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UMA ABORDAGEM SOBRE AS COMPÊTENCIAS PEDAGÓGICAS DO 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO  

 

                                                                                       Jeferson da Silva Cardoso  1 

 

 

RESUMO 

 
Tem-se discutido muito nos últimos tempos sobre a formação do professor universitário, visto que para lecionar 

no ensino superior o profissional deve ter somente um curso de especialização na área em que deseja atuar não 

sendo necessário, portanto, formação em docência ou mesmo prática de ensino superior. É essencial que o 

professor universitário esteja devidamente preparado para lecionar nesta fase relevante na vida de um indivíduo, 

afinal é no professor onde o acadêmico deposita toda a sua confiança e admiração, lhe tendo, pois, como uma 

espécie de espelho. Frente a este cenário, este artigo científico tem o objetivo de analisar as competências 

pedagógicas eficazes na prática docente superior de professores superiores com base em uma pesquisa 

bibliográfica em autores que trabalham esta temática, como por exemplo, Antunes (2012), Libâneo (2011), 

Coelho (2005), Tardif (2008) entre outros. Escolheu-se este tema pela necessidade de se enfatizar a importância 

das competências pedagógicas do professor universitário para o desenvolvimento eficaz da aprendizagem por 

parte dos docentes e discentes nas universidades.  Espera-se com este trabalho científico seja um material repleto 

de informações relevantes sobre a temática previamente escolhida para ser investigada. Enfim, conclui-se que o 

trabalho na universidade se depara constantemente com processo de mudança nas formas de gestão, mudanças e 

avaliação nos modos individuais de notar, atuar e pensar em prol de uma organização educacional. O que exige 

conhecimentos, atitudes, habilidades e procedimentos práticos para atender melhor à aprendizagem dos alunos.  

      

 

Palavras-chave: Competências. Ensino Superior. Professor.  

 

 

ABSTRACT 

Much has been discussed in recent times about the formation of the university professor, since in order 

to teach in higher education the professional must have only a specialization course in the area in 

which he wishes to work, and therefore, there is no need for training in teaching or even higher 

education. It is essential that the university professor be properly prepared to teach at this relevant 

stage in the life of an individual, after all it is in the teacher where the scholar places all his trust and 

admiration, thus having it as a kind of mirror. In this context, this scientific article aims to analyze the 

effective pedagogical competences in the superior teaching practice of higher teachers based on a 

bibliographical research in authors who work on this theme, such as Antunes (2012), Libâneo (2011) , 

Coelho (2005), Tardif (2008) and others. This theme was chosen because of the need to emphasize the 

importance of the pedagogical competences of university teachers for the effective development of 

learning by teachers and students in universities. It is hoped that this scientific work will be a material 

full of relevant information on the subject previously chosen to be investigated. Finally, it is concluded 

that work in the university is constantly faced with a process of change in the forms of management, 

changes and evaluation in the individual ways of noting, acting and thinking in favor of an educational 

organization. This requires knowledge, attitudes, skills and practical procedures to better serve 

students' learning. 

      

 
Keywords: Competencies. Higher education. Teacher. 

                                                           
1 Graduado em Licenciatura em Computação (UESPI), Endereço: Rua Agostinho de Castro Machado, 199, 

Germano, Piripiri – PI, Email: jefersonsca@yahoo.com.br. 



3 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Por um vasto tempo o ser humano é detentor de múltiplas competências, inteligências 

as quais representam um amplo repertório de saberes cujo desenvolvimento é contínuo. 

Antunes (2012), diz que é necessário o docente adotar uma prática reflexiva, laçando um 

olhar atento, a quais potenciais ele pretende desenvolver nos alunos. E instigar essas 

potencialidades, despertando o caráter de responsabilização em busca do resultado que é igual 

a soma de todo seu potencial humano. 

O mundo contemporâneo procura desvendar e compreender as relações entre a 

educação ao longo de toda a vida, a importância da mesma como uma profissão humanizada 

que pode marcar positivamente ou negativamente diante da complexidade que caracteriza o 

processo de ensino aprendizagem, no contexto escolar sendo o ensino uma das mais antigas 

profissões, que durante muito tempo apresentava-se como vocação, ofício, um apostolado, 

exprimindo as linhas de evolução do ensino. 

O trabalho docente se estrutura em torno de dois centros: o ambiente da aprendizagem 

e, a construção da base do conhecimento para ensinar. Baseando-se nesses conceitos os 

teóricos Bourdieu (1982), Vásquez (1977) e Dewey(1959) repensaram os paradigmas 

existentes no processo de desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes. Bem como 

um dos eixos do trabalho do professor ser a prática a mesma detentora de uma importância 

fundamental, nesse âmbito. 

O processo de ensino aprendizagem só pode ser construído através de eixos sociais e 

humanos, favorecendo a formação do docente e do discente de maneira ampla.  No entanto o 

trabalho educativo é muito dinâmico, um dos desafios atuais, vem a ser fazer o aluno 

compreender o seu papel na sociedade, de agente ativo e transformador da sua realidade. No 

âmbito do ensino superior os estudantes universitários, por já possuírem uma “personalidade 

formada” e por saberem o que pretendem, não exigiriam de seus professores mais do que 

competência para transmitir os conhecimentos e para sanar suas dúvidas.  

Por essa razão é que até recentemente não se verificava preocupação explicita das 

autoridades educacionais com a preparação de professores para o Ensino Superior. A 

preocupação existia, mas com a preparação de pesquisadores, ficando subentendido que 

quanto melhor pesquisador fosse mais competente professor seria. 

Diante do exposto é que a proposta vem enfatizar e efetuar a pesquisa sobre o assunto 

proposto, uma vez que precisamos ter a consciência do papel do professor universitário, como 

também sermos conscientes de que os alunos nos dias atuais são “críticos” e possuem uma 
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visão “holística” de tudo que é apresentado em sala de aula, tendo, porém, capacidade 

suficiente, devido a sua experiência no mercado de trabalho de discordar de determinadas 

teorias, uma vez, que somente na prática é que realmente têm-se condições de verificar a 

aplicabilidade das mesmas, portanto, podemos perceber de que os professores estão a cada 

momento sendo “avaliados e analisados” pelos discentes.  

Para desenvolver a discussão desta realidade, adotou-se como procedimento 

metodológico a pesquisa bibliográfica em materiais já publicados de autores renomados na 

área. No que se refere à escolha do tem justifica-se pela necessidade de se enfatizar a 

importância das competências pedagógicas do professor universitário para o desenvolvimento 

eficaz da aprendizagem por parte dos docentes e discentes nas universidades. Espera-se com 

este trabalho científico seja um material repleto de informações relevantes sobre a temática 

previamente escolhida para ser investigada.      

Enfim, este artigo científico tem o objetivo de analisar as competências pedagógicas 

eficazes na prática docente superior de professores superiores por meio da literatura 

pertinente. Já como objetivos específicos têm-se: abordar a didática do professor universitário 

no Brasil e seu contexto histórico na formação do docente superior; relacionar o saber com a 

globalização como uma das competências primordiais na construção de um professor 

universitário; fazer uma triangulação do papel do docente superior no contexto da Instituição 

para o campo da aprendizagem. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 DIDÁTICA E DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

 

 O exercício docente vem se alterando devido às mudanças na concepção de educação, 

de ensino e de aprendizagem. Na sociedade atual, as céleres transformações e o avanço da 

tecnologia, trouxeram impactos nas relações pedagógicas. As tarefas dos professores 

tornaram-se complexas e no interior do âmbito universitário, é necessário fazer uma sucinta 

análise acerca dos distintos contextos nos quais a ação docente se dá e os saberes 

indispensáveis para o desenvolvimento do exercício docente. 

 Os educadores de ensino superior lidam com adultos e com base neste questão, Gil 

(1997) frisa: “Alega-se, como justificativa a esta situação, que o professor universitário, por 

lidar com adultos, não necessita tanto da formação didática quanto os professores de 1º e 2º 

grau, que lidam principalmente com crianças e adolescentes”. 

 Conforme este pensamento, o mais relevante para o desempenho do docente 

universitário é dominar os conhecimentos alusivos à matéria que leciona associado sempre 

que possível, à ação profissional. Essa afirmação é alicerçada pela idéia de que os estudantes, 

por serem adultos e por possuírem interesses, sobretudo de cunho profissional, estariam 

suficientemente incentivados para a aprendizagem e não manifestam problemas na disciplina 

com em outros graus de ensino (GIL, 1997). 

 Segundo Pimenta & Anastasiou (2002), “A formação de docentes para o ensino 

superior no Brasil não está regulamentada sob a forma de um curso específico como nos 

outros níveis de ensino”. Em geral, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

é preconizado que esse docentes sejam preparados nos cursos de pós-graduação tanto lato 

sensu quanto stricto, não se caracterizando estes obrigatórios. No entanto, a exigência legal de 

que todas as instituições de ensino superior tenham no mínimo 30 % de seus professores 

titulados na pós-graduação stricto sensu, o que aponta para o fortalecimento dessa como o 

lugar para a formação do professor. 

 Aqui é oportuno questionar a complexidade da prática dos docentes universitários, 

levando-se em consideração também que existe uma crescente quantidade de profissionais de 

distintas áreas que, em sua maioria, não obtiveram uma formação preliminar ou continuada 

para o exercício da profissão, assim como uma gradativa quantidade de profissionais sem 

qualificação para a docência universitária. 
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 Sendo extenso o debate sobre a complexidade do ensinar e do formar nesse grau de 

ensino, torna-se importante a discussão acerca das competências necessárias. É necessário 

investigar a colaboração da didática na formação dos docentes de ensino superior, caminho 

classicamente seguido na formação dos professores de outros graus de ensino. No âmbito do 

senso comum, ouve-se constantemente a afirmação de que o bom professor é reconhecido por 

sua ação, dessa forma esse conceito é identificado como um saber atuar, que é exigido do 

educador, além do saber acadêmico. 

 Libâneo (2011) faz alusão á didática como “disciplina integradora” que age na 

interligação entre prática e teoria. A didática nesta perspectiva pode ajudar para o 

entendimento das demandas que envolvem o exercício de ensinar, afinal pode se realizar por 

meio de uma ação auto-reflexiva. Quanto a isso, Pimenta & Anastasiou (2002) aponta que “O 

ensino na universidade numa perspectiva ampla, isto é, como um espaço dinâmico e multi-

referencial”. 

Neste ínterim, o esforço da didática será de disponibilizar conhecimento pedagógico 

aos docentes, não porque ofereça diretrizes válidas para qualquer hipótese, mas porque 

permite executar uma autêntica análise da cultura pedagógica. Essa análise permite ao 

educador se apropriar-se das dificuldades reais que se depara no trabalho, assim como superá-

las de forma criadora. É relevando levar em consideração que o ensino trata-se de uma prática 

social, que acontece de forma informal ou de forma organizada e sistêmica.  

Coelho (2005, p. 39-40) frisa que:  

  

Mais do que exercer uma perícia técnica específica, (ensinar) é 

necessariamente convidar jovens á reflexão, ajudá-los a pensar o mundo 

físico e social, as práticas e saberes específicos, com o rigor e profundidade 

compatíveis com o momento em que vivem. Ensinar é ajudá-los a adquirir 

um hábito de trabalho intelectual, a Virtus, a força para buscarem a verdade 

e a justiça, para se rebelarem contra o instituído, para estarem sempre 

insatisfeitos com as explicações que encontram, com a sociedade na qual 

vivem, com a realidade que enfrentam no mundo do trabalho. E isto o 

docente não conseguirá fazer se ele próprio não assumir o trabalho 

intelectual, a superação da realidade que temos e a construção do novo como 

uma dimensão de sua existência. 
 

 

Essa verificação ajuda o debate referente à matéria da docência no ensino superior, 

enquanto atividade complexa que requer saberes e conhecimentos. Caso se pense no ensino 

como gesto socializado, este só passa a ter significado com uma articulação dialética. Sendo 

assim, para realizar um diálogo da didática com ao docência superior é indispensável a adoção 

de alternativas para refletir sobre o ensino de maneira ampliada e crítica.  
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O cenário universitário consiste num sistema que inclina as formas de perceber, pensar 

e sentir e que são interiorizados no processo de socialização. Destaca-se a necessidade de 

refletir a ação pedagógica, como um elemento que ajuda de forma sistemática a reconstruir a 

prática como o compromisso da formação e da educação.  

 

2.2 TRIANGULAÇÃO DO PAPEL DO DOCENTE SUPERIOR NO CONTEXTO DA 

INSTITUIÇÃO PARA O CAMPO DA APRENDIZAGEM  

 

 No ensino superior são integrantes no processo de aprendizagem no ensino: 

Professores, alunos e a direção. Desde Sócrates e Platão a questão está presente, com a frase 

“Conhece-te a ti mesmo” e os debates com os sofistas. Vai buscar a questão do saber nas 

problemáticas psicanalítica, sociológica e didática. 

Para a problemática psicanalista, o saber é visto como objeto de desejo.  Para Lacan, o 

que vem primeiro é o desejo. Portanto, para compreender como se passa do desejo de saber à 

vontade de saber e ao desejo de aprender sobre isso e aquilo, o autor chega à afirmação de que 

o sujeito se constrói pela apropriação de um patrimônio humano, pela mediação do outro. E 

sua história também é a das formas de atividade e de tipos de objetos suscetíveis de 

satisfazerem o desejo, produzirem prazer e de fazerem sentido. 

 

À medida que a ênfase é colocada na aprendizagem, o papel predominante do 

professor deixa de ser o de ensinar, e passa a ser o de ajudar o aluno a aprender. 

Neste contexto, educar deixa de ser a “arte de introduzir ideia na cabeça das 

pessoas, mas de fazer brotar ideias. (WERNER & BOWER, 1984, p. 1-15). 

 

A forma de apresentar, tratar ou demonstrar um conteúdo até se chegar à construção 

do conhecimento e conseguir estabelecer a “interaprendizagem”, favorece a compreensão do 

mundo intelectual e vivencial, e mesmo a interferência sobre ele. A mediação pedagógica 

busca abrir um caminho a novas relações do estudante: com os materiais, com o próprio 

contexto, com outros textos, com seus companheiros de aprendizagem, incluindo o professor, 

consigo mesmo e com seu futuro. (PÉREZ & CASTILLO, 1999, p.10). 

Dentre as principais características da mediação pedagógica destacam-se: 

 Dialogar permanentemente de acordo com o que acontece no momento; 

 Trocar experiências, debater dúvidas, apresentando perguntas orientadoras; 

 Criar intercâmbio entre a aprendizagem e a sociedade real, desencadeando e 

incentivando reflexões; 
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 Cooperar para que o aprendiz use e comande as novas tecnologias para a 

aprendizagem e não seja comandado por elas ou por quem as tenha 

programado. 

È primordial desenvolver uma atitude de parceria e corresponsabilidade, assim 

também como uma relação entre adultos, uma vez que se espera que o aluno firme o 

compromisso de levar a frente o plano de trabalho, em uma ação cooperativa, partindo-se do 

ponto em que ambos discente e docente são capazes de assumir o processo de aprendizagem, 

deixando claros os objetivos que se pretende alcançar. 

Desde a arrumação das carteiras em círculos, até o emprego de técnicas participativas, 

propiciando uma atmosfera de respeito e confiança. Envolver os participantes no diagnóstico 

das necessidades e o compartilhar com os alunos a avaliação de sua aprendizagem, 

desenvolvendo-se a interação entre professor e direção, pois esta será a mais interessada nos 

resultados esperados e na aprovação de mudanças e apoio no processo de ensino 

aprendizagem. 

 

2.2.1 Competência do professor universitário 

 

Propõe-se de início uma reflexão acerca da articulação dos conceitos de competência 

no âmbito da profissão docente. Para a análise do discurso competente como discurso do 

conhecimento, a competência se reveste neste sentido de um caráter ideológico. A profissão 

docente então ganha a feição de uma competência, tida como um modelo alicerçado pela 

“linguagem do especialista que detém os segredos da realidade vivida e que, indulgentemente, 

permite ao não especialista a ilusão de participar do saber” (CHAUI, 2003). 

 Significa ter o domínio dos sentidos da ação educativa em meio a uma sociedade 

determinada historicamente, o que quer dizer que a capacidade de uso de recursos aptos a 

tornarem fecundos as matérias formadoras, proporcionando condições para que os elementos 

mediadores da aprendizagem se direcionem para os objetivos indispensáveis na educação, 

aglomerando-se em torno de sua intencionalidade fundamental.  

Uma das peculiaridades deste mundo é o que Hobsbawn (1997), intitulou como 

presentismo, uma valorização do imediato. A responsabilidade do ensino está dispersa. 

Mesmo assim, é necessário levar em consideração a reflexão sobre a prática docente. 

A formação e qualificação do docente universitário é uma matéria que vem sendo 

extensamente debatida. Em geral, o sucesso da carreira do professor vai além da formação 

superior, é essencial que o mesmo procure constantemente meios de melhoramento e 
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aprimoramento de seu conhecimento, por meio de leitura e cursos específicos, para que a ação 

pedagógica atinja a meta estabelecida de início pela instituição de ensino. 

Contudo, para o desempenho das competências pedagógicas o docente universitário 

necessita trabalhar a capacidade de responder perguntas inéditas, de maneira criativa, eficaz, 

assim como, ter a capacidade de resolver problemas, afinal competência pedagógica não quer 

dizer, somente, conseguir fazer bem o seu trabalho, porém saber fazer bem. 

Conforme Fleury e Fleury (2000 apud PINTO, 2011, p. 02), competência significa 

“um saber agir, que implica transferir conhecimentos, habilidades, que agreguem valor 

econômico a organização e valor social ao individuo”. 

Assim sendo, o docente precisa levar em consideração que suas competências 

pedagógicas vão além do conhecimento técnico e repasse de informações. O professor deve 

procurar por em prática estratégias que permita uma aprendizagem significativa, dentre elas, 

garantir uma relação-interpessoal favorável  à dimensão efetiva do processo ensino-

aprendizagem do aluno.Vale frisar, que a afetividade entre professor e aluno acontece por 

meio da condução do processo de ensino, na qual o docente, tem a obrigação de interagir com 

o discente, fomentando sua participação e, especialmente, dando ênfase às pontencialidades 

do aluno. 

Contudo, quando o professor não trabalha  suas competências pedagógicas de maneira 

eficaz, o processo de ensino aprendizagem é, de certa maneira, abalado, gerando 

consequências negativas no acadêmico. Dentre as mais frequentes, têm destaque: ausência de 

interesse com a aprendizagem, individualismo, passividade, evasão, dificuldade de raciocínio, 

falta de criticidade e falta de motivação. 

No que se refere à competência didática, deve ser primado o foco quanto ao saber-

realizar e que significados estão envolvidos no conceito de competência didática. É necessário 

considerar que a “noção de competência tem múltiplos sentidos, contudo um dos sentidos que 

queremos enfatizar é a capacidade de mobilizar saberes”, versando aqui sobre os saberes dos 

educadores. A ação docente é repleto de desafios quanto ao conhecimento das necessidades 

dos discentes, o que sabem e o que pensam, suas expectativas, como colaborar para o 

aprendizado desses indivíduos.  

 As competências didáticas podem colaborar com a ação do professor de ensino 

superior na medida em que a metodologia, aqui compreendida como método de ensinar não se 

restrinja à capacidade de explicar conceitos como resumo absoluto. Essa deficiência em 

ensinar pode mostrar a necessidade de um percurso de formação que permita atribuir ao 

conceito de competência uma abrangência mais ampla que vai além das técnicas de ensinar.  



10 

 

Portanto, é preciso que o docente universitário faça uma reflexão acerca de suas 

metodologias, com vistas a cumprir com a sua função de facilitador e orientador educacional, 

objetivando estimular o acadêmico a trabalhar suas habilidades e criticidade e, 

consequentemente, construir novas técnicas de ensino para a promoção de uma aprendizagem 

significativa. 

Nem todos os docentes possuem a base necessária para continuar seus estudos, 

especialmente na 1ª etapa, etapa esta onde as disciplinas são básicas e exigem conhecimento 

prévio absorvido no ensino médio. O ensino necessita ser assumido como mediação, afinal o 

ato de ensinar apenas por meio da aula expositiva enfatiza o mero repasse de informações e 

não atinge o objetivo supremo que é aprender a pensar.  

Frisa-se, portanto, que na contemporaneidade, a função do professor como somente 

transmissor de informações atualizadas está no seu limite, sendo necessário que os educadores 

de ensino superior preocupem-se em ensinar seus alunos a tomarem iniciativas, abandonando 

os modelos seguidos até então. É indispensável que o professor tenha conhecimento de cunho 

teórico, visto que vão ajudar o aluno a ter uma visão crítica para a sociedade na qual está 

inserido.  

Porém, a formação da competência do professor depende do processo de formação 

continuada, sendo que as instituições devem fornecer mais condições para que o educador 

amplie o seu universo de saber. Sem ignorar claro, o fato de que o professor também possui 

sua parte na responsabilidade no seu desenvolvimento. Neste ínterim, a expressão 

competência é bem debatida na seara educacional brasileira. 

Segundo Tardif (2008), pode-se afirmar que um professor que tem competência não 

repassa somente conhecimento ao discente, mas sim também tem a capacidade de fazer com o 

que mesmo aprenda o que fazer com o que absorveu na sala de aula. Ou seja, ter a capacidade 

para pôr em prática o conteúdo aprendido. Quanto a isso, Teixeira (2008, p. 1) frisa que a 

“competência só pode ser construída na prática. Não é só o saber, mas o saber fazer. Aprende-

se fazendo, numa situação que requeira esse fazer determinado.” 

Para que consiga desenvolver suas competências, o docente necessita ir além e 

contextualizá-las, com vistas aprender para que serve o seu conhecimento, quando e como 

deve aplicá-lo. Ou seja, necessitam aprender competências novas e habilidades para que os 

discentes possam aprender. Diversos autores, mesmo sem recorrer a Perrenoud (2000) dão ao 

conceito de competência o significado apresentado por este autor.  

Pode-se notar no professor as peculiaridades delineadas por Castanho & Castanho 

(2009), presentes em professores de destaque, isto é, possuir conhecimento e domínio de sua 
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área de atuação; ultrapassar a repetição das aulas de cunho expositivo; buscar aliar as 

características positivas do domínio afetivo às do domínio cognitivo; formular suas aulas; 

adotar pressupostos da teoria interacionista e não empirista; estruturar as posições teóricas 

com uma postura pedagógica, discorrendo uma teia de relações entre o espaço social vivido e 

o conteúdo em um nível micro e macro estrutural. 

Para entender a prática docente, deve-se delinear as várias dimensões e competências 

que a formam. Com destaque para a dimensão profissional do docente de ensino superior, 

leva-se em consideração que trata-se de uma dimensão de contrastes quanto a seus parâmetros 

de identidade sócio-profissional. Se por um lado definem-se como professores de 

universidade, por outro, esse titulação de status social, passa a ser secundária no momento de 

avaliar os componentes a partir dos quais é construída e desenvolvida essa identidade 

(LIBÂNEO, 2011). 

Neste âmbito, esse mesmo autor, justifica que o que ocorre é que os educadores 

acabam se auto-definindo mais sob o aspecto científico de suas especialidades do que como 

docentes. Sendo assim, sua identidade (o que sentem acerca do que são, os livros que lêem ou 

escrevem; os amigos sobre com que se relacionam; os congressos que costumam freqüentar; 

os diálogos profissionais que mantêm entre outros comumente estão mais centradas em suas 

especialidades de cunho científico em detrimento de suas atividades docentes em si. 

Nesta concepção, os desafios maiores que se impõem à ação docente no ensino 

superior associam-se às chances de articular as duas práticas didáticas (ensinar e aprender) no 

âmbito da sala de aula. Quanto á articulação entre ensino e aprendizagem, Masetto (2012, p. 

82-83) faz um alerta para a necessidade atual de mudança de paradigmas no exercício didático 

de ensino superior. Segundo ele, é interessante substituir o destaque no ensino pelo destaque 

na aprendizagem. 

A identidade desse profissional está inserida no conhecimento que detém da 

especialidade e não no seu conhecimento e propriedade acerca da docência. A prática da 

docência como atividade profissional exige uma preparação para sua execução. Levando-se 

em consideração que a docência consiste no fio condutor, é imperativo levar em consideração 

o que configura um professor didático e como acontece o exercício didático no ensino 

superior. É na âmbito da sala de aula que a linguagem do fazer didático, da prática que se 

partilha na aula de ensino superior. 

 

(...) A aula universitária é a concretude do trabalho docente propriamente 

dito, que ocorre com a relação pedagógica entre professor e aluno. Ela é o 

locus produtivo da aprendizagem, que é, também, produção por excelência. 
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O resultado do ensino é a construção do novo e a criação de uma atitude 

questionadora, de busca e inquietação,sendo local de construção e 

socialização de conhecimento e cultura (VEIGA, 2000, p. 175). 

 

Rios (2001) frisa a dimensão técnica da competência. Conforme esta autora, a técnica 

se apresenta na prática dos professores, porém em alguns casos tem um significado 

enfraquecido, quando desligada de outras dimensões. Essa concepção destorcida colabora 

para uma visão tecnicista, na qual atribui-se um caráter de neutralidade.  

Defende ainda a ideia de que para a ação docente ter competência, não basta somente 

ter o domínio de certos conhecimentos e recurso de algumas técnicas, mas também o 

professor deve aceitar suas incertezas e reconstruir todo dia sua prática pedagógica imbuído 

de compromisso de ser um docente que forma e que educa. Sendo assim, a competência 

profissional trata-se da dimensão indispensável para o desenvolvimento do compromisso dos 

docentes com a aprendizagem dos estudantes.  

Enfim, a obra de arte do professor é, indubitavelmente, o aluno que sabe pensar. O 

fato de ter escolhido a didática como objeto de pesquisa justifica-se pelo seu próprio objeto de 

pesquisa que é o ensino e suas relações com a prática pedagógica. O desafio é, portanto, 

constante na construção de uma ação pedagógica no ensino superior e uma das chances 

apontadas pela leitura feitas durante a confecção desse trabalho é a formação inicial e 

continuada. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Mesmo com esse debate, não é possível findar um assunto tão complexo. Todavia, 

levar em consideração a formação pedagógica que englobe tanto a dimensão didática quanto a 

competência acadêmica pode ser apontada como um rumo para a qualificação do trabalho 

docente neste grau de ensino.  

 Frente a esta tarefa do professor e da necessidade da afirmação de sua identidade 

docente, intensifica-se a ideia de que as instituições de ensino superior precisam investir na 

formação de sua classe profissional para que estes espaços tornem-se um lócus de produção, 

extensão e pesquisa. 

Percebe-se que para ser um profissional universitário competente, a missão de 

colaborar eficientemente para que seus alunos apreendam e sejam formadores de opiniões e 

conhecimentos, deve-se estar sempre atento na forma como se exploram os conteúdos, pois o 

entendimento e a opinião de seus alunos acerca da disciplina dependerão disso. 

Exige-se um professor transformador, que mude o foco do ensinar e passe a se 

preocupar com o aprender, principalmente com o “aprender a aprender”. Que abra caminhos 

coletivos de busca que subsidiem a produção do conhecimento de seus estudantes, auxiliando-

os a ultrapassarem o papel passivo de repetir ensinamentos e a se tornarem críticos e criativos, 

indo-se além, a necessidade de um professor capaz de trabalhar em equipe, que seja capaz de 

integrar grupos de pesquisa com profissionais de diferentes áreas, participar de projetos 

multidisciplinares e que aceite o desafio da interdisciplinaridade.  

O ensino enquanto uma arte prática, que deve adquirir um caráter cada vez mais 

científico está inserido neste processo o docente competente que por sua vez pode ser 

comparado com um artista na medida em que, enquanto professor, também faz uso da 

intuição, da sua capacidade de comunicação, fazendo-se entender na mensagem que pretende 

repassar aos estudantes, a arte por sua vez envolve a escolha de um determinado padrão de 

expressão e a seleção das técnicas de expressão que correspondem ao padrão escolhido, desta 

forma podemos dizer que a arte de ensinar consiste em definir uma atitude educativa e 

escolher “com acerto” as técnicas, ferramentas eficazes que correspondem aos objetivos que 

nos propomos realizar quanto docente, transmissor do conhecimento. 

Levando-se em consideração que as demandas e os desafios dos professores quanto à 

identidade e profissão são inúmeros, pode-se ressaltar que essa prática em uma sociedade 

onde o número e a velocidade de informações são grandes, a missão dos professores que 
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trabalham na educação deve ir além de terem preparação no âmbito científico, tecnológico, 

técnico, pedagógico, humano e cultural, precisando refletir acerca do seu fazer e pesquisar. 

 Enfim, conclui-se que o trabalho na universidade se depara constantemente com 

processo de mudança nas formas de gestão, mudanças e avaliação nos modos individuais de 

notar, atuar e pensar em prol de uma organização educacional. O que exige conhecimentos, 

atitudes, habilidades e procedimentos práticos para atender melhor à aprendizagem dos 

alunos. Constata-se também que, hoje em dia, para lidar com o novo perfil do aluno, o 

professor deve ser gestor do saber e da maneira como o ensino será feito.  
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