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RESUMO 

 

Esse estudo aborda as competências educacionais docentes, na perspectiva da gestão do 

conhecimento (GC) frente às mudanças econômicas. Definiu-se como objetivo geral dessa 

pesquisa avaliar as competências educacionais dos docentes do curso de moda de uma 

instituição de ensino superior privada (IESP). Com isso, pretende-se contribuir para o 

entendimento do significado pedagógico do conceito de competências e a reflexão sobre o seu 

papel de destaque na aprendizagem, bem como nas percepções do processo de ensino e 

formação. A pesquisa caracteriza-se como quantitativa/qualitativa e a amostra do estudo se 

refere a 15 docentes de um curso de Moda, vinculado a uma instituição de ensino superior 

privada. Desse modo, todos os dados e a análise de resultado, bem como as discussões 

apresentadas nessa pesquisa, estão inseridos no contexto e na percepção dos docentes dessa 

amostra. Os dados coletados através dos questionários oferecem subsídios para estabelecer a 

relação entre o conceito de competências na gestão do conhecimento e sua aplicação em 

perspectivas educacionais de formação e estruturação de estratégias de ação. Obteve-se como 

resultado de pesquisa que, ao abordar o ensino/aprendizagem na competência, os docentes 

consideram os saberes como recursos mobilizados, analisáveis, trabalhando no sentido de criar 

e utilizar novas metodologias de ensino e aprendizagem. Nota-se com este estudo que a 

competência que os docentes percepcionam como relevante e relacionada à promoção da GC 

no contexto educacional de ensino superior é a capacidade para mobilizar a capacidade dos 

outros, ou seja, o professor precisa reconhecer e promover no aluno um interesse pelo aprender 

e pelo processo de aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

 

This study addresses the educational competences of teachers, from the perspective of 

knowledge management (KM) in face of economic changes. It was defined as a general 

objective of this research to evaluate the educational competences of the teachers of the fashion 

course of a private higher education institution (PHEI). Then, it is intended to contribute to the 

understanding of the pedagogical meaning of the concept of competences and the reflection on 

its prominent role in learning, as well as in the perceptions of the teaching and training process. 

The research is characterized as quantitative / qualitative and the sample of the study refers to 

15 teachers of a Fashion course, linked to a private higher education institution. Thus, all the 

data and the result analysis, as well as the discussions presented in this research, are inserted in 

the context and the perception of the teachers of this sample. The data collected through the 

questionnaires offer subsidies to establish the relationship between the concept of competences 

in the management of knowledge and its application in educational perspectives of formation 

and structuring of action strategies. It was obtained as a result of research that, when 

approaching teaching / learning in the competence, teachers consider the knowledge as 

resources mobilized, analysable, working to create and use new methodologies of teaching and 

learning. It is noteworthy with this study that the competence that teachers perceive as relevant 

and related to the promotion of KM in the educational context of higher education is the 

capacity to mobilize the capacity of others, that is, the teacher needs to recognize and promote 

in the student an interest learning and the learning process. 

 

 

Keywords: Competences, Education; Knowledge Management; Fashion 
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1 INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa avaliou as competências educacionais de docentes de um curso de 

graduação de moda de uma instituição de ensino superior privada (IESP), propondo 

aproximações entre o contexto de ensino e a perspectiva da GC. Nesse sentido, aborda-se uma 

revisão da GC na perspectiva da gestão, essa abordagem ocorre no intuito de promover uma 

contextualização de um conceito atual referente à GC.  

Segundo Davenport e Prusak (1998), define-se como ferramenta para a GC, um 

conjunto integrado de ações que visam identificar, capturar, gerenciar e compartilhar todo o 

ativo de informações de uma organização, incluindo a identificação e o mapeamento dos ativos 

intelectuais, oferecendo vantagens na competição no mercado, compartilhando as melhores 

práticas e a tecnologia. 

Desse modo, considera-se que GC acaba sendo descrita como um processo de 

transformação. O enfoque recai no diferencial de competitividade do mercado proporcionado 

por esse processo na capacidade e nas competências essencial (LEE et al., 2015). Esse processo 

transforma o conhecimento em mercadoria profissional, por isso, seu compartilhamento e o 

processo de aprendizagem, devem ser ações controladas pela empresa.   

Ocorre assim a mudança na cultura organizacional como consequência do 

gerenciamento e manipulação do aprendizado, orientado pelos interesses do capital. É 

necessário gerenciar adequadamente o conhecimento e a individualidade das pessoas, 

fortalecendo o respeito, a tolerância ao erro e a abertura às novas ideias. Fica totalmente 

desnecessário o controle excessivo, a repressão e a centralização de decisões (VIEIRA, 2005). 

O conhecimento gerado deve ser aplicado à prática do dia-a-dia das organizações e dos 

trabalhadores, compartilhado e armazenado para futura utilização, bem como, precisa ser 

considerado patrimônio da empresa. A gestão desse conhecimento cria um ambiente de 

aprendizagem para que possa ocorrer a gestão das competências, e esta é importante para o 

êxito profissional e obtenção da cooperação do trabalhador na antecipação e resolução dos 

problemas, trabalho em grupo e compartilhamento do conhecimento adquirido (PAIVA, 2005). 

A competência pressupõe a capacidade de transferência, de aprendizagem e adaptação, 

não é imitar, não é repetir e sua gestão dentro da empresa tem a função estratégica de suporte e 

tomada de decisões. Conforme descrevem Vieira e Garcia (2004, p. 11), “todo conhecimento 
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se inicia no indivíduo e é transformado em conhecimento organizacional, portanto, o principal 

desafio é fazer com que o conhecimento pessoal esteja disponível para outros”. 

No Brasil, há pouco mais de dez anos, eram as empresas multinacionais de consultoria 

de gestão que se preocupavam com a formação de pessoal especializado e com processos 

estruturados para a prática da GC. Esta realidade mudou e permanece em mudança quanto ao 

grande número de empresas. Geralmente são aquelas empresas inovadoras e as líderes de seus 

segmentos, que passaram a ter com a GC (TENORIO, 2000).  

A GC está bem desenvolvida e valorizada, no setor de serviços profissionais 

(consultoria, TIC, agências de publicidade, grandes escritórios de advocacia), nas empresas de 

alta tecnologia, por serem essas baseadas no conhecimento (CONCHADO, 2015). Processos e 

práticas da GC estão se expandindo para outros setores como o manufatureiro e da saúde. 

Distintas organizações passaram a utilizar da GC e, inclusive, contam com colaboradores no 

cargo de gerente de GC (TERRA; 2005). 

As práticas pioneiras em GC envolvem organizações privadas, mas o setor público 

também já foi esclarecido de que a GC pode trazer vantagens à suas funções, serviços e produtos 

(PAIVA, 2005), por isso é preciso buscar por ferramentas que possam tornar o uso da 

informação e do conhecimento mais eficiente. Dessa maneira, o processo não deveria ser 

diferenciado da prática do setor privado, apesar de existirem particularidades substanciais entre 

as organizações públicas e privadas.  

Em tempos atuais, as discussões sobre a GC insistem que as organizações necessitam 

gerir, de forma efetiva, o conhecimento gerado em seus ambientes externo e interno, provendo 

os meios e suportes compatíveis para que as informações possam ser arrecadadas, tratadas e 

disponibilizadas e, assim, possam transformar em conhecimento útil aos seus processos 

produtivos e de negócios (BEM, 2006).  

Desse modo, faz-se necessária a formação de uma equipe capacitada e criativa para que 

bons resultados sejam atingidos e, para que tudo seja coordenado de maneira a levar à tomada 

de decisões congruentes, tem-se a GC como uma ferramenta relevante e que contribui de forma 

significativa na produção, no comportamento humano, disponibilizando conhecimento para 

todos os docentes, numa cultura de colaboração e participação, ajudando a tomada de decisões 

pelos gestores, numa melhoria contínua de todos os processos (ALVARENGA NETO, 2007).  

As amplas transformações experienciadas pelas organizações do mundo contemporâneo 

proporcionam melhorias e ampliação em sua forma de gerenciamento e novas formas de pensar 
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e agir no que se refere ao motivo humano incorporado à empresa. Nesse sentido, a GC dispõe 

de um conjunto de fatores que se tornam responsáveis pela transferência e pelo 

compartilhamento de informações e de conhecimentos capazes de socializar as estratégias de 

seu gerenciamento nas organizações (PAIVA, 2005).  

Existem duas etapas distintas na GC, em relação à sua aplicação. Inicialmente era 

voltada para a tecnologia, com assistida importância principalmente à captura e disponibilidade 

de informação. Em segunda etapa, volta-se para as pessoas, enfatizando os colaboradores das 

organizações, seus comportamentos e formas de trabalho, com foco no compartilhamento do 

conhecimento. Segundo Dalkir (2005, p. 356): “GC é uma área de estudos multidisciplinares, 

na literatura existem várias definições em diversos campos”.  

Seguindo esse pensamento, para a GC é necessário identificar, gerar, adquirir, difundir, 

e capturar os benefícios do conhecimento para a organização, distinguir entre informação e 

conhecimento verdadeiro, sendo a informação trabalhada e que só existe dentro de um sistema 

inteligente (BEM, 2006). Dito de outro modo, a GC identifica e localiza o conhecimento e suas 

fontes dentro da organização de uma forma explícita e facilita o compartilhamento desse 

conhecimento.  

Nesse contexto, entende-se que a competência docente passa a ser a habilidade para 

produzir novas metodologias de ensino e aprendizagem, desenvolvendo novos projetos junto 

aos discentes, incentivando o improviso e integração disciplinar. Assim a abordagem com o 

enfoque na competência relata mudanças, envolve e entusiasma a aprendizagem a realizar. Por 

sua vez, o docente se transforma em um responsável do saber, em uma organização de 

aprendizagem (PERRENOUD, 2001, 2005). 

Assim, no contexto educacional, Perrenoud (1999), defende um ensino no qual se 

aprende por vários meios e situações, no contexto que cada aluno consegue obter resultados 

com a mediação do docente, no qual de se desenvolvem suas competências e consegue chegar 

a novos conhecimentos. Por isso, o conceito de competência na educação surgiu como 

alternativa à formação, pois a capacidade, a aptidão, a potencialidade, a habilidade e o 

conhecimento geram competência para que o indivíduo enfrente e aprenda um conjunto de 

tarefas e situações educativas. Desse modo a competência tem a finalidade de uma construção 

teórica que se supõe em uma construção pessoal, singular e específica de cada indivíduo (REY 

et al., 2005). 
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Caracterizando que o docente tem por formação e por atuação, deve estar envolvido 

com a definição de capacidades, por sua vez, transforma-se num fiador de saberes, num 

organizador de aprendizagens, num incentivador de projetos e gestores, sendo assim 

desenvolvendo as habilidades para a sua atuação pedagógica (PERRENOUD, 2001, 2005). 

Com base nesse entendimento, surge o problema em saber se os docentes têm a 

percepção de quais são as competências necessárias para a formação em um curso de moda 

voltada à perspectiva da GC, motivo para a realização dessa pesquisa. Definiu-se como objetivo 

geral, avaliar as competências educacionais dos docentes do curso de moda de uma instituição 

de ensino superior privada (IESP). Como objetivos específicos, buscou-se identificar quais são 

as competências que os docentes de um curso de moda reconhecem como relacionadas à GC, 

reconhecer as competências educacionais que os docentes analisam como relevantes e verificar 

quais as aproximações entre as competências identificadas pelos docentes e as teorias de ensino.  

Esta pesquisa justifica ao se propor a possíveis aproximações com uma ferramenta da 

GC no contexto de ensino, sendo que a mesma não envolveu valores, julgamentos morais e 

considerações subjetivas. É preciso apontar ainda que, como base para esse trabalho, foram 

localizados alguns estudos já realizados na revisão sistemática conforme a descrição de escala 

que foi validado em um contexto internacional (CONCHADO; CAROT; BAS, 2015), e que, 

por isso, esses estudos passaram pelo processo de adaptação para a língua portuguesa, no 

sentido de ser contextualizado para a cultura brasileira. 

Em consequência disso, esse estudo estruturou-se em 07 (sete) capítulos. No primeiro 

abordou-se a contextualização desta pesquisa e a revisão de estudo relacionada à sistemática. 

No segundo capítulo abordaram-se alguns conceitos e contextos da GC e gestão de 

competências, no intuito de expor as relações entre ambas as variáveis deste estudo. No terceiro 

capítulo foi abordado o curso de moda no contexto de educação e a atuação dos docentes. No 

quarto capítulo buscou-se a análise sistemática de literatura. O capítulo quinto apresenta a 

metodologia de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos. O sexto capítulo é 

dedicado aos resultados da pesquisa e à discussão desses resultados. Por fim, as considerações 

finais e as principais conclusões da pesquisa. 
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2 GESTÃO DO CONHECIMENTO E COMPETÊNCIAS 

Neste capítulo serão tratadas as relações da GC e competências educacionais docentes 

e aprendizagem. 

O Fordismo, que na linha de montagem reduzia-se ao aspecto físico-maquinal, de certo 

modo uma racionalização inconclusa, não conseguiu inserir as variáveis psicológicas dos 

trabalhadores na linha de montagem (ANTUNES, 2004). Esse período passou pela 

intensificação da exploração e aceleração do ritmo do trabalho, com maior flexibilização da 

produção, na multifuncionalidade do trabalhador e trabalho em equipe e, mais recentemente, 

dando lugar aos conceitos de especialização flexível. Foi da desqualificação para a 

flexibilidade, para a qualificação polivalente e organização coletiva que são chamadas de ciclos 

gerenciais (WOOD, 1991).  

Essa percepção da cultura organizacional passou por uma transformação no período do 

capitalismo, em que, para manter seus lucros e padrões, ao longo da sua história, passou por 

algumas mudanças e, após os anos 90, estando presente no mercado, as empresas passaram por 

transformações para garantir a sobrevivência e seus lucros. Porém, a gestão de processos não 

alcançou o objetivo esperado, na perspectiva da implementação de esforços como planejamento 

estratégico, reengenharia, downsizing e outros. Assim, os centros de excelência na produção, 

inteligências de mercado e universidades americanas da área de Administração passaram a 

estudar as organizações que sobreviviam no mercado, e que apresentaram lucro, e identificaram 

que estas organizações tinham como entender como aprender a se adaptarem às exigências do 

mercado com a característica de gerenciar o conhecimento e as suas competências essenciais, 

projetando assim, a empresa para o futuro (BRITO, 2008). 

Após o fim da guerra fria, que foi caracterizada pelas disputas entre EUA e Rússia e, 

portanto, por um mundo bipolar, durante o período de 1945 até 1991, surgiu a nova ordem 

mundial, que pode ser definida como multipolar e, às vezes, como monopolar. A 

multipolaridade econômica possui outros importantes traços característicos como o avançar da 

Terceira Revolução Industrial, ou revolução técnico-científica, e de uma globalização 

capitalista. Esta revolução técnico-científica redefine o mercado de trabalho, esvaziando os 

setores secundário e primário e ao mesmo tempo exigindo cada vez mais uma mão-de-obra 

qualificada e flexível. Ela é condição indispensável para a globalização na medida em que esta 

não existe sem as novas tecnologias de informática e de telecomunicações (VESENTINI, 1996). 
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2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

O conhecimento torna-se relevante para a organização quando colabora para melhorar 

o ambiente organizacional, com os seus ativos intangíveis. Para esse fim, as organizações 

precisam administrar o conhecimento de modo que possam tornar-se mais produtivas, 

expandindo sua competitividade e agregando novas estratégias de manutenção no mercado em 

que atuam (RUGGIERI, 2010). 

A GC é um tema que vem sendo estudado como elemento essencial de diferenciação 

das organizações, tendo em vista que estudar é uma nova oportunidade de manter as 

organizações competitivas, por meio da administração voltada para o seu capital intelectual. 

Apesar dos avanços tecnológicos e das novas exigências feitas pela sociedade do conhecimento, 

o desafio de gerenciar esse conhecimento torna-se um fato único para as organizações 

modernas. 

Desde épocas mais remotas, no contexto da história, as pessoas procuram valorizar os 

conhecimentos nas diferentes áreas e em questões relativas à GC, fundamental na inovação do 

indivíduo e na sociedade. A sociologia, moda, pedagogia, filosofia, psicologia, sobretudo a 

administração, são áreas em que seus pesquisadores se dedicam ao entendimento da GC 

(WERNER, 2004).  

Segundo Hessen (1999), o racionalismo é o ponto de vista epistemológico que define o 

pensamento, é a razão a principal fonte do conhecimento humano. Descrevendo-se que o 

conhecimento não provém da experiência sensorial, mas do processo consciente, quando 

chegamos à verdade absoluta partindo do questionamento racional. Por sua vez, no empirismo, 

a única fonte é o sentimento, a experiência pessoal. Hessen (1999) afirma que o empirismo não 

retira os conteúdos da razão, mas apenas da experiência e que a razão é a constituição da 

verdadeira fonte do conhecimento e, o empirismo é o método pelo qual se obtém conhecimento 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Davenport e Prusak (1999) afirmam que o conhecimento é uma combinação fluida da 

experiência compactada, valores, informação contextual e insight experimentado, que 

proporciona uma estrutura para avaliação e potencializar novas experiências e informações. 

Uma estrutura conceitual contendo duas dimensões da criação do conhecimento, uma dimensão 

ontológica e outra dimensão epistemológica foi desenvolvida por Nonaka e Takeuchi (1997). 
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Ontologicamente, o conhecimento só é criado por indivíduos. Epistemologicamente, 

está formalizado nos conceitos propostos por Polanyi (1966) que indicam que o conhecimento 

pode ser tácito ou explícito, assim, o conhecimento humano parte da premissa de que podemos 

conhecer mais do que somos capazes de expressar (POLANYI, 1966). 

Neste contexto, conhecimento é definido como a informação valiosa da mente humana 

e inclui reflexão, exemplos e contexto, sendo que sua compreensão e transferência são difíceis 

e este é um dos maiores desafios organizacionais (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

De acordo com Lins (2003), a educação nas escolas e universidades é responsável por 

parte do conhecimento tácito relativo às teorias e o treinamento profissional é responsável pelo 

conhecimento explícito com a sua utilização prática. Afirma que o grande desafio das 

universidades é criar meios de possibilitar o processo de transferência, disseminação, 

multiplicação e amplificação do conhecimento tácito, cujos riscos são a perda ou saída de seus 

colaboradores (NERY et al., 2015). 

Como explicam Silva e Valentim (2008, p.157), o objetivo da GC é “[...] identificar, 

capturar, sistematizar e compartilhar de forma sistemática o conhecimento gerado em âmbito 

organizacional [...]”. Para Rezende (2006, p.265), a GC é “uma forma de administração e 

aproveitamento do conhecimento das pessoas e disseminação das melhores práticas para o 

crescimento organizacional”. Segundo a visão deste mesmo autor, a GC identifica e mapeia os 

ativos intelectuais da organização, divulgando e gerando novos conhecimentos. 

2.1.1 Gestão do Conhecimento e Competências Educacionais 

O desafio da inserção do conhecimento nas organizações é ressaltado por Santiago 

(2007), ao ser abordada a descrição de que a aplicação do conhecimento tem transferido 

benefícios para as organizações, especialmente no que se refere às tecnologias disponíveis e 

empregadas. Essas tecnologias tornam possível a atuação em um ambiente globalizado e na 

promoção de valor para as empresas (SANTIAGO, 2007). Nesse ambiente, é necessário que a 

organização possa gerenciar, de forma dinâmica, o conhecimento efetivo, seja o acumulado ao 

longo de anos de experiência administrativa, seja o gerado nos seus processos vantajosos e de 

negócios, seja ainda o de cada um de seus colaboradores, que é chamado de capital intelectual. 

O capital intelectual é o resultado da aferição do conhecimento com objetivos 

econômicos [...]. Ao contrário dos ativos materiais, que diminuem à medida que são 

utilizados, os ativos do conhecimento aumentam com o uso, na medida em que ideias 
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geram novas ideias e o conhecimento compartilhado permanece como doador ao 

mesmo tempo em que enriquece o recebedor (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p.64). 

Davenport e Prusak (2003) reconhecem que o conhecimento, enquanto ativo, deve ser 

analisado sob uma perspectiva de mercado, por meio disso as pessoas executam alternadamente 

o papel de vendedores, compradores e corretores de conhecimentos, e os tipos de pagamento 

são em ordem decrescente de importância: a reciprocidade, a reputação e o altruísmo. Como 

todo mercado pode ocorrer algumas distorções como: monopólios, escassez artificial e barreiras 

aos negócios.  

Segundo Davenport e Prusak (1998), no livro “Conhecimento Empresarial”, como as 

organizações gerenciam o seu capital intelectual firmando que conhecimento não é um dado 

nem uma informação, embora esteja relacionado com ambos, mas suas diferenças estão 

relacionadas normalmente com a gestão empresarial. É importante frisar que dado, informação 

e conhecimento não são sinônimos. O sucesso e o fracasso organizacional, muitas vezes, podem 

depender de saber-se de qual deles precisamos, com qual deles contamos e o que podemos ou 

não fazer com cada um. 

De acordo com Davenport e Prusak (1998): 

Os modos de gerar o conhecimento são: Aquisição, aluguel, recursos dirigidos, fusão, 

adaptação e rede do conhecimento. 

• Aquisição – O conhecimento adquirido não precisa ser necessariamente recém-

criado, mas apenas ser novidade para a organização. A maneira mais direta de se 

adquirir conhecimento é a compra. [...] 

• Aluguel – O conhecimento também pode ser alugado ou financiado. Um tipo comum 

de financiamento é o apoio financeiro que uma empresa dá à pesquisa universitária 

ou institucional em troca do direito de prioridade no uso comercial de resultados 

promissores. [...] 

• Recursos dirigidos – Uma forma comum de se gerar o conhecimento numa 

organização é formar unidades ou grupos para essa determinada finalidade. Seu 

objetivo é fazer surgir conhecimento novo – novas formas de se fazerem as coisas. 

[...]  

• Fusão – A geração do conhecimento através da fusão introduz propositalmente 

complexidade e até mesmo conflito para criar uma nova sinergia. Ela reúne pessoas 

com diferentes perspectivas para trabalhar num problema ou projeto, obrigando-as a 

chegar a uma resposta conjunta [...] 

• Adaptação – As crises no meio ambiente atuam como catalisadores de geração do 

conhecimento. "Adaptação ou morte" é o destino e, portanto, ou se se adapta ou se 

morre [...].  

• Rede do conhecimento – O conhecimento também é gerado pelas redes informais e 

auto-organizadas, as quais podem tornar-se mais formalizadas com o tempo [...]. 

Modelos de GC, segundo Davenport e Prusak (1998), são um conjunto integrado de 

ações que visam identificar, capturar, gerenciar e compartilhar todo o ativo de informações de 

uma organização, incluindo a identificação e o mapeamento dos ativos intelectuais, oferecendo 
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vantagens na competição no mercado, compartilhando as melhores práticas e a tecnologia, 

denominadas pelos autores como ferramentas para GC. Com o objetivo de atingir o 

conhecimento e ajudando as pessoas a transformarem informação em ação, de forma a 

incrementar a forma organizacional, com o conhecimento adquirido, alcançando resultados 

positivos, seja este conhecimento tácito ou explicito, assim não se aborda apenas os ativos do 

conhecimento, mas os processos que atuam sobre esses ativos, abrangendo desenvolver, 

preservar, utilizar e compartilhar conhecimento. 

O conhecimento no contexto da educação, segundo Polanyi (1966), é como algo pessoal, 

que não pode ser reduzido apenas às representações do conhecimento, codificado em livros ou 

organizado em teorias. Desse modo, o indivíduo sabe sobre qualquer tema, muito mais do que 

consegue codificar ou explicitar em palavras, e o conhecimento humano faz parte da premissa 

de que “nós podemos conhecer mais do que somos capazes de expressar”. 

As competências humanas são descritas como relevantes à organização, segundo alguns 

autores sugerem a adoção de certos cuidados metodológicos. Segundo Carbone et al. (2009), 

citam a descrição das competências sob a forma de referenciais de desempenho, ou seja, de 

comportamentos observáveis na organização.  

2.2 COMPETÊNCIAS EDUCACIONAIS 

O significado do termo competência vem do latim, significa idoneidade, aptidão, 

faculdade que a pessoa tem para apreciar ou resolver um assunto, surgido pela primeira vez na 

língua francesa, no século XV. No século XVIII amplia-se o seu significado para o nível 

individual, designando a capacidade devida ao saber e à experiência. Da Psicologia seu domínio 

surgiu em trabalhos científicos através de Noam Chomsky (nos anos 50 do século XX) no 

contexto da linguística, entendendo-se competência como a faculdade inata de falar e 

compreender uma língua (PERRENOUD, 2005). Chomsky opõe competência a desempenho, 

entendendo-se que o sujeito pode realizar seu ideal conforme seu potencial biológico, e o 

desempenho como o comportamento notável (DOLZ; OLLAGNIER, 2004).  

O conceito na educação surgiu como alternativa, a capacidade, aptidão, potencialidade, 

habilidade e conhecimento, essa competência que permite ao indivíduo a enfrentar e aprender 

um conjunto de tarefas e situações educativas. Por meio disso, a competência tem a finalidade 
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de uma construção teórica que se supõe em uma construção pessoal, singular e específica de 

cada indivíduo (REY et al., 2005). 

Para Roldão (2004), a competência surge diante de uma situação onde o indivíduo tem 

a capacidade de mobilizar adequadamente diversos conhecimentos, integrando de uma forma 

ajustável a situação questionada. Assim, a competência exige apropriação sólida e saberes 

amplos, de forma ajustada que se encontra em diferentes situações e contexto, a competência 

recorre desta forma, a noções, conhecimentos, informações, procedimentos, métodos e técnicas. 

A competência é definida por Cruz (2001) como um conceito que acolhe saberes, 

atitudes e valores, abarcando o domínio, sendo que o domínio cognitivo é o saber formalizado 

e o domínio comportamental é o saber-fazer, consolida a competência em uma ação ou conjunto 

de ações organicamente articuladas. A capacidade das pessoas se desenvolve de articular os 

diferentes saberes, conhecimentos, atitudes e valores; como uma ação cognitiva, afetiva, visível 

em práticas e ações que o conhecimento exerce sobre o outro e sobre a realidade, constituindo-

se por um conjunto de saberes e de atitudes que podem ser mobilizadas e traduzidas em 

performances. “A competência é agir com eficiência, utilizando propriedade, conhecimentos e 

valores na ação que desenvolve e agindo com a mesma propriedade em situações diversas” 

(CRUZ, 2001, p. 31).  

A União Europeia defende que a competência é uma combinação de conhecimentos, 

capacidades e atitudes adequadas ao contexto (ESTELLA; VERA, 2008). Para Perrenoud 

(1999), a capacidade de agir traduz a competência na capacidade eficaz perante uma 

determinada situação, copiada em conhecimentos sem limitações. Segundo Roldão (2004), o 

saber em uso exige uma integração e mobilização de conhecimentos, predisposições e processos 

integrados uns aos outros, permitindo o sujeito a pensar, apreciar e fazer.  

Constitui a faculdade dos recursos cognitivos a mobilização com vista à resolução com 

pertinência e eficácia de uma série de situações (GENTILLE; BENCINI, 2000). A integração 

da competência coordena um conjunto de esquemas, pensamento, percepção e ação que 

antecipa a transposição analógica, inferências, generalizações, probabilidade (PEREIRA, 

2005).  

Como afirmam Perrenoud et al. (2002, p. 19): 

“[…] define-se competência como a aptidão para enfrentar uma família de situações 

análogas, mobilizando de uma forma correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos 

recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro competências, informações, valores, 

atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio”. 
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A competência se apropria da ação e exige recursos, mobilizando os meios, quando não 

há recursos não é possível mobilizá-los a tempo, é como se não existissem (PERRENOUD, 

2001, 2005; PEREIRA, 2005). Quando se faz necessário, a mobilização existe para que o 

indivíduo transfira o conhecimento. Diante deste fato, a mobilização inclui a transferência, que 

acontece em situações complexas, determinando que o conhecimento reorganize os dados em 

função da situação (PEREIRA, 2005).  

Uma noção de competência necessita de tomada de decisões que resolva os problemas, 

associando a compreensão e avaliação de uma situação através disso a tomada de decisão 

expressar conflitos e oposições, associando a mobilização de recursos afetivos e cognitivos, 

sabendo agir com as principais características da competência, entendendo um novo conceito 

como forma de controle da situação (PEREIRA, 2005). 

A competência é um complexo de ações designadas que envolvem aptidões cognitivas 

e não cognitivas, contem ações que compete em um sistema que engloba o conhecimento, 

estratégias e rotinas para a aplicação necessária adequada à auto regulação. A competência é 

definida pelo componente da forma sistemática, torna-se o processo de ordem cognitiva e 

resolução de problemas que um indivíduo recorre (RYCHEN; TIANA, 2005).  

Os docentes e discentes, no âmbito educativo, relatam a mobilidade para aquisição 

pessoal, social, acadêmica, perante diversas situações complexas e imprevisíveis. Os desafios 

atuais solicitam que a competência combina com uma conexão de recursos e ações do indivíduo 

e traduz uma contribuição pessoal com um desfecho determinado, solicita o conhecimento em 

ação (BOTERF, 2003). O portador de competências é defendido pelo sujeito, detentor de um 

conjunto de valores, colaboradores e empenho e mobilidade, que aborda as competências 

(BOTERF, 2003; COSTA, 2004).  

Quando o ensino/aprendizagem é abordado na competência, considera os saberes como 

recursos mobilizados, trabalhando por meio de criar e reutilizar novas metodologias de ensino 

e aprendizagem, desenvolvendo novos projetos junto às discentes, incentivando o improviso e 

integração disciplinar. Segundo Freire (2004, p. 22) defende “[…] ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. A 

valorização do diálogo entre docente e discente aborda a competência equaciona a diferenciação 

pedagógica, incluindo uma metodologia de trabalho que utiliza a valorização do diálogo entre 

os mesmos. 
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Para Visser (1993), contempla o desafio fazendo progredir no currículo de um discente 

em situação de grupo, através da seleção apropriada de ensino e estratégias de aprendizagem e 

estudo. Assume-se a diferença como um recurso fundamental da aprendizagem, a colaboração 

dos sujeitos, a cooperativa de aprendizagem, como recurso para regular a aprendizagem e 

individualizar trajeto educativo. 

A habilidade não implica necessariamente em competência, e que a habilidade informa 

facilidade em lidar com um tipo de informação, transformando em competência necessária de 

investimento em experiência de aprendizagem ao indivíduo. Diante disso, se não houver 

investimento, não haverá competência, mesmo que o indivíduo tenha habilidade em uma área 

específica (PRIMI et al., 2001). 

Segundo o INEP (1999, p. 7) são definidas competências e habilidades: 

Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e 

operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, 

fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As habilidades decorrem das 

competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do ‘saber fazer’. Por meio 

das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando 

nova reorganização das competências. 

O discernimento entre habilidade, aptidões e competência, relatam os autores que 

habilidade representa o potencial que se evidencia uma realização ou desempenho, contendo a 

apresentação de respostas certas para problemas e conhecimento de determinado conteúdo. 

Desta maneira, pode dizer que a competência indicaria um nível com padronização de 

realização e que implicaria em dizer que a realização chegou a um nível determinado (MAYER; 

SALOVEY, 1997). 

Quando a habilidade vem sendo utilizada no sentido que se presume uma ideia de 

potencial uma relativa facilidade de enfrentar a informações e com problemas. O investimento 

deste potencial em experiências de aprendizagem pode conduzir à maestria, envolvendo um 

conhecimento organizado de um assunto. A ideia de maestria implica que a realização atingiu 

um determinado nível a partir do qual se diz que uma competência que foi adquirida. Desse 

modo o autor relata que é possível pensar que a habilidade não necessariamente implica em 

competência, e sim habilidade aponta simplicidade em lidar com um tipo de informação e para 

que transforme em competência, o investimento é necessário para a experiência de 

aprendizagem (CARROLL, 1993). 

2.2.2 Competências Educacionais Docentes 
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O contexto do ambiente acadêmico no ensino superior refere-se à formação de um 

profissional que deve aprender e compreender suas competências profissionais. Bem como o 

docente deverá saber reconhecer em si essas competências, como também oportunizar 

momentos de formação que sejam relacionados ao incentivo e compreensão dessas 

competências. Assim apresentam-se nesta seção dois momentos. 

2.2.2.1 O Conhecimento No Ensino Superior 

As universidades têm um importante destaque na produção do conhecimento, 

fortalecendo a economia e desenvolvendo o país, sendo que essas instituições vêm passando 

por crises quando analisamos o papel do gestor no ambiente universitário. O que isso significa? 

Que apesar da instituição ter um papel relevante e reconhecido socialmente, como um meio de 

promoção do conhecimento, as questões estruturais e financeiras desse espaço acabam por 

influenciar as condições de estímulo, incentivo e promoção do saber. 

Segundo Leite (2007, p.140), “é possível afirmar que a universidade, como celeiro 

principal da produção do conhecimento científico, constitui um campo fértil para a aplicação e 

estudo da GC”. Para este autor dois argumentos fundamentam esta afirmação:  

1. As atividades da universidade estão diretamente relacionadas com a produção e a 

comunicação do conhecimento científico, seja por meio da pesquisa científica, seja 

por meio do processo ensino-aprendizagem;  

2. A universidade, por constituir um sistema científico maior, está envolvida por uma 

cultura científica que preza e privilegia o compartilhamento do conhecimento que é 

constantemente produzido (LEITE, 2007, p.140).  

Mesmo havendo uma pré-disposição no meio acadêmico para a produção e o 

compartilhamento de conhecimento, acredita-se haver uma falha na maneira como estas ações 

são sistematizadas. A disseminação do conhecimento neste ambiente acontece de forma 

dispersa e, por muitas vezes, os membros de um mesmo departamento desconhecem o que o 

outro produz. No meio acadêmico, a cultura, em grande parte dos casos, é positiva em relação 

a este compartilhamento. A divulgação científica é adotada por quase todas as universidades, 

como forma de promover o conhecimento produzido, fato que está relacionado à 

responsabilidade social de instituições públicas (GARCIA; VALENTIN, 2013). 

A propagação do conhecimento gerado pela universidade não pode estar limitada aos 

instrumentos existentes no mundo editorial, extremamente competitivo. O conhecimento é 
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precioso para a instituição universitária, porquanto se constitui no conhecimento coletivo da 

organização, e pode ser aplicado para agregar valor a esta instituição.  

Rodrigues (2001, p.110) explica que:  

“Embora a ciência básica tenha seu valor intrínseco, grande parte de seu valor social 

deriva de sua associação com a solução de problemas práticos e suas consequências 

para a melhoria da qualidade de vida e progresso da sociedade”.  

As políticas institucionais estão refletidas na formação do conhecimento dos grupos de 

pesquisa. Ao idealizar a distribuição das pesquisas e a classificação dos grupos bem como as 

condições institucionais de funcionamento é nítido que a pesquisa na universidade está cada 

vez mais sofrendo incidência de regulações e regulamentações, tal como descreve:  

“O desenvolvimento do conhecimento acadêmico abarca questões que envolvem: 

avaliação – na busca da qualidade; divulgação de informações; socialização de 

estudos; estímulo às novas gerações; qualificação dos quadros de pessoal; 

desenvolvimento continuado do professor pesquisador e fomento” (FRANCO 2008, 

p. 106). 

Dias Sobrinho (2005) que em parte, a crise permanente da universidade se dá pela falta 

da consolidação de seus princípios fundamentais, tais como: autonomia institucional e a 

liberdade de pensamento da comunidade acadêmica.  

2.2.2.2 - O Conhecimento Na Docência e a Aprendizagem 

O acesso ao conhecimento gerado no âmbito da organização é difícil, pois esse 

conhecimento está conectado aos processos, atividades e tarefas organizacionais e nos próprios 

indivíduos. A GC busca, por meio de suas ferramentas, tornar o conhecimento individual e 

organizacional de fácil acesso (GARCIA; VALENTIN, 2013). 

A GC utiliza um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas a fim de realizar a 

sistematização e compartilhamento do conhecimento, bem como para tornar o ambiente 

vantajoso à geração, apropriação e uso do conhecimento. Quando o conhecimento é 

sistematizado e disponibilizado, bem como quando as pessoas são incentivadas a usá-lo, esse 

processo resultará na criação de novas ideias, possibilitando mais conhecimento em uma espiral 

contínua (GARCIA; VALENTIN, 2013).  

De acordo com Valentim (2008, p.19): 
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[...] o conhecimento construído por um indivíduo alimenta a construção do 

conhecimento coletivo e, por outro lado, o conhecimento coletivo alimenta a 

construção do conhecimento individual em ambientes organizacionais e o objetivo da 

gestão do conhecimento é [...] identificar, capturar, sistematizar e compartilhar de 

forma sistemática o conhecimento gerado em âmbito organizacional [...] 

Consequentemente, o que cada um sabe tem um valor único, pois se o conhecimento 

organizacional (coletivo) se desenvolver, em contrapartida, cada indivíduo aprende com este 

saber coletivo, assimilando novo conhecimento que será compartilhado e, novamente, se 

tornará coletivo num processo contínuo. 

Choin e Lee (2003) afirmam que as organizações podem evidenciar tanto no 

gerenciamento do conhecimento explícito, priorizando a capacidade de criar, armazenar, 

transferir e utilizar este tipo de conhecimento, como no conhecimento tácito, enfatizando seu 

compartilhamento pela interação interpessoal ou em ambos. Dalkir (2005) refere que a GC pode 

ser explicita no processo que transforma informação em conhecimento acionável e que está à 

disposição e pode ser facilmente utilizado por indivíduos que tem a necessidade do mesmo. Um 

conhecimento é dito acionável quando ele pode alterar o estado atual de uma situação 

(ARGYRIS, 1999). 

Pode-se afirmar simplesmente que a GC é gerencial, dirigida para desenvolver ações 

que objetivam e fomentam o conhecimento nas organizações e essas devem incentivar a criação, 

explicitação e disseminação de conhecimentos na organização para completar a excelência 

organizacional. 

Hiramine (2004) avalia a GC e a aprendizagem organizacional em uma instituição de 

educação profissional por meio da análise de suas práticas administrativas notadas a partir dessa 

perspectiva. A pesquisa conclui que, apesar de não existir na instituição um programa formal e 

específico, existe a presença de práticas de gerenciamento do conhecimento e da aprendizagem 

organizacional. Observa-se ainda a existência de práticas ainda tradicionais em muitas 

atividades relevantes da gestão de pessoas, modernizadas, poderão impulsionar a eficiência das 

pessoas, bem como o comprometimento, à motivação e a satisfação, tendo um resultado maior 

competitividade organizacional. 

Diante de uma pesquisa sobre os fatores estratégicos para implantação da GC, Furlanetto 

(2007) estuda a implantação dessa gestão nas empresas, analisando os fatores estratégicos como 

forma de ampliação da capacidade competitiva. O autor retrata três conclusões de acordo com 

sua pesquisa: a primeira diz respeito à visão geral dos autores, que aponta o conhecimento 
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organizacional como um fator econômico, superando os fatores tradicionais terra, capital e 

trabalho. Na segunda conclusão, mostra que a prática indica que a existência de fatores 

estratégicos é fundamental à implantação de projetos de GC e que o fator alto. Administração 

tem a capacidade de desencadear o processo em razão do poder dos gestores em agir e 

direcionar recursos. Por último, conclui que as ações práticas de GC assumiram função 

estratégica no mundo empresarial (FURLANETTO, 2007). 

As discussões acerca da GC são orientadas no sentido de ampliar e enriquecer os 

recursos considerados importantes no processo de seu desenvolvimento. Essa gestão domina 

cada vez mais uma posição de destaque nas organizações, visando que seu foco maior está em 

estabelecer seus produtos e serviços no sentido de enfrentar desafios quanto aos novos modelos 

de gerenciar o conhecimento organizacional consentindo um olhar novo frente aos saberes 

individuais e às diversas formas de aplicar esse conhecimento de forma estratégica, bem como 

de compartilhá-lo e armazená-lo no âmbito das organizações (FIGUEIREDO, 2005). 

De 1945 a 1968, houve uma luta do movimento estudantil e de jovens professores na 

defesa do ensino público, do modelo de universidade em oposição às escolas isoladas e a 

reivindicação da eliminação do setor privado por absorção pública. Entrava em pauta a 

discussão sobre a reforma de todo o sistema de ensino, mas em especial a da universidade. As 

críticas ao modelo universitário eram: a instituição da cátedra e o caráter elitista da 

universidade. O regime militar em 1964 desmantelou o movimento estudantil e manteve sob 

vigilância as universidades públicas, encaradas como focos de subversão, ocorrendo em 

consequência o expurgo de importantes lideranças do ensino superior e a expansão do setor 

privado, sobretudo a partir de 1970. No fim da década de 1970, o setor privado já respondia por 

62,3% das matrículas, e em 1994 por 69% (SAMPAIO, 1999). 

A partir de 1980 houve uma redução progressiva da procura para o ensino superior 

decorrente da evasão de alunos do 2º grau, inadequação das universidades às novas exigências 

do mercado e frustração das expectativas da clientela em potencial. Na década de 1990, a 

relação de egressos do segundo grau e vagas oferecidas no ensino superior é de 1/1 no Sul e 

Sudeste, 1/ 1,3 no Centro-Oeste, e de 1/ 2,5 no Norte e Nordeste. Nesta década a proporção de 

jovens entre 20 e 24 anos que ingressava no ensino superior correspondia a 11,4%, conferindo 

ao Brasil o 17º lugar entre os países latino-americanos, superando apenas a Nicarágua e 

Honduras (GARCIA, 1997). 
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2.2.2.3 Competências e a influência na formação profissional 

Segundo Davenport e Prusak (1998), a socialização é um dos processos que se liga às 

teorias dos processos de grupo e de cultura organizacional, e diz respeito à conversão 

conhecimento tácito o conhecimento explícito, ou seja, ao compartilhamento de experiências, 

de modelos mentais e de habilidades técnicas, na organização, o treinamento prático gera esse 

compartilhamento de experiências. 

 Outra forma é promover as comunidades de prática. As comunidades de prática são as 

oficinas, tendo como características o fato de serem grupos que têm aprendizado ao longo do 

tempo; têm um empreendimento, ou seja, formam-se para tentar agregar valor a algo de que 

todos participam; e, finalmente, esse empreendimento envolve aprendizado. Justamente por 

isso que as comunidades de prática, ao longo do tempo, desenvolvem costumes, cultura (LIMA; 

GOSLING, 2005). 

A gestão por competências exerce influência sobre as dimensões social, conceitual e 

experimental da qualificação, desenvolvida por Schwartz (1995) e citada por Ferretti (2002) 

que investiga a indagação. Para Manfredi (1999), expressões como qualificação, competência 

e formação profissional têm sido tratadas como sinônimas, quando, na verdade, são 

polissêmicas, ou seja, assumem diferentes sentidos, referentes a interesses de determinadas 

parcelas da sociedade. A competência é entendida, então, não só como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para exercer certa atividade, mas também 

como o desempenho da pessoa em determinado contexto (CARBONE et al., 2009). 

Segundo Hirata (1994), o conceito de qualificação surgiu a partir de lutas políticas e 

ideológicas, tendo-se consolidado na Sociologia, vinculado a práticas educativas que ajudam a 

legitimar o estatuto do trabalho qualificado. Adotada nos anos 90, como forma de contraposição 

a um tipo de sistema de relações e de classificação profissional fundado na noção de tarefa e de 

cargo (o taylorista-fordista). Sua origem tem raízes nas ciências cognitivas que se utilizam do 

referencial psicológico para compreender e interpretar as práticas sociais. Como não há 

definições únicas para tais termos, o impasse permanece. Manfredi (1999) aposta na existência 

de uma ampliação do conceito de qualificação e sua substituição pelo de competência, dada a 

necessidade de adequação do capital às novas formas de organização. 

Organizar a competência na possibilidade de integração e ampliação, complementando 

os elementos, partindo do valor de uso que eles possam apresentar em uma ação determinada. 



29 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 
 

Mobilizar esses elementos significa apoiar-se neles, compreendê-los como componentes de 

uma competência, não se limitando a eles, principalmente por entender que nenhum deles 

pertence por exclusivo a uma competência, na medida em que podem ser mobilizados por 

diversos outros recursos, a partir de inúmeras intenções diferentes (ARAUJO, 2003). 

Quando se coloca o desafio à avaliação de competências, ultrapassando, portanto, a 

investigação de saberes e conhecimentos, exigem processos de revisão e reconstrução tanto da 

prática avaliativa quanto do próprio processo de ensino-aprendizagem, não se podem 

oportunizar instrumentos avaliativos apenas a partir de uma perspectiva individual, mas deve-

se, sobretudo, considerar a dimensão coletiva, relacional e contextualizada da ação educativa 

(MARINHO-ARAÚJO, 2009). 

Desse modo é necessária que a investigação de diversos aspectos relativos aos 

procedimentos de ensino; à organização de tempos, espaços e métodos; à negociação e à 

partilha de responsabilidades e encaminhamentos ao aprimoramento do processo educativo, 

sendo que o processo de construção de competências é geralmente lento e aberto, a avaliação 

de competências é resguardada no caráter dinâmico e histórico do desenvolvimento, assim é 

importante que as pessoas vivenciem as suas experiências e analisá-las e conscientizando sobre 

a utilização de seus recursos e habilidades, e sobre as distintas formas de mobilizá-los e avaliá-

los (MARINHO-ARAÚJO 2009). 

Diversos autores (LOPES, 2001; MACEDO, 2002; MÜLLER, 1998; PACHECO, 2001) 

analisam a relação existente entre as competências e os enfoques curriculares instrumentais, 

sejam as teorias da eficiência social ou a pedagogia dos objetivos dela decorrente. Em suas 

análises, salientam como as competências assumem sobre tudo um enfoque comportamentalista 

e fragmentador com o objetivo de controlar a atuação profissional. 

A partir da noção de competência, assume importância o saber-fazer que surge da 

experiência concreta, individual ou coletiva, que valorize a subjetividade do trabalhador, pois 

tem a atenção voltada para a atitude, o comportamento e os saberes tácitos. A subjetividade está 

associada à flexibilidade e à adaptabilidade permanentes, os atributos de autonomia, 

responsabilidade, comunicação, polivalência (VIEIRA; LUZ, 2005).  

Neste sentido que o conceito de Zarifian (1999) se mostra adequado, pois faz menção à 

dimensão cognitiva da realização do trabalho e também ao aspecto compreensivo, isto é, à 

interação social que deve ocorrer para que o trabalhador interprete os comportamentos humanos 
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e as razões que os motivam. Sendo assim há semelhança entre a competência e a dimensão 

experimental da qualificação, porque ambas se fundamentam no saber.  

Ramos (2009) lembra, com muita propriedade, que o conceito de qualificação responde 

à mudança de enfoque do objeto (trabalho, atividade) para o sujeito e envolve o movimento de 

transformações sociais no processo de produção e reprodução da existência, pelo fato de ser 

uma construção social histórica e concreta. E conclui que a qualificação não se reduz à noção 

de competência, porque esta negligencia a dimensão social das relações de trabalho. 

Referenciando o mundo da moda Lipovetsky (1983) cita a sociedade moderna a 

dinâmica deposita sua esperança no futuro e também na técnica e na ciência, cita o autor 

"institui-se uma ruptura com [...] as tradições e os particularismos em nome do universo, da 

razão, da revolução" Lipovetsky (1983, p. 19). 

Assim, a pós-modernidade retrata ao interesse da vida, a cultura pós-moderna que se 

descreve por algumas características em busca da qualidade de vida, personalidade, 

sensibilidade extrema e a paixão, moda retrô, valorização do que é regional, de certas crenças 

e práticas tradicionais, no vestuário pode ser compreendido como um sistema de regulação e 

representação social, na moda que é mencionada pela informação e pela sedução do novo, que 

invade todas as áreas e envolve todas as camadas sociais segundo Lipovetsky (2005). 

A origem da função social está empregada pela moda, relacionada à distinção e a 

existência das diferenças de classes e das diferentes camadas sociais, por meio do vestuário, o 

indivíduo pode ser classificado (classe, camada social). Na cultura pós-moderna e pós-

moralista, tem a valorização do dinheiro e da liberdade individual, estimula o movimento na 

direção do primeiro eu, segundo apresenta Lipovetsky (2004). Com o aumento excessivo do 

consumo sobre o alcance da moda nas sociedades contemporâneas, e com o processo de 

consumo como lógica social, caracteriza com "A corrida para o consumo e a febre das 

novidades não encontram sua fonte na motivação do prazer, mas operam-se sob o ímpeto da 

competição estatuária", segundo (LIPOVETSKY 2005, p.171). 

Através disso, a moda e essencial e centralizada, que permite sempre que os conceitos 

e teorias de marketing se apliquem perfeitamente ao processo da moda. “A final está ciência 

sempre foi vista como" uma atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e 

desejos através do processo de trocas" (KOTLER, 1988, p.31). 

2.3 INFLUÊNCIA DA FORMAÇÃO DO DOCENTE 
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Quando as ideias são desenvolvidas em torno da importância do desempenho do 

professor na produtividade do sistema escolar fizeram-se presentes nas análises educacionais 

brasileiras e na maior parte dos estudos que enfatizavam “a dimensão técnica do processo de 

formação de professores e especialistas em educação” (PEREIRA, 2000, p. 16) Para Popham 

(1983) declarou seu desencanto ao fazer uma revisão da produção realizada no período, pois 

nada parecia ter dado resultado para o pesquisador sobre a competência do professor. Sempre 

voltado a forma de entender o contexto, diante do confronto com essas perspectivas nas recentes 

políticas de currículo para a formação de professores no Brasil, a qual passou a abordar (DIAS; 

LOPES 2003). 

Conforme relata Morosini (2000, p.11) que: 

Encontramos exercendo a docência universitária, professores com formação didática 

obtida em cursos de licenciatura; outros, que trazem sua experiência profissional para 

a sala de aula; e, outros ainda, sem experiência profissional ou didática, oriundos de 

curso de especialização e/ou stricto sensu. O fator definidor da seleção de professores, 

até então, era a competência científica. 

Entende-se como um processo de constante formação do professor e objetivando atender 

aos princípios de flexibilidade, eficiência e produtividade dos sistemas de ensino, apresenta 

correspondência com os aplicados pelos teóricos da eficiência social os quais, no início do 

século XX, defendiam que o currículo “deveria se dirigir a finalidades mais funcionais e 

utilitárias, relacionadas com o destino social e ocupacional dos jovens americanos” (MACEDO, 

2000, p. 15). 

O maior desafio, apresentado pelas diretrizes, seria de tornar a formação de professores 

uma formação profissional de alto nível sustenta uma concepção mais voltada à técnica, com 

ênfase de passa a ser, de proporcionar o atendimento das demandas de um exercício profissional 

específico que não seja uma formação genérica e nem apenas acadêmica (DIAS, 2002). 
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3 MODA 

Neste capítulo apresenta-se o contexto da moda no Brasil, suas influências e os 

conceitos dos docentes de curso de moda.  

3.1 CONTEXTO DE MODA NO BRASIL 

3.1.1 História da universidade de moda e Curso de moda 

Nos últimos anos a disseminação da moda foi muito rápida, consequentemente porque 

todos querem estar na moda, assim criar um estilo próprio, uma comunicação visual pessoal, 

assim, no mundo das mutações que diferem os seres humanos e os tornam únicos. Assim, 

dinamicidade que se vê no mercado da moda é sentida nos cursos de moda, os alunos na maioria 

escolhem cursos relacionados a essa área do saber se preocupam muito mais com o produto do 

que com o processo de criação, talvez se deva à dinâmica do próprio mercado, em que muitas 

empresas preferem copiar tendências internacionais e assim diminua o risco de despesas e 

lucros negativos (AGUIAR, 2014). 

Esse sistema é mais rápido - já que não se tem o tempo para criar algo que se aproxime 

mais do novo - e mais lucrativo, porque os produtos copiados já caíram no gosto do público e 

são reproduzidos por várias empresas. Para Gomes (2005, p.62) a “[...] indústria de massa de 

roupas se forma anteriormente à alta-costura; no entanto, [...] ela só consegue se organizar após 

a Segunda Guerra Mundial, especialmente nos Estados Unidos”. 

Afirma Caldas (2004, p. 98): 

Os profissionais envolvidos neste processo devem ter como estratégia principal o foco 

em alguns aspectos o econômico que envolve a moda como negócio, o profissional 

sendo necessário profissionalizar o setor e aprender moda na faculdade e o cultural 

que envolve a moda e o comportamento. Podemos dizer que ainda é necessário evoluir 

em termos de design brasileiro, posicionamento e criatividade, desenvolvimento 

mercadológico. As grandes marcas em destaque apresentam inovação e criatividade 

em seus produtos com design diferenciado e algumas características em relação à 

qualidade e preço.  

No Brasil, os estudos acadêmicos sobre moda, quando existiam, faziam parte de 

atividades esporádicas de pequenos círculos ou de pesquisas individuais ou de pessoas 

envolvidas profissional e economicamente com a questão. 

Como define Lipovetsky (2005, p. 9):  
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A questão da moda não faz furor no mundo intelectual. O fenômeno precisa ser 

sublinhado: no momento mesmo em que a moda não cessa de acelerar sua legislação 

fugidia, de invadir novas esferas, de arrebatar em sua órbita todas as camadas sociais, 

todos os grupos de idade, deixa impassíveis aqueles que têm vocação de elucidar as 

forças e o funcionamento das sociedades modernas. 

Para mudar essa realidade, Aguiar (2014) cita que vê mudança nesse cenário, porque os 

cursos de Bacharelado e Tecnólogos em moda, em muitas regiões do nosso país, frutificam. No 

Brasil, o estudo de moda é recente, se comparado ao de outras áreas. Até a década de 80, quem 

se interessasse pelo tema teria que aprender sozinho ou com familiares, artesãos, aprender 

tirando moldes de revistas. De acordo com Pires (2002, p.2), aqueles que queriam aprender 

sobre o assunto e tinham dinheiro faziam cursos no exterior: “Os primeiros brasileiros que 

foram a Paris para frequentar cursos de design de moda foram Rui Spohr em 1952 e José 

Gayegos em 1971”. 

De acordo com Gibert (1993), Eugenie Jeanne Villien foi a primeira pessoa que 

vislumbrou a organização de um curso superior na área em 1964, iniciou e criou o curso e 

lecionou a disciplina de Desenho de Moda, na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, nos 

cursos superiores de Desenho e Artes Plásticas: “Foi à primeira voz que se levantou em prol de 

um ensino superior acadêmico na área de Moda no Brasil.” Posteriormente ele ajudou a 

implantar o primeiro curso de ensino superior de moda no Brasil. 

A ESMOD (l’Ecole Supérieure des Arts etTechniques de la Mode de Paris/França) é a 

primeira e mais antiga escola francesa de moda e design. “Celebrar a moda como um estilo de 

vida e interagindo diferentes culturas” é o lema da instituição, que há 170 anos abriu suas portas 

para alunos do mundo inteiro para ensinar essa arte. Um detalhe interessante é que a escola 

oferece aulas ministradas em inglês e francês. Dentre os programas de destaque estão 

Estratégias de Moda e Comunicação, “Créateur Couture” e Gestão de Moda Internacional e 

Marcas de Luxo (AGUIAR, 2014). 

Outra universidade bem conceituada é a Central Saint Martin, University of the Arts 

London (Inglaterra), localizada em Londres. A Central Saint Martin é reconhecida por ser 

rigorosa em seu ensino e por ser uma das instituições de moda mais prestigiadas do mundo – 

nomes como Stella McCartney, John Galliano e Alexander McQueen passaram por lá. A escola 

oferece programas tanto para quem está pensando em ingressar em uma universidade de 

renome, quanto para quem já trabalha na área e quer ampliar seus conhecimentos. Local onde 

você pode focar seus estudos em roupas femininas ou masculinas, joias, Design e Marketing 
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para a Indústria da Moda, História da Moda e até mesmo jornalismo especializado (FRAGA, 

2013). 

No Brasil o primeiro curso superior voltado para a área de moda foi implantado em 

1987, em São Paulo pela Faculdade Santa Marcelina (FASM) e é reconhecido pelo pioneirismo, 

tradição e formação de profissionais criativos e empreendedores. Os alunos formados pela 

FASM levam para o mercado ideias com linguagem inovadora, conquistando resultados 

significativos que são reconhecidos pelas empresas, mídia e pelas associações de classe do 

setor, conhecida nacional e internacionalmente pelo pioneirismo na área de Moda. “Os 

indivíduos se tornam cada vez mais dependentes de um leque de instituições e sistemas sociais 

que lhe proporcionam os meios, tanto materiais quanto simbólicos de construção de seus 

projetos de vida”. A referência aos 30 anos de existência da instituição remete à simbologia de 

tradição, relacionada a um status de solidez e reconhecimento (THOMPSON 2008, p. 186) 

Sempre atenta às necessidades desse mercado tão dinâmico, há vários anos, passou a 

oferecer a Especialização em “Moda & Criação”. Já formou muitos dos principais nomes da 

Moda, como os estilistas Alexandre Herchcovitch; Cynthia Hayashi, Karin Feller, Igor de 

Barros, Emanuelle Junqueira, Maria Prata. Simone Mina, Douglas Kamiya, Mariana Rocha, 

Marcio Ito, Marcos Aiza, WalquiriaCaversan, Marcio Banfi e Andreia Miron, nomes de 

expressão no mundo da Moda, tem como visão, em comunhão com os leigos, visam oferecer 

educação, cultura, saúde e assistência social de excelência, em espírito de família, 

fundamentadas nos valores éticos, morais e cristãos, acompanhando os sinais dos tempos, sua 

missão é transformar a sociedade à luz do Evangelho, tendo a ciência como instrumento e meio, 

oferecendo ao ser humano formação em sua totalidade (AGUIAR, 2014).  

Segundo Pires (2002, p.2), quando os primeiros cursos superiores de moda foram 

organizados, “A ideia era formar um profissional bem informado e de sólida formação, pronto 

a qualificar a produção brasileira de moda e abrir espaço para novas ideias”. O Ministério e 

Educação (MEC) o Brasil é o país que possui o maior número de cursos voltados para a área 

de moda. De acordo com os dados coletados no site do MEC em 2016, a relação de instituições 

com cursos superiores na área de moda no Brasil, em atividade, totalizava 57 cursos 

(bacharelado), ofertados por instituições públicas e privadas (AGUIAR, 2014). 

No ano 2010 os coordenadores do curso de moda e professores da mesma área 

participaram de um Encontro Nacional de Moda (ENEModa) em São Paulo. Quando surgiu o 

grupo com a intenção de discutir assuntos referentes à área de formação para propor melhorias 
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nos cursos e debater sobre o reconhecimento dos cursos superiores em moda como área de 

conhecimento e campo do saber junto ao MEC. No dia 29 de agosto de 2014, foi lançada 

oficialmente a Associação Brasileira de Ensino em Moda (ABEModa), durante o 5º ENEModa, 

na Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, quando foi criada a 

associação visando o aumento dos cursos de moda no país, o avanço produtivo e econômico na 

área e o crescente interesse pela moda, o curso não possui uma diretriz curricular nacional 

específica de moda (AGUIAR, 2014).  

Com isso, as escolas já têm mais ou menos o mesmo programa, a mesma história. No 

Brasil onde existe um número grande de cursos e escolas de moda são difíceis detectar uma 

vocação ou um diferencial que faça procurar pelo curso de moda. Então ele é todo planificado, 

o que representa um problema muito sério, se isso fosse pensado, se isso fosse sanado, o ensino 

de moda no Brasil despertaria interesse, inclusive de alunos de fora do Brasil (FRAGA, 2013). 

A maioria dos cursos de moda possui em comum o ensino de metodologias para o 

desenvolvimento do vestuário, o estudo dos têxteis e a elaboração do design em sua grade 

curricular, assim também abranger os processos produtivos e criativos, modelagem, gestão de 

negócios, marketing, além de outras disciplinas referentes à cultura de moda como história, 

estética ou comunicação (DELGADO, 2010). 

Pires (2007 p.11) afirma:  

Vale mencionar um exemplo da visão estilística na formação dos profissionais e, por 

conseguinte, disseminação de valores: a predominância do feminino na moda, que, 

por determinantes históricos, influenciou currículos e docentes a estruturarem seus 

programas numa preconceituosa estética feminina que privilegia uma minoria e 

marginaliza a maioria do biótipo da população brasileira, assim como o sexo 

masculino e todas as faixas etárias que não façam parte da juventude. 

Os dados apontados no Ministério da Educação dão apenas um panorama geral sobre a 

educação no setor de moda, evidenciando que nos anos 90 há o início de diversos cursos 

especificamente de moda, aumentando com o passar do tempo, necessário para reinventar e se 

reestruturar para formar um país que faça não somente tecidos, calçados, acessórios e roupas, 

mas sobre tudo que agregue valor e desenvolva Moda (DELGADO, 2010). 

Afirma Caldas (2004, p. 98), que os profissionais envolvidos neste processo devem ter 

como estratégia principal o foco em alguns aspectos econômicos que envolvem a moda como 

negócio, o profissional assim necessário profissionalizar o setor e aprender moda na faculdade 

e o cultural que envolve a moda e o comportamento. Ainda é necessário evoluir em termos de 
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design brasileiro, posicionamento e criatividade, desenvolvimento mercadológico. As grandes 

marcas em destaque apresentam inovação e criatividade em seus produtos com design 

diferenciado e algumas características em relação à qualidade e preço (AGUIAR, 2014).  

Como define Lipovetsky (2005, p.09): 

A questão da moda não faz furor no mundo intelectual. O fenômeno precisa ser 

sublinhado: no momento mesmo em que a moda não cessa de acelerar sua legislação 

fugidia, de invadir novas esferas, de arrebatar em sua órbita todas as camadas sociais, 

todos os grupos de idade, deixa impassíveis aqueles que têm vocação de elucidar as 

forças e o funcionamento das sociedades modernas. 

Desse modo já formaram muitos dos principais nomes da Moda, como os estilistas 

renomados como o Alexandre Herchcovitch; Cynthia Hayashi, Karin Feller, Igor de Barros, 

Emanuelle Junqueira, Maria Prata. Simone Mina, Douglas Kamiya, Mariana Rocha, Marcio 

Ito, Marcos Aiza, Walquiria Caversan, Marcio Banfi e Andreia Miron, nomes de expressão no 

mundo da Moda (RODRIGUES 2007).  
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Quadro 1 – Instituições de Ensino Superior cadastradas no MEC 

 
Fonte: MEC em http://emec.mec.gov.br/ - outubro/2016 

 

3.1.2 Moda e Educação 

Dados recentes sobre a educação superior no Brasil indicam que vivemos num momento 

histórico em que temos que lidar com a dualidade nesta etapa educacional: de um lado o grande 
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investimento financeiro nesta fase da educação, fato que não pode ser considerado um problema 

e de outro, a expansão ainda que pouco expressiva e democratizada do ensino superior. Se por 

um lado, nos deparamos com um crescimento expressivo do atendimento pelas universidades, 

por outro, este aumento de ingressantes não foi acompanhado pelo fortalecimento do trabalho 

de muitas instituições.  

Está colocado um desafio sem precedentes para os docentes do ensino superior, diante 

do desafio de garantir uma formação acadêmica substancial baseada na intelectualidade e na 

perspectiva investigativa, e concomitantemente repensar a organização dos cursos e as 

possíveis formas de melhoria do impacto dos egressos da educação superior na sociedade. A 

realidade brasileira demonstra que o acelerado processo de expansão de instituições e cursos 

favorece o aumento incontrolável de professores que se vinculam exclusivamente às 

instituições de ensino superior para a docência, gerando o efeito direto na fragilização do 

fomento (FRANCO, 2008). 

De acordo com os dados do INEP (2006), na avaliação do vínculo profissional dos 

docentes nas escolas superiores, isolando-se a situação existente nas universidades, nos demais 

segmentos de atendimento à condição para o desenvolvimento da pesquisa ou extensão verifica-

se algo extremamente limitado. 

A formação dos docentes do ensino superior no curso de moda, não é vista como uma 

especialidade no Brasil. Relata Cunha (2008), que o docente constitui sua formação em sua 

trajetória de forma conservadora, que o docente universitário limita-se ao domínio do seu 

próprio campo de conhecimento exercendo “um exercício profissional que legitime esse saber 

no espaço da pratica” (CUNHA 2008, p.11).  
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4 ANÁLISE SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

Para sustentar esta pesquisa foi realizada uma análise sistemática de literatura com o 

propósito de identificar na literatura existente e disponível as pesquisas já existentes e que 

podem tanto auxiliar neste trabalho quanto identificar lacunas que podem ser respondidas, neste 

ou em outros trabalhos. Para a realização da pesquisa foram utilizadas as seguintes bases de 

busca cientifica: Periódicos Capes; Scielo; Emerald Insight; Ibict; Science Direct; Scopus e 

Scholar. Na busca foi priorizada a linha de pesquisa com o termo GC, competências docentes, 

moda e formação no curso de moda.  

Para o desenvolvimento da dissertação foi realizada uma busca com as seguintes 

palavras-chave: GC + competências docentes + curso superior + moda, por meio disso o 

resultado das buscas foi satisfatório para a pesquisa. As palavras indicadas para a busca 

deveriam estar presentes no título ou no assunto dos trabalhos. Deste modo, as buscas 

resultaram em publicações entre os anos de 1983 a 2017, totalizando 184 em forma de artigos 

científicos, teses dissertação de mestrado, todos os trabalhos encontrados possuíam relevância 

para esta pesquisa. 

Observa-se que a quantidade de publicações referente ao tema GC tem inúmeros estudos 

descritos que aparecem com frequência quando a busca nas plataformas com as palavras-chave: 

Gestão do Conhecimento, knowledge management. Após uma leitura minuciosa dos artigos, 

mais de 35 foram descartados. Assim totalizando 62 publicações referenciadas nesta pesquisa, 

os diversos títulos supriram o levantamento bibliográfico como estratégia de pesquisa utilizada.  

A análise sistemática da literatura é possível concluir que os estudos sobre GC e 

competências educacionais e ensino superior e moda não são suficientes para compreender a 

complexidade que envolve essa temática. 

 

Quadro 02 – Relação das publicações encontradas (continua) 

AUTORES TÍTULO 

AGUIAR, G. C. O., 
Expressões do imaginário na moda brasileira: um estudo 
dos processos de criação do estilista Ronaldo Fraga. 

ALLEN, J; VAN DER VELDEN, R.,  
Transitions from higher education to work, in Teichler, U. 
(Ed.),  

ALLEN, J; VAN DER VELDEN, R.,  The Flexible Professional in the Knowledge Society. 

ALVARENGA NETO, R.C.D.; BARBOSA, R.R.; 
PEREIRA, H.J.  

Gestão do conhecimento ou gestão de organizações da era 
do conhecimento? Um ensaio teórico-prático a partir de 
intervenções na realidade brasileira.  
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ANDRADE, M.E.  
Grupos de pesquisa e gestão do conhecimento na 
universidade: políticas e desafios.  

ARAUJO, C.M.M.  
Psicologia escolar e o desenvolvimento de competências: 
uma opção para a capacitação continuada.  

ARAUJO, C.M.M.; RABELO, M.L.  Avaliação educacional: a abordagem por competências. 

ARGYRIS, C. On Organizational Learning,  

BARBOSA, A. C. Q.; CINTRA, L. P.; 
Inovacao, competencias e desempenho organizacional: 
articulando construtos e sua operacionalidade;  

BERGER, G.  
Conditions d'une problèmatique de l´interdisciplinarité. In: 
CERI (Ed). L'Interdisciplinarité: problèmes d´enseignement 
et de recherche dans les Université. Paris:  

BOTERF, G.;  Desenvolvendo as competências profissionais.  

BRASIL. Ministério de Educação e do 
Desporto 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso 
de licenciatura, de graduação plena.  

BRASIL. Ministério de Educação e do 
Desporto. 

Referenciais para a formação de professores.  

BRITO, L. M. P.  
Gestão de Competências, Gestão do Conhecimento e 
Organizações de Aprendizagem – instrumentos de 
apropriação pelo capital do saber do trabalhador. 

CALDAS, D.  
Observatório de sinais: teoria e prática da pesquisa de 
tendências.  

CARBONE, P. P.; BRANDÃO, H. P.; LEITE, J. B. 
D.  

Gestão por competências e gestão do conhecimento.  

CARROLL,J.B..  
Human cognitive abilities: A survey of factor analytic 
studies.  

CARVALHO, A. M; GIL PEREZ, D.  
O saber e o saber fazer dos professores. In: CASTRO, A. D; 
CARVALHO, A.M.P. (Org.). Ensinar e ensinar Didática para a 
escola fundamental e média.  

CHOI, B. LEE,H.  
An empirical investigation of KM styles and the prefect on 
corporate performance.  

COBBE, P.R.C.O; BALANIUK, R; FERNEDA, E; 
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A inteligência organizacional como instrumento de 
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Competencies for knowledge management: development 
and validation of a scale,  
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CORSO, K. B.; RAIMUNDINI, S. L.; GRANADO, 
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COSTA, A.;  
Quatro questões sobre a noção de competências na 
formação de professores: o caso brasileiro.  

CRUZ, C.;  Competências e habilidades: da proposta à prática.  

CUNHA NERY, V.S., FERREIRA FILHO,H.R.;  
A importância da gestão do conhecimento para as 
instituições de ensino superior públicas: um estudo de 
caso na universidade do estado do Pará,  

DALKIR, K,  Knowledge management in theory and practice.  

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L.  
Conhecimento empresarial: como as organizações 
gerenciam o seu capital intelectual.  
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CUNHA, M. I.  
Inovações Pedagógicas: O Desafio Da Reconfiguração De 
Saberes Na Docência Universitária. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

O Quadro 02 apresenta a relação completa da pesquisa, os assuntos permitiram perceber 

que os estudos atuais apresentam variedade quanto à abordagem e um direcionamento entre 

GC, competências educacionais e moda. Observa-se ainda no quadro 02 que o idioma de 

publicação das pesquisas, dos trabalhos selecionados foi em inglês, português e tradução dos 

outros idiomas. Destaca-se a interpretação de que as publicações vigentes na coleta de estudos 

realizados sobre os temas referenciados nesta pesquisa, não possuem abordagens ou 

investigações que relacionem as variáveis com GC e competências docentes, ou GC e docência 

na perspectiva do ensino e da aprendizagem do aluno. 

Revela-se, que as pesquisas abordam sobre a GC no propósito de avaliar e colaborar 

com as inovações, tecnologias e gestão das instituições de ensino, principalmente de ensino 

superior privada ou pública, no intuito de investigar se a GC é promovida e como ocorre nessas 

instituições, suas etapas, seus processos e não vinculada a uma contextualização educacional 

ou pedagógica. 

Na especificidade de livros e artigos nota-se que a GC é abordada conceitualmente, 

relacionada ao contexto empresarial e focada na ação de organizar ou promover a organização 

em um contexto de disputa ou competição num mercado que, atualmente é globalizado. As 

competências docentes são contextualizadas ao processo de ensino e aprendizagem de alunos 

em diferentes faixas etárias, mas no intuito de revelar o significado, o papel, a função e a 

responsabilidade do mediador educacional bem como destacar que o professor e as realidades 

educacionais atuais, principalmente inseridas no século XXI, exigem informação tecnológica 

para a promoção do processo de criação e para o incentivo da autonomia do aluno.  

Destaca-se no quadro abaixo os estudos que foram vistos como mais próximos do 

contexto desta pesquisa e que são congruentes com os objetivos investidos neste estudo e 

abordados na coleta de dados, com um número significante para a pesquisa. Diversas 

publicações que envolvem o tema, os títulos permitiram perceber que as pesquisas apresentam 

diversidade quanto à abordagem e notou-se que há direcionamento para a pesquisa. 

Quadro 3 – Relação das publicações referente à Moda 

AUTORES TÍTULO 

AGUIAR, G. C. O., 
Expressões do imaginário na moda brasileira: um estudo dos 
processos de criação do estilista Ronaldo Fraga. 
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CALDAS, D.  
Observatório de sinais: teoria e prática da pesquisa de 
tendências.  

DE AGUIAR, G.C.O.  
Evolução das escolas de moda: perspectivas de legitimação da 
área de moda no país.  

DELGADO, D.  Configurações sobre a educação no setor de moda  

DOROTÉIA BADUY PIRES, D. B.  Design de moda: uma nova cultura.  

GIBERT, V.L.P.  
O entorno acadêmico e industrial têxtil no vestir e morar 
brasileiros.  

GOMES, S. H. A.  Moda: entre arte e cultura.  

KOTLER, P.  Marketing.  

KOTLER, P.  Princípios de marketing.  

KOTLER, P.; ARMSTRONG, Gary.  Princípios de Marketing.  

LIMA, G. M.; MORAES, M.C.B.  
Os conteúdos de Administração nos Cursos de Moda de Santa 
Catarina.  

LIPOVETSKY, G.  A Era do Vazio.  

LIPOVETSKY, G.  Metamorfoses da cultura liberal: ética, mídia e empresa.  

LIPOVETSKY, G.  
O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades 
modernas.  

MARTIN, Roger.  Design de negócios.  

MELLO E SOUZA, G.  O Espírito das Roupas. A moda no século dezenove.  

PIRES, D. B.  
A história dos cursos de design de moda no Brasil. Revista 
Nexos: Estudos em Comunicação e Educação.  

THOMPSON, J.B. A Mídia e a modernidade – Uma teoria social da mídia 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

Especifica-se que dessas 18 publicações pode-se agrupar em 06 áreas: criação, 

tendência, ensino, design/moda, marketing e gestão. Em relação ao termo Moda, as publicações 

divididas entre livros, artigos, teses e anais. Ressaltando que todos os trabalhos encontrados 

atenderam de algum modo ao objetivo proposto, que atribuíram com o objetivo e a finalidade 

de verificar a proximidade entre os estudos e o assunto pesquisado. 
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Gráfico 1 – Publicações sobre Moda (área)  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

Dessa organização por área, é possível reconhecer que foram publicados 10 (56%) 

livros, 04 (22%) artigos, 02 (11%) teses e 02 (11%) anais. Dividindo-se em um estudo sobre 

criação, quatro estudos sobre tendência, três estudos sobre ensino, quatro estudos sobre design/ 

moda, quatro estudos sobre marketing e um estudo sobre gestão, de acordo com o gráfico 01. 

Gráfico 2 – Publicações sobre Moda (Ano) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

Para melhor comparativo sobre as publicações, no gráfico 02 representa a distribuição 

das publicações (Ano) utilizadas na pesquisa, constatando que edição de livros são mais antigos, 

e os artigos e anais a distribuição das publicações a partir de 2002. Durante o período abordado 
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indica uma média de 02 publicações utilizadas, desse modo não houve um número significativo 

de pesquisas, não descartando a possibilidade e necessidade de novas publicações relacionadas 

à Moda. 
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5 METODOLOGIA 

Neste capitulo apresenta-se a abordagem metodológica definida para esta pesquisa, bem 

como o contexto de sua aplicação, a amostra de sujeitos e como os resultados obtidos foram 

analisados. 

5.1 OBJETIVOS E PROBLEMA 

Neste tópico são apresentados os objetivos gerais e específicos que direcionaram os 

estudos desta pesquisa, bem como o problema que a motivou. 

5.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral é avaliar as competências educacionais dos docentes do curso de moda 

de uma instituição de ensino superior privada (IESP), para propor aproximações da gestão do 

conhecimento com o contexto de ensino.  

5.1.2 Objetivo Específicos 

• Identificar quais são as competências que os docentes de um curso de Moda 

reconhecem como relacionadas à GC; 

• Reconhecer as competências educacionais que os docentes analisam como 

relevantes; 

• Verificar quais as aproximações entre as competências identificadas pelos 

docentes e as teorias de ensino.  

5.1.3 Problema 

Os docentes do ensino superior reconhecem quais são as competências necessárias para 

uma formação em um curso de moda voltada à perspectiva da GC? 

5.2 MÉTODO 

A presente pesquisa foi submetida à plataforma Brasil e aprovada, conforme parecer 

número CAAE 2022104 de 04/04/2017 e caracteriza-se a pesquisa como 

quantitativa/qualitativa que, segundo Martins e Theóphilo (2009), é aquela em que os dados e 
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as evidências coletadas podem ser quantificados, mensurados. Os dados foram filtrados, 

organizados, tabulados e preparados e submetidos às técnicas e/ou testes estatísticos.  

Em relação à natureza, a pesquisa é considerada descritiva, permitindo aprofundar sobre 

os estilos comportamentais dos negociadores, descrevendo cada um, sua influência e 

predominância no setor. De acordo com Gil (2006, p. 44), as pesquisas descritivas “têm como 

objetivo primordial a descrição de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento 

de relações entre as variáveis”. 

Na definição de Laville (1999) a metodologia, representa mais do que uma característica 

formal dos métodos e técnicas que demonstra o processo da pesquisa. A metodologia especifica 

como os objetivos estabelecidos serão alcançados. As partes constitutivas da metodologia: a 

amostragem e as formas de coleta, de organização e de análise dos dados. 

A pesquisa se caracteriza, quanto ao delineamento, como estudo exploratório e 

descritivo. Quanto à natureza, caracteriza-se como pesquisa de abordagem quantitativa. 

Objetiva, também, uma vez existindo, descrever as variáveis (categorias) que identifiquem as 

competências do profissional.   

Esclarece Fonseca (2002, p. 20): 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem 

ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 

representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um 

retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na 

objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 

compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos como auxílio de 

instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. 

Esta pesquisa também é baseada na abordagem qualitativa, pois buscou examinar o 

mundo como ele é, compreendendo o comportamento humano a partir do que cada pessoa como 

ela se define e se expressa. Bogdan e Bicklen, (1994, p. 11-15) definem a pesquisa qualitativa 

como sendo “[…] uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria 

fundamentada e o estudo das percepções pessoais, […] procurando compreender os 

comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação”. 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário composto por 18 (dezoito) itens e 

organizados em uma única seção. A aplicação do questionário serviu para o diagnóstico de 

competências em 06 (seis) áreas relacionadas à GC; inovação; comunicação; organizacional; 
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interpessoal e desenvolvimento profissional, nas quais os docentes do curso de moda serão 

avaliados.  

Marconi e Lakatos (1996, p. 88) definem o questionário estruturado como uma “[...] 

série ordenada de perguntas, respondidas por escrito sem a presença do pesquisador”. Dentre 

as vantagens do questionário, destacam-se as seguintes: ele permite alcançar um maior número 

de pessoas; é mais econômico; a padronização das questões possibilita uma interpretação mais 

uniforme dos respondentes, o que facilita a compilação e comparação das respostas escolhidas, 

além de assegurar o anonimato ao interrogado. 

Em relação ao questionário (apêndice A), este foi aplicado por meio de encontros com 

15 respondentes, correspondendo a totalidades dos docentes de um curso de Moda de uma 

instituição de ensino superior privada. Este questionário foi validado em um contexto 

internacional (CONCHADO; CAROT; BAS, 2015), e passou pelo processo de adaptação para 

a língua portuguesa, no sentido de ser contextualizado para a cultura brasileira.  

O referido questionário já foi utilizado em pesquisas como o Projeto CHEERS 

internacional - Carreira depois do ensino superior (a investigação europeia) - o Projeto 

REFLEX "O profissional flexível na Sociedade do Conhecimento: novas exigências ao Ensino 

Superior na Europa" (ALLEN; VAN DER VELDEN, 2011; ALLEN et al., 2007; 

SCHOMBURG; TEICHLER, 2007), que centrou nos determinantes do sucesso profissional, 

bem como as habilidades de nível, realizada no momento da graduação e o nível de habilidades 

atualmente possuída. Nestes estudos a utilização da escala foi abordada como um método válido 

para medir o nível adquirido de competências. Projetos semelhantes foram desenvolvidos em 

outros países, tais como o projeto PROFLEX na América Latina (MORA et al., 2010); o 

HEGESCO projeto em vários países da Europa Oriental (PAVLIN, 2009); e a projeto 

CONGRAD na Sérvia, Montenegro e Bósnia e Herzegovina (LAZETIC et al., 2014). 

Uma escala de auto relatos de 28 (vinte e oito) itens iniciais foi sugerido, com base em 

uma revisão de literatura e adaptação dos instrumentos existentes. Os participantes 

responderam o nível de competências adquiridas na instituição de ensino superior. As respostas 

aos itens foram feitas em uma escala de Likert de quatros pontos ancorados com baixo, médio, 

alto e altíssimo (Tabela II em anexo). 

A validade do conteúdo foi criada por: 

✓ Revendo os modelos teóricos e os métodos utilizados para desenvolver os itens; e;  
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✓ Submetendo esta versão inicial para avaliação de um especialista, onde a adequação dos 

itens foi analisada e concordância entre avaliadores foi utilizada para examinar item. 

Como resultado, nove itens foram retirados por consenso, pois eram considerados 

redundantes; o conteúdo era muito geral, ou seu significado era difícil de entender, resultando 

em 19 (dezenove) itens de competências. 

Nesta pesquisa a utilização de tal escala refere-se à possibilidade de ser uma ferramenta 

relacionada à temática da GC por ter sido aplicada em diferentes estudos no intuito de avaliar 

as competências dos docentes na perspectiva da promoção da GC, especificando-se as 

aproximações com as competências educacionais, a partir do uso do método da porcentagem, 

efetuou-se a classificação dos resultados. Os dados foram tabulados, manipulados e seus 

resultados apresentados em planilha gerada pelo programa da Microsoft Excel. 

Em relação à aplicação do questionário, foi utilizado nesta pesquisa a análise de 

confiabilidade através do coeficiente alfa de Cronbach apresentado por Lee J. Cronbach, 

em1951. O coeficiente alfa de Cronbach, como uma forma de estimar a confiabilidade de um 

questionário aplicado, mede a correlação entre respostas do questionário através da análise do 

perfil das respostas dadas pelos respondentes. Trata-se de uma correlação média entre perguntas 

que contribuem para o resultado final da análise de confiabilidade. 

O valor de alfa de Cronbach é afetado pelo número de elementos que constitui uma 

escala, sendo que, se o número de elementos for aumentado, aumenta-se também a variância. 

O valor mínimo aceitável para o alfa é 0,70. Já o valor máximo esperado é 0,90, que proporciona 

um nível de consistência excelente para a escala usada. Acima desse valor, considera-se que há 

redundância ou duplicação, o que significa que alguns itens estão medindo o mesmo elemento, 

gerando a necessidade de eliminação dos itens redundantes (ALMEIDA; SANTOS; COSTA, 

2010). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção deste estudo apresentam-se os resultados obtidos por meio da aplicação de 

um questionário a 15 docentes do ensino superior, atuantes no curso de graduação em Moda, 

com o objetivo de avaliar as competências educacionais dos docentes do curso de moda de uma 

instituição de ensino superior privada (IESP), para propor aproximações da GC com o contexto 

de ensino.  

Como organização dos resultados optou-se pela apresentação inicial com a análise da 

confiabilidade da pesquisa pelo alfa de Cronbach, seguido pela apresentação dos resultados em 

suas especificidades conforme o instrumento de coleta de dados aplicado, bem como, seguindo 

o propósito de identificar quais são as competências que os docentes de um curso de Moda 

reconhecem como relacionadas à GC, e reconhecer as competências educacionais que os 

docentes analisam como relevantes. Busca-se também a discussão dos resultados obtidos no 

propósito de aproximar a demais estudos a proeminências obtidas por meio das respostas dos 

docentes do curso de graduação de Moda sobre as competências educacionais na ótica da GC. 

6.1 AS COMPETÊNCIAS NA ANÁLISE DO ALFA DE CRONBACH 

Quando a intensidade da correlação entre os itens de um questionário aplicado pode ser 

verificada se esse coeficiente aumenta depois de eliminar um item da escala de medição do 

questionário de pesquisa. Portanto o alfa de Cronbach determina se a escala é realmente 

confiável, pois avalia como cada item reflete sua confiabilidade (SALOMI et al. 2005).  

Com uma atribuição de valores, as respostas que refletem as percepções dos 

entrevistados normalmente são transformadas de uma escala nominal para uma numérica 

(HORA et al., 2010). No uso do Coeficiente alfa de Cronbach, para efeitos práticos, é proposta 

uma simulação de análise de confiabilidade de um questionário aplicado a um tipo de resposta 

usando a escala Likert: 

• Resposta 1 (Baixo) recebe valor (01) um; 

• Resposta 2 (Médio) recebe valor (02) dois; 

• Resposta 3 (Alto) recebe valor (03) três; 

• Resposta 4 (Altíssimo) recebe valor (04) quatro. 
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Quadro 04 - Análise de confiabilidade do Alfa de Cronbach 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa. 

Fórmula do Coeficiente alfa de Cronbach: 

 

Onde “k” é a quantidade dos itens e σi² é a variância de cada coluna da matriz de 

respostas, após aplicada a fórmula, chegamos ao alfa de Cronbach1 de 0,755438 que, segundo 

Bland e Altman (1997), estes resultados por estar entre 0,7 e 08 é considerado como satisfatório 

para a confiabilidade.  

6.2 AS COMPETÊNCIAS NA PERCEPÇÃO DOS DOCENTES 

Nesta subseção apresentam-se os resultados obtidos por meio da aplicação do 

questionário composto de 18 itens, conforme os gráficos inseridos e descritos abaixo. As 

                                                           
1Considera-se X como sendo uma matriz n x k que corresponde às respostas quantificadas de um questionário. 
Cada linha de X representa um sujeito e cada coluna representa uma questão. 

Respondentes

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11

R 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3

R 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3

R 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 4 3

R 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2

R 5 3 4 4 2 3 3 4 2 3 2 3

R 6 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4

R 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

R 8 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3

R 9 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 2

R 10 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2

R 11 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3

R 12 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2

R 13 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 1

R 14 3 4 2 2 3 2 2 3 2 1 4

R 15 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2

Total 45 45 39 47 45 46 45 44 40 37 39

Média 3 3 2,6 3,133333333 3 3,066666667 3 2,933333333 2,666666667 2,466666667 2,6

Var dos itens 0,142857143 0,428571429 0,542857143 0,40952381 0,285714286 0,780952381 0,571428571 0,20952381 0,380952381 0,552380952 0,685714286

Questões

Respondentes

Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Total Média

R 1 3 3 3 3 3 3 3 48

R 2 4 4 3 3 4 3 3 60

R 3 2 4 3 3 4 3 2 55

R 4 3 3 2 3 2 2 2 44

R 5 2 2 3 3 1 1 2 47

R 6 3 3 3 4 3 4 4 61

R 7 3 3 3 2 3 3 3 52

R 8 2 3 3 3 3 3 4 51

R 9 2 3 3 2 3 3 2 46

R 10 3 4 2 2 3 2 4 53

R 11 3 3 4 4 2 4 4 61

R 12 3 3 2 3 3 3 4 51

R 13 2 3 3 3 2 2 3 46

R 14 4 4 3 3 4 3 4 53

R 15 2 3 3 3 4 4 3 54

Total 41 48 43 44 44 43 47 782

Média 2,733333333 3,2 2,866666667 2,933333333 2,933333333 2,866666667 3,133333333

Var dos itens 0,495238095 0,314285714 0,266666667 0,352380952 0,780952381 0,695238095 0,695238095 8,59047619

Questões

52,13333333

5,615555556

0,001269841

0,091746032

2,686984127

0,053650794

5,615555556

Variância dos sujeitos

1,22031746

4,42031746

0,586984127

4,725079365

1,882222222

0,091746032

2,686984127

0,053650794

0,248888889

29,98095238
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discussões sobre as descrições dos resultados referem-se a cada uma das competências 

educacionais que os docentes avaliaram e suas aproximações com a ótica da GC e sua 

contextualização com o ensino superior. 

No item 01 - Capacidade de adquirir rapidamente novos conhecimentos observa-se que 

86,7% dos entrevistados responderam a opção “Alto”, significando que para os respondentes 

este item é relevante na atuação do docente no ensino superior, bem como, é necessário que o 

mesmo busque se envolver e comprometer-se com conhecimentos atuais para a sua atuação 

educativa.  

Gráfico 3 - Capacidades de adquirir rapidamente novos conhecimentos 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa. 

A partir desta análise, nota-se que, conforme Boterf (2003) bem como Costa (2004) 

descrevem, o docente do ensino superior deverá se comprometer com questões atuais quer da 

formação profissional em que está envolvido, quer nos assuntos globais que envolvem a 

comunidade e o perfil do profissional a ser formado. 

Segundo Nascimento (2017), na proposta da GC, o profissional que busca se atualizar e 

potencializar a geração de ideias na dimensão individual, na forma de recuperação e aplicação 

do conhecimento para a sugestão de ideias, e na dimensão relacional, pela capacidade de 

atribuição de sentido ao conhecimento existente que servem de base para novas experiências e 

conhecimentos, que o conhecimento individual é relevante na medida em que o acúmulo de 

experiências profissionais permite ao empregado propor melhorias nas atividades e rotinas de 

trabalho. 
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No item 02 – Pensamento analítico se repetiu o resultado quando 60% dos docentes 

entrevistados responderam opção “Alto”, significando que para os respondentes este item é 

relevante para o equilíbrio entre o pensamento analítico e o intuitivo. 

 

Gráfico 4 Pensamento Analítico  

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

Esta análise da relação necessária entre o pensamento analítico e o intuitivo pode ser 

promovida durante a aplicação da metodologia, que segundo Martin (2010) permite aumentar 

a eficiência e a competitividade gerando inovação nos processos, produtos e serviços das 

organizações, considerando a instituição de ensino superior como uma organização 

educacional. Nota-se que ter como base a capacidade de ser intuitivo, reconhecer padrões, 

desenvolver ideias que tenham um significado emocional além do funcional, que a competência 

envolve conhecimentos, habilidades e atitudes.  Conforme Nodari (2013) os principais ativos 

das organizações são intangíveis, predominando um grande foco no conhecimento, assim, 

inovar, transformar insights em oportunidades para gerar novos conhecimentos, explicitando 

que a competência do pensamento analítico em relação ao contexto educacional que influem 

diretamente na formação dos educandos, a partir de seu desempenho baseado em 

conhecimentos, habilidades e atitudes.  

No Item 03 – Conhecimento de outras áreas ou disciplinas, 53,3% dos docentes escolheu 

a opção “Médio” e 33,3% a opção “Alto”. Observa-se que os docentes consideram essa 
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competência numa perspectiva mediana, ou seja, nem todos consideram como algo relevante à 

docência no ensino superior e na formação do curso de Moda. 

Gráfico 5 Conhecimento de outras áreas ou disciplinas 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

Conforme Barbosa et al (2012) sustenta-se em um ambiente sinaliza intensa inovação 

em busca de vantagem competitiva sustentável. Para Nodari e Oliveira (2013) o conhecimento 

é considerado, atualmente, um dos principais recursos organizacionais, pois possibilita o 

alcance de vantagem competitiva, e a sua gestão representa um dos principais desafios para as 

organizações contemporâneas. 

Berger (1972) afirma que a interdisciplinaridade é a interação entre duas ou mais 

disciplinas e que um grupo interdisciplinar se compõe de pessoas que receberam formação nos 

diferentes domínios do conhecimento (disciplinas), tendo, cada um conceitos, métodos, dados 

e temas próprios (BERGER, 1972, POMBO, 1994). Pombo (1994) e Piaget (1972) realçam o 

importante aspecto da interdisciplinaridade, quando diz que nela ocorrem cooperação e 

intercâmbios reais e, consequentemente, enriquecimentos mútuos (PIAGET, 1972; POMBO, 

1994). 

Pode-se considerar que a interdisciplinaridade ou o propósito da multidisciplinaridade 

não são reconhecidos pelos docentes entre a organização das disciplinas por se tratar da 

integração de diferentes conteúdo de uma mesma disciplina, articulando algumas técnicas de 

ensino e procedimentos de avaliação de conteúdo. Nogueira (2001) define que não existe 

relação entre disciplinas, assim todas estariam em um mesmo nível entre as disciplinas, sendo 
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que todas estariam no mesmo nível sem a pratica de trabalho semelhante ao cooperativismo, 

quando citamos o propósito da multidisciplinaridade podemos dizer que na 

multidisciplinaridade as pessoas, no caso as disciplinas do currículo escolar, estudam no mesmo 

ambiente, mas nem sempre estão juntas, que a ideia está na justaposição (Almeida filho 1997). 

Quando as estruturas são ricas e seus conceitos estão organizados em torno de unidades 

globalizadas, que suas estruturas conceituais e metodológicas são compartilhadas no conceito 

da GC, sendo que o aluno interage com as sínteses sobre cada tema estudado, assim a proposta 

pedagógica e estrutura na interdisciplinaridade e na troca de informações, com abertura ao 

diálogo e ao planejamento. Com base no ensino e na aprendizagem a interdisciplinaridade 

proporciona o reconhecimento dos docentes e a organização das disciplinas.  

No item 04 – Ser mestre do seu próprio campo ou disciplina, 60% dos docentes optou 

pela opção “Alto” que para os respondentes este item é relevante na atuação do docente no 

ensino superior, bem como, é necessário que o mesmo se qualifique no seu próprio campo, 

envolvendo e comprometer-se com conhecimentos atuais para a sua atuação educativa.  

Gráfico 6 Ser mestre do seu próprio campo ou disciplina 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

Conforme Sorde e Ludke (2009) no processo de desenvolvimento profissional dos 

professores, a aprendizagem da avaliação constitui-se saber essencial para armá-lo dos 

argumentos necessários para o alto nível com os dados da realidade escolar, se qualificando 

para dialogar de modo rigorosamente com competente de acordo com o sistema educativo, em 

prol de um melhor desenvolvimento profissional. A base para a análise teórica, citam Pryjma e 
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Pereira (2016) e Oliveira e Pereira (2013) já que a tendência para o uso deste conceito e 

sustentado pelo processo de desenvolvimento profissional que constitui um processo que 

envolve a vivência e é mais abrangente e integrador do que a formação contínua, o profissional 

dispõe dos saberes que estão associados em vários contextos que são compartilhados no 

processo do desenvolvimento profissional. 

No Item 05 – Possibilidade de avançar com novas ideias e soluções, 73,3% dos docentes 

escolheram a opção “Alto”. Conforme Chalita (2001, p.174) O professor que se busca construir 

a possibilidade de novas ideias, sendo um educador que conheça o universo do educando, que 

tenha bom senso, que permita e proporcione o desenvolvimento e autonomia de seus alunos.  

Gráfico 7 Possibilidade de avançar com novas ideias e soluções 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

 

Moura (2001) afirma que não pode existir comodismo, acreditar que o conhecimento 

que possui é suficiente, mas é preciso buscar um aperfeiçoamento constante se quiser 

permanecer no mercado de trabalho como profissionais competentes e dinâmicos. A busca pela 

formação continuada deverá ser uma constante na formação do educador possibilitando buscar 

novas ideias e soluções. 

No Item 06 – Habilidades para usar os computadores e a internet, 40,0% dos docentes 

escolheram a opção “Altíssimo” e 33,3% assim a opção “Alto” e 2,6% que representa 04 

docentes a opção “Médio”. Segundo Guereiro (2014), a reflexão sobre as novas tecnologias 

como ferramenta pedagógica, subsidiada por um processo de formação contínua aos 
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professores, que além de possibilitar a aprendizagem da utilização das tecnologias, articula a 

construção de uma metodologia onde as mídias tecnológicas podem ser recursos didáticos 

eficazes no processo de ensino aprendizagem.  

Gráfico 8 Habilidades para usar os computadores e a internet 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

Segundo Nascimento (2017) na proposta da GC o profissional que busca se atualizar e 

potencializar suas habilidades. Diante do resultado da pesquisa podemos afirmar que o futuro 

exigirá um profissional que tenha várias competências, ou seja, no mundo da globalização e da 

internet, nenhum profissional pode ser o mesmo que acreditava somente no seu conhecimento. 

No Item 07 – Disposição para questionar as ideias prevalecentes, 53,3% dos docentes 

escolheram a opção “Alto”. Para os respondentes este item é relevante na atuação do docente 

no ensino superior.  
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Gráfico 09 - Disposição para questionar as ideias prevalecentes 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

Bem como para Carvalho e Perez (2001, p.111): Um dos resultados significativos 

provenientes das pesquisas em formação de professores é o que indica um dos obstáculos para 

o professor adotar uma atividade docente inovadora e criativa, além da já discutidas falhas no 

mínimo de conteúdo são suas ideais, sobre ensino e aprendizagem, “as ideias do senso comum”. 

No Item 08 – Habilidade para fazer o seu significado claro para outros, 80,0% dos 

docentes escolheram a opção “Alto”. Para os respondentes este item é relevante na atuação do 

docente no ensino superior, de acordo com Radaelli (2016) cabe ao professor, no entanto, 

desempenhar o papel que lhe cabe, com eficiência, atitude, ética, comprometimento, 

responsabilidade e dedicação, competências necessárias para atender as demandas e 

diversidades que se apresentam no cotidiano escolar, ou seja, as competências e habilidades a 

serem desenvolvidas em sala de aula, conhecendo o contexto em que o aluno está inserido, 

facilitando o preparo das aulas e a elaboração dos objetivos pretendidos. 
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Gráfico 10 Habilidade para fazer o seu significado claro para outros 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

Na proposta da GC segundo Davenport e Prusak (1998) o profissional que busca à 

medida que interagem com seus ambientes, as organizações absorvem informações, 

transformam em conhecimento e agem com base numa combinação desse conhecimento com 

suas experiências, valores e regras internas. 

No Item 09 – Habilidade para apresentar produtos, ideias ou relatórios para uma plateia, 

53,3% dos docentes escolheram a opção “Alto” e 40,0% a opção “Medio”. Para os respondentes 

este item é relevante na atuação do docente no ensino superior. 

Gráfico 11 Habilidade para apresentar produtos, ideias ou relatórios para uma plateia 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 
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Para Aquino (2000) é inadiável que o educador tenha profissionalismo, que seja capaz 

de aprender, que tenha conhecimento de sua disciplina, que seja autônomo, que desenvolva um 

trabalho pertinente à realidade do educando para apresentar ideias. O mesmo autor grande parte 

de nossos contratempos profissionais pode ser enfrentada com algumas ideias simples, mas 

eficazes, mesmo porque muitos dos dissabores que o cotidiano nos reserva parece ter anuência, 

quando não nossa coautoria, e rever posicionamentos endurecidos, como um sinal dos 

acontecimentos em sala de aula, confirmando a proposta da GC. 

No Item 10 – Habilidade para escrever relatórios, memorandos ou documentos, 53,3% 

dos docentes escolheram a opção “Alto” e 33,3% a opção “Médio”. Para os respondentes este 

item é relevante na atuação do docente no ensino superior, bem como, para Fontanive (2013) 

que encontrou que a presença de fatores intervenientes como clima escolar, influência dos 

pares, disponibilidade de material didático, origem socioeconômica, entre outros, torna difícil 

isolar o efeito da atuação dos professores sobre o desempenho escolar. 

Gráfico 12 Habilidade para escrever relatórios, memorandos ou documentos 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

Soares (2004) argumenta que os fatores que determinam o desempenho dos alunos 

pertencem a três categorias: à estrutura escolar, os associados à família e aqueles relacionados 

ao próprio aluno. Segundo o autor os fatores estão ligados a aprendizagem dos alunos é em 

grande parte determinado pela atuação do professor por seus conhecimentos, seu envolvimento 

e sua maneira de conduzir as atividades em sala de aula, bem como a habilidades dos docentes. 
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No Item 11 – Capacidade de executar bem sob pressão, 40,0% dos docentes escolheram 

a opção “Médio” e a mesma porcentagem escolheram a opção “Alto”. Significando que para os 

respondentes este item é relevante na atuação do docente no ensino superior, bem como, é 

necessário que o mesmo busque se envolver e comprometer-se com conhecimentos atuais para 

a sua atuação educativa.  

Gráfico - 13 Capacidade de executar bem sob pressão 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

Conforme Freire at al (2013) assim, para o enfrentamento dos desafios da organização 

passamos por crises aos sistemas organizacionais, será preciso passar a entender a sua 

complexidade, iniciando o gerenciamento da organização não mais por suas partes 

independentes (cargos, funções e operações), e possuir capacidade de executar as tarefas sob 

pressão. Na proposta de GC comentam Gasparini et al (2005) que as condições de trabalho, ou 

seja, as circunstâncias sob as quais os docentes mobilizam as suas capacidades físicas, 

cognitivas e afetivas para atingir os objetivos da produção escolar podem gerar sobre esforço 

ou hipersolicitação de suas funções psicofisiológicas. 

No Item 12 – Capacidade de usar o tempo eficientemente, 46,7% dos docentes 

escolheram a opção “Alto” e 40,0% escolheram a opção “Médio”. Para os respondentes este 

item é relevante na atuação dos docentes, quanto a usar o tempo eficientemente. Segundo 

Whitrow (1993, p.31) o instrumento de contagem e medição do tempo são aspectos essenciais 

para a nossa percepção temporal. De certa forma, o relógio impõe ritmo ao cotidiano das 

pessoas.  
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Gráfico 14 - Capacidade de usar o tempo eficientemente 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

Hoje, somos prisioneiros do tempo contado em segundos, minutos, horas, dias, meses, 

anos, décadas e milênios. Ou seja, nós, habitualmente, seguimos calendários e agendas sem 

questionarmos o sentido do tempo, o tempo como algo que flui lenta ou aceleradamente. Na 

maioria das vezes, costumamos desenvolver nossas atividades não pela necessidade, mas 

porque está na hora. Assim como os respondentes a capacidade de usar o tempo eficientemente 

é relevante na medida em que o acúmulo de experiências profissionais permite a melhorias nas 

atividades e rotinas de trabalho dos docentes. 

No Item 13 – Habilidade para coordenar as atividades, 66,7% dos docentes escolheram 

a opção “Alto”. Para os respondentes este item e relevante na atuação dos docentes, quanto a 

usar a habilidades para coordenar as atividades.  
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Gráfico 15 - Habilidade para coordenar as atividades 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

Para Nóvoa (1991) formação continuada permite condições para o professor construir 

conhecimento sobre as novas tecnologias, entender por que e como integrar estas na sua prática 

pedagógica e ser capaz de superar entraves administrativos e pedagógicos para os docentes do 

ensino superior deverá se comprometer com questões atuais para coordenar as atividades. 

Segundo Fialho et al (2006) na proposta da GC o profissional que busca se atualizar, que a GC 

consiste no gerenciamento inteligente, ordenado, sistematizado e eficaz de tudo aquilo que 

agrega valores. 

No Item 14 – Capacidade para mobilizar as capacidades dos outros, 80,0% dos docentes 

escolheram a opção “Alto”. Significando que para os respondentes este item é relevante na 

atuação do docente no ensino superior, bem como, é necessário que o mesmo busque se 

envolver e comprometer com conhecimentos atuais para a sua atuação educativa. 
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Gráfico 16 - Capacidade para mobilizar as capacidades dos outros 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

Segundo Corso et al (2014) é uma ferramenta inovadora que pode apoiar o processo 

decisório estratégico competência é a capacidade de usar nossas inteligências, nossos 

pensamentos, memória e outros recursos mentais para realizar com eficiência uma tarefa 

desejada. O mesmo autor cita que a competência é a operacionalização da inteligência, e a 

forma concreta e prática de colocá-la em ação. Quando trabalhamos com as diferentes 

inteligências humanas, podemos ativar diferentes competências.  

No Item 15 – Habilidade para trabalhar produtivamente com os outros, 66,7% dos 

docentes escolheram a opção “Alto”. Justificando que para os respondentes este item é relevante 

na atuação do docente no ensino superior. Segundo Radaelli (2016), o professor bem preparado, 

ético, reflexivo e responsável incorpora as mudanças necessárias, evoluindo na busca de sua 

autonomia em sala de aula, exercendo suas atribuições sempre com o intuito de auxiliar no 

aprimoramento da prática educativa.  
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Gráfico 17 - Habilidade para trabalhar produtivamente com os outros 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

Diante disto, saber comunicar-se, desenvolver relacionamentos interpessoais e conviver 

com a diversidade, somos levados, portanto, a revalorizar as dimensões ética e cultural da 

educação e, nesse sentido, a fornecer os recursos para que cada um venha a compreender o 

outro em sua especificidade. Na proposta de GC, Davenport e Prusak (2003) consideram que o 

conhecimento é a informação nutrida de valor que interage com aspectos relativos à 

experiência, contexto, interpretação e reflexão. 

No Item 16 – Habilidades para fazer valer sua autoridade, 46,7% dos docentes 

escolheram a opção “Alto”. Para os respondentes este item é relevante na atuação do docente 

no ensino superior, bem como, é necessário habilidades para fazer valer autoridade.  
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Gráfico 18 - Habilidade para fazer valer sua autoridade 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

Segundo Antunes (2004, p. 47), existem situações difíceis de serem compreendidas, pois 

muitos buscam por qualificação para o trabalho e não conseguem, enquanto outros se utilizam 

dos recursos de capacitação para ocuparem os lugares de melhores classificações e às vezes não 

colocam em prática aquilo que aprendera. Na proposta de GC o mesmo autor cita a necessidade 

de despertar a consciência de que todo ser humano é sempre agente transformador do mundo e 

que essa ação deve ser dirigida no sentido de uma busca pela melhoria do ambiente e das 

pessoas. 

No Item 17 – Habilidade para negociar de maneira eficaz, 53,3% dos docentes 

escolheram a opção “Alto” significando que para os respondentes este item é relevante na 

atuação do docente no ensino superior, bem como, é necessário que o mesmo busque 

habilidades para negociar de maneira eficaz e comprometer com conhecimentos atuais para a 

sua atuação educativa. 
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Gráfico 19 - Habilidade para negociar de maneira eficaz 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

 Segundo Fialho et al (2006) as possibilidades oferecidas pela GC, argumentam que a 

evolução do pensamento humano tem sido um grande aliado no desenvolvimento da GC, 

juntamente com as tecnologias de informação e comunicação. A relação do homem com as 

tecnologias tem promovido à gestão de pessoas, papel fundamental no amparo à gestão de 

conhecimento, proporcionando um processo de mudança de cultura nas organizações. 

No Item 18 – Prontidão para novas oportunidades, 40,0% dos docentes escolheram a 

opção “Alto” e 33,3% a opção “Altíssimos”. Para os respondentes este item é relevante na 

atuação do docente no ensino superior, a prontidão para novas oportunidades segundo 

Perrenoud (2000, p. 11) o que é esperado, questionado e cobrado do professor na atualidade é 

altamente desafiador. 
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Gráfico 20 - Prontidão para novas oportunidades 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa 

Perrenoud na introdução de seu livro “Novas Competências para Ensinar” deixa claro 

esse desafio, como uma necessidade do profissional que não está satisfeito com a sociedade e 

com o fracasso escolar observado, buscando na sua prática, alternativas de ações que possam 

fazer a diferença. Prática reflexiva, profissionalização, trabalho em equipe e por projetos, 

autonomia e responsabilidade crescentes, pedagogias diferenciadas [...] sensibilidade à relação 

com o saber e com a lei delineiam um roteiro para um novo ofício. Na proposta de GC Dutra 

(2011) contribui para que o capital humano possa ser desenvolvido e, assim, ampliar suas 

competências, aumentando sua capacidade inovadora e criativa.  

Anteriormente a análise produzida é congruente com os resultados positivos, ou seja, 

com a exposição de que a maioria dos docentes reconhece ou percepciona os itens com relação 

ao curso e a formação em moda. Neste contexto não visualizou-se os resultados opositores 

daqueles ou daquele respondente que considerou ou percepcionou o item como tendo pouco 

significa para a formação ou para a formação ou para a relação da GC e o ensino superior de 

moda.  

6.3 AS DIMENSÕES DO QUESTIONÁRIO E AS COMPREENSÕES DOS DOCENTES NA 

ÓTICA DA GC 

Nesta subseção abordam-se os resultados obtidos em relação à especificidade das 

dimensões que compõem o questionário aplicado aos docentes. Destaca-se que tais dimensões 
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foram estruturadas e organizadas conforme a indicação dos autores da tabela (CONCHADO; 

CAROT; BAS, 2015). 

Denota-se que nesta seção objetivou-se verificar quais as aproximações entre as 

competências educacionais identificadas pelos docentes e as teorias de ensino bem como a ótica 

da GC nessa relação entre o contexto educacional e a propositiva da GC em incentivar a 

inovação e as transformações nas organizações segundo Senge (1999). 

A partir da análise dos resultados obtidos nesta pesquisa, e a verificação de uma 

percepção dos docentes em relação às competências para a promoção da GC nas organizações 

educacionais, faz-se nesta seção uma abordagem sobre a discussão dos resultados e a do 

contexto educacional investigado. 

Frente às 06 (seis) dimensões da escala e os 18 (dezoito) itens que compõem a análise 

dos resultados obtidos nesta pesquisa, nota-se que para a promoção da GC no contexto 

educacional investigado, as competências que se destacam para a apropriação do docente são: 

capacidade para adquirir rapidamente novos conhecimentos; habilidade para fazer o seu 

significado claro para os outros; e capacidade para mobilizar as capacidades dos outros.  

Conforme Pozzo (2003) toda situação de aprendizagem pode ser analisada a partir dos 

componentes básicos, que inclui os resultados da aprendizagem ou conteúdo, que define no que 

se aprende, nos processos da aprendizagem e as condições de aprendizagem. O mesmo autor 

considera a aprendizagem social, quanto a aprendizagem que tem características específicas é 

a aquisição de pautas de comportamento e de conhecimentos relativos às relações sociais, que 

aquisição e mudança de atitudes, normas e os valores são adquiridos como consequência de 

pertencermos a certos grupos sociais. Se o que temos de aprender evolui, e ninguém duvida de 

que evolui e cada vez mais rapidamente, a forma como tem de se aprender e ensinar também 

deveria evoluir – e isso talvez não seja de costume (POZZO, 2003).  

Segundo Demo (2002) dentro de uma visão mais dinâmica, complexa, não linear de 

conhecimento, que o conhecimento vigente já está naturalmente ultrapassado e quando temos 

que trabalhar em grupo não pode, por isso, permanecer apenas no que já se sabe, quando seria 

necessário buscar novos horizontes. Para Vygotsky (1991; 1989ª) os ambientes de 

aprendizagem parecem favorecer ostensivamente modos mais flexíveis de formação da mente. 

O conhecimento ou aprendizagem é uma construção, é um processo contínuo que visa o 

desenvolvimento, conforme descrevem Vieira e Garcia (2004) que o conhecimento se inicia no 

indivíduo e é transformado em conhecimento organizacional. Portanto, o principal desafio é 
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fazer com que o conhecimento pessoal esteja disponível para outros, e que seja transformado 

em compartilhamento de conhecimento. 

Em relação à classificação altíssimo, mesmo nenhum item tendo apresentado uma 

porcentagem acima da média, busca-se destacar que dois itens da escala estiveram analisados 

com uma porcentagem maior em relação aos demais: (40%) habilidade para usar os 

computadores e internet (33,3%) prontidão para novas oportunidades. Dois (02) pontos 

relevantes da aproximação competências docentes e GC desenvolvimento do sujeito e 

inovação, portanto (73,3%) acima da média no item possibilidade de avançar com novas ideias 

e soluções.  

Cita Menezes (2010), diante de tantas inovações e desenvolvimento, as escolas não 

podem ficar paradas no tempo, devem sempre estar aptas a receber mudanças de acordo com a 

sociedade, a escola e os docentes devem estar abertos para receber os avanços tecnológicos e 

sociais, que o tecnológico acaba ajudando e facilitando a vida dos docentes em diversas 

ocasiões, favorecendo o planejamento de aula, melhorando com conteúdo atualizados e acesso 

rápido a vídeos e documentários. 

 O item na mesma dimensão, habilidades para usar os computadores e a internet, 

justificando a porcentagem (40%) altíssimo dos respondentes da pesquisa significa que o 

avanço é benéfico para a organização, para os alunos, que na maioria das escolas os professores 

já manuseiam os computadores para fazer envio de notas, frequências e os planos de aulas para 

coordenação pedagógica. Moran (2004) descreve que o docente tem uma visão pedagógica 

inovadora, aberta, juntamente com a participação dos alunos, pode utilizar algumas ferramentas 

simples pela internet para melhorar a interação em sala de aula. 

Relevante ao resultado da pesquisa as inovações facilitam, não somente o trabalho 

docente em sala de aula, também oferece fontes que enriquecem os materiais didáticos, 

buscando a melhor forma de ensinar e aprender um determinado conteúdo. Fazer uso das 

inovações tecnológicas nesse sentido é bastante relevante, assim como qualquer outra forma 

que vise o melhor ensino e a melhor aprendizagem. 

A análise por dimensões foi composta por divisões dos grupos, de acordo com a escala 

validada dos autores (CONCHADO; CAROT; BAS, 2015). 

:  

✓ 01 a 04 – Gestão do Conhecimento 

✓ 05 a 07 – Inovação 
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✓ 08 a 10 – Comunicação 

✓ 11 a 13 – Organizacional 

✓ 14 a 15 – Interpessoal 

✓ 16 a 18 – Desenvolvimento profissional 

Gráfico 21-Gestão do Conhecimento 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa. 

Em relação à dimensão da escala GC, desenvolvida pelos autores (CONCHADO; 

CAROT; BAS, 2015), composta pelos 04 (quatro) itens: capacidade de adquirir rapidamente 

novos conhecimentos; pensamento analítico, conhecimento de outras áreas ou disciplinas e ser 

mestre do seu próprio campo ou disciplina, nota-se que o item capacidades de adquirir 

rapidamente novos conhecimentos foi reconhecido pelos respondentes como tendo um valor 

maior em ser alto para a promoção da temática nas ações docentes. Já o item ser mestre do seu 

próprio campo ou disciplina destaca-se frente à categorização de altíssimo, considero por uma 

parte dos respondentes como uma capacidade de valor importante para a promoção da GC no 

contexto de docência. 

 O item conhecimento de outras áreas ou disciplinas destaca-se por ter sido categorizado com 

um valor médio, explicitado para a competência do professor em relação à GC e à docência. 

Considera-se, nesses resultados, que os três outros itens que compõem a dimensão: 

capacidade de adquirir rapidamente novos conhecimentos; pensamento analítico e ser mestre 

do seu próprio campo ou disciplina têm um valor alto para a promoção da GC no contexto de 

ensino e como uma competência para a implementação da GC na docência.  
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Gráfico 22 - Inovação 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa. 

Em relação à dimensão da escala Inovação, desenvolvida pelos autores (CONCHADO; 

CAROT; BAS, 2015), composta pelos 03 (três) itens: Disposição para questionar as ideias 

prevalecentes, habilidades para usar os computadores e a internet e possibilidade de avançar 

com novas ideias e soluções. Destaca-se quanto à dimensão inovação a uso de tecnologias como 

um recurso necessário para a competência dos docentes em promoverem a GC no contexto 

educacional do ensino superior.  

O item, possibilidades de avançar com novas ideias e soluções destaca-se por ter sido 

categorizado com um valor alto, explicitado para a competência do professor em relação à GC 

e à docência. Considera-se, nesse resultado, que o outro item que compõe a escala inovação: 

disposição para questionar as ideias prevalecentes a têm um valor alto para a promoção da GC 

no contexto de ensino e como uma competência para a implementação da GC na docência. 
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Gráfico 23 - Comunicação 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa. 

Em relação à dimensão da escala Comunicação, desenvolvida pelos autores 

(CONCHADO; CAROT; BAS, 2015), composta pelos 03 (três) itens: Habilidades para 

escrever relatórios, memorandos ou documentos; habilidades para apresentar produtos, ideias 

ou relatórios para uma plateia e habilidades para fazer o seu significado claro para outros. Frente 

à dimensão comunicação, nota-se que a capacidade de se fazer compreensível ou explícito sobre 

o seu conhecimento para o outro é a característica que mais se destaca em relação à promoção 

da GC no contexto de docência.  

O item possibilidades de avançar com novas ideias e soluções destaca-se por ter sido 

categorizado com um valor alto, explicitado para a competência do professor em relação à GC  

à docência. Considera-se, nesse resultado, que os outros 02 (dois) itens que compõem a escala 

comunicação: habilidades para escrever relatórios, memorandos ou documentos e habilidades 

para apresentar produtos, ideias ou relatórios para uma plateia prevalecentes a têm um valor 

alto para a promoção da GC no contexto de ensino e como uma competência para a 

implementação da GC na docência. 
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Gráfico 24 - Organizacional 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa. 

Em relação à dimensão da escala Organizacional, desenvolvida pelos autores 

(CONCHADO; CAROT; BAS, 2015), composta pelos 03 (três) itens: Habilidades para 

coordenar as atividades; capacidade de usar o tempo eficientemente e capacidade de executar 

bem sob pressão. Na dimensão organizacional os respondentes destacam que a capacidade para 

coordenar atividade tem um valor alto na necessidade de ser uma competência do docente para 

a promoção da GC.  

Já o item capacidade de usar o tempo eficientemente destaca-se frente à categorização 

de alto, considero por uma parte dos respondentes como uma capacidade de valor importante 

para a promoção da GC no contexto de docência. Considera-se, nesse resultado, que o outro 

item que compõem a escala organizacional: capacidade de executar bem sob pressão têm um 

valor alto para a promoção da GC no contexto de ensino e como uma competência para a 

implementação da GC na docência. 
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Gráfico 25 - Interpessoal 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa. 

Em relação à dimensão da escala Interpessoal desenvolvida pelos autores 

(CONCHADO; CAROT; BAS, 2015), composta pelos 03 (três) itens: Prontidão para novas 

oportunidades; habilidade para negociar de maneira eficaz e habilidades para fazer valer sua 

autoridade, nota-se que o item habilidade para negociar de maneira eficaz foi reconhecido pelos 

respondentes como tendo um valor maior em ser alto para a promoção da temática nas ações 

docentes. Já o item prontidão para novas oportunidades destaca-se frente à categorização de 

alto, sendo considero por uma parte dos respondentes como uma capacidade de valor importante 

para a promoção da GC no contexto de docência.  

O item habilidade para fazer valer sua autoridade destaca-se por ter sido categorizado 

com um valor alto, explicitado para a competência do professor em relação à GC e à docência. 

Considera-se, nesses resultados, que os três outros itens que compõem a dimensão: da escala 

desenvolvimento profissional têm um valor alto para a promoção da GC no contexto de ensino 

e como uma competência para a implementação da GC na docência. 
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Gráfico 26 - Desenvolvimento profissional 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa. 

Em relação à dimensão da escala Desenvolvimento Profissional desenvolvida pelos 

autores (CONCHADO; CAROT; BAS, 2015), composta pelos 02 (dois) itens: Capacidade 

para mobilizar as capacidades dos outros e habilidades para trabalhar produtivamente com os 

outros, nota-se que o item capacidade para mobilizar as capacidades dos outros foi reconhecido 

pelos respondentes como tendo um valor maior em ser alto para a promoção da temática nas 

ações docentes assim, considero por uma parte dos respondentes como uma capacidade de valor 

importante para a promoção da GC no contexto de docência.  

Já o item habilidades para trabalhar produtivamente com os outros se destaca por ter 

sido categorizado com um valor alto, explicitado para a competência do professor em relação à 

GC e à docência. Considera-se, nesses resultados, que os dois itens que compõem a dimensão 

da escala interpessoal têm um valor alto para a promoção da GC no contexto de ensino e como 

uma competência para a implementação da GC na docência 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise dos resultados obtidos nessa pesquisa e a verificação de uma 

percepção dos docentes em relação às competências para a promoção da GC nas organizações 

educacionais, faz-se nesta seção uma abordagem sobre a discussão dos resultados ao contexto 

educacional investigado.  

A partir do pressuposto de que o conhecimento ou aprendizagem é uma construção e 

um processo continuo que visa o desenvolvimento, conforme descrevem VIEIRA E GARCIA, 

(2004) o conhecimento se inicia no indivíduo e é transformado em conhecimento 

organizacional, portanto, o principal desafio é fazer com que o conhecimento pessoal esteja 

disponível para outros, e que seja transformado em compartilhamento de conhecimento. Assim, 

nessa pesquisa, vislumbrou-se a dinâmica das relações entre as competências dos docentes do 

curso de moda e as aproximações com a GC. 

Destaca-se que por meio da amostra coletada na pesquisa deste estudo observa-se que o 

uso de tecnologia e o interesse por novos desafios são duas variáveis que os docentes 

consideram como relevantes para a promoção de uma GC em contexto educacional, como sendo 

o mediador da aprendizagem ter em suas ações pedagógicas. 

Cita Menezes (2010), diante de tantas inovações e desenvolvimento, que as 

organizações educacionais não podem ficar paradas no tempo, devem sempre estar aptas a 

receber mudanças de acordo com a sociedade. Bem como que seus atores (direção, coordenação 

e corpo docente) devem estar abertos para receber os avanços tecnológicos e sociais, sendo que 

o tecnológico acaba ajudando e facilitando a vida dos docentes em diversas ocasiões, 

favorecendo o planejamento de aula, melhorando com conteúdo atualizados e acesso rápido a 

vídeos e documentários. O que justifica a própria avaliação resultando na amostra dessa 

pesquisa quanto o reconhecimento do uso de tecnologia e a necessidade de um ambiente 

desafiador. 

Moran (2004) descreve que o docente tem uma visão pedagógica inovadora, aberta, 

juntamente com a participação dos alunos, pode utilizar algumas ferramentas simples pela 

internet para melhorar a interação em sala de aula, como também, promover ações que 

objetivem inovação e desafio aos que aprendem e a ele mesmo Como mediador da 

aprendizagem. 
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Ainda relevante ao resultado dessa pesquisa, as inovações facilitam, não somente o 

trabalho docente em sala de aula, mas também oferecem fontes que enriquecem os materiais 

didáticos, buscando a melhor forma de ensinar e aprender um determinado conteúdo. Fazer uso 

das inovações tecnológicas nesse sentido é bastante relevante, assim como qualquer outra forma 

que vise o melhor ensino e a melhor aprendizagem. 

No que se refere ao ensino superior, a habilidade vem sendo utilizada no sentido que se 

presume uma ideia de potencial de realização, a existência de uma relativa facilidade de 

enfrentar as informações com problemas e problematizações. Observou-se na pesquisa a maior 

porcentagem dos respondentes está na capacidade de adquirir rapidamente novos 

conhecimentos, que pertence à dimensão da escala GC, de acordo com Carroll (1993), o 

investimento desse potencial em experiências de aprendizagem pode conduzir à maestria 

quando se afirmar que uma competência foi adquirida e reconhecida pelo docente, quer nele 

mesmo quer no aluno. 

Observou-se ainda que o pensamento analítico e o conhecimento de outras áreas, 

segundo (MAYER; SALOVEY, 1998), o discernimento entre habilidade, aptidões e 

competência, representam o potencial que se evidencia uma realização ou desempenho, 

contendo a apresentação de respostas certas para problemas e conhecimento de determinado 

conteúdo. Nos conceitos de GC, as melhores formas de criar, compartilhar e disseminar o 

conhecimento, tanto explicitamente, quanto o conhecimento tácito, estimulando a criação de 

processos. Para os autores (TEIXEIRA FILHO, 2000; QUINN; BARUCH; ZIEN, 1997) 

destacam que a GC é um conjunto de processos, ajudando na criação, disseminação e utilização 

do conhecimento atingindo os objetivos, confirmando o resultado da pesquisa a dimensão GC 

aumenta as vantagens competitivas.  

Quando os docentes reconhecem que ser mestre do próprio campo ou disciplina é uma 

competência com relevância para a promoção da GC em organizações educacionais, o 

compartilhamento de experiências, habilidades na organização, o treinamento prático gera esse 

compartilhamento de experiências, conforme afirmam Davenport e Prusak (1998). Assim um 

dos objetivos da pesquisa referia-se em identificar quais são as competências que os docentes 

de um curso de Moda reconhecem como relacionadas à GC, confirmando o resultado obtido na 

pesquisa na dimensão da GC.  

Especificando-se que em relação à inovação e comunicação, reconhece-se que o ensino 

superior na formação de profissionais do curso de moda vislumbra a organização de um curso 
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iniciado nos anos 60 (GIBERT, 1993) e que objetiva a formação de profissionais com perfis 

dinâmicos, para atuação em várias áreas de criação e desenvolvimento, tais como gestão de 

produtos e gerenciamento de confecção, design têxtil e consultoria de moda. 

Na dimensão inovação e comunicação, principalmente no curso de moda, o maior 

desafio, relata Dias (2002), que apresenta as diretrizes, seria de tornar a formação de professores 

uma formação profissional de alto nível sustenta uma concepção mais voltada à técnica, com 

ênfase de passa a ser, de proporcionar o “atendimento das demandas de um exercício 

profissional específico que não seja uma formação genérica e nem apenas acadêmica”, 

confirmando mais um objetivo específico da pesquisa que reconhecer as competências 

educacionais que os docentes analisam como relevantes. 

Na pesquisa relatou as competências docentes no curso de moda, confirmando outro 

objetivo especifico da pesquisa, que foi identificar quais são as competências que os docentes 

de um curso de Moda reconhecem como relacionadas à GC, nota-se que as competências 

voltadas para a capacidade de adquirir rapidamente novos conhecimentos; habilidade para fazer 

o seu significado claro para outros e capacidade para mobilizar as capacidades dos outros são 

as que se destacam na percepção da amostra.  

As possibilidades de análise desta pesquisa não foram esgotadas. Para novas pesquisas 

sugere-se um comparativo da percepção dos alunos com a percepção dos docentes; uma análise 

com uma amostragem maior quanto ao número de docentes, em outras instituições públicas e 

privada e um comparativo a outros cursos de outras áreas (Design da Moda e Estilismo; Gestão 

em Moda, Design de Moda e Vestuário; Negócio da Moda; Têxtil e outros) levantar novas 

questões para futuros estudos. 

Foi possível reconhecer que os docentes do curso de moda, nesse estudo, identificam as 

aproximações entre inovação, tecnologia e comunicação e as competências necessárias ao 

docente para que haja a GC em organizações educacionais, no que se refere às ações 

pedagógicas promovidas pelos mediadores da aprendizagem. 

O desafio, portanto, é transformar a profissão destes mediadores em uma profissão do 

conhecimento, que seja capaz de aproveitar as oportunidades do mercado e da sociedade. 

Assim, espero ter contribuído para o crescimento e o fortalecimento dos docentes ligados à 

moda.  
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APÊNDICE A  

 Pesquisa de Competências 

Prezado Professor do curso de Moda, 

Apresenta-se abaixo uma versão adaptada do questionário Competencies for knowledge 

management, validado e desenvolvido por Conchado, Carot, Bas (2015). Este questionário está sendo 

utilizado em uma pesquisa realizada no Mestrado de Gestão do Conhecimento nas Organizações da 

Unicesumar, cujo objetivo geral é avaliar as competências educacionais dos docentes do curso de moda 

de uma instituição de ensino superior privada (IESP). Com o intuito de observar as dimensões da Gestão 

do Conhecimento. Indique com um X o grau de relevância dos itens quanto à SUA percepção de Gestão 

do Conhecimento. 

Questionário -Competências na Gestão do Conhecimento-  

Item Baixo Médio Alto Altíssimo 

Capacidades de adquirir rapidamente novos 

conhecimentos 

    

Pensamento analítico     

Conhecimento de outras áreas ou disciplinas     

Ser mestre do seu próprio campo ou disciplina     

Possibilidade de avançar com novas ideias e 

soluções 

    

Habilidades para usar os computadores e a 

internet 

    

Disposição para questionar as ideias 

prevalecentes 

    

Habilidade para fazer o seu significado claro para 

outros 

    

Habilidade para apresentar produtos, ideias ou 

relatórios para uma plateia 

    

Habilidade para escrever relatórios, memorandos 

ou documentos 

    

Capacidade de executar bem sob pressão     

Capacidade de usar o tempo eficientemente     

Habilidade para coordenar as atividades     

Capacidade para mobilizar as capacidades dos 

outros 

    

Habilidade para trabalhar produtivamente com 

os outros 

    

Habilidade para fazer valer sua autoridade     

Habilidade para negociar de maneira eficaz     

Prontidão para novas oportunidades     
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APÊNDICE B  

Tabela II  

Questionário - Competências na Gestão do Conhecimento-  

Item Baixo Médio Alto Altíssimo Total 

Capacidades de adquirir rapidamente novos 

conhecimentos 
  1 13 1 15 

Pensamento analítico   4 9 2 15 

Conhecimento de outras áreas ou disciplinas   8 5 2 15 

Ser mestre do seu próprio campo ou 

disciplina 
  2 9 4 15 

Possibilidade de avançar com novas ideias e 

soluções 
  2 11 2 15 

Habilidades para usar os computadores e a 

internet 
  4 5 6 15 

Disposição para questionar as ideias 

prevalecentes 
  4 8 3 15 

Habilidade para fazer o seu significado claro 

para outros 
  2 12 1 15 

Habilidade para apresentar produtos, ideias 

ou relatórios para uma plateia 
  6 8 1 15 

Habilidade para escrever relatórios, 

memorandos ou documentos 
1 5 8 1 15 

Capacidade de executar bem sob pressão 1 6 6 2 15 

Capacidade de usar o tempo eficientemente   6 7 2 15 

Habilidade para coordenar as atividades   2 10 3 15 

Capacidade para mobilizar as capacidades 

dos outros 
  2 12 1 15 

Habilidade para trabalhar produtivamente 

com os outros 
  3 10 2 15 

Habilidade para fazer valer sua autoridade 1 3 7 4 15 

Habilidade para negociar de maneira eficaz 1 3 8 3 15 

Prontidão para novas oportunidades   4 6 5 15 
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