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Inrodução

Até 1960, predominaram no campo da avaliação 
educacional as elaborações conceituais das áreas de di-
dática e metodologia de ensino, que tratavam da avalia-
ção do ensino e da aprendizagem nos contextos de sala 
de aula. A partir dos anos 70, ampliam-se as pesquisas 
e os estudos no campo da avaliação e do planejamento 
educacional e surge a necessidade de dotar a avaliação 
de uma abordagem mais científica e mais abrangente, 
envolvendo a avaliação dos currículos, programas e pro-
jetos educacionais. 

A maioria destes estudos desenvolveu-se nos Esta-
dos Unidos, tomando por referencial os mais sofisticados 
modelos estatísticos (alguns dos quais especialmente 
construídos para tais fins), os chamados experimental 
designs, predominando os modelos quantitativos hege-
mônicos na psicologia americana, e também de outras 
ciências sociais. 

A década de 1970 constituiu, portanto, uma fase 
de produção intensa nessa área, tendo sido privilegia-
dos os seguintes temas: a) modelos de avaliação educa-
cional para orientar a práxis da avaliação de diferentes 
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tipos – avaliação de desempenho (escolar, profissional 
etc.), avaliação de currículos, avaliação de programas 
e projetos especiais, avaliação institucional; b) estraté-
gias e metodologias de avaliação, priorizando-se estudos 
e pesquisas voltados para a produção de instrumentos 
qualitativos e quantitativos (com destaque para estes úl-
timos), isto é, esquemas teórico-operacionais que possi-
bilitassem aferir mudanças comportamentais suscitadas 
a partir de intervenções de natureza educativa, nos mais 
diferentes níveis do sistema educacional e/ou em outros 
contextos institucionais. Tal postura teórica estava apoia-
da na vasta literatura americana produzida no campo da 
avaliação por objetivos que se pautavam na obra de Ben-
jamin S. Bloom (1972), Taxomomia dos objetivos educacio-
nais (domínio cognitivo), traduzida e divulgada no Brasil, 
no início dos anos 70. Esta obra, completada por mais 
dois outros volumes referentes aos domínios psicomotor 
e afetivo, foi a referência para a maioria das pesquisas de 
avaliação educacional brasileiras da época. 

Datam deste período as pesquisas de avaliação 
de competência profissional. Para ilustrar esta vertente 
toma-se como exemplo dois trabalhos clássicos, o primei-
ro de Goldberg e o segundo de Mello, desenvolvidos na 
época e que serviram como modelos teórico-metodológi-
cos para os projetos de avaliação da performance profis-
sional. 

Goldberg (1974), num dos estudos pioneiros sobre 
a avaliação da competência profissional, toma o termo 
competência como grau de racionalidade, entendendo 
como Mannheim “a percepção inteligente dos fins”, mas, 
também, “a adequação funcional dos meios aos fins” (...) 
“Portanto, avaliar competência profissional é sinônimo 
do processo de determinação do grau de racionalidade, 
ou seja, de eficácia e eficiência no desempenho de certa 
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profissão. Em verdade, embora complementares os dois 
conceitos, é útil, para efeitos técnico-didáticos, contrapô-
los um ao outro. A importância da distinção entre esses 
dois conceitos – eficiência e eficácia – pode ser mais bem 
avaliada quando se atenta para o fato de que a eficiência 
é um critério de desempenho interno, enquanto a eficácia 
refere-se ao desempenho externo. A eficácia, implicando 
na eleição de objetivos valiosos, enfatiza, necessariamen-
te, as relações entre o exercício profissional e o ambiente, 
já que o critério último da valiosidade dos objetivos de 
uma dada atividade profissional é um critério de utilida-
de social dos produtos da referida atividade.”... “Por sua 
vez, a eficiência implica na operação de métodos e técni-
cas que não só representam uma “otimização de meios” 
mas que são capazes também da consecução de objeti-
vos propostos.” (GOLDBERG 1994, p. 25). 

Manfredi (1998) define competência profissional 
como a habilidade (estratégica) para produzir, de uma 
forma empiricamente demonstrável e graças a uma oti-
mização de recursos, mudanças desejáveis (e socialmen-
te aprovadas) no ambiente, neutralizando – tanto quanto 
possível – a produção de mudanças indesejáveis (e so-
cialmente não aprovadas). Essa definição permite enten-
der toda a complexidade da avaliação da competência 
profissional: seu objeto é um padrão integrado de com-
portamentos capaz de assegurar a produção de resulta-
dos socialmente desejáveis, com o mínimo desgaste e o 
máximo aproveitamento dos fatores envolvidos; ou, em 
outras palavras, é um desempenho profissional qualifica-
do com uma dupla dimensão de racionalidade: eficácia e 
eficiência. Ela nos permite igualmente afirmar que toda 
competência profissional é sempre relativa. Não há mo-
delo absoluto de competência, pairando no espaço e no 
tempo. O que existe são vários modelos históricos: um 
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profissional só pode ser competente porque atinge deter-
minados objetivos, sob certas condições. Nesse sentido, 
segundo Goldberg (1994), a avaliação de competência 
profissional é, e será sempre, contingente. 

Num outro estudo pioneiro sobre a competência 
dos profissionais de educação, Mello (1982) emprega o 
termo competência técnica na acepção de eficiência utili-
zada por Goldberg, entendendo por competência técnica 
(no caso do professor) o saber fazer bem, “que poderia 
ser objetivado em termos do domínio do conteúdo do 
saber escolar e dos métodos adequados para transmitir 
esse conteúdo a crianças que não apresentam as precon-
dições ideais estabelecidas para a sua aprendizagem”. 

Para esta autora, a competência seria o domínio de téc-
nicas e conteúdos atinentes ao seu campo profissional 
de atuação, expressos através da apropriação dos conhe-
cimentos historicamente acumulados no campo das ci-
ências e da tecnologia (subsumindo-se a perspectiva de 
neutralidade do binômio ciência/tecnologia).

Masseto (2003) entende que a competência pe-
dagógica do professor universitário tem a ver com uma 
série de aspectos que se apresentam e se desenvolvem 
conjuntamente: saberes, conhecimentos, valores, atitu-
des e habilidades, e determina as competências básicas 
para o ensino: a) domínio de uma área do conhecimento 
com atuação em pesquisa científica; b) domínio da área 
pedagógica; c) exercício da dimensão política. 

Para Pereira (2007) competência, para um professor, 
é um assunto que vem sendo estudado de forma direta 
(MASSETO, 2003; PERRENOUD, 2000) ou indireta, quan-
do autores da área educacional se referem às qualidades 
ou características de um bom professor (FREIRE, 1997; 
HASS, 1998; MORAES, I997). Os pesquisadores da área 
educacional tem denominações diversas para caracteri-
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zar as competências docentes mas o conteúdo é univer-
sal e revela um conjunto de atributos para o exercício da 
função de professor.

As Competências Docentes Determinadas no Estudo de Pereira

 Um pressuposto estabelecido na escolha das com-
petências docentes que compõem o modelo de pesqui-
sa de Pereira (2007) foi que elas pudessem ser avaliadas 
para ambos os papéis do docente: o de professor e o de 
pesquisador. Esse modelo de pesquisa possui treze com-
petências consideradas relevantes para cada um os pa-
péis de um docente, e essas competências contemplam 
três dimensões: conhecimento, habilidades e atitudes. 
Para a dimensão conhecimento: o domínio da área do co-
nhecimento; para a dimensão habilidade: relacionamen-
to interpessoal, trabalho em equipe, criatividade, visão 
sistêmica, comunicação, liderança e planejamento; para 
a dimensão atitude: ética, proatividade, empatia e flexi-
bilidade.

 Além dessas treze competências genéricas, Perei-
ra (2007) incorporou duas competências específicas, uma 
para cada um dos papéis de um docente universitário: a 
competência didático-pedagógica para o papel de pro-
fessor e a competência metodologia científica para o pa-
pel de pesquisador.

 Portanto, o modelo de Pereira (2007) é composto 
de quatorze competências para os papéis de professor 
e pesquisador, sendo treze comuns a ambos os papéis 
e uma específica para cada um dos papéis, conforme o 
quadro 1.
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Quadro 1 – Competências do modelo de pesquisa.

DIMENSÕES COMPETÊNCIAS ENSINO PESQUISA

CONHECIMENTO

DOMÍNIO ÁREA CONHECIMENTO  V  V

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  V  

METODOLOGIA CIENTÍFICA  V

HABILIDADES

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL  V  V

TRABALHO EM EQUIPE  V  V

CRIATIVIDADE  V  V

VISÃO SISTÊMICA  V  V

COMUNICAÇÃO  V  V

LIDERANÇA  V  V

PLANEJAMENTO  V  V

ATITUDES

COMPROMETIMENTO  V  V

ÉTICA  V  V

PROATIVIDADE  V  V

EMPATIA  V  V

FLEXIBILIDADE  V  V

Fonte: Pereira (2007).

Para cada uma das competências do modelo da pes-
quisa de Pereira (2007) é apresentada uma breve revisão 
bibliográfica que fornece o embasamento teórico para a 
elaboração de sua definição operacional, que então é es-
tabelecida para cada um dos papéis de um docente uni-
versitário: professor e pesquisador.

O SINAES e a avaliação docente

Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, 
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES) adota três macro-procedimentos visando a va-
lorar o mérito e a excelência das IES que conformam o 
Sistema de Educação Superior brasileiro, a saber:
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I. Avaliação Institucional: tem como objetivo primordial 
identificar o perfil e o significado da atuação da IES, 
através das suas atividades, cursos, programas, pro-
jetos e setores, considerando as diferentes dimensões 
institucionais. Para alcançar o objetivo supra-referido 
a Avaliação Institucional será composta por dois mo-
mentos distintos, porém complementares. O primeiro 
deles denominado auto-avaliação institucional ou ava-
liação interna, na qual os principais agentes responsá-
veis pela sua consecução são pertencentes à própria 
comunidade interna da IES. O segundo momento, rotu-
lado de avaliação externa, será conduzido por agentes 
externos à IES. As duas sistemáticas visam a comple-
mentar-se e a produzir novos conhecimentos acerca de 
uma mesma realidade institucional.

II.  Avaliação das Condições dos Cursos de Graduação: 
possui como objetivo principal identificar as condições 
de ensino oferecidas aos estudantes universitários, em 
especial as relativas ao perfil do corpo docente, ins-
talações físicas e organização didático-pedagógica do 
curso.

III. Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(ENADE): tem como objetivo central aferir o desem-
penho dos estudantes universitários em relação aos 
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes cur-
riculares do respectivo curso de graduação, suas ha-
bilidades para ajustamento às exigências decorrentes 
da evolução do conhecimento, bem como suas compe-
tências para compreender temas exteriores ao âmbito 
específico da profissão que estejam ligados à realidade 
brasileira e mundial.

O processo avaliativo do ENADE contempla, além 
das provas de desempenho em formação geral e compo-
nente específico, o Questionário Socioeconômico. Esse 
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questionário é de fundamental importância, já que permi-
te o conhecimento e a análise do perfil socioeconômico e 
cultural dos estudantes ingressantes e concluintes, além 
da percepção sobre o ambiente de ensino-aprendizagem 
e sobre a organização do curso, do currículo e da ativi-
dade docente. Dessa forma, tal questionário configura-se 
em um conjunto significativo de informações que podem 
contribuir para a melhoria da educação superior tanto em 
relação à formulação de políticas públicas, quanto à atu-
ação dos gestores de ensino e dos docentes.

O SINAES estabelece dez aspectos mínimos, rotu-
lados de dimensões institucionais, que deverão ser alvo 
da auto-avaliação. São elas:

I. A missão e o plano de desenvolvimento institucional;

II. A política institucional voltada ao ensino, à pós-
graduação, à pesquisa e à extensão;

III. A responsabilidade social da instituição;

IV. A comunicação com a sociedade;

V. A política institucional de gestão de pessoal;

VI. A organização e a gestão da instituição;

VII. A adequação da infra-estrutura física à missão da 
instituição;

VIII. O planejamento e a avaliação institucional;

IX. A política interna de atendimento aos estudantes 
universitários;

X. A sustentabilidade financeira institucional.

 Dentre as 10 dimensões institucionais estabeleci-
das pelo SINAES destaca-se, dentro do objetivo deste es-
tudo, as relativas às práticas pedagógicas, considerando 
a relação entre a transmissão de informações e utilização 
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de processos participativos de construção do conheci-
mento, bem como às práticas institucionais que estimu-
lam a melhoria do ensino, a formação docente, a interdis-
ciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas e o uso 
das novas tecnologias no ensino, que constituem, ambas 
as práticas, aspectos diretamente relacionados à atuação 
docente. 

As Competências Docentes Implícitas no SINAES

 As competências identificadas neste estudo tive-
ram embasamento teórico em Pereira (2007), que desen-
volveu sua pesquisa na análise de competências de do-
centes universitários em dois processos: o de ensino e o 
de pesquisa.

 O quadro 2 apresenta as competências docentes 
e suas respectivas definições operacionais estabelecidas 
por Pereira (2007), assim como os indicadores das dimen-
sões institucionais estabelecidos pelo SINAES. 

Quadro 2 – Competências, definições operacionais e in-
dicadores.

COMPETÊNCIAS
DEFINIÇÃO

OPERACIONAL

SINAES

INDICADORES

DOMÍNIO 

DA ÁREA DE 

CONHECIMENTO

Capacidade de possuir conhecimento 

obtido numa área específi ca, bem 

como experiência profi ssional adqui-

rida através de pesquisa científi ca e 

constatada através de relevante pro-

dução científi ca

Domínio atualizado das disciplinas minis-

tradas (ENADE)

Relevância e coerência da produção de 

conhecimentos e de suas práticas relativa-

mente aos propósitos essenciais da institui-

ção, às exigências da ciência e às necessi-

dades da população (relevância científi ca e 

social da ciência/produção de conhecimen-

tos e técnicas).
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DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA

Conhecimento de conceitos fun-

damentais didático-pedagógicos, 

adquirido através de cursos e/ou trei-

namentos específi cos

Utilização de técnicas de ensino (ENADE)

METODOLOGIA 

CIENTÍFICA

Conhecimento de conceitos funda-

mentais do processo científi co de 

pesquisa, adquirido através da par-

ticipação em cursos e treinamentos 

específi cos

Criticidade em relação às políticas institu-

cionais em que estejam claramente defi -

nidos as prioridades e os estímulos para o 

desenvolvimento da pesquisa.

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL

Capacidade de estabelecer relacio-

namento harmônico e saudável com 

seus alunos, e diversos parceiros na 

pesquisa, sabendo administrar de 

forma equilibrada as eventuais situa-

ções confl itantes que possam surgir

As relações interpessoais, o sistema de co-

municação, a estrutura de poder, os hábitos 

e os códigos de comportamento produzem 

ou não um clima de respeito,

confi ança e satisfação.

COMPETÊNCIAS
DEFINIÇÃO

OPERACIONAL
SINAES

INDICADORES

TRABALHO EM 
EQUIPE

Capacidade de cooperar e obter 
cooperação de seus colegas nas 
atividades de ensino e nos grupos 
de pesquisa nos quais atua

Articulação/desarticulação entre 
professores das diferentes discipli-
nas, dos distintos departamentos, 
cursos,
centros ou áreas.

CRIATIVIDADE

Capacidade de criar soluções ino-
vadoras na condução do processo 
ensino-aprendizagem, e de criar 
conceitos ou produtos inovadores 
através do processo científi co de 
pesquisa

Realizar atividades de pesquisa 
como estratégia de aprendizagem 
(ENADE)

VISÃO SISTÊMICA

Capacidade de perceber a inte-
gração e a interdependência de 
assuntos diversos que contribuem 
para uma maior efi cácia do pro-
cesso ensino-aprendizagem e do 
processo científi co de pesquisa

Adequação dos procedimentos de 
ensino adotados com os objetivos 
do curso (ENADE)
Articulação da pesquisa com as de-
mais atividades acadêmicas (como, 
por exemplo, os mecanismos e os 
resultados pretendidos).

 COMUNICAÇÃO

Capacidade de ouvir, processar, 
compreender e se expressar de 
diversas formas e usar o feedback 
de forma adequada para facilitar 
a interação com seus alunos e na 
relação com seus colegas de pes-
quisa.

Integração de alunos e professores 
de distintos níveis e sua participa-
ção efetiva na vida universitária.
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LIDERANÇA

Capacidade de incentivar e in-
fl uenciar seus alunos a atingirem 
ou superarem seus objetivos pes-
soais do seu processo de aprendi-
zagem, e seus colegas de pesquisa 
nos objetivos individuais e orga-
nizacionais ou de produtividade 
científi ca estabelecidos.

Práticas e atitudes pedagógicas, 
considerando se há maior ênfase na 
transmissão de informações
(exteriores ao aluno) ou na expe-
riência pessoal do conhecimento 
(participação do sujeito).
Atividades e recursos institucionais 
em geral em termos do favoreci-
mento
também da autoformação do estu-
dante.

PLANEJAMENTO

Capacidade de planejar e organi-
zar as diversas atividades ou pro-
cesso ensino-aprendizagem e as 
diversas etapas de um processo de 
pesquisa científi ca.

Discussão do plano de ensino com 
os estudantes (ENADE)

COMPROMETIMENTO

Comportamento relacionado com 
o nível de envolvimento na ob-
tenção de resultados positivos nos 
processos ensino-aprendizagem 
sob a sua responsabilidade e nas 
atividades de pesquisa científi ca 
nas quais atua.

Disponibilidade para orientação 
extra-classe (ENADE)
Formas e intensidade do envolvi-
mento dos professores no cum-
primento dos principais objetivos 
institucionais.

ÉTICA

Comportamento orientado por 
princípios e valores universais de 
cidadania, em especial na relação 
com seus alunos, e nos processos 
de pesquisa nos quais atua.

Dimensionamento dos impactos 
dos currículos, programas e práticas 
pedagógicas nas atitudes críticas e 
investigativas, nas relações inter-
pessoais, nos hábitos de estudo, na 
educação contínua, na participação 
ativa na vida da sociedade.

PROATIVIDADE

Comportamento relacionado ao 
ato de praticar ações concretas por 
iniciativa pessoal para aprimorar o 
processo ensino-aprendizagem e 
o processo de pesquisa científi ca.

Práticas de pesquisa e de refl exão 
individual e coletiva sobre a própria 
atividade.

EMPATIA

Capacidade de se colocar no lugar 
do aluno e no lugar de seus par-
ceiros de pesquisa, e a partir disso 
criar uma relação de confi ança 
e harmonia que conduza a um 
maior grau de abertura deles, para 
aceitar conselhos e sugestões

 -
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FLEXIBILIDADE

Capacidade de adaptar-se a no-
vas situações e de rever posturas, 
quando necessário, na sua atuação 
no processo de ensino-aprendiza-
gem e nos processos de pesquisa 
científi ca nos quais atua.

 -

Fonte: Adaptado de Pereira (2007).
 

Percebe-se no quadro 2 que os indicadores do SI-
NAES contemplam as três dimensões de competência: 
conhecimento, habilidade e atitude. Sendo que na dimen-
são atitude não foram identificadas duas competências: 
empatia e flexibilidade.

Com relação a essas competências a empatia se-
gundo define Lazzaroto (2001, apud PEREIRA 2007) 
é criar uma relação de confiança e harmonia na qual a 
pessoa fica mais aberta a trocar informações e a aceitar 
sugestões. A competência flexibilidade está relacionada 
com a capacidade de responder a desafios e mudanças 
(BERNOTAVICS, 2002, apud PEREIRA, 2007).

 

Conclusão

O objetivo deste estudo foi o de identificar as com-
petências docentes do ensino superior a partir da análise 
das dimensões estabelecidas no SINAES.

No estudo constatou-se que treze competências 
docentes das quinze estabelecidas na pesquisa de Perei-
ra (2007) estão implícitas nos indicadores das dimensões 
do SINAES.

As competências empatia e flexibilidade não foram 
identificadas nas dimensões do SINAES, talvez por se-
rem competências relativas a atitudes, de difícil consta-
tação, ou talvez por não serem consideradas relevantes 
na avaliação institucional.
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Confirmando a proposição de Le Boterf (2003), de 
que ninguém pode declarar-se competente se não for re-
conhecido como tal, pois toda a competência pressupõe o 
julgamento de outra pessoa, o resultado do estudo revela 
que a existência de programas de avaliação das ativida-
des de ensino e de pesquisa são favoráveis e contribuem 
para a eficácia da auto-avaliação institucional. 
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