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RESUMO
Este  estudo  aborda  as  competências  educacionais  docentes  com  uma  revisão  na  perspectiva  da  gestão  do
conhecimento na proposta da gestão e das mudanças econômicas,  pretendendo-se construir  um contributo  para o
entendimento do significado pedagógico do conceito de competências e a reflexão sobre o seu de um papel de destaque
na aprendizagem bem como nas percepções do processo de ensino e formação. Como parte de uma dissertação de
mestrado, a pesquisa caracteriza-se como quantitativa/qualitativa, a coleta de dados e os questionários base oferecem
subsídios para estabelecer relação entre o conceito de competências na gestão do conhecimento e sua aplicação em
perspectivas educacionais de formação e estruturação de estratégias de ação. Espera-se concluir que ao abordar o
ensino/aprendizagem na competência, consideram-se os saberes como recursos mobilizados, analisáveis, trabalhando
por meio de criar e reutilizar novas metodologias de ensino e aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Competências; Educação; Gestão do Conhecimento.

1 INTRODUÇÃO

Através dos estudos referentes à gestão do conhecimento (GC), tem-se que o conceito de
competência  pode  ser  aplicado  como  um  contribuinte  direto  nas  ações  organizacionais.  Tal
abordagem refere-se à concepção de que a GC constitui um conjunto integrado de ações que visam
identificar,  capturar,  gerenciar  e  compartilhar  todo o ativo  de informações de uma organização,
considerando-se  que  é  em  um  processo  de  transformação,  no  enfoque  diferencial  de
competitividade do mercado.  Tal  capacidade e competências desenvolvidas,  nesse processo de
transformação,  possuem a  propriedade  de  mapear  a  sociedade  e  trazer  para  as  organizações
conhecimentos relacionados à sua competência essencial, com o objetivo de atingir o conhecimento
e ajudando as pessoas a transformarem informação em ação

O desafio da inserção do conhecimento nas organizações é ressaltada por Santiago (2007),
ao ser abordada a descrição de que a aplicação do conhecimento tem possibilitado benefícios para
as  organizações,  especialmente  no  que  se  refere  às  tecnologias  disponíveis  e  empregadas,  e
destaca-se o significado dessa inserção no contexto das organizações educacionais. Para tal busca-
se realizar uma pesquisa com docentes atuantes no ensino supeiro, no sentido de reconhecer as
suas percepções sobre as competências necessárias para a promoção de um processo de ensino e
aprendizagem na perspectiva da GC na formação de alunos presentes no curso de Moda.

Isto porque os modelos de GC embasam-se na integração das ações de 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  (DAVENPORT  e  PRUSAK,  2003).  Tal
reconhecimento agrega a percepação de que a GC nas organizações educacionais pode ser  um
meio de potencializar a construção do oconhecimento, fazendo dos envolvidos sujeitos mais ativos e
envolvidos no seu processo de reconhecimento das suas competências (SENGE, 1990).
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Quando o ensino e a aprendizagem são abordados em associação à competência, considera-
se  que  os  saberes  são  recursos  mobilizados,  trabalhando  por  meio  de  criar  e  reutilizar  novas
metodologias  de  ensino  e  aprendizagem,  desenvolvendo  novos  projetos  junto  as  discentes,
incentivando o improviso e integração disciplinar. 

Com a proposta de explicitar uma abordagem sobre o conhecimento e auxiliandoas pessoas a
transformarem informação em um processo prático para suas intervenções, de forma a incrementar
a forma organizacional, com a explicitação de um conhecimento adquirido, alcançando resultados
positivos, seja este conhecimento tácito ou explicito, sendo assim não se aborda apenas os ativos
do  conhecimento,  mas  os  processos  que  atuam  sobre  esses  ativos,  abrangendo  desenvolver,
preservar, utilizar e compartilhar o conhecimento. 

O objetivo deste estudo é investigar as aproximações entre as competências educacionais de
docentes do curso de graduação em moda e a perspectiva da gestão do conhecimento. Isto porque
a temática da GC torna-se um conceito atual e inserido em contextos organizacionais como um meio
de promoção do compartilhamento do conhecimento, sendo que para alguns autores da educação,
denota-se o significado do professor saber e buscar meios pedagógicos de expor seu conhecimento
e possibilita a construção do conhecimento de seus alunos.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Este  estudo faz  parte  de  uma  Dissertação apresentada ao  Programa de  Pós-Graduação
Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento nas Organizações do Centro Universitário de Maringá –
Unicesumar. A pesquisa foi submetida à plataforma Brasil e aprovada, conforme parecer numero
CAAE  67069817.0.0000.5539de  04/04/2017  e  caracteriza-se  a  pesquisa  como
quantitativa/qualitativa.  A  mesma  utilizou  uma  escala  refere-se  à  possibilidade  desta  ser  uma
ferramenta relacionada à temática da GC por ter sido aplicada em diferentes estudos no intuito de
avaliar  as  competências  para  a  GC,  especificando-se  as  aproximações  com  as  competências
educacionais.

Para a coleta de dados foi utilizado de 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 gestão do conhecimento: gestão do conhecimento;
inovação; comunicação; organizacional; interpessoal e desenvolvimento profissional, nas quais os
docentes do curso de moda.

3 DISCUSSÃO

Aborda-se  uma  descrição  teórica,  embasada  na  revisão  bibliográfica  realizada  sobre  as
temáticas  das  comeptências  educacionais  e  suas  prossiveis  aproximações  com  a  gestão  do
conhecimento, numa perspectiva de que as aproximações referem-se a possibilidade de formação
de alunos envolvidos ativamente na sua construção do conhecimento (SENGE, 1990). 

3.1 COMPETÊNCIAS EDUCACIONAIS

A competência é definida por Cruz (2001) como um conceito que acolhe saberes, atitudes e
valores, abarcando o domínio, sendo que poderá ser o domínio cognitivo, que é o saber formalizado,
e o domínio comportamental, que é o saber-fazer, consolidando a competência como uma ação ou
conjunto de ações organicamente articuladas.
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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). A competência é um complexo de ações designada, que envolve aptidões
cognitivas  e  não  cognitivas,  contém  ações  que  compete  em  um  sistema  que  engloba  o
conhecimento, estratégias e rotinas para a aplicação necessária e adequada à auto regulação.

Os  desafios  atuais  solicitam  que  a  competência  seja  combinada  com  uma  conexão  de
recursos e ações do individuo e acaba por ser meio de traduzir uma contribuição pessoal com um
desfecho determinado, solicitando o conhecimento em ação (BOTERF, 2003). 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). 

3.1 COMPETENCIAS EDUCACIONAIS DOCENTES

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 quer reconhecer em si essas competências como oportunizar momentos de
formação que sejam relacionados ao incentivo e compreensão dessas competências

A  propagação  do  conhecimento  gerado  pela  universidade  não  pode  estar  limitada  aos
instrumentos existentes no mundo editorial, extremamente competitivo. O conhecimento é 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). 

Segundo Hiramine (2004) avalia a gestão do conhecimento 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, que, sendo modernizadas, poderão impulsionar
a eficiência das pessoas, bem como o comprometimento, à motivação e a satisfação, tendo um
resultado maior competitividade organizacional.

As discussões acerca da gestão do conhecimento 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 saberem
individuais e às diversas formas de aplicar esse conhecimento de forma estratégica, bem como de
compartilhá-lo e armazená-lo no âmbito das organizações.

4 CONCLUSÃO
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 quer reconhecer em si essas competências como oportunizar momentos de
formação  que  sejam  relacionados  ao  incentivo  e  compreensão  dessas  competências.  Assim
apresentam-se nesta seção dois momentos.
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Nesse sentido, as atuais competências educacionais surgiram com a intenção depromover o
conhecimento  nos  contextos  educacionais,  uma  vez  que  o  conhecimento  passou  aser  uma
vantagem  competitiva  no  mercado  atual  e  na  sociedade  do  conhecimento,  sendo  que  a
compreensão da prática docente, não é somente identificar saberes e competências, mas como elas
se articulam.

Espera-se que com a realização desta pesquisa que em decorrência do seu desenvovlimento
e aplicação seja possível aproximar as ações de compartilhamento do conhecimento e outras que
estão associadas a  a aplicação da gestão do conhecimento  nas organizações educacionais  ao
contexto do ensino superior, e as ações dos docentes do curso de moda. 
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