existe uma defesa daqueles que trabalham com a resolução de problemas e propostas de 

ações para problemas reais.  

Quanto às contribuições deste estudo, espera-se que esta pesquisa possa 

contribuir para novas pesquisas educacionais e promover uma reflexão no meio 

acadêmico sobre a importância do professor no desenvolvimento das competências 

profissionais pelos estudantes, considerando seus objetivos pedagógicos e os métodos 

utilizados. Aos gestores educacionais das IES, deseja-se que esta pesquisa proporcione 

uma nova visão sobre os processos de formação continuada em andamento na 

instituição e sua contribuição para o aprimoramento dos processos de ensino-

aprendizagem. Já aos governos, espera-se que este trabalho possa contribuir na 

discussão sobre as políticas de formação de professores para o ensino universitário no 

Brasil.  

Nesse contexto, esta pesquisa evidencia que os professores são fundamentais 

no processo de ensino-aprendizagem e, muitas vezes, estão diante de situações precárias 

de trabalho, tanto pela formação quanto pelas condições de trabalho, o que dificulta o 

seu trabalho em sala de aula. Todavia, buscar formação adequada e assumir uma 

postural profissional é o mínimo que se espera de qualquer trabalhador que almeja 

reconhecimento social e melhores condições de trabalho, o que não pode ser diferente 

para o profissional professor. Por outro lado, cabe aos gestores e mantenedores 

educacionais assumirem suas responsabilidades, proporcionando as condições para os 

docentes exercerem sua função com dignidade, respeito e profissionalismo, para que 

estes, por sua vez, possam proporcionar aos estudantes condições de desenvolver as 

competências profissionais estabelecidas pelas DCN. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Memorial de Formação 

 

Aqui começa a história de um administrador 

O que se passa na cabeça de jovem de 18 anos? Sonhos, medos, desafios e uma vontade 
enorme de crescer profissionalmente. Em minha passava tudo isso e muito mais. 
Crescer na profissão era uma obsessão. Uma questão de auto-afirmação social e 
familiar. Foi assim a que minha carreira profissional foi se desenhando. Nasci e cresci 
dentro de uma empresa familiar de pequeno porte. Com a falta do pai deste muito cedo 
(faleceu quando tinha 02 anos), segui o exemplo de minha mãe e dos meus irmãos que 
viviam atarefados na administração da empresa que meu pai havia fundado pouco antes 
de partir. Neste contexto, a vontade de ser administrador cresceu, conforme cresciam os 
desafios do próprio negócio. Por tudo isso, acredito que a influência do pai e seu 
exemplo de bom administrador tenham influenciado em minha decisão profissional.    

A profissão professor começa a se revelar 

Porém, durante o curso, comecei a perceber que, como administrador, também poderia 
seguir por outros caminhos. Engajado nas atividades do curso, atuei como Consultor 
Júnior da Empresa Júnior da instituição. Foi uma excelente oportunidade para conhecer 
um pouco mais sobre a vida empresarial, desenvolver a capacidade de liderança e outras 
competências necessárias na profissão. Neste processo de descoberta, comecei a notar 
que tinha facilidade para ensinar e me sentia realizado quando estava em sala de aula. 
Então, decidi passar por uma experiência na docência. Assim propus à presidência da 
Empresa Júnior o oferecimento do curso de aperfeiçoamento aos alunos da própria 
instituição onde eu seria o instrutor. Para minha surpresa, mesmo sendo ainda um 
universitário, a turma encheu e lá fui eu: 

Aquela manhã foi difícil. Quando cheguei na sala e me deparei com tantos 
alunos, meus batimentos cardíacos foram a mil. Sudorese, dor de barriga, 
arrepios, nunca imaginei que seria tão difícil enfrentar uma sala de aula. 
Mas estava confiante. Havia me preparado para assumir aquele desafio. 
Concentrei e iniciei a aula. Com o desenrolar da mesma, notei a satisfação 
das pessoas que estavam ali, incluindo meus avaliadores (coordenador de 
curso, presidente da Empresa Júnior e colegas da turma da faculdade). 
Senti um enorme prazer em realizar aquilo que havia proposto. A ansiedade 
passou e satisfação predominou.  

Esse episódio marcou a minha vida e me mostrou o meu verdadeiro caminho: a 
docência.  
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A primeira oportunidade 

Assim que finalizei a faculdade, matriculei em um curso de pós-graduação em Gestão 
Estratégica de Marketing. Foi ali que iniciei a minha formação docente. O objetivo era 
realizar uma especialização em uma área específica para ingressar como professor em 
uma universidade.  

Em seguida, fui aprovado em um curso de Mestrado da universidade onde me formei. 
Comecei os estudos, como muitas dificuldades devido à imaturidade profissional, mas 
venci. Consegui finalizar os créditos e defender a dissertação. Porém, o curso não foi 
recomendado pela CAPES e, por este motivo, o diploma não foi expedido. Mesmo 
assim essa oportunidade permitiu que eu fosse contratado pela própria universidade 
onde me formei para lecionar no curso de graduação em Administração.  

Desta forma iniciei na docência no ensino superior onde atuo até hoje (15 anos se 
passaram). Nesta jornada me deparei com um desafio muito maior: como obter sucesso 
em minha profissão? Como ser reconhecido pelos gestores, colegas e, principalmente, 
pelos alunos? Como fazer o conhecimento trabalhado em sala ser um elemento de 
transformação na vida do aluno? Quais os critérios para ser avaliado como um bom 
professor? Essas questões me levaram a um caminho de formação que continua até hoje.  

Em busca de formação em docência 

Com disse anteriormente, mesmo antes de iniciar na profissão, eu havia buscado 
formação, até mesmo por ser pré-requisito para ingressar como docente na universidade. 
Porém, percebi que precisava aprofundar ainda mais na área da educação em busca das 
respostas das questões que me afligiam na profissão. Diga-se de passagem, além de 
profissão professor, também exercia um cargo na área comercial e de marketing em uma 
grande empresa da região. Assim, em busca dos conteúdos que credenciavam para o 
exercício profissional, cursei outra especialização em Gestão de Marketing. Foi uma 
excelente oportunidade para conhecer ainda de um conteúdo específico, o que me 
proporcionou também mais confiança para trabalhar com meus alunos na docência.  

Porém, as perguntas relacionadas ao processo de ensino aprendizagem ainda me 
martirizavam. A preocupação com os aspectos pedagógicos de sala de aula crescia cada 
vez mais. Desejava ser um professor ainda melhor e acreditava que a formação docente 
seria fundamental neste processo de desenvolvimento profissional. Assim, decidi cursar 
mais um curso de pós: Docência no Ensino Superior. Com certeza foi uma experiência 
única. Encontrei muitas das respostas que buscava. Compreendi que são muitos os 
saberes que os professores necessitam, além dos conhecimentos específicos da sua área 
de atuação. Porém, como todo processo de aprendizagem, descobri que muitas 
perguntas ainda permaneciam sem respostas e que apenas em minha experiência 
profissional poderia encontrá-las.  

Por outro lado, além da formação oficial, sempre procurei realizar os cursos de 
formação continuada de curta duração, seja na área de formação ou na docência. Assim, 
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fui para São Paulo realizar cursos de férias e participei nas próprias instituições cursos 
de capacitação oferecidos pela mesma.  

Desta forma, em 2013, percebendo a necessidade de mergulhar ainda mais na ciência da 
educação, decidi pelo Mestrado em Educação e estou me sentido realizado com esse 
passeio por este campo tão amplo da ciência.     

Experiência na área educacional  

O caminho de formação que escolhi me permitiu alcançar postos de trabalho que foram 
além daqueles imaginados no início da profissão. O desempenho em sala de aula 
possibilitou migrar para a área de gestão escolar, mas nunca abri mão do exercício 
docente.   

Em 1999 iniciei minha carreira no magistério superior na Unifenas. Inicialmente com 
uma disciplina de duas horas semanais. A partir deste momento, fui assumindo outras 
disciplinas e cheguei a lecionar 12 h/a na graduação daquela instituição, além da pós-
graduação. Passei pelo Núcleo Docente Estruturante de Curso (NDE) e desenvolvi 
inúmeros projetos de ensino e extensão.   

Na Fumesc iniciei em 2006. Já mais experiente e preparado. Os resultados logo 
apareceram. Fui o paraninfo da primeira turma do curso de Administração e o patrono 
da segunda. Permaneci vários anos como professor de graduação e hoje atuo apenas na 
pós-graduação.  

No UNIS comecei em 2003 e alguns anos depois assumi meu primeiro cargo de gestão: 
coordenador de curso. Hoje atuo como gestor de uma unidade de negócios da 
instituição. Essa experiência na gestão me permitiu entender a complexidade do 
processo educacional, que extrapola a sala de aula. Conhecer de projetos pedagógicos 
de curso, atividades de pesquisa e extensão, legislação e muitos outros aspectos que 
passam despercebidos pelos professores, principalmente por aqueles que não possuem 
os saberes docentes.    

O professor gestor hoje 

Hoje compreendo a educação de forma ampla e multifacetada. Sei que os saberes 
docentes são inúmeros e que a ciência da educação se desdobra em inúmeros caminhos, 
seja na sala de aula ou na gestão escolar. Porém, muitas daquelas dúvidas que tinha no 
início da carreira ainda permanecem e são elas que me fazem seguir em busca da 
formação e da reflexão em minha prática profissional. Afinal, o que seria dos 
profissionais sem dúvidas e a vontade de buscar as respostas? 
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ANEXO B - Instrumento de coleta de dados 

 

QUESTIONÁRIO PARA DOCENTES 

Prezado (a) professor (a):  

Também sou docente do Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS-MG e estou 
realizando uma pesquisa sobre o desenvolvimento das competências profissionais no 
Ensino Superior, a fim de concluir minha Dissertação de Mestrado em Educação.  

Por esta razão, solicito sua colaboração respondendo o questionário anexo, informando 
suas práticas no processo de ensino aprendizagem, assim como a caracterização do seu 
perfil docente. Sua opinião é fundamental para a realização bem sucedida desta 
pesquisa.  

Ressalto que o questionário é anônimo e suas respostas serão confidenciais. Por isso, 
peço que dê sua opinião com sinceridade, destacando seus métodos de ensino utilizados 
em sala de aula.  

Por favor, clique no link abaixo e responda as questões. O tempo médio de resposta é de 
10 minutos.  

Desde já agradeço a sua importante colaboração. 

 

Professor Pesquisador: 

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto  

 

FORMULÁRIO  
 
1. Sexo: 1. (  ) masculino  2. (  ) feminino 
2. Idade: _____________ anos 
3. Cursos em que leciona na 

instituição:___________________________________________ 
4. Tempo de vínculo no curso Administração: ____________ 
5. Tempo de vínculo na instituição:____________ 
6. Tempo de experiência no magistério superior:___________ 
7. Tempo de experiência profissional na área de formação inicial: 

________________ 
8. Regime de trabalho na instituição: 1. (  ) horista 2. (  ) parcial  3. (  ) integral 
9. Você exerce atividade docente em outra instituição de ensino superior? 1. (  ) Sim 

2. (  ) Não 
10. Em média, quantas aulas você leciona semestralmente ao magistério superior, 

considerando todas as instituições onde trabalha, caso seja mais de uma?  
1. (  ) até 04 aulas semanais  
2. (  ) de 05 a 12 aulas semanais  
3. (  ) 13 a 20 horas semanais  
4. (  ) mais de 20 h/a semanais 
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11. Além da docência, exerce outra atividade? 1.(  ) Sim 
Qual?_____________________ 2.(  ) Não  

 
12. Qual a sua formação? 

 

Formação Qual Curso? Ano de 
conclusão 

Graduação 
 

  

Especialização 
(Lato Sensu) 

  

Mestrado 
 

  

Doutorado 
 

  

Pós-
Doutorado 

  

 
13. Você participou de algum curso de aperfeiçoamento docente / formação 

continuada em docência no ensino superior nos últimos 3 anos (cursos de 
capacitação, extensão, aperfeiçoamento de qualquer modalidade e formato)? 
1. (  ) Sim 
2. (  ) Não 

 
14. (se SIM na Questão 13) Quantos cursos você acredita ter participado neste 

período? 
1.(  ) Até 05 cursos 
2.(  ) De 06 a 10 cursos 
3.(  ) Mais de 10 cursos 

 
15. Como você avalia a importância dos aperfeiçoamento docente / formação 

continuada para o exercício da docente no ensino superior?  
1.(  ) Muito importante 
2.(  ) Importante    
4.(  ) Pouco importante  
5.(  ) Nada importante 

 
16. Você participou de algum curso de aperfeiçoamento em sua área de atuação 

profissional nos últimos 3 anos? 
1. (  ) Sim 
2. (  ) Não 

 
17. (se SIM na Questão 16) Quantos cursos você acredita ter participado neste 

período? 
1.(  ) Até 05 cursos 
2.(  ) De 06 a 10 cursos 
3.(  ) Mais de 10 cursos 

 
18. Como você avalia a importância destes cursos de aperfeiçoamento em sua área de 

atuação profissional para o exercício da docente no ensino superior?  
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1.(  ) Muito importante 
2.(  ) Importante    
4.(  ) Pouco importante  
5.(  ) Nada importante 
 

19. O que você entende por uma COMPETÊNCIA PROFISSIONAL? Explique. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
 

20. Você conhece as competências profissionais estabelecidas nas Diretrizes 
Curriculares (DCN`s/MEC) do curso de Administração? 

1. (  ) Sim, conheço todas 
2. (  ) Sim, conheço em partes 
3. (  ) Desconheço as competências das DCN`s 

 
21. Você observa e/ou faz uso das competências profissionais estabelecidas nas 

DCN`s (MEC) do curso de Administração no planejamento da sua disciplina e/ou 
em sala de aula: 
1. (  ) Sim, utilizo 
2. (  ) Sim, mas apenas parcialmente 
3. (  ) Nunca utilizo no planejamento e/ou em sala de aula 

 
22. Com que frequência você utiliza as atividades didáticas abaixo relacionadas em 

sua disciplina? Utilize a seguinte escala: 
1 – Nunca 
2 – Raramente 
3 – Frequentemente  
4 – Sempre 
 

ATIVIDADES DIDÁTICAS UTILIZADAS 
NA DISCIPLINA 

FREQUENCIA DE USO 

Aulas expositivas, utilizando o quadro e/ou 
projetor multimídia 

(1) (2) (3) (4) 

Exercícios individuais para fixação dos conteúdos (1) (2) (3) (4) 
Atividades de leituras pelos alunos em sala (1) (2) (3) (4) 
Aulas dialogadas com a participação dos alunos (1) (2) (3) (4) 
Aulas em laboratórios (1) (2) (3) (4) 
Trabalhos em grupos (práticos e/ou teóricos)  (1) (2) (3) (4) 
Estudos de casos (1) (2) (3) (4) 
Debates em grupo / discussões em classe (1) (2) (3) (4) 
Dinâmicas de grupo (1) (2) (3) (4) 
Produção pelos alunos de mapas conceituais (1) (2) (3) (4) 
Simulação empresarial / Jogos de empresa  (1) (2) (3) (4) 
Dramatizações preparadas pelos alunos (1) (2) (3) (4) 
Visitas técnicas dirigidas (1) (2) (3) (4) 
Projetos de aplicação prática (1) (2) (3) (4) 
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Produção pelos alunos de blogs, sites, redes 
sociais etc.  

(1) (2) (3) (4) 

Atividades de pesquisa (em campo, internet, 
biblioteca etc.) 

(1) (2) (3) (4) 

Atividades interdisciplinares em parceria com 
outros professores 

(1) (2) (3) (4) 

Atividades de portfólio (1) (2) (3) (4) 
Atividade de geração de ideias para buscar a 
solução de um problema 

(1) (2) (3) (4) 

Atividades baseadas nas tecnologias da 
informação (softwares e sistemas, ambientes 
virtuais, fóruns de discussão etc.) 

(1) (2) (3) (4) 

Atividades de pesquisa na área científica e 
tecnológica (elaboração pelos alunos de projetos 
de pesquisa, artigos científicos etc.) 

(1) (2) (3) (4) 

 
23. Em relação prática docente, relate sua experiência com 01 método de ensino / 

atividade didática que você utiliza em suas aulas e que considera altamente eficaz 
no processo de ensino-aprendizagem.    
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________ 

 
24. Em sua prática docente, como você relaciona a teoria e a prática? 

1. (  ) Trabalho apenas a teoria 
2. (  ) Trabalho apenas a prática 
3. (  ) Trabalho mais a teoria e menos prática 
4. (  ) Trabalho mais a prática e menos teoria 
5. (  ) Trabalho a teoria e prática de forma equilibrada  

 

25. Como foi que, em sua trajetória profissional, você se tornou professor universitário? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________ 
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ANEXO C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 
Eu, Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, acadêmico do programa de Mestrado em Educação da 
Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVAS), juntamente com a minha orientadora, 
Profª Drª Neide Pena Cária, estamos fazendo um convite para você participar como 
voluntário da pesquisa intitulada: A formação docente para o desenvolvimento das 
competências profissionais pelos discentes no curso de administração: um estudo em 
uma IES do Sul de Minas.  
 
O objetivo da pesquisa é analisar a formação docente dos professores que lecionam no 
curso de Administração do UNIS-MG e avaliar a relação da formação com o processo 
de desenvolvimento das competências profissionais do administrador. Também é 
objetivo deste estudo é avaliar o grau de importância das competências docentes na 
visão dos alunos.  
 
A realização deste estudo permitirá refletir sobre a questão da formação docente e 
processo desenvolvimento das competências profissionais pelos discentes em curso 
superior brasileiro. Além disso, será possível avaliar a questão das competências 
docentes na percepção dos alunos.   
 
A coleta de dados se fará por meio de preenchimento de um questionário 
disponibilizado na internet com questões abertas e fechadas. Caso aceite participar desta 
pesquisa, enviaremos um link em seu e-mail. O tempo médio para preenchimento do 
questionário é de 30 minutos.  
 
Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo o(a) senhor(a): 
recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete 
qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, também, para o preenchimento 
do questionário não será necessário de identificar, além disso, suas informações serão 
utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto 
sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. 
 
A realização deste estudo não lhe trará conseqüências físicas ou psicológicas, podendo 
apenas lhe trazer, não necessariamente, algum desconforto mediante o preenchimento 
do questionário, porém serão tomados todos os cuidados para que isso não ocorra. 
Esclarecemos, ainda, que o(a) senhor(a) não pagará e nem será remunerado(a) por sua 
participação. 
 
Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir 
qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato, com algum dos 
pesquisadores ou com o Conselho de Ética em Pesquisa, que funciona em horário 
comercial (Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Faculdade de Ciências da Saúde “Dr. 
José Antônio Garcia Coutinho. Tel.: (35) 3449 2199, Pouso Alegre, MG). Contato do 
Pesquisador: Neide Pena Cariá – 35 8872 8472 / Luiz Gonzaga Ribeiro Neto – 35 8853 
3272 / professor@luizgonzaga.adm.br. 
 
O senhor(a) concorda em participar deste estudo? Em caso afirmativo, deverá ler a 
Declaração que segue abaixo, assinando-a no local próprio.  
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Termo de consentimento livre, após esclarecimento 
 
Declaro que fui informada(o) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e 
detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar 
novas informações e motivar minha decisão se assim o desejar. O professor pesquisador 
certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. Declaro que 
concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento 
livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
 
 

Pouso Alegre, MG,____ de _____________2014 
 
 

____________________________ 

Assinatura do participante 

 

RG: ___________________ CPF:___________________ 

 

  

____________________________             ______________________________ 

Pesquisadora Responsável    Pesquisador 
ProfªDrª Neide Pena Cária   Luiz Gonzaga Ribeiro Neto 
CPF 65553772672    CPF: 889.254.206.00 
Universidade do Vale do Sapucaí   Universidade do Vale do Sapucaí 
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ANEXO D - Autorização da instituição pesquisada 
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ANEXO E - Parecer do CEP - Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos 
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ANEXO F – Termo de Permissão para Publicação 

 

TERMO DE PERMISSÃO PARA PUBILICAÇÃO  

(cessão de direitos) 

 

 

 

Declaro, com este Termo, permitir a publicação da dissertação de minha autoria 

pela Universidade do Vale do Sapucaí, em versão eletrônica e (para fins de uso 

exclusivamente acadêmico) a ser disponibilizada no site oficial dessa Universidade.  

 

Título da dissertação: “Desafios da docência no desenvolvimento das competências 

profissionais no curso de graduação em Administração”  

 

 

Autoria: Luiz Gonzaga Ribeiro Neto  

 

 

Por ser verdade assino o presente Termo em meu nome.  

 

 

Assinatura: ________________________________________________  

 

 

Pouso Alegre, 08 de Julho de 2015. 


