
COMPETÊNCIAS DOCENTE NOS CURSOS TÉCNICOS: UM DESAFIO.

Patricia Capitani Cardoso[i]

Eixo Temático: Formação de Professores. Memória e Narrativas

Resumo: Este estudo tem como objetivo refletir sobre as competências necessárias aos docentes de cursos técnicos de nível médio. Um professor que comtempla um conjunto de competências pode melhor desenvolver
o processo de ensino e aprendizagem, contribuindo assim para um melhor preparo profissional do estudante, logo melhor colocação no mercado de trabalho. Para isso buscou-se uma revisão de literatura nos bancos de
teses e dissertações da coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES). O recorte temporal compreendeu os anos de 2008 – 2011 e teve os seguintes descritores: competências docente,
formação docente, egressos de cursos técnicos no mercado de trabalho. A metodologia qualitativa usada foi pautada na análise de conteúdo. Os resultados evidenciam que não há uma preocupação por parte dos
docentes em buscar conhecimentos didáticos pedagógicos e metodológicos, e tão pouco há estudos sobre as competências docente dos cursos técnicos de nível médio.

Palavras-chave: Competência docente. Formação de professores. Egressos de curso Técnico.

Abstract: This study aims to reflect about the necessary competences to teachers of middle level technical courses. A teacher who contemplates a set of competencies may develop the teaching and learning process
better, thus contributing to a better professional preparation of the student and also a better position in the labor market. For this we searched a literature review on the banks of thesis and dissertations of The Personal
Improvement of Higher Education coordination (PIHEC). The time frame understood the years of 2008 - 2011 and had the following descriptors: competences teaching, teaching formation, technical courses egresses in the
labor market. The used qualitative methodology was guided on content analysis .The results evidence that there isn’t a concern by the teachers in searching pedagogical and methodology didactic knowledge, besides that
there aren’t studies on the teaching competencies of mid-level technical courses.
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Introdução

A discussão sobre a atuação dos professores nos processos de ensino e aprendizagem não se encerra em um único estudo, pelo contrário, é uma problemática que vem se arrastando por décadas e parece não ter fim.
As práticas desenvolvidas em sala de aula apontam para uma dissociação entre a teoria e a prática, entre a formação acadêmica e as práticas cotidianas desenvolvidas pelos docentes.

Para que se possa melhor desenvolver o processo de ensino e aprendizagem, é mister um conjunto de competências pertinentes ao ser e fazer docente. Perrenoud (2000) elaborou um rol de competências com base em
um estudo realizado pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra desenvolvido no ano de 1996, elegeu-se as Dez Novas Competências para Ensinar. Nesta obra Perrenoud não
pretendeu descrever as competências do docente, mas vislumbrar possíveis e novas formas de olhar o ofício de professor, baseando-se nas atuais mudanças nos bancos escolares, contemplando a crescente
heterogeneidade e os avanços curriculares.

Cabrera e La Nasa (2008) e Chickering e Gamson (1987) também são estudiosos que apontam aspectos relacionados às práticas efetivas de ensino, ou seja, à práticas em sala de aula que podem proporcionar um
ensino eficaz. Tais domínios estão além do conhecimento específico, podem ser denominados como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que estão relacionadas diretamente com o fazer do professor
em sala de aula e desta forma refletem diretamente no desenvolvimento dos alunos.
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Assim, há uma relação muito forte entre a pessoa professor e o professor profissional, visto que nessa relação existe um conjunto de circunstâncias histórico sociais que é transformado em saberes práticos, e/ou em um
conjunto de práticas que constituem-se em ferramentas que nortearão as práticas dos docentes em sala de aula e fornecerão qualidade à essas práticas.

A profissão professor vem sendo discutida com um olhar “a mais” a partir da década de 1990. Com as mudanças, econômicas, sociais e tecnológicas, novas formas de trabalho surgem e assim novas formas de ensinar
são necessárias para acompanhar essas transformações.

Diante da complexidade das gerações do século XXI e das mudanças na educação, é importante que o professor esteja “alinhado” às novas formas de ensinar e aprender, por isso o grande desafio para os educadores e
para as instituições de ensino é a busca constante de atualização. Esta pode dar-se de diversas maneiras, entre elas, um conjunto de práticas necessárias à formação docente de modo a melhorar o processo de ensino e
aprendizagem, em extensão a formação do discente. Para tanto, o docente necessita ser o mediador de mudanças, mas para isso ele tem como desafio desenvolver as competências necessárias, para que suas práticas
educativas possam atender as necessidades dos alunos e da sociedade contemporânea.

Sob o olhar das competências, com foco na formação do docente dos cursos técnicos, este artigo apresenta na sequência uma análise realizada em dissertações disponíveis no Banco de Tese e Dissertações da CAPES.
O recorte foi realizado entre os anos de 2008 à 2011 e como descritores: Competências Necessárias ao Corpo Docente para o Curso Técnico de nível médio, Formação Docente e Colocação dos Egressos no Mercado de
Trabalho, com o objetivo de perceber que preocupações vem sendo dispensadas às práticas docentes nos cursos técnicos de nível médio.

Formação Docente para os Cursos Técnicos.

Com as exigências do mundo globalizado, com os progressos científicos e tecnológicos, ocorreu uma profunda mudança nos aspectos sociais, econômicos e profissionais. Com isso novos desafios são colocados para a
educação, e por isso se faz cada vez mais necessário o professor reinventar o seu ofício.

Até muito pouco tempo atrás bastava para ser professor de educação básica, se identificar com a profissão e ter a formação do ensino do magistério. A partir da década de 90, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação -
LDB Nacional-Lei nº 9.394/96 estabelece que para atuar na educação básica os professores terão que ter formação mínima de licenciatura plena de nível superior (BRASIL, 1996). Observa-se de acordo com o Artigo 62
da respectiva Lei, a relevância de uma formação voltada à docência.

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, oferecida em nível médio, na modalidade normal.

Além das exigências voltadas à formação do docente da educação básica o Parecer CNE/CEB nº 16/99 que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, diz que os
professores para atuarem na educação profissional necessitam ter conhecimento prático, ou seja, experiência na área de atuação e conhecimento teórico metodológico.

Pressupondo que este docente tenha, principalmente, experiência profissional, seu preparo para o magistério se dará em serviço, em cursos de licenciatura ou em programas especiais. Em caráter excepcional,
o docente não habilitado nestas modalidades poderá ser autorizado a lecionar, desde que a escola lhe proporcione adequada formação em serviço para esse magistério. Isto porque, em educação profissional,
quem ensina deve saber fazer. Quem sabe fazer e quer ensinar deve aprender a ensinar. (MEC, 1999, p. 35).

Ainda que necessário uma formação acadêmica para os docentes dos cursos técnicos, é o tempo aliado ao conhecimento que constrói os saberes, que servem de alicerce ao trabalho docente e contribui para formar a
identidade do trabalhador em educação. O saber ensinar não está ligado à simples transmissão de conhecimentos, mas ele está intimamente ligado à sua história de vida e a tudo que nela foi construído, família, escola e
sociedade.

Segundo Tardif (2010), os saberes dos professores não têm origem em uma única fonte, mas são saberes construídos ao longo de suas vidas e sua trajetória profissional.

Essa é uma realidade percebida nos cursos técnicos de nível médio, o professor traz para sala de aula saberes vivenciados em sua experiência profissional que não é de professor, ou seja, são profissionais que fazem
parte de organizações que não são escolas, exercem atividades como engenheiros, contadores, analista de sistemas, advogados, entre outros. Isso significa que são profissionais atuantes em outras áreas que não a
educação, mas que tornam esses saberes práticos adquiridos no mundo do trabalho, específicos da área de formação, em saberes ensinados em sala de aula, enquanto atuantes como docentes em cursos técnicos.

Portanto, profissionais atuantes em diferentes áreas atuam, também, como docentes sem uma formação específica para tal. Assim, além dos saberes práticos enquanto profissionais em áreas específicas, trazem saberes
que vivenciaram no inicio da vida escolar e enquanto alunos nos bancos universitários, que por sua vez são essas as relações de teoria e prática que norteiam o seu fazer pedagógico enquanto professores por exercício e
não por formação.

Essas práticas nos fazem refletir sobre os saberes construídos nessas relações. No ensino técnico grande parte dos docentes não tem formação pedagógica e sim formação específica nas áreas dos componentes
curriculares que lecionam, de forma que a falta de metodologias de ensino, podem refletir diretamente no desempenho dos alunos, pois lhes faltam estratégias de como melhor ensinar ao aluno.

Gauthier et al (1998) fala sobre um ofício sem saberes e saberes sem ofício. Segundo esses autores (1998) se construiu uma cegueira conceitual que prejudicou o processo de profissionalização do ensino passando este
a ser um ofício sem saberes no momento que se afirma que para ser professor basta conhecer o conteúdo, basta ter talento, bom senso, seguir a intuição, ter experiência e cultura. Por outro lado tem-se os saberes sem
ofício que corresponde a realização de práticas sem levar em conta a realidade pedagógica vivenciada nas salas de aula, fazendo do ensino uma mera reprodução de um conjunto de regras pré-estabelecidas.

As experiências de vida e a trajetória profissional têm papel fundamental na formação do professor, mas é muito importante salientar que a formação e o conhecimento pedagógico tem um valor essencial na constituição
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da profissão professor e na formação e desenvolvimento de seus alunos.

É muito comum no ensino técnico termos profissionais de diferentes áreas em sala de aula, e todos com domínio do conteúdo que será ministrado, sendo inquestionável o seu conhecimento específico, mas o que se
percebe é a dificuldade de construir e/ou desenvolver com os alunos esses conteúdos por falta de conhecimento pedagógico, tornado o processo de ensino e aprendizagem doloroso e muitas vezes traumático para o
aluno, pois esquecem os meios visando somente o fim, ou seja, muitos docentes preparam apenas para executarem tarefas ao invés de mobilizarem os alunos a construírem novos saberes e por vezes reinventarem suas
próprias práticas laborais.

Para Gauthier et al (1998) o professor se provem de um reservatório de saberes para dar conta da diversidade e dos requisitos impostos ao ensinar. Ele fala sobre o saber disciplinar, que são aqueles saberes construídos
por estudiosos sobre determinado assunto e que o professor precisa ter o domínio para ensinar. O saber curricular, elaborado por especialistas, o qual norteará o seu planejamento em sala de aula. O saber das ciências
da educação, diz respeito ao sistema educacional, ou seja, quais os órgãos que regulamentam sua profissão e como ele está amparado profissionalmente.

O saber da tradição pedagógica, como o próprio nome diz, como o ensinar foi construído ao longo dos anos, a forma de dar aulas está fixada e é o que guia o fazer dos professores, claro que muitas vezes transformado
pelo saber experiencial que é aquele construído ao longo de sua trajetória profissional e que está escondido dentro das salas de aulas, mas que ao se tornar público transforma-se no saber da ação pedagógica que é
aquele que se busca evidenciar, pois inúmeras práticas são difundidas em sala de aulas, mas não colaborando assim para a melhoria do ensino. “[...] enquanto esse tipo de saber não for mais explicitado, visto que os
saberes as ação pedagógica constituem um dos fundamentos da identidade profissional do professor”. (GAUTHIER et al, 1998, p. 34).

Diante dessas mudanças não só uma formação superior ao docente será necessária, mas sim uma formação com características à docência. Isso é pertinente, pois para acompanhar as transformações da sociedade, há
a necessidade de novos saberes e competências docente que venham responder as exigências e os desafios do mercado de trabalho, ou seja, competências capazes de contribuir para uma melhor formação discente.

Metodologia

A pesquisa bibliográfica utilizada neste estudo, baseou-se na abordagem qualitativa com o objetivo exploratório. Para entender os dados, optou-se pela análise de conteúdo de modo a melhor perceber os olhares e
significados que tem-se dispensado às competências docentes dos cursos técnicos.

Desse modo, o corpus desta pesquisa constituiu-se de 04 dissertações encontradas no banco de dados da CAPES a partir do descritor Competências Docente, compreendidas entre os anos de 2008 a 2011.

Os trabalhos foram analisados e categorizados da seguinte forma: estudos teóricos sobre Competências Necessárias ao Corpo Docente para o Curso Técnico de nível médio, Formação Docente e Colocação dos
Egressos no Mercado de Trabalho.

Resultado das Análises

Nas 04 dissertações encontradas, duas delas tiveram abordagem qualitativa e 2 quantitativa; quanto aos sujeitos participantes das pesquisas realizadas, 3 envolveram somente professores, e 1 teve professores e alunos
envolvidos. Apenas 1 dissertação apresentou o procedimento técnico utilizado que foi o estudo de caso e apenas 1 relatou como objetivo o estudo exploratório descritivo.

Das ferramentas utilizadas para a coleta de dados, duas das dissertações apresentaram o uso de entrevistas e 2 apresentaram o uso de questionários. Estas dissertações estão compreendidas no período dos anos 2008
à 2011, onde encontramos 1 defesa no ano de 2008, 1 no ano de 2009, 1 em 2010 e 1 no ano de 2011, o que causa ainda mais preocupação pois, parece não haver grande interesse em pesquisar sobre temas que
envolvam Competências Docente. Quanto à categoria administrativa de ensino,foram desenvolvidas as dissertações, tem-se 2 que foram desenvolvidas em programas de Pós-graduação de instituições públicas e 2 em
instituições privadas de ensino superior. E no que se refere à área de conhecimento apenas 1 dissertação é na área da Educação, 1 da Ciências Contábeis e 2 na Administração.

Nesse sentido, destaco as obras e as análises realizadas a partir dos resumos encontrados. A primeira intitulada Professor Iniciante: Desafios e Competências Necessárias ao Desenvolvimento da Carreira Docente de
Nível Superior e a Inserção no Mercado de Trabalho de autoria de Valéria Christina Parreiras Costa Bouzada (2008) que buscou conhecer os profissionais oriundos do meio empresarial e os motivos que os levaram à
docência. Analisou também as dificuldades encontradas no inicio da carreira e as competências necessárias para esse professor. Constatou-se que para inserir-se no mundo acadêmico é preciso ter uma boa rede de
relacionamento, network, e estar em constante atualização. Quanto às competências, o preparo teórico-metodológico foi destacado como principal deficiência nos profissionais que decidem tornar-se professores, pois na
sua grande maioria tem a docência como segunda opção de profissão e fonte de renda.

Adriana Fernandes de Vasconcelos (2009) em sua dissertação Professores em Ciências Contábeis: um estudo sobre as competências para o exercício da docência nos cursos presenciais no Nordeste Brasileiro
investigou as competências no corpo docente do curso de Ciências Contábeis das capitais da região nordeste. Os respondentes dos questionários foram predominantemente do sexo masculino, com idade média de 42
anos. O que chamou atenção foi que mais de 50% do corpo de professores não tem como principal atividade profissional o trabalho como professores, mas mais de 50% possui formação de mestres na área contábil.
Quanto as competências algumas necessitam de maior atenção, em especial a didático-pedagógico, ou seja, uma dedicação maior por parte dos docentes, pois essa competência, segundo a autora, reflete diretamente
no processo ensino-aprendizagem.

No trabalho intitulado Demandas e Competências nas Práticas Docentes no curso de Administração de Empresas – Bacharelado de Sergio Luis Conti (2010) foi analisado o preparo dos professores do curso de
Bacharelado em Administração para o exercício da docência, através de entrevistas com 30 professores desse curso. Constatou-se que grande parte dos docentes entrevistados tem dificuldades na organização
pedagógica e não existe preparo de ações metodológicas de ensino, observou-se também que desconhecem os documentos legais que norteiam a instituição.

E a última dissertação analisada foi o Mapeamento de Competências Docentes: estudo entre acadêmicos de administração de Marcio Sampedro Ramos (2011) o qual mapeou as competências docentes do curso de
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Administração da Universidade Federal de Santa Maria-RS, na percepção de professores e alunos. A pesquisa teve como base os estudos de alguns teóricos que definiram algumas competências e a partir delas
construiu-se um questionário que foi aplicado com 226 discentes e outro para 27 docentes. As respostas destes questionários apontaram para valorização da mesma competência: a falta de domínio do conteúdo a ser
ministrados aos alunos, ou seja, tanto os discentes quanto os docentes valorizaram o domínio da área de conhecimento como competência fundamental no desempenho da docência. Isso mostrou a consonância que
existe entre as necessidades de ambas as partes, e há uma real urgência em corrigir e aprimorar essa competência, pois a falta desta reflete diretamente na aprendizagem dos alunos.

Considerações Finais

Percebeu-se nessas análises que não temos nenhum estudo acerca do tema competências ao corpo docente dos cursos técnicos, apenas para cursos superiores. Nos estudos analisados percebemos que sob a ótica das
Competências Docente, o maior problema apontado refere-se à falta de metodologias de ensino e domínio didático pedagógico, isso se deve pela formação específica na área de atuação e a falta de formação
pedagógica, pelo pouco de tempo de atuação em sala de aula e por deixarem como segunda opção profissional a docência.

Observou-se que os estudos sobre competências parece não ser uma preocupação da área da Educação, pois apenas 1 dissertação está dentro do curso de Pós-Graduação em Educação, e mesmo assim este estudo
busca as demandas e competências docentes do curso de Administração de Empresas.

Constatou-se que nenhum estudo está voltado para a escuta dos egressos, e sim apenas aos docentes e discentes, mas se o objetivo é identificar as competências necessárias, é mister o olhar dos egressos, pois eles
são quem estão já posicionados no mercado de trabalho sofrendo as exigências do mundo laboral, então ninguém melhor do que eles para dar a direção para um melhor preparo e formação à esses docentes, sendo
assim essa breve revisão nos motiva a desenvolver uma pesquisa que busque perceber quais são as competências necessárias aos docentes atuantes nos cursos técnicos de nível médio, capazes de contribuir para
melhor desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem junto aos alunos de modo que estes sejam melhor preparados para o mercado de trabalho.
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ANEXO I – Levantamento das Dissertações
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DISSERTAÇÕES AUTOR TÍTULO INSTITUIÇÃO ANO EST.
Reg. ÁREA METODOLOGIA ALUNOS/

SUJEITOS EGRESSOS ENFOQUE PALAVRAS
CHAVES

1

Valéria
Christina
Parreiras
Costa
Bouzada

Professor
Iniciante:
Desafios e
Competências
Necessárias ao
Desenvolvimento
da Carreira
Docente de Nível
Superior e a
Inserção no
Mercado de
Trabalho

Universidade
Fumec 2008 MG Administração

Qualitativa

entrevistas
docentes

dificuldades
encontradas
pelos docentes
em início de
carreira para
se inserirem
no mercado de
trabalho e
sobre as
qualificações
necessárias
para o bom
desempenho
da docência
no ensino
superior.

Competências;
Docência;
Educação;
Carreira.

2
Adriana
Fernandes
de
Vasconcelos

Professores em
Ciências
Contábeis: um
estudo sobre as
competências
para o exercício
da docência nos
cursos
presenciais no
Nordeste
Brasileiro

Universidade De
Brasília -
Contabilidade -
Unb - Ufpb -
Ufrn

2009 DF Ciências
Contábeis

Quali

Exploratório
descritiva

questionário

267
professores

identificar as
competências
existentes nos
professores
dos cursos de
Ciências
Contábeis

Competências,
Professores,
Nordeste.Ciências
Contábeis.

3 Sérgio Luis
Conti

Demandas e
Competências
nas Práticas
Docentes no
curso de
Administração
de Empresas -
Bacharelado

Universidade
Cidade De São
Paulo

2010 SP Educação

qualitativa e o
procedimento de
pesquisa foi a
entrevista

trinta
professores do
curso de
Administração

investigar
“se” e “como”
os professores
de um Centro
Universitário
vêm se
preparando
para o
exercício de
tal função

formação de
professores;
ensino superior;
competência

4
Marcio
Sampedro
Ramos

Mapeamento de
Competências
Docentes: Estudo
entre acadêmicos
de
Administração.

Universidade
Federal De Santa
Maria

2011 RS Administração

Quantitativa

Descritivo

Estudo de caso

questionário

discente (226
respondentes)
e outra
docente (27
respondentes)

mapeamento
das
competências
docentes do
curso de
Administração
da UFSM na
percepção de

Competências
docentes. Curso
de
Administração.
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alunos e
professores
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