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Resumo: O presente artigo aborda a temática sobre a universidade no que se refere à oferta de 

cursos, produção de conhecimento e seu papel social para a formação. A universidade, nos 

moldes atuais tem potencial para responder às necessidades de uma sociedade que se 

transforma a cada dia, assumindo novos contornos tanto em sua estrutura quanto em sua 

forma. Os desafios são muitos para todos os sujeitos envolvidos na vida de uma instituição 

universitária, mas as possibilidades de construir uma nova possibilidade em seu papel de 

universidade. Enquanto metodologia, o presente estudo corresponde a uma abordagem 

qualitativa, a qual foi realizada a partir da vivencias enquanto docente universitária, 

acompanhada de aprofundamento teórico. A luz, dos conceitos de competências - mais 

especificamente no ensino superior. Neste entendimento, analisa-se o termo competência 

apresenta o sentido da mobilização e aplicação dos conhecimentos escolares, de forma ampla, 

preparando o sujeito para a vida em sociedade. Os resultados obtidos com a pesquisa se 

mostram alinhadas com as literaturas realizadas sobre o tema, a universidade, sua reforma, 

seu comprometimento social e sua competência com a formação do estudante. Assim, 

conclui-se que a competência é fator de mudança não apenas no que tange a formação de 

competências fechadas e compatíveis com o mercado de trabalho, e sim visando a cooperação 

e trocas de saberes necessários à uma formação humana e integral. 
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Introdução 

 

 O presente escrito tem por objetivo contribuir para a reflexão sobre o conceito de 

competências no contexto da educação superior, ao encontro da docência no ensino superior, 

trazendo aspectos do cenário educacional atual, ressaltando os novos paradigmas que estão 

orientandos as ações pedagógicas e a produção de conhecimento no meio acadêmico. Esses 

conceitos ganham espaço na educação superior como ferramentas para repensar o processo de 

formação dos educadores e planejar novas práticas docentes que visem tornar os sujeitos 

agentes de transformações sociais.    

 O estudo desenvolvido é de natureza qualitativa, interpretada por Ludke e André 

(2013 p. 12) como “o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação 

que está sendo investigada”.  A escolha pela perspectiva qualitativa se deu pelo interesse em 

abranger o conhecimento sobre o entendimento da ocorrência dos fatos que se sucedem e não 
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apenas seu esclarecimento eventual, mas num conjunto de fatores que é as características 

contemporâneas da e na educação superior, juntamente com o termo competências.  

 Na perspectiva, de Fazenda (1991), enquanto educadores não podem ter olhar de 

especialistas focados em uma única direção, mas precisamos ter uma visão ampla e profunda, 

que permita compreender o processo num todo, assim, Morin (1991), define a formação em 

nível superior terá que possibilitar a aquisição de competências que lhe permitam enxergar o 

humanismo. Nesse sentido, os resultados que a comunidade universitária precisa, conhecer e 

aprofundar seus conhecimentos a respeito do termo competências e maneiras de como ir além 

do simples - saber fazer ao qual o termo comumente está atrelado.  

 Nosso ponto de partida fundamenta-se no esforço de desenvolver as competências 

pautadas na relação com o todo, não apenas para o mercado de trabalho, ressaltando as 

problemáticas das competências voltadas apenas para a produção de mão de obra 

especializada para o trabalho. A ação pedagógica pode ser prática e desenvolver habilidades 

úteis, mas, também deve essencialmente buscar refletir sobre o contexto histórico e sócio 

cultural dos educandos e promover tomada de decisões pautada na perspectiva dialógico 

crítica.  

 

Universidades no contexto atual 

 

 Para entendermos melhor das mudanças que vem ocorrendo nas universidades, 

destacamos aqui ideias de teóricos. Como Chauí (2001), Santos (2011), Cunha (1997) entre 

outros, autores importantes da atualidade classificam as universidades em dois grupos, onde 

um é o das universidades problemáticas, e defendem sua existência pela melhoria das 

mesmas, e o outro é o modelo atual ultrapassado, sem qualquer perspectiva de sobrevivência.  

 Então, diante dos dois modelos vale se perguntar se ainda temos potencial de 

responder as necessidades de um ensino acadêmico em uma sociedade que muda a cada dia. 

Pois, hoje cada vez mais vemos transformações, e essas acontecem de uma forma rápida e 

percebida por todos. 

A tecnologia é uma grande mudança desde os anos 80, ela vem transformando o 

mundo em processos cada vez mais acelerados. O mundo do trabalho exige cada vez mais 

qualificação e rapidez para o mercado.  Mas, quem são os alunos que conseguem bolsas para 

estudar? E a permanência destes nas Universidades, como fica? 

Então, a questão da sobrevivência das instituições universitárias fica cada vez mais 

condicionadas a sua própria capacidade de reagir positivamente a esses contextos emergentes. 

Mesmo com suas mudanças, as Instituições acadêmicas continuam exercendo um papel 



 

significativo para o desenvolvimento da sociedade, pois suas contribuições são extremamente 

importantes no campo da ciência e tecnologia.  

 

É neste sentido fundamental que vivemos em uma sociedade da informação baseada 
no conhecimento. Porém, o ponto chave a ter em mente que não há fonte 

privilegiada e simples da ciência e informação. O conhecimento é também um fluxo. 

Nenhum pesquisador ou centro de pesquisa pode estudar isoladamente na ciência 

moderna. (CASTELLS, 1996, p. 26). 

 

Contudo, vemos cada vez mais, pessoas interessadas não em melhorar as 

universidades, mas sim em transforma-las em instituições atreladas a lógica do mercado, 

amorcetendo, assim, o seu potencial crítico e reflexivo. 

 

O ensino superior passa a funcionar como uma espécie da variável flutuante do 

modelo econômico, que ora é estimulada com investimentos ora é desativada por 

cortes de verbas, segundo critérios totalmente alheios á educação e a pesquisa, por 

determinados exclusivamente pelo desempenho do capital. E a universidade por 

estar desprovida de toda e qualquer função, se torna um foco permanente de 

frustações e de ressentimentos, de modo que sua falta de expressão política a 

encerram numa rebeldia potencial e sem futuro (CHAUÍ, 2001, p. 52 e 53). 

 

 Como alternativa supostamente para melhorar criam-se novas instituições paralelas, 

sendo essas, aparentemente meios para ás universidades e com isto abrem-se possibilidades 

para as iniciativas privada, permitindo espaços sociais, bem como saúde, educação e cultura, 

serem submetidos aos interesses do mercado, onde muitas vezes o conhecimento técnico não 

existe, e transfere-se de forma a terceirizar. 

Sendo assim, o que se quer dizer é que a educação é uma mercadoria como qualquer 

outra, porém com duplo sentido, conhecimento versos capitalismo. E com isso os países 

periféricos e semiperiféricos podem contar com ajuda financeira do Banco Mundial. 

 

A transformação da educação superior numa mercadoria educacional é um objetivo 

de longo prazo e esse horizonte é essencial para compreender a intensificação da 

transnacionalização desse mercado atualmente em curso (SANTOS 2011, p. 33). 

 

É importante salientar que aqueles que “pensam” a universidade hoje, o façam dentro 

deste novo contexto (dialógica competitiva do mercado), pois enquanto universidade precisa 

honrar o seu compromisso social com as pessoas, pois, queiramos ou não, as transformações 

acabam tendo impacto sobre as universidades e com isso o modelo acadêmico atual precisa 

ser repensado, pois esta desconstrução terá reflexos na sociedade atual e se trata de um tema 

que deve fazer parte de qualquer avaliação da universidade. 

 



 

A universidade sempre foi uma instituição social, isto é, uma ação social, uma 

prática social fundada no reconhecimento público de sua legitimidade e de suas 

atribuições, num principio de diferenciação, que lhe confere autonomia perante 

outras instituições sociais, e estruturadas por ordenamentos, regras, normas e valores 
de reconhecimento e legitimidade internos a ela. Por isso mesmo, a universidade 

europeia tornou-se inseparável das ideias de formação, reflexão, criação e crítica 

(CHAUÍ, 2001, p. 185). 

 

Por outro lado, há alguns autores que consideram as transformações na sociedade 

contemporânea como uma nova era, uma pós-modernidade, outros dizem que seria uma 

descontinuidade ou inacabamento do projeto moderno. 

Considerando este tema para a universidade parece indispensável enfatizar os esforços 

feitos pelos pós-modernos para nomear as mudanças que se aproximam no século XXI, como 

reflexão sobre a universidade mesmo. 

Para analisar as mudanças recentes na universidade, também se torna importante 

retroceder para o contexto da Universidade moderna, principalmente no que tange a relação 

entre Estado e Igreja e a emancipação prometida pela racionalidade iluminista. 

Assim, coloca Goergem (2000), a universidade se alimenta dos mesmos princípios de 

fé da modernidade, e para tanto a revisão critica dos princípios modernos representam 

também, uma desestabilização das bases modernas da universidade, e com isto ela vive de 

certo modo um momento de perda de identidade. 

Deste modo, por exemplo, parece que todos os esforços estão voltados para a 

satisfação de necessidades e desejos subjetivos de cada um, ficando de lado o sentido social e 

relacional. Isto, porém se tem percebido tanto os modernos quanto os pós-modernos, o 

exagero pelo individualismo, cada vez mais visível. 

Outra questão da problematização para os fundamentos modernos da universidade é o 

Estado, como coloca Goergem (2000) porque dentro de toda sua história a universidade 

manteve-se uma relação de proximidade com o Estado. 

Ainda o mesmo autor diz que, a Universidade livre da igreja começa então ser 

colocada a serviço do Estado. Esta transferência da competência sobre a universidade da 

Igreja para o Estado caracteriza o fim da universidade medieval e o surgimento da 

universidade moderna. A universidade moderna passa a ser, pelo menos no modelo francês, 

uma instituição do Estado Nacional. Olhando por este lado, pode-se interpretar o problema 

como uma questão de legitimação e interesses. A universidade nos seus primeiros tempos era 

uma comunidade de mestres e alunos. Sendo os alunos, quem promovia o seu sustento, 

porque se legitimava com eles e era do seu interesse. 

O que se pode concluir até aqui é que os fundamentos modernos da universidade, 

resumidos nos dois conceitos ou paradigmas, aqui abordados, enquanto Paradigma Razão e de 



 

Paradigma Estado necessita ser repensados, porque eles mesmos estão sendo questionados 

pelo menos na forma como foram instituídos na passagem da Idade Média para as Era 

Moderna. Não é mais tranquilo que a universidade possa seguir atrelada a um conceito de 

Razão absoluto e universal. 

Além deste exame crítico devemos observar o debate de uma nova realidade: o caráter 

de dependência da universidade (da Igreja, ou do Estado) está agora passando para o mercado. 

Segundo Cunha (1997), esta nova relação que se estabelece, e que parece sob muitos aspectos 

saudável e de modo geral inevitável. 

Neste sentido Santos, 2011diz: 

 

Transformando a universidade no seu conjunto, numa empresa, uma entidade que 

não produz apenas para o mercado, mas que se produz a si mesma como mercado, 

como mercado de gestão universitário, de planos de estudo, de certificação, de 

formação docentes, de avaliação docentes e estudantes (SANTOS 2011, p. 21). 

 

Umas das alternativas para tudo isso estaria na ampliação de universidades, acesso a 

todos (depois o mercado faz sua parte, peneirando os de seu interesse) mensalidades 

adequadas para os estudantes possam assim pagar seus cursos. Sabemos que muitas vezes o 

aumento das mensalidades consequentemente se dá para manter a pressão feita pelos docentes 

em relação a salário. Por outro lado a formação destes também é necessária e é de alto 

investimento financeiro. 

É preciso saber que umas das maiores liberdades acadêmica dadas a universidades foi 

a de criar condições para a mesma se adaptar com as exigências econômicas. Mas sabemos 

que só tem acesso à universidade por meio de pagamentos e não por cidadania, por outro lado 

vemos que os filhos de pais de classes altas entram no ensino gratuito, pois passam anos 

estudando para entrarem, Santos (2011) diz ainda que  na maioria das vezes não precisam 

trabalhar, pois seus pais financiam seus estudos, hoje tem sido assim a realidade no Brasil.  

Sendo assim, o que se quer dizer é que a educação é uma mercadoria como qualquer 

outra, porém com duplo sentido, conhecimento versos capitalismo. E com isso os países 

periféricos e semiperiféricos podem contar com ajuda financeira do Banco Mundial. 

 

A transformação da educação superior numa mercadoria educacional é um objetivo 

de longo prazo e esse horizonte é essencial para compreender a intensificação da 

transnacionalização desse mercado atualmente em curso. (SANTOS 2011, p. 33). 

 

Nas últimas décadas a pressão sobre a universidade pública aumentou fortemente, 

cada vez mais temos alunos críticos e cheios de inquietações. Por outro lado sabemos que há 



 

problemas nas estruturas das universidades de nível global. O que identifica esta questão é o 

conhecimento sendo visivelmente comercializado. 

Santos (2011), com as colocações acima diz; 

 

Ainda na lógica deste processo de produção universitário a distinção entre 

conhecimento científico e outros conhecimentos é absoluta, tal como é a relação 

entre ciência e sociedade. A universidade produz conhecimento que a sociedade 

aplica ou não, uma alternativa que, por mais relevante socialmente, é indiferente ou 
irrelevante para o conhecimento produzido. (SANTOS 2011, p. 41). 

 

Neste sentido, o conhecimento universitário passa a ser pluriversitário, na visão de 

Santos (2011) seria mais amplo que a mercantilização, sendo este produzido pelo próprio 

conhecimento que a universidade produz. Neste novo contexto, haverá de ter uma nova 

reinvenção dos projetos das universidades, qual será esta reinvenção? 

Novas realidades já emergem neste mercado, um exemplo da acentuada tecnologia a 

partir de 1980 quando se alastra em alta neste contexto. Da universidade enquanto 

conhecimento e tecnologia se veem as universidades convencionais que estão a se espalhar de 

forma brutal com o ensino a distância, as universidades virtuais. Em que sentido essas 

transformações afetarão as pesquisas? 

Sendo assim, o modo de enfrentar a globalização alternativa é uma globalização contra 

- hegemônica.  

 

A globalização contra-hegemônica da universidade como bem público é, pois, um 
projeto politico exigente que, para ter credibilidade, tem de saber ultrapassar dois 

preconceitos contraditórios nas igualmente enraizados: o de que a universidade só 

pode ser reformada pelos universitários e o de que a universidade nunca se auto 

reformará (SANTOS 2011, p. 59). 

 

No entanto, vemos o quanto cada vez mais a universidade tem ponto fundamental 

enquanto formadores de cidadãos com senso crítico, capaz de ultrapassar esses preconceitos 

contraditórios. E esta é uma das principais contradições do mundo contemporâneo: a forte 

convergência cultural sobre os padrões, vinda dos países centrais, na esteira da globalização 

econômica e da padronização cultural, levada a termo por redes e fluxos internacionais, que 

gera, por parte destes países. 

 Aponta-se em uma sequência dos fatos, assim enaltecendo-se as competências 

enquanto estruturas e organização não especificadamente do pensamento, mas a sua 

utilização/organizacional no desenvolvimento curricular parece estar diretamente associada 

aos desempenhos medidos nas avaliações. O enfoque organizacional das competências aponta 



 

para a utilidade do conhecimento no mercado de trabalho o que nos conduz a questionar se 

ditos saberes são passíveis de serem comercializados.  

 Pode-se mencionar, por exemplo, que nesse “mercado”, a educação perde suas 

referências enquanto instituição publica, isto é, o espaço do bem público, não mais se 

justificando pela promoção do ser humano e pelo desenvolvimento econômico do conjunto da 

sociedade. Atualmente observa-se o conjunto de reformas disciplinares, mas a mudança de 

enfoque epistemológico que promova o desenvolvimento de competências e habilidades 

cognitivas e que potencialize espaços interdisciplinares sobre novas perspectivas de ação 

docente, sobre as quais considera-se novas formas de organização administrativa que 

contemple, diversificados espaços educativos e contemple um currículo que se fundamenta 

numa lógica de conhecimento em rede. 

 Para Perrenoud (2000), a concepção de competência começa com orientação à 

formação de docentes que se propuseram ajudar aqueles que necessitam desenvolver 

pensamentos críticos, sentido de responsabilidade e justiça para que o ensino não fracasse. 

Para ele a competência é a capacidade adquirida de impulsionar um conjunto de recursos 

cognitivos para resolver com pertinência e eficácia uma sequência de situações baseadas em 

conhecimentos amplos e atualizadas das práticas sociais. 

 Diante desses argumentos, a prática de ensino elaborada pelo docente não pode estar 

reservada a um momento final, quer dizer a métodos avaliativos supostamente entrelaçados ao 

currículo, mas deve perpassar por todo o curso de graduação que o aluno está inserido, sendo 

o mesmo considerado como ponto de partida para novas ações e reflexões, quando vivenciado 

e produzido um trabalho pedagógico que se caracteriza pelo “saber”, pelo “saber-fazer” e pelo 

“saber-fazer-ser”, num processo dialético: ação-reflexão-ação. 

 Perrenoud (2000) salienta pesquisadores sobre “Formação de professores”, fala de 

conhecimentos que começam com pequenos questionamentos até a educação mais formal. O 

mais interessante é perceber que as competências compartilham ideias que se completam, 

porque tratam do que é necessário para o ser humano.  

 Morín (2000) apresenta os “Sete saberes necessários para a educação do futuro”, 

retratando o mundo real que não está totalmente perdido, porque tenta fazer com que a 

humanidade se conscientize a respeito da importância da educação, desde o ensino básico ao 

ensino superior, inclusive sobre um novo paradigma, esse, enfatizado por Perrenoud (2000) 

em seu livro, “Dez Novas Competências para Ensinar”, tratando da importância e do 

conhecimento, para desenvolver as competências dos professores que atuam diante de uma 

realidade múltipla de diversidades, as quais podem servir de obstáculos para o processo de 

ensino e de aprendizagem de qualquer disciplina.  



 

 Sob o pensamento e reflexão Morín (2000) defende a ideia de que a educação deve 

deixar de ser um simples conjunto de disciplinas não relacionadas e passar a ser união de 

saberes necessários para ensinar a democracia, a justiça social, a paz, a harmonia e o respeito 

a todos. A interdisciplinaridade na Universidade para Paviani (2007) pode ser entendida por 

dois pontos de vista. O primeiro diz respeito à organização da Universidade em seu aspecto 

estrutural na classificação das ciências, e o segundo com as mudanças atuais e as crises 

epistemológicas da classificação das ciências. Neste sentido Morín (2000) criou sete 

concepções que podem servir de orientação para todos que fazem parte do contexto 

educacional, sobretudo professores em conjunto com seus alunos são os principais atores do 

processo de ensinar e de aprender por competências.  

  Ainda, Perrenoud (2000) também defende e prioriza a educação de qualidade e 

diferenciada, relacionada às competências que um professor deve ter para que o ensino seja de 

qualidade e as aulas tenham êxito, que as práticas pedagógicas sejam dinâmicas e inter-

relacionadas, para assim fazer com que os alunos possam obter ações que contribuam para a 

valorização da escola e da universidade como espaço verdadeiramente de conhecimento, 

cultura, respeito a diversidade na sala de aula para se conseguir o ensino democrático tanto 

descrito por Morin (2000) em seus saberes. 

 

Considerações finais 

 

 Se analisarmos de fato o papel social da universidade e contemplar o sentido de 

competências, essa tem significativa contribuição na construção do país, ou seja, se faz 

necessário sua reconstrução. Mais expressivamente o que se entende é que a universidade não 

assumiu, de fato o seu trabalho. Ela encontra-se em um marco a oferecer seus ditos 

conhecimentos a uma necessidade conteudista social, a serviço do capitalismo global. 

 O que não se deve deixar de enaltecer é que a universidade deveria passar por uma 

reforma, a qual se se estabelecendo uma relação de relevância na reconstrução social do país. 

De certa forma ela tem comprometimento social com seu público acadêmico. A final, 

epistemologicamente são mentes reflexivas e críticas e a universidade “não pode mercantilizar 

o conhecimento”. 

 E, por outro lado o ensino de forma interdisciplinar, baseado no conceito de 

competências, como propõe os autores acima citados seria uma forma de contribuir para uma 

Universidade não só seguida pelo viés capitalista, mas à proporcionar uma formação cidadã, 

de forma integral ao sujeito. 



 

 Para inserir, não somente no mercado de trabalho, profissionais verdadeiramente 

competentes, sobretudo, na educação, já que os docentes devem estar sempre atentos às 

mudanças do que ocorre a sua volta, utilizando-se dos saberes à contornar algumas situações 

complexas e desafiadoras tão presentes no cotidiano do professor. 

 Contudo, é importante salientar que aqueles que “pensam” a universidade hoje, o 

façam dentro deste novo contexto, uma vez que enquanto universidade a instituição precisa 

honrar o seu compromisso social com as pessoas, as transformações sócias e culturais acabam 

tendo impacto sobre as universidades e com isso o modelo acadêmico atual precisa ser 

repensado, sobre a desconstruir é tema e reflexos na sociedade atual e se trata de uma 

avaliação sobre a função que exerce a universidade. 
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