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Resumo : As grandes mudanças ocorridas no cenário educacional devido à 
velocidade com que se tem acesso atualmente às informações requerem novas 
exigências na atividade docente. Por isso, o professor deve estar preparado para 
desempenhar com eficiência e de forma contextualizada sua profissão. Esta 
pesquisa objetivou analisar a formação continuada no ensino superior como 
ferramenta para o desenvolvimento das competências e habilidades tecnológicas e 
pedagógicas. O aspecto metodológico foi fundamentado pela abordagem qualitativa, 
utilizando-se dos métodos hermenêutico, associados à técnica da análise de 
conteúdo. 
 
Palavras-chave : Formação continuada. Competências. Habilidades. 
 
Resumen : Los grandes cambios ocurridos en el escenario educativo debido a la 
velocidad con que se tiene acceso actualmente a las informaciones requieren 
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nuevas exigencias en la actividad docente. Por eso, el profesor debe estar 
preparado para desempeñar con eficiencia y de forma contextualizada su profesión. 
Esta investigación objetivó analizar la formación continuada en la enseñanza 
superior como herramienta para el desarrollo de las competencias y habilidades 
tecnológicas y pedagógicas. El aspecto metodológico fue fundamentado por el 
abordaje cualitativo, utilizando los métodos hermenéutico, asociados a la técnica del 
análisis de contenido. 
 
Palabras clave : Formación continuada. Habilidades. Habilidades. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A maioria das áreas do conhecimento humano e a execução dos mais 

diversos serviços de que a população necessita estão submetidas a informações 

que são oferecidas pelas instituições educacionais. Então, é natural a cobrança por 

qualidade da educação.  

Embora a qualidade do ensino deva também ser examinada em um contexto 

mais amplo do que o da sala de aula, ainda que a remuneração do docente seja 

excelente, se o professor tiver uma formação deficiente, certamente haverá um 

ensino de baixa qualidade. 

Dessa forma, há coerência ao se colocar sob o manto da formação 

continuada a política pública responsável por oferecer ao professor o suporte para o 

exercício da sua prática pedagógica.  

Diante do entendimento de que a formação continuada visa também ao 

desenvolvimento do professor como pessoa e profissional, diversos estudos 

referentes a questões universitárias têm sido elaborados, sobretudo acerca da 

construção dos saberes docente e do seu papel no contexto atual. 

Assim, a atividade docente no ensino superior, cuja qualificação se encontra 

nos cursos de graduação, passa por transformações na própria maneira de 

conceber a formação profissional. Consequentemente, essa formação passou a ser 

alvo de atenção, uma vez que o conhecimento ali produzido se constitui no novo 

jeito de se pensar e agir na dinamicidade do espaço universitário. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Competências e habilidades docentes: caracterís ticas 

 

Do ponto de vista da organização curricular, as questões que envolvem a 

atividade pedagógica no ensino superior vêm sendo alvo de intenso debate, 

principalmente, quanto à formação do professor que deveria encorajá-lo a ser um 

agente de mudança. Disciplinas em cursos formativos, principalmente no ensino 

superior, são ministradas de forma estanques e dissociadas, sem conexão com 

outras disciplinas ou áreas afins. 

De acordo com Japiassu (1979), deficiências podem ser constatadas na 

formação de profissionais do nível superior, devido aos currículos de diversos cursos 

se fecharem em suas áreas específicas de conhecimento, sem chance de ocorrer o 

fenômeno da interdisciplinaridade, que dá vazão a reconstrução de diferentes 

saberes. Tema que tem sido motivo de acirrados debates. 

O motivo pelo qual ocorrem debates acirrados no meio acadêmico sobre o 

tema da formação deve-se, na percepção de Pimenta e Anastasiou (2014, p. 218): 

 

Ao fato de a maioria dos professores da educação superior ter nos seus 
cursos de formação uma formação pautada pela visão moderna do 
conhecimento. Derivada da especialização, cada disciplina é cursada em 
função de si mesma, sendo assim avaliadas, sem haver um entrelaçamento 
curricular das disciplinas. 

 

A construção do conhecimento por meio de saberes desconectados, 

descontextualizados afeta, certamente, o desenvolvimento cognitivo do educando. O 

desafio da prática educativa na atualidade é superar a fragmentação das disciplinas 

e inseri-las no âmbito da prática multidisciplinar, atribuindo-lhes significação numa 

perspectiva global.  

Cursos formativos podem desenvolver competência e habilidades as mais 

diversas possíveis. Na visão da fragmentação das disciplinas, cabe ao aluno tirar 

suas conclusões e aplicar toda a teoria estudada nas diferentes disciplinas. Essa 

fragmentação conduziu à chamada especialização, a despeito da perda de visão de 

totalidade e unicidade, que diz respeito à conexão entre o ontem e o hoje, que, na 

verdade, se resume ao pensar a atitude anterior. 
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É durante a práxis que o docente vivencia sua prática e se conscientiza que é 

sujeito/participante que tem suas peculiaridades próprias no ato de se expressar. 

Embora seja importante saber o que deve fazer e como, mais importante 

ainda é saber por que fazê-lo. Daí a importância da habilidade docente voltada para 

a teoria e a prática, característica semelhante a um termômetro que dá noção ao 

professor do que ele faz bem e como agir para melhorar ainda mais a sua prática, 

até porque o conhecimento se dá não apenas pela razão, mas pelo diálogo dela com 

o sensitivo, com o emocional. 

Na visão de Souza (2013), toda práxis pedagógica requer um método 

concreto e dialógico. Concreto porque deve partir da realidade e não pode ocorrer 

no vazio, dialógico porque vai da realidade à conscientização acerca da realidade. 

Estar ciente da realidade que nos cerca já é um bom começo. Saber por que 

e para que se aprende também. É nesse tripé que se dá a práxis, que motiva e 

incentiva ao desenvolvimento e à aprendizagem. 

Para isso, faz-se necessário: 

 

Um professor que forme com seus alunos um grupo de trabalho com 
objetivos comuns, que incentive a aprendizagem mútua, estimule o trabalho 
em equipe, a busca de solução para problemas em parcerias, acredite na 
capacidade de seus alunos aprenderem com os colegas - o que é mais fácil 
do que aprender com o professor. (MASETTO, 2015, p. 36). 

 

Um professor que motiva o aluno a realizar suas pesquisas e cria condições 

contínuas de feedback entre aluno e professor é considerado um profissional que 

exerce a competência e é consciente da sua participação no processo educacional. 

Tem a ver com competência a ser desenvolvida na formação continuada. 

A ênfase na construção de competências, como ponto básico para a 

capacitação docente, leva-nos a entender o saber plural, multidisciplinar como base 

e apoio do desenvolvimento de competências. 

Competência docente tem a ver com tomada de decisão em situações 

inusitadas, com saber ouvir, refletir, considerar fatos concretos e buscar solução 

para o momento.  

 

Entende-se por competência como uma capacidade de agir reflexiva e 
eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em um conjunto 
articulado e dinâmico de conhecimentos, saberes, habilidades, esquemas 
mentais, atitudes e posturas. (PERRENOUD, 2001, p. 71). 
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Além de saber tomar decisões, o docente precisa mobilizar recursos para 

atingir suas metas de trabalho, ter uma postura ética e profissional clara e definida, 

associando diversos conhecimentos para a sua prática. Nota-se que competência se 

associa ao trabalho em equipe, à atividade compartilhada, jamais de forma única e 

isolada. 

Pode-se entender competência e habilidade demonstradas da seguinte forma: 

uma criança com sede, ao ver a água no copo saberá que ela deve levá-lo à boca 

para beber a água e matar a sede (isso é habilidade). É algo inato ao seu ser, a 

criança o faz por extinto. Mas se ela tiver que pegar a água para beber do filtro, por 

exemplo, terá que ter a habilidade de abrir a torneira do filtro e aparar a água (isso é 

competência). 

O conceito de competência pedagógica adota também uma perspectiva 

intercultural crítica, que busca a preparação para a conscientização da pluralidade 

cultural da realidade em que se insere.  

Os contextos e as condições diferenciadas de trabalho dos professores nas 

instituições de ensino superior interferem na construção da sua identidade. Um 

importante aliado dessa formação da identidade profissional é o processo de 

capacitação docente, que auxilia na atuação requerida no contexto escolar.  

A identidade profissional docente se vincula às suas próprias experiências de 

vida, às múltiplas relações sociais e de trabalho que são compartilhadas, pois como 

afirma Pimenta e Anastasiou (2014, p. 118): “É preciso reconhecer na profissão 

docente sua especificidade epistemológica diferente da de outras profissões: plena 

de saberes próprios, construídos também em situações e dimensões éticas.” 

Nessa lógica, a capacitação profissional é um excelente instrumento para 

desenvolver competências tanto tecnológicas quanto pedagógicas.  

Entende-se por competência: “A capacidade de agir reflexiva e eficazmente 

em um determinado tipo de situação, apoiada em um conjunto articulado e dinâmico 

de conhecimentos, saberes, habilidades, esquemas mentais, atitudes e posturas.” 

(PERRENOUD, 2001, p. 74). 

Ser competente diante de uma situação-problema, de acordo com essa visão, 

é saber mobilizar recursos e comportamentos disponíveis para serem utilizados em 

pontos estratégicos da situação, a fim de possibilitar a tomada de decisões 

adequadas ao enfrentamento de uma determinada situação. 
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A ênfase na construção de competências, como ponto básico para a 

capacitação docente, leva-nos a entender o saber plural como alicerce do 

desenvolvimento de competências.  

Por isso, para enfrentar tais desafios do novo século, competências 

importantes estariam centradas não só na criatividade, mas também na capacidade 

de buscar, relacionar e integrar fatos e informações que poderiam tornar sua 

contribuição mais eficaz. 

 

Atualmente define-se competência como aptidão para enfrentar um conjunto 
de situações análogas, mobilizando de uma forma correta, rápida, 
pertinente e criativa múltiplos recursos cognitivos: saberes, capacidades, 
informações, valores, atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de 
raciocínio. (PERRENOUD et al., 2002, p. 19). 
 

Além de o docente ter competência profissional ele precisa saber tomar 

decisões, ter uma postura ética e profissional clara e definida, associando diversas 

dimensões para o exercício de suas funções. Competência também se associa ao 

trabalho em equipe. 

O conceito de competência pedagógica busca a conscientização da 

pluralidade cultural da realidade em que se insere. É realizado com conceitos 

teóricos e contextualização desses conceitos entre competências tecnológica e 

pedagógica.  

A seguir apresenta-se uma categorização de saberes e habilidades com base 

nas competências docentes, baseadas em Perrenoud (2000) e Pimenta (2012): 

a) Os saberes teóricos são entendidos como fundamentação teórico-

conceitual e metodológica das diversas áreas da educação; 

b) os saberes técnicos podem ser entendidos como ações metodológicas, 

tecnológicas e operacionais, vinculados aos conhecimentos teórico-conceituais,  

c) os saberes práticos envolvem conhecimentos prévios, advindos da história 

de vida e da experiência cotidiana; 

d) as habilidades interpessoais se expressam por relacionamentos sociais 

coletivos em compartilhamentos e socialização de saberes; 

e) as habilidades pessoais, são características individuais onde o docente 

reflete sobre conhecimentos e novos pontos de vista; 

f) as habilidades éticas constituem-se na intersubjetividade das relações, que 

desenvolve a sensibilidade e exercita a tolerância e a solidariedade; 
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g) as habilidades estéticas são capacidades de potencializar a imaginação e a 

criatividade como processos psicológicos favoráveis à atuação docente. 

A cada competência principal, muitas vezes, segundo Perrenoud (2000) 

existem algumas competências mais específicas, que são, de certa forma, seus 

componentes principais. Por exemplo, a competência “administrar a progressão da 

aprendizagem” mobiliza outras competências menores, como, por exemplo, 

conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às possibilidades 

dos alunos. 

Observa-se que a classificação de competências a partir de seu valor de uso 

e do contexto em que são demandadas é uma importante ação que pode ser 

utilizada, sobretudo por docentes universitários, na atividade pedagógica. Contudo, 

segundo Perrenoud (2000), “não se pode esquecer que as competências não são 

elas mesmas saberes, mas mobilizam, integram e orquestram tais recursos.” 

Por meio da formação continuada permite-se aos profissionais da educação 

um aporte teórico consistente para subsidiar não só a prática pedagógica, mas 

também ajudá-lo a construir a argumentação conceitual-metodológica coerente e 

segura durante sua jornada de trabalho. 

Pretende-se, através da educação por competências, saberes e habilidades, 

sejam tecnológicas, sejam pedagógicas, sejam metodológicas, permitir ao educando 

refletir quanto ao novo paradigma proposto para a formação da sociedade em seus 

avanços científicos e tecnológicos. 

Assim, entendendo-se a universidade como instituição educativa cuja 

finalidade é o permanente exercício da crítica sustentada pelo ensino, pela pesquisa 

e extensão, é na produção do conhecimento que ela se sustenta, pois ao mesmo 

tempo em que a universidade gera saberes, incluindo aí as competências e 

habilidades, ela se incumbe de reexaminá-los, atualizá-los e transmiti-los à 

sociedade. 

 

2.1.1 Conceitos de Perrenoud: foco nas competências 

 

As antigas marcas de uma universidade caracterizada pela reprodução do 

conhecimento e moldada pelo tecnicismo ainda estão presentes nas universidades, 

voltadas mais para o ensino do que para a pesquisa.  
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Entende-se que a prática docente nos dias atuais não mais pode ser moldada 

nas perspectivas tradicionais de ensino, com base na memorização e na repetição 

do conhecimento, sem dar abertura à criticidade do aluno. Esse não mais pode fazer 

parte do perfil do docente nos tempos atuais.  

Assim sendo, há necessidade de uma formação continuada que dê condições 

ao professor de participar efetivamente do processo educacional, que sofre 

constantes mudanças.  

Os cursos de formação continuada, segundo Perrenoud (2002, p. 22):  

 

Geralmente são curtos e fragmentados. Além de curtos e não terem uma 
continuidade, essas ações geralmente têm à frente profissionais de fora da 
região que, por não conhecerem a realidade local, acabam produzindo um 
tipo de ação distanciada da realidade dos professores. 

 

A necessidade de desenvolver a liberdade intelectual do professor, 

motivando-o e estimulando sua interação social deveria ser a tônica desses 

processos formativos. O ideal é que esses cursos visassem atender aos anseios da 

comunidade e às necessidades dos docentes, mudando sua concepção de mundo. 

Ensinar é também estimular o desejo de aprender sempre. 

A prática docente lida necessariamente com o fator humano e por isso 

mesmo produz saberes que podem ser desenvolvidos para a aprendizagem. É 

prudente refletir sobre o papel dos processos educativos e não os reduzir à 

dimensão cognitiva. Somos formados a partir desses processos educativos, que nos 

trazem influências, pois possuímos história de vida, sonhos e perspectivas 

diferenciadas.  

Competência vai além da mobilização de saberes, somando-se a isso a 

reflexão sobre a ação. É comum confundir-se competência com habilidade. Com um 

exemplo simples pode-se visualizar essa diferença: uma criança recém-nascida 

quando mama no peito da mãe, está manifestando habilidade, porque não foi 

treinada para isso. Simplesmente ela sentiu necessidade e sugou o leite da sua 

mãe, por extinto. Mas quando ela cresce e quer tomar água do filtro, por exemplo, 

tem que aprender a manejar a técnica de abertura da torneira para que dali saia 

água. Isso é competência. 
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Na concepção de Perrenoud (2000, p. 7) competência é “uma capacidade de 

agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, 

mas sem limitar-se a eles.” 

Quantas vezes os professores não são pegos de surpresa ao se depararem 

com problemas que fogem ao ensino tradicional? Nesse momento o que vem à 

mente do professor são recordações de situações passadas semelhantes às que 

foram dadas a um determinado problema. A resposta advém de experiências e 

bagagens profissionais anteriormente vividas, o que só é possível mediante reflexão 

sobre o acontecido. 

Contudo, esse comportamento não pode se dá por condicionamento 

completo, mas por reconstruções pedagógicas que ocorrem durante a vida 

profissional. Cada ação é suprimento para a reflexão, que se transformará numa 

nova ação, ação-reflexão-ação, e assim sucessivamente.  

Utilizamos esses conhecimentos e fazemos associações no momento em que 

lançamos mão da prática, pois, segundo Perrenoud (2002), “é na possibilidade de se 

relacionar os conhecimentos prévios e os problemas que se reconhece uma 

competência.” 

Quanto à profissionalização do professor, tem-se que: 

 

A competência ao mesmo tempo em que mobiliza a lembrança das 
experiências passadas, livra-se delas para sair da repetição, para inventar 
soluções parcialmente originais, que respondem, na medida do possível, à 
singularidade da situação presente. (PERRENOUD, 2000, p. 31). 

  

Para Perrenoud a formação profissional deve auxiliar o professor a fazer 

conexões entre os diferentes saberes na prática docente, de modo a vincular esses 

saberes a situações e mobilizá-los para a construção do novo. 

A formação continuada auxilia o docente nas suas deficiências, dúvidas e 

angústias e faz com que o professor eleve o seu aporte teórico, compartilhe 

experiências e as aplique em contextos educativos. 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

Uma pesquisa é desenvolvida mediante o desenrolar dos conhecimentos 

disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos 
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científicos, que tem como principal objetivo encontrar respostas para os objetivos 

propostos. É o mesmo que methodos2, ou seja, a maneira de proceder ou um 

caminho para se alcançar o objetivo. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

O processo de investigação desenvolvido na pesquisa realizada valeu-se dos 

princípios da abordagem qualitativa, priorizando o uso dos Métodos Hermenêutico, 

aliados à Técnica da Análise de Conteúdo. 

Segundo Bardin (2011, p. 123): “A pesquisa qualitativa, para o tratamento dos 

resultados, parte da inferência e da interpretação, baseada numa amostra, que é 

parte representativa do universo inicial”. No caso específico, a amostra foi 

constituída de docentes que atuam no ensino superior em uma instituição privada, 

representando parte do universo desse segmento. 

 

3.1.1 Pesquisa Qualitativa 

 

Na abordagem qualitativa, segundo Bardin (2011): “O referencial é a presença 

ou a ausência de características de um dado fragmento”, ou seja, considera-se a 

presença ou a ausência de características de conteúdo ou conjunto de 

características num determinado fragmento da mensagem. 

Optou-se pela utilização da abordagem qualitativa uma vez que os dados 

numéricos representados por percentagens numéricas indicam a frequência simples, 

sem necessidade de tratamento estatístico. 

A pesquisa qualitativa não é traduzida em números, pretende verificar a 

relação da realidade com o objeto central de estudo. Segundo Bardin (2011), a 

“abordagem qualitativa possui a facilidade de interpretar particularidades do 

comportamento ou atitudes humanas.”  

O aspecto qualitativo na presente pesquisa enfatiza a subjetividade do 

pesquisador ao analisar de maneira mais detalhada a fala, os depoimentos; 

diferentes opiniões, pontos de vista relatados e a interpretação das particularidades 

do comportamento ou atitudes explícitas dos entrevistados, aplicando-os à dimensão 

mensurável da realidade.  
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3.2 Metodologia - Métodos e seus fundamentos 

 

A preocupação em enumerar e explicar fatos ou acontecimentos é uma 

constância na vida do homem. Para essa descoberta há que existir a utilização de 

métodos científicos. 

Métodos qualitativos são caracterizados, segundo Bardin (2011), pela 

quantificação qualitativa, ou seja, deixa-se de considerar prioritariamente dados 

estatísticos como base do processo de análise de um problema. São atividades 

sistematizadas que indicam caminhos a serem seguidos para chegar-se ao objetivo 

proposto. 

A pesquisa ocorre de fato quando o pesquisador examina a mesma história 

com um novo olhar confrontando dados. 

 

3.2.1 Método Hermenêutico 

 

É o método que estuda a coerência interna dos textos. Como arte de âmbito 

universal de interpretar o sentido das palavras, das leis, dos textos, dos signos, da 

cultura e de outras formas de interação humana, a hermenêutica pode ser 

considerada, segundo Bardin (2011), como um ramo da filosofia que tem como 

principal finalidade a compreensão humana. 

A hermenêutica busca ao máximo uma aproximação do sentido, ao 

compreender e interpretar os fatos ou acontecimentos. Na compreensão dos relatos, 

dos depoimentos alheios, analisa e reelabora opiniões. 

O processo hermenêutico permeou a pesquisa na interpretação dos dados 

obtidos com referência à problemática e à apresentação dos objetivos à luz da 

fundamentação teórica apresentada. 

 

4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Partindo-se do princípio de que a pesquisa com abordagem qualitativa 

trabalha com dados não numéricos, mas, sim, com dados qualitativos, com 

expressões, palavras oral e escrita, as técnicas e os instrumentos de pesquisa foram 

selecionados de acordo com o tipo de abordagem proposta para a pesquisa.  
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4.1 Análise de conteúdo  

 

A Análise de Conteúdo é uma técnica de pesquisa que trabalha com a 

palavra, com muitos aspectos passíveis de observação que podem colaborar 

significativamente na elucidação dos conteúdos. 

Para que haja pesquisa é necessário haver interpretação. Tem que existir 

coleta de dados, interpretação e confronto de ideias. A Análise de Conteúdo na 

abordagem qualitativa, segundo Bardin (2011), considera a presença ou a ausência 

de uma dada característica de conteúdo ou conjunto de características num 

determinado fragmento da mensagem. Designa sob o termo de Análise de 

Conteúdo:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção dessas mensagens. 
(BARDIN, 2011, p. 48). 

 

Em outras palavras, as evidências é que confirmam o fenômeno ou o fato. 

Como suporte do processo de análise, a pesquisa se fundamenta em Bardin (2011), 

que define a análise de conteúdo, enquanto método, a análise das comunicações e 

do conteúdo das mensagens.  

A análise dos dados alcançados facilitará na elucidação do problema e 

objetivos propostos vinculados ao tema da pesquisa.  

Após a exploração do material e de posse dos dados para que se pudessem 

conduzir as operações sucessivas de análise, deu-se início ao tratamento dos 

resultados, com inferências e interpretações que deram margem à produção de 

significados e sentidos acerca do objetivo a que se propôs quando do início do 

desenvolvimento da pesquisa: analisar a formação continuada como contributo para 

o desenvolvimento das competências e habilidades pedagógicas e tecnológicas 

docentes. 

 

4.2 Entrevista semiestruturada realizada com os doc entes 

 

Nas entrevistas “o entrevistador lida com uma fala relativamente espontânea, 

com um discurso falado que o entrevistado expõe conforme a sua vontade”, 
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(BARDIN, 2011). Devem ser registradas e integralmente transcritas, incluindo 

hesitações, risos, silêncios, bem como estímulos do entrevistador.  

O objetivo da entrevista consiste na obtenção das respostas sobre o objeto 

analisado. No caso específico, a intenção é analisar as percepções dos professores 

por meio do diagnóstico do conhecimento prévio quanto à contribuição da formação 

continuada para o desenvolvimento das competências e habilidades tecnológicas e 

pedagógicas.  

Vale ressaltar que este instrumento ICD 2/2016 (entrevista semiestruturada) 

estava programado para ser aplicado no segundo semestre de 2015. No entanto, 

devido ao movimento de greve dos professores naquele ano, não foi possível 

realizá-la naquele momento. 

Segundo Bardin (2011), o entrevistador deve estar atento a qualquer 

movimentação que possa atrapalhar a normalidade do dia a dia do professor, para 

não incorrer ao erro de obter informações segmentadas, devendo esperar o 

momento certo para iniciar a entrevista. A entrevistadora agendou a entrevista para 

um momento pós-greve, o que ocorreu no primeiro semestre deste ano de 2016. 

A entrevista foi aplicada individualmente aos professores que participaram da 

amostra, em um total de oito docentes. O tempo utilizado para cada participante foi, 

em média, vinte minutos, sendo que a entrevista foi gravada, com o devido 

consentimento do participante, para facilitar posteriores consultas.  

Os professores que participaram deste instrumento de pesquisa foram, a 

pedido da Direção, identificados anonimamente. O primeiro professor foi 

denominado P1; o segundo, P2, seguindo enumeração até ao oitavo professor, 

designado P8. 

A entrevista aplicada aos docentes ficou assim organizada: 

a) Aplicação da entrevista a um grupo de professor, com as mesmas 

características dos professores da amostra, com a finalidade de evitar possíveis 

exageros e efetuar observações e ajustes, em forma de pré-teste. 

b) Agendamento de data e horário para aplicação da entrevista.  

c) Informação dos objetivos a serem alcançados por meio da aplicação da 

entrevista e solicitação de permissão para que os dados constassem nos resultados 

finais da pesquisa a título de contribuição. 

 

 



GALVÃO, E. S. S. As percepções dos professores quando à contribuição da formação continuada 
para o desenvolvimento das competências tecnológicas e pedagógicas. RGSN - Revista Gestão, 
Sustentabilidade e Negócios , Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 65-87, out. 2018. 

78 

5 ICD 02/2016 - MATRIZ ANALÍTICA DOS DADOS COLETADO S POR MEIO DE 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA, REALIZADA COM OS DOCENT ES 

 

Os dados obtidos por meio desse instrumento de pesquisa, entrevista 

semiestruturada, destinado aos docentes, no total de oito docentes, possibilitaram 

encontrar aspectos significativos no que se refere à compreensão teórica e à prática 

pedagógica desses profissionais na atividade docente. 

Neste instrumento, composto de oito itens, foi analisado o nível de 

conhecimento existente entre os envolvidos na amostra, levando-se em 

consideração a sua percepção referente à contribuição da formação continuada para 

o desenvolvimento das competências e habilidades pedagógicas.  

Segundo Bardin (2011), um bom entrevistador é aquele que sabe ouvir de 

forma ativa, demonstrando ao entrevistado que está interessado em sua fala. 

Abaixo detalhamento contextualizado dos pontos relevantes da coleta de 

dados realizada por meio deste instrumento de pesquisa:  

1) Com base no senso comum, como você conceituaria: formação 

continuada, competência e habilidade? 

A esse questionamento obteve-se como respostas, num apanhado de 

palavras com semelhança de significados, as seguintes expressões, em se 

tratando de formação continuada : “cursos para melhorar a competência do 

professor”, “estudo contínuo, porque o conhecimento é cumulativo”, “cursos 

feitos após a graduação inicial ou não”, “aprendizagem contínua para obter 

qualificação”; quanto ao significado de competência : “são professores 

preparados para orientar”, “fazer bem feito”, “fazer com eficiência”, “professor 

que exerce a eficácia no ensino”, “capacidade de usar conhecimentos, valores, 

informações”; quanto ao significado de habilidade : “vários métodos de ensino de 

que o professor dispõe”, “praticar sempre”, “capacidade de fazer algo”. 

Tais respostas afirmam que, com base no senso comum, os professores, 

de um modo geral, têm conhecimento homogêneo do que venha a ser formação 

continuada, competência e habilidade.  

Referindo-se à formação continuada, Freire (2000) argumenta que “todo 

conhecimento é provisório e inacabado”. Com base nessa afirmação, conclui-se 

que o conhecimento precisa ser constantemente renovado, atualizado. A 
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formação continuada é uma política pública que pode auxiliar o professor na 

atualização de conhecimentos e saberes. 

Uma das formas de acompanhar o ritmo das informações que chegam até 

nossos alunos e trabalhar o conhecimento na dinâmica da sociedade multimídia 

é buscar desenvolver, por meio da permanente formação, competência para 

atender de forma eficiente a necessidade dessa nova geração de estudantes, 

uma vez que a escola se faz com interação, trabalho e cooperação.  

Segundo Perrenoud (2001, p. 71): 

 

Entende-se por competência a capacidade de agir reflexiva e eficazmente 
em um determinado tipo de situação, apoiada em um conjunto articulado e 
dinâmico de conhecimentos, saberes, habilidades, esquemas mentais, 
atitudes e posturas. 
 

O conceito de competência pedagógica adota também uma perspectiva 

intercultural baseada em ações críticas, que busca a conscientização da pluralidade 

de conhecimentos e de culturas da realidade em que se está inserido.  

A identidade do professor é formada com base nesses contextos. Importante 

aliado da formação da identidade do professor é o processo de formação docente, 

que auxilia na atuação pedagógica requerida para o contexto escolar.  

Para cada competência existem habilidades outras a serem desenvolvidas e 

aplicadas, que, de acordo com Masetto (2015), criam motivação especial para a 

aprendizagem. 

Ao analisarmos os dados apresentados por este instrumento de pesquisa, 

concluímos que é fundamental que o professor participe ativamente de cursos 

formativos, sobretudo na forma de pós-graduação, que são os destinados ao 

ensino superior, para potencializar conhecimentos e enriquecer competências e 

habilidades específicas, fazendo a devida correlação dos estudos à pratica 

educativa, que devem ser voltadas para a resolução de problemas a serem 

enfrentados no próprio ambiente da sala de aula. 

2) Ao mencionar quais seriam os saberes, na opinião do professor, que 

serviriam de base ao ofício de professor, vislumbrou-se que os saberes teóricos 

e metodológicos, o saber fazer com a utilização de competências e habilidades 

são importantes para a atividade docente. Teoria e prática caminham por via 

única quando há o entendimento de que a formação encerra um projeto de ação.  
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Na resposta do Professor 1 (P1), que cita: “Acho que os saberes do professor 

devem ser, em primeiro lugar, rejeição de toda e qualquer discriminação, capacidade 

de reflexão, capacidade de agregar, compartilhar, ética”, pode-se observar que o 

docente encara o ensino de forma mais humanizada ao citar “rejeição de toda e 

qualquer discriminação”. Até há bem pouco tempo não se ouvia professor comentar 

sobre aspectos voltados para o relacionamento. Geralmente o comentário girava em 

torno apenas do conteúdo, da avaliação e do comportamento dos alunos. 

Essa atitude demonstra mudança no pensamento do professor de acordo com 

o contexto. Atualmente, como cita a LDB/96, o ensino sugere uma tendência mais 

humanizada, o que também está em consonância com a argumentação de Pimenta 

e Anastasiou (2014) quanto à humanização do ensino. 

Nesse sentido, Perrenoud (2000, p. 14) tece um resumo de saberes docentes: 

 

Organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrar a progressão das 
aprendizagens, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, 
envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, trabalhar em 
equipe, participar da administração da escola, informar e envolver os pais, 
utilizar novas tecnologias, enfrentar os deveres e os dilemas éticos da 
profissão e administrar sua própria formação continuada.  

 

O desenvolvimento dessas competências confirma a existência de conteúdos 

um pouco mais humanizados, ao citar a concepção do fazer evoluir os dispositivos 

de diferenciação, trabalhar em equipe, envolver os pais na educação e interesses 

dos filhos, como a própria LDB/96 exige. 

3) Questionado se o docente considera importante constar dos cursos de 

formação continuada conteúdos que auxiliem no desenvolvimento de competências 

e habilidades, sugerindo em seguida uma justificativa para a resposta dada, todos os 

professores, à unanimidade, consideraram importante o desenvolvimento de 

competências e habilidades nos cursos.  

Quanto às explicações chama a atenção a resposta do Professor (P3), que 

diz: “Sim. Porque só por meio do conhecimento é possível melhorar o ser humano, 

ampliar a capacidade de ação e conquistar a liberdade”. 

A afirmação acima nos lembra Freire (1989, p. 24), que argumenta: “Quanto 

mais conscientemente faça a sua História, tanto mais o povo perceberá, com 

lucidez, as dificuldades que tem a enfrentar no domínio econômico, social e cultural, 

no processo permanente da sua libertação.”  
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Certamente a libertação, um dos maiores anseios do ser humano, de que 

trata Freire (1989), diz respeito a que o docente tenha mais segurança, domínio e 

consequentemente mais autonomia e liberdade em sala de aula para auxiliá-lo nas 

dinâmicas e estratégias de ensino. 

O Professor (P2) justificou sua resposta afirmando: “Sim. Isso é a própria 

razão de ser da profissão de professor, que deve ter consciência de que está 

formando um ser humano. Por isso é importante desenvolver competências e 

habilidades”.  

A afirmação acima sinaliza o grau de importância que se atribui à vida 

humana e sua libertação. Como argumenta Freire (1981), não tem o menor sentido 

pensar o ser humano desvinculado da ideia e da prática da liberdade.  

As respostas sinalizam consciência docente quanto à importância de saber 

lidar com pessoas, que apesar de terem valores, crenças e saberes diversificados, 

com sabedoria, habilidade e competência pode-se, sim, ter esse recurso como um 

grande aliado da prática educativa. 

 

O professor possui competências, regras, recursos que são incorporados ao 
seu trabalho, mas sem que ele tenha, necessariamente, consciência 
explícita disso. Nesse sentido, o saber-fazer do professor parece ser mais 
amplo que o seu conhecimento discursivo. (TARDIF, 2008, p. 213). 

 

Quanto mais o docente atua mais competências e habilidades lhes são 

acrescentadas. Competência e habilidade podem ser trabalhadas pelo profissional. 

Contudo, estudos dão prova de que para incorporar esses recursos na prática 

pedagógica é preciso conhecê-los, investigá-los e aprender a usá-los na abordagem 

educativa. 

4) Sobre expressar opinião quanto ao papel dos saberes da vida, saberes 

cotidianos dos professores em relação a outros conhecimentos sistematizados que 

definem a atividade educativa, chama atenção a fala do Professor (P5), que 

comentou: “Os saberes da vida são muitos e aprendidos de diversas formas. Cada 

um tem a sua cadeia de experiências e estas servem para basilar a profissão. 

Também saber o que está acontecendo na política é importante”. 

Pela manifestação observada pode-se dizer que o professor aplica, até 

mesmo inconscientemente, seus saberes da vida em sala de aula. Além disso, a 

manifestação se caracterizou pela referência à política. 
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Vale ressaltar que, na época em que se efetivou a entrevista com os 

docentes, ocorria no país momentos conturbados. Havia manifestações a todo 

tempo contra a corrupção e desserviço dos deputados e senadores na política, 

inclusive discursos contrários e favoráveis ao impeachment da atual presidente da 

república do país.  

Creio que esses acontecimentos reforçaram a importância de se escolher 

bem os representantes e buscar conhecer a dinâmica que ocorre em outros 

segmentos que não apenas da educação, até mesmo para poder orientar os alunos.  

Diante disso, observa-se que a prática docente é múltipla e diversificada. 

Existe também a necessidade de o profissional ter ciência do seu contexto histórico, 

que na visão de Freire (2011, p. 102):  

 

O conhecimento do profissional acerca das circunstâncias que o rodeia, do 
contexto sociopolítico não só em relação ao seu espaço de atuação, mas 
também em relação a outros aspectos e realidades, estimula a reflexão, 
facilita o entendimento acerca das coisas a sua volta e provoca reações 
geradoras de mudanças.  

 

A leitura do contexto, do que ocorre a nossa volta auxilia-nos a refletir sobre 

fatos e acontecimentos, atitude que pode favorecer a aplicação de métodos e 

técnicas para o que realmente interessa.  

5) Quanto ao questionamento como o professor percebe o seu desempenho 

após participar dos cursos formativos, o Professor (P1) responde: “O desempenho é 

sempre ‘originado’ quando participamos de cursos formativos”.  

Embora cada um dos sujeitos possua sua particularidade, sua história de vida 

singular, observa-se entre eles pensamentos comuns, inclusive com relação à sua 

prática docente, mesmo diante de inovações tecnológicas hoje tão presentes no 

nosso dia a dia.  

Dos oito docentes entrevistados, a maioria, mais precisamente seis, 

respondeu que percebeu alguma mudança na prática educativa após participar de 

cursos formativos. Salto aos olhos a expressão “o desempenho é sempre ‘originado’ 

[...]”, o que fica evidenciado que o conhecimento é adquirido por meio de tomada de 

decisão, de atitude. Depreende-se que o desempenho pode ser originado a partir do 

momento em que haja participação, entrosamento e vontade de mudar.  

Para o fazer cotidiano da escola exige-se preparo e descobertas contínuas: 
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Já não se pode entender a formação continuada apenas como utilização 
científica, pedagógica e cultural do professor, mas, sim, como a descoberta 
da teoria para organizá-la, fundamentá-la, revisá-la e combatê-la, se for 
preciso. Trata-se de remover o sentido pedagógico comum e recompor o 
equilíbrio entre os esquemas práticos e os esquemas teóricos que os 
sustentam. (IMBERNÓN, 2010, p. 69). 

 

Do ponto de vista do equilíbrio entre os esquemas prático e teórico que 

sustentam a prática pedagógica, o ponto central desse equilíbrio tem a ver com 

preparação e poder reflexivo.  

Os professores aos poucos vão adquirindo concepções acerca da própria 

prática, em função até mesmo da sua lida diária e de suas necessidades. Seus 

conhecimentos vão se moldando conforme suas práticas, suas trocas de 

experiências entre as áreas, seus estudos e suas pesquisas, enfim, como 

expressado pelo Professor P1, “o desempenho é originado”. Tudo isso colabora para 

que o docente se liberte do ensino moldado na perspectiva tradicional e passe a 

viver um ensino libertário, conforme afirma Freire (2000). 

6) O questionamento quanto à elaboração do projeto pedagógico, se o 

professor considera importante a participação docente na sua elaboração, foram 

selecionadas as expressões mais chamativas em termos de pertinência ao tema. O 

Professor (P3) respondeu: “O PPI é o que norteia as práticas acadêmicas [...]”; 

Professor (P8), “É necessário conhecer antes a realidade da escola”, o Professor 

(P5), “É por meio do qual se manifesta a responsabilidade social”. 

Percebe-se que as manifestações, de um modo geral, são homogêneas em 

relação à importância da participação na elaboração do PPI. Grande parte se 

manifestou concordando com a participação, tendo em vista ser por meio do PPI que 

são traçados os objetivos a que se quer chegar, dependendo da necessidade e da 

realidade de cada instituição.  

Contudo, percebi divergência na fala de um professor que comentou: “Apesar 

de eu nunca ter lido todo o PPI, sei que é importante participar dele”, demonstrando 

que, apesar de saber da sua importância, ele está alheio a esse conhecimento. 

Dessa resposta depreende-se que o professor não participa ativamente quando da 

elaboração do planejamento da instituição escolar. 

7) Questionados como a formação continuada poderia integrar diversos 

valores doentes na formação dos professores, o Professor (P5) respondeu: “Essa 

integração, penso, partiria do princípio da valorização tanto do aprendizado 
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científico, cognitivo, como também do aprendizado de valores e experiências”, 

Professor (P8), “A integração deve partir de quem elabora os conteúdos para o 

curso. Então, eu acho que devem inserir no programa, nos conteúdos temas que 

valorizem também o conhecimento não formal de cada um. Elaborar o planejamento 

de forma que os conhecimentos não formais, saberes da vida pudessem fazer parte 

dos outros saberes, aqueles que se aprende nas escolas”. 

Também o Professor (P6) respondeu: “Acho que professor de português, por 

exemplo, deve saber matemática muito bem e vice-versa. Não ficar só na sua 

disciplina sempre”. 

Um aspecto a ser destacado na resposta do Professor (P5) é o 

reconhecimento de que é necessário valorizar as experiências dos docentes na 

elaboração dos programas e conteúdos.  

Segundo Masetto (2015, p. 160): 

 

Duas são as grandes preocupações dos professores do ensino superior 
quando vão planejar suas disciplinas: organizar o conteúdo que será 
trabalhado e montar o cronograma das aulas para garantir que todo o 
conteúdo seja cumprido.  

 

Considera-se importante essa iniciativa com o objetivo de favorecer a 

integração dos conhecimentos, dos saberes, da própria abrangência dos conceitos, 

que compõem o planejamento. Características que valem a pena serem observadas 

na elaboração do planejamento, porque dependendo do profissional que se pretende 

formar e de suas necessidades, influenciarão de forma significativa no seu 

desenvolvimento. 

8) Quanto à descrição do que seja um professor competente, o Professor (P6) 

respondeu: “Aquele que vai além do conhecimento puro da matéria”, o Professor 

(P2): “O que leva em consideração que cada aluno é um ser único”, o Professor 

(P7): “Aquele que se aproveita das experiências individuais para acrescentar algo de 

bom na vida das pessoas”, o Professor (P3): “Professor competente precisa ser 

criativo e estimular a criatividade, ser livre e dar liberdade aos seus alunos”. 

A afirmação de ambos os professores, dentro de suas peculiaridades 

individuais e cognitivas, levam ao entendimento de que professor competente é 

aquele que detêm além de conhecimentos cognitivos formalizados, sistematizados, 

os que se utilizam também de seus saberes, de suas vivências e experiências para 



GALVÃO, E. S. S. As percepções dos professores quando à contribuição da formação continuada 
para o desenvolvimento das competências tecnológicas e pedagógicas. RGSN - Revista Gestão, 
Sustentabilidade e Negócios , Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 65-87, out. 2018. 

85 

transmitir sua mensagem de forma significativa. Atitudes que dependem de ações 

reflexivas e de revisão de atitudes e comportamentos, até porque, como afirma 

Tardif (2008), “a todo o momento o professor adquire novas competências e elas 

precisam ser revistas”. 

Para Tardif (2008), “competências docentes têm a ver com pensamento, com 

reflexão, razão, raciocínio, aspectos intrinsecamente ligados à prática pedagógica”. 

 

As competências do professor estão diretamente ligadas às suas 
capacidades de racionalizar suas próprias práticas, de criticá-las, de 
objetivá-las, buscando fundamentá-las em razões de agir. Nesse sentido, o 
prático reflexivo corresponde ao profissional dotado de razão [...], que se 
concebe em função de um enfoque argumentativo e deliberativo, e não 
apenas cognitivo. (TARDIF, 2008, p. 223). 

 

Para que a escola seja um ambiente de democratização, de discussão e 

participação social, os professores necessitam exercer consciência crítica. A 

começar da maneira como ele próprio se vê, porque de especialista ele passou a ser 

visto como um mediador do conhecimento, alguém que também precisa estudar 

sempre e estar aberto a aprender e obter novos saberes. 

A intenção ao se utilizar esse modelo de instrumento de pesquisa foi 

proporcionar uma visualização de como o professor compreende a formação 

continuada como sendo uma aliada no desenvolvimento de sua tarefa, se utilizando 

de suas competências e habilidades. Conhecer como o docente almeja a elaboração 

dos cursos de formação continuada e como avalia a importância de essa formação 

ser voltada para as competências e habilidades, aproveitando-as na sua prática 

pedagógica com atenção voltada especificamente à aprendizagem significativa do 

aluno. 

Os dados levantados pela pesquisa revelam que não basta delinear o 

profissional que se deseja, mas atentar para a sua formação, como ela está sendo 

elaborada e desenvolvida pelos atores envolvidos no processo, e como é aceita não 

só pelos nossos governantes, como também pelo próprio corpo docente e seus 

administradores. 

O docente, em geral, tem consciência dessa importância, mas muitas vezes 

se vê limitado por apresentação de propostas e currículos fechados, perdendo a 

oportunidade de se utilizarem desses valiosos recursos que são as habilidades e 

competências apreendidas ao longo da vida em sua atividade educativa.  
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É preciso que haja um novo olhar para a formação desse profissional que lida 

a todo instante com situações as mais diversas possíveis e que requerem 

profissionais que correspondam efetivamente aos anseios desse segmento.  

 

6 CONCLUSÃO 

 

A formação docente tal como evidenciada por meio das respostas mostra que 

mais significativo do que o tempo trabalhado em uma instituição é a forma como o 

professor visualiza o seu trabalho. 

A utilização das falas dos docentes com seus pontos de vista diferenciados 

acerca da formação continuada docente qualificou o processo investigativo, 

fornecendo dados contributivos para a análise.  

A pesquisa comprovou por meio das percepções docentes acerca da 

contribuição da formação continuada para o desenvolvimento das competências e 

habilidades pedagógicas, definida como ICD 2, que os cursos formativos, por não 

abordarem conteúdos que lembrem a aplicação dessas competências e habilidades 

em suas atividades, geralmente não contribuem para o seu desenvolvimento. 

Assim, demonstrou a necessidade de se reformarem esses programas 

formativos, de forma que neles constem conteúdos que trabalhem essas 

competências e habilidades tão importantes e necessárias na atividade docente e 

que certamente influenciam o comportamento e melhoram a capacidade reflexiva do 

profissional.  

Sabe-se que a dinamicidade da prática pedagógica exige dos professores 

uma formação profissional adequada e processos de atualização profissional 

constantes, pois a práxis é construída de maneiras diferentes, segundo os diversos 

tipos de atuação na sociedade e na instituição. 
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