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RESUMO 

O objetivo da pesquisa foi conhecer a formação dos técnicos administrativos no processo de 
capacitação para desenvolver as habilidades e competências no seu ambiente de trabalho. São 

visíveis as mudanças que estão se formando em múltiplos campos da vida humana, 

revolucionadas pelos processos produtivos, como nunca antes visto na história. Por isso, neste 
estudo vislumbrou-se que é necessário formar um novo perfil de competências e habilidades no 

ambiente de trabalho, eixos fundamentais para o enfrentamento das exigências no trabalho. 

Percebeu-se, ainda, que o trabalho do técnico administrativo é considerado um pilar básico no 

organograma das escolas e hoje ninguém põe em dúvida a importância do resultado alcançado 
por este profissional para o bom funcionamento e, até mesmo, seu impacto nos resultados 

escolares obtidos. Embasado em autores como: Naddeo (2008), Eboli (2004), Pimenta (2002), 

dentre outros, numa pesquisa bibliográfica, descritiva e qualitativa, compreendeu-se que o 
ambiente de aprendizado deve identificar, primeiramente, as competências individuais e 

organizacionais, além das habilidades, complementando esse ciclo com o processo de 

transferência de conhecimentos, a partir do aprendizado individual. Essas competências são 

aquelas necessárias para resolver as ações concretas e as demandas reais da função 

desempenhada no ambiente de trabalho.  

Palavras-chave: Competências. Habilidades. Técnico Administrativo. Conhecimento. 

Abstract- The objective of the research was meet the training of technicians in the process of 

administrative training to develop the skills and competencies in your work environment. Are 

visible the changes that are forming in multiple fields of human life, revolucion by production 
processes, such as never seen before in history. Therefore, in this study envisioned that it is 

necessary to form a new profile of competencies and skills in the working environment, 

fundamental axes for the confrontation of the demands at work. It was noticed that the 

administrative work is considered a basic pillar in the organization chart of schools and today no 
one doubts the importance of the result achieved by this professional for the proper functioning 

and, even, your impact on school results obtained. Grounded in authors such as: Nadder (2008), 

Eboli (2004), pepper (2002), among others, in a bibliographical research, descriptive and 
qualitative, understood that the learning environment must identify, first, the individual and 

organizational skills, in addition to the skills, complementing this cycle with the knowledge 

transfer process, from individual learning. These skills are those required to solve the concrete 
actions and actual demands of the role played in the workplace.  

Keywords: Skills. Skills. Administrative Technician. Knowledge. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As escolas não são exclusivamente instâncias acadêmicas e educacionais, mas 

são instituições, cada vez mais, complexas, nas quais múltiplas atividades são 
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desenvolvidas e constitui-se em espaços de intervenção e interação que envolvem outros 

profissionais, além do professor, do gestor, nos quais se destacam os técnicos 

administrativos, objeto deste estudo. 

De acordo com Souza (2010) hoje vivemos na chamada Sociedade do 

Conhecimento, fruto de uma revolução científica e tecnológica jamais vista, tornando o 

conhecimento, assim como o padrão tecnológico, obsoleto a cada cinco ou dez anos. E 

essas transformações não se limitam às empresas privadas. Também as organizações 

públicas passam por profundas alterações, especialmente nos estilos de gestão dos 

recursos públicos, merecendo uma especial atenção face às exigências crescentes por 

transparência e evidenciação no âmbito governamental. 

Nesse contexto, assumir riscos, superar limites e estar sempre prontos para 

enfrentar novos desafios é condição de extrema importância, tendo a motivação um 

papel fundamental nesse processo (NADDEO, 2008). Assim, cada vez mais requer dos 

servidores competência nas relações interpessoais e humanização das relações na 

cultura organizacional. Eboli (2004) destaca também que, para que se possa confiar em 

trabalhadores com as competências e habilidades são essenciais para cada função, as 

organizações precisam investir em sistemas educacionais voltados para o 

desenvolvimento não apenas dessas competências, como de novas atitudes.  

Para Senge (1999) um técnico administrativo na escola, no desempenho de 

suas funções, dedica parte considerável do seu tempo no atendimento ao público, 

interno e externo, operando tecnologias, elaborando e requerendo documentos, entre 

outras funções, além de ter que interagir com sua equipe colaborativa mais direta. É por 

isso que é necessário para formar um novo perfil nessa área, que as competências e 

habilidades sejam trabalhadas para atender às exigências do novo mundo do trabalho. 

O perfil deste profissional passa a ser levado em consideração, uma vez que 

não são considerados meros administradores, sendo considerados atores educacionais, 

com papel de destaque nas instituições de ensino. A escola atual exige garantias de que 

seus colaboradores, profissionais da educação, sejam sistematicamente capacitados para 

despertar suas habilidades e competências que, juntamente com uma reflexão sobre as 

suas experiências, têm o poder de lidar com os problemas complexos e dar respostas 
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diárias, saber mobilizar múltiplos recursos, entre os quais os conhecimentos teóricos e 

experiências da vida profissional e pessoal e possa responder às diferentes demandas 

das situações de trabalho. 

Assim, tem por justificativa este estudo em descrever como estão sendo 

alicerçado o conhecimento destes profissionais para desenvolver suas competências, 

habilidades e desempenhar com excelência suas funções, uma vez que é necessário 

investir em ações de capacitação no cotidiano, pois o desenvolvimento profissional gera 

eficiência e eficácia trazendo ganhos no ambiente de trabalho. 

O presente artigo tem por objetivo conhecer a formação por parte dos técnicos 

administrativos no processo de capacitação para desenvolver as habilidades e 

competências no seu ambiente de trabalho. Nesse contexto, procura descrever como 

acontece o processo de formação, a perspectiva de competência na prática de modo que 

o profissional aprenda a criar e recriar sua prática, apropriando-se de teorias e técnicas. 

2. GESTÃO POR COMPETÊNCIAS ALINHADAS ÀS METAS DA 

ORGANIZAÇÃO 

O interesse pelo conceito de competência é crescente no meio administrativo, 

seja numa perspectiva mais estratégica, sendo tratada como competências 

organizacionais ou essenciais, ou numa configuração mais específica de práticas ligadas 

à gestão de pessoas, como a seleção, desenvolvimento, avaliação e remuneração por 

competências. Contudo, o conceito de competências ainda não é homogêneo, 

apresentando muitas indefinições, dificultando o seu uso nas organizações. No início se 

confundia com a noção de qualificação, posteriormente, com as questões ligadas ao das 

capacidades (RUAS, ANTONELLO e BOFF, 2005). 

Segundo Zanella (2009) citado por Ruas, Antonello e Boff (2005) o conceito de 

competência está ligado ao de evento definido como uma forma de imprevisto, onde os 

novos problemas mobilizam uma ação inovadora. Outros autores como Perrenoud 

(1999, 2000), Dejoux (2001), todos citados por Ruas, Antonello e Boff (2005) associam 

o conceito de evento ao de competência em sua dimensão individual. Taraparanoff 

(2011) destaca a educação corporativa como uma aliada no desenvolvimento de 

competências críticas, contribuindo para sobrevivência organizacional em ambientes 
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mutáveis e turbulentos. Isso quer dizer que, através do desenvolvimento de 

competências organizacionais ou competências no trabalho surgem e se desenvolvem 

capacidades da organização. Acrescenta a autora, que as competências no trabalho 

orientam o processo de aprendizagem em organizações, na medida dos esforços de 

aprimoramento profissional dos empregados quando estão alinhados à estratégia e aos 

objetivos organizacionais.  

Conforme discorrem Fleury e Oliveira Jr. (2010) para se conhecer as 

competências essenciais da empresa, é preciso compreender os motivos pelos quais uma 

organização alcança resultados superiores, assim como as capacidades que dão 

sustentação a esses resultados. Rumelt (1994) citado por Fleury e Oliveira Jr (2010) 

discorre sobre as características principais das competências essenciais: a abrangência 

corporativa, a estabilidade no tempo, a aprendizagem ao fazer e o lócus competitivo.  

As novas competências definidas por Meister (1999), exigidas pelos 

empregadores nos ambientes de negócios, afirma que essas tendências definem o 

cenário para que possam compreender as sete competências básicas no ambiente de 

negócios identificados pelas empresas. Essas competências são definidas como a soma 

de qualificações, conhecimentos e “conhecimento implícito”, necessária para superar o 

desempenho da concorrência, consiste na base da capacidade de empregabilidade do 

indivíduo. A autora traz como novas competências a capacidade de aprender a aprender, 

a comunicação e colaboração, o raciocínio criativo e resolução de problemas, o 

conhecimento tecnológico, o conhecimento de negócios globais, o desenvolvimento de 

liderança, bem como o autogerenciamento da carreira. Além disso, apresenta detalhes 

sobre essas competências para melhor compreensão de cada uma delas, conforme 

exposto a seguir.  

A atitude de aprender a aprender segundo Meister (1999), está enraizada no 

modo como os funcionários pensam e se comportam no trabalho, incluindo a 

capacidade de analisar situações, de questionar, de procurar esclarecer aquilo que não 

entendem, de pensar criativamente para produzir opções, de saber aplicar o 

conhecimento existente para novas situações, significa que os trabalhadores de hoje 

contribuam construtivamente em tudo, desde como assegurar a qualidade das matérias-
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primas utilizadas para fazer o produto, até como melhorar os processos utilizados para 

apresentar e instalar o produto.  

Em relação à comunicação e colaboração, conforme discorrem Ruas, Antonello 

e Boff (2005), as equipes vêm sendo o veículo do desempenho das organizações 

flexíveis, exigindo indivíduos possuidores de habilidades de comunicação e colaboração 

bem desenvolvidas, facilitando a comunicação efetiva com colegas de trabalho, mas 

também a capacidade de compartilhar as melhores práticas em toda a organização, bem 

como relacionar-se com clientes, fornecedores e principais componentes da cadeia de 

valor. 

Meister (1999) coloca que o raciocínio criativo e resolução de problemas exigem 

dos funcionários, mesmo de escalões inferiores, que desenvolvam raciocínio crítico e 

habilidades para a resolução de problemas, capazes de lidar adequadamente com as 

diversas situações que se apresentarem sem a necessidade de orientação superior. 

As corporações preocupadas com conhecimento tecnológico desenvolvem 

cursos para capacitar funcionários em realidade virtual, intranet e Internet, buscando a 

colaboração global em equipe na prática, mudando a forma do conhecimento, 

ampliando o alcance das práticas organizacionais, em qualquer tempo, lugar e a 

qualquer momento. Fleury e Oliveira Jr. (2010) fala sobre o conhecimento de negócios 

globais, que exige o treinamento de gerentes em um novo conjunto de habilidades 

técnicas e comerciais que levem em conta o ambiente competitivo e cheio de incertezas. 

Segundo Fleury e Oliveira Jr. (2010) as organizações precisam dispor sempre de 

pessoas competentes com conhecimento, habilidades para criar um ambiente onde todos os 

colaboradores são encorajados a serem agentes ativos de mudança e não apenas 

receptores passivos de instruções, desenvolvendo pessoas capazes de incrementar a 

competitividade organizacional (RUAS, ANTONELLO E BOFF, 2005). 

As diferentes situações de trabalho demandam uma ou mais competências. 

Portanto, conforme se entenda a amplitude da atuação profissional do técnico 

administrativo, serão elencadas as situações de trabalho que a compõem e, assim, 

determinando o conjunto de competências necessárias. Conforme discorre Pimenta 

(2002), a importância de ser claro, que a atuação deste profissional tem como base e 
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abrange também a produção de conhecimento, a cooperação e a interação com a 

comunidade educativa como acrescenta: 

[...] Assim a competência não se manifesta apenas em um aspecto 

especifico, parcelar, isoladamente observável. Ao contrario, ela é 

reconhecida pela presença de um conjunto de relações que estão na 

base de uma atuação competente (PIMENTA, 2002, p.78). 

Descrita dessa forma, o autor retrata como um conjunto de relações que estão 

na base de uma atuação competente. Em suma, a competência e as habilidades revelam 

aquilo que o profissional-pessoa é. Isso permite afirmar que o ser é a essência da 

competência profissional, porque é esse ser que mobiliza e reorganiza o conjunto de 

conhecimentos e técnicas que, articulados com os valores que orientam na vida, 

determinam a sua ação em cada momento. 

Por fim, o autogerenciamento da carreira ensinando os funcionários a assumir o 

controle de suas carreiras e a gerenciar o próprio desenvolvimento, tornando-os 

conscientes de que precisam desenvolver novas competências e habilidades. E neste 

contexto destaca-se a importância dos funcionários gerenciar a própria carreira. A 

competência do técnico administrativo não é estática. Muito pelo contrário, apresenta-se 

com um caráter extraordinariamente dinâmico, sobretudo se estes souberem estar 

atentos aos desafios do cotidiano e fizerem dele um contexto de qualificação 

permanente.  

2.1. Aprendizagem e competências organizacionais 

De acordo com Fleury e Fleury (2010, p.56) a “aprendizagem é um processo de 

mudança, resultante de prática ou experiência anterior, que pode vir, ou não, a 

manifestar-se em uma mudança perceptível de comportamento.” As mudanças sempre 

foram presenciadas no mundo. Entretanto, com a velocidade impregnada em nossa vida 

pela era da tecnologia, o que sofreu maior mudança nesses últimos anos foi a forma 

como nosso cérebro percebe a passagem do tempo (NADDEO, 2008). O cenário atual 

de crescente competitividade entre empresas, e entre nações tem provocado a 

necessidade de “rever paradigmas de gestão e formas de inserção neste ambiente 

turbulento e mutável” (FLEURY; FLEURY, 2010, p.57). 
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Quando se fala em mudança organizacional, Daft, (2002), assevera que para as 

organizações alcancem vantagens estratégicas, elas estão sujeitas a quatro tipos de 

mudanças: na tecnologia, nos produtos e serviços, na estratégia e estrutura e na cultura. 

A primeira inclui métodos de trabalho, equipamentos e fluxo de trabalho; a segunda 

trata das adaptações de produtos existentes ou linhas inteiramente novas de produtos; 

com relação à estratégia e estrutura, aqui estão contemplados o domínio administrativo 

da organização, englobando a supervisão e a administração da organização. Ocorrendo 

então, mudanças na estrutura organizacional, na administração estratégica, nas políticas, 

nos sistemas de recompensas, nas relações trabalhistas, nos dispositivos de 

coordenação, nos sistemas de informações gerenciais e de controle e nos sistemas de 

contabilidade e orçamento. Em relação à mudança na cultura, tais modificações podem 

ser percebidas nos valores, atitudes, expectativas, crenças, aptidões e comportamento 

dos funcionários.  

O tema aprendizagem organizacional tem merecido destaque na teoria, em 

especial sob a perspectiva sócio-psicológica. (RODRIGUES; CHILD; LUZ, 2007). De 

uma forma mais abrangente, aprendizagem refere-se às mudanças que ocorrem no 

comportamento do indivíduo, e que não resultam somente de experiências pessoais, mas 

de sua interação com o ambiente no qual está inserido (ABBAD e BORGES-

ANDRADE apud ZANELLI; BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2004).  

As pessoas nas organizações devem procurar entender o que acontece à sua 

volta. Primeiro, precisam dar sentido ao que ocorre no ambiente, para então desenvolver 

uma interpretação comum que possa guiar a ação (CHO, 2003). Dessa forma, em um 

contexto de mudanças, a aprendizagem organizacional tem merecido destaque especial, 

devendo as organizações agir com celeridade, no intuito de acompanhar as modificações 

que ocorrem ao seu redor. “A necessidade de introduzir e cultivar a noção de mudança e 

inovação deixou de ser apenas um modismo para se tornar uma questão de 

sobrevivência e sucesso.” (FLEURY; FLEURY, 2010, p.65). 

Conforme Daft (2002), essas transformações, associadas à tecnologia avançada, 

à integração econômica internacional, ao amadurecimento dos mercados internos, 

atingem todos os negócios, dos maiores aos menores, criando mais ameaças e também 

mais oportunidades (DAFT, 2002). Afinal, “a aprendizagem continuada não é senão a 
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única forma para as organizações se perpetuarem, num contexto em que as inovações se 

impõem, exigindo o uso de novos conceitos e ferramentas.” (BONILAURI apud 

TARAPANOFF, 2011). 

Faz-se necessário produzir ou encontrar situações que possibilitem dizer que 

houve mudança no comportamento do indivíduo, antes e após a aquisição dos CHAs 

(Conhecimentos, Habilidades e Atitudes), eis o desafio para os pesquisadores que 

adentram nos estudos acerca do fenômeno da aprendizagem organizacional (ABBAD e 

BORGES-ANDRADE apud ZANELLI; BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2004). 

Segundo Daft (2002), uma maneira de reduzir as barreiras tanto dentro das 

organizações como entre elas, é criar empresas que busquem o compartilhamento do 

conhecimento, bem como a aprendizagem contínua. Nesse sentido, as “organizações 

que aprendem” são aquelas nas quais as pessoas, continuamente, estão alargando sua 

capacidade de produzir os resultados que, de fato são esperados, como também é onde 

incentivam padrões de pensamento novos e abrangentes (SENGE, 2012). Corroborando 

com essa afirmação, Macedo et. al (2007), acrescenta que o mundo do trabalho atual 

requer um processo de aprendizagem contínua e que da mesma forma que os métodos e 

as técnicas de trabalho estão em constante mudança, também os profissionais devem 

estar sempre atualizados para manter as organizações interessadas em suas 

competências e habilidades. 

2.2. O conhecimento no desenvolvimento das competências, habilidades e 

excelência por meio de ações de formação continuada 

O exercício das funções no ambiente do trabalho do professor e, portanto, sua 

formação, inclui competências de um profissional intelectual que atua em situações 

singulares. Para tanto, o domínio teórico do conhecimento profissional é essencial, mas 

não é suficiente. É preciso saber mobilizá-lo em situações concretas, qualquer que seja 

sua natureza. A produção de conhecimento exige a competência para construir um 

discurso sobre a prática: de sistematizar e comunicar os saberes construídos para poder 

compartilhá-los. É isso que possibilitará, inclusive, confrontar os limites do 

conhecimento na explicação e solução das questões da realidade. Tudo isso se aprende a 

fazer, fazendo (PIMENTA, 2002). 
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Para Pimenta (2002, p.34), “a competência é algo que dificilmente se ensina, 

mas que facilmente se aprende” que se centra nos atributos pessoais de cada pessoa 

individualmente. Trata-se de uma competência que se define em ato, num saber agir que 

necessita ser reconhecido pelos pares e pelos outros e pode e deve ser promovida em 

termos coletivos. Dessa forma Pimenta complementa que, 

[...] as organizações educacionais - da mesma forma que qualquer 

outro tipo de organização - só conseguem progredir quando 
conseguem detectar seus erros, investigam suas causas e tomam 

decisões de acordo. Precisamente, ser competente no campo 

profissional consiste em saber como resolver problemas e situações de 
trabalho de forma autônoma. Não basta o conhecimento aprendido nas 

etapas do treinamento, é necessário ter conhecimentos e habilidades 

que permitam desempenhar as tarefas do que se apresentam no 

cotidiano (PIMENTA, 2002, p.38).  

Conforme discorre o autor, as novas competências exigidas no ambiente da 

administração pública, tais como conhecimento abrangente das perspectivas e 

necessidades do cidadão, a criatividade e a capacidade de resolver problemas, o trabalho 

em equipe, a abertura para o novo, o desenvolvimento de lideranças, a eficiência no 

atendimento ao cidadão, a responsabilidade social das organizações, tem exigido 

investimento nos programas de educação dos servidores a fim de atender aos impactos 

na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. No âmbito da 

administração pública, o exercício das competências e habilidades vem ganhando corpo, 

no intuito de garantir a produção, retenção e disseminação do conhecimento.  

Abbad (2012) coloca que a importância do desenvolvimento de competências e 

habilidades também está relacionada ao desenvolvimento das diferentes atividades 

atribuídas no ambiente de trabalho. A vida das organizações torna-se mais do que 

complexa e os líderes escolares enfrentam o desafio de acordo com suas competências 

gerenciais e pessoais. Sua formação fornecerá também as referências para abordar os 

problemas da instituição nas regras implícitas e tradicionais, valores, símbolos, 

representações sociais, cumplicidades e oposições. O desenvolvimento de habilidades 

gerenciais segundo o autor, deve basear-se na experiência, mas também em uma sólida 

formação acadêmica e continuada, que permita incorporar novas tecnologias, 

estratégias, políticas, regras e procedimentos organizacionais; Da mesma forma, a 

importância da gestão para o desenvolvimento organizacional será revista. 
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Para Alarcão (1993) esse conceito de competência exigirá uma mudança de 

fato na formulação dos objetivos gerais da formação, que deverão deixar de ser uma 

lista de capacidades que todos os profissionais deveriam desenvolver, preservando-se as 

singularidades, e que os próprios às valorizem como necessárias, de modo que, 

consciente e intencionalmente, procurar garanti-las no conjunto da equipe. Para isso 

Alarcão (1993) coloca que é importante investir no aprendizado do trabalho coletivo: 

aprender a estudar, a pesquisar, a produzir coletivamente. Assim a autora discorre que: 

“[...] A competência trata-se de uma capacidade, de um potencial global da pessoa que é 

o profissional, capacidade que é susceptível de ser mobilizada e concretizada em cada 

situação especifica e que se evidencia na ação” (ALARCÃO, 1993, p. 89). 

De acordo com a autora, trazida para o processo de formação destes 

profissionais, a perspectiva de competência permite realizar a formação prática sem 

ater-se aos limites do tecnicismo, de modo que o técnico administrativo possa aprender 

a criar e recriar sua prática, apropriando-se de teorias, métodos, técnicas e recursos 

tecnológicos sem submeter-se a um receituário, nem á mera aplicação de teorias ou de 

um repertório de ações prévias e externamente programadas por outros.  

Nesse sentido, Naddeo (2008, p.67) reforça afirmando que “O conhecimento é 

o maior capital da humanidade. Saber conhecer e ser capaz de aplicar um determinado 

conhecimento na prática cotidiana e em especial na vida profissional é sinal de 

competência”. Mas, para que isso aconteça, torna-se imprescindível que haja interação 

entre os aspectos teóricos e práticos. Nesse novo contexto, o conhecimento é essencial, 

tendo como principal ferramenta o aprendizado, sendo que este tem como foco a 

organização que aprende. O conhecimento é o propulsor para o desenvolvimento de 

novas capacidades que por sua vez criam novos produtos e serviços, melhorando os 

anteriormente implantados (TARAPANOFF, 2011). Treinamento, Desenvolvimento e 

Educação (TD&E) têm sido considerados elementos estratégicos para que as empresas 

possam enfrentar profundas e rápidas mudanças tecnológicas, econômicas e sociais que 

exigem uma contínua qualificação da mão de obra.  

Eboli (2004) coloca que nas últimas décadas, porém, passou a existir a 

necessidade da mudança de paradigmas de uma administração amparada pelas teorias 

tayloristas-fordistas, tendo como características atividades padronizadas e centralizadas, 
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para organizações mais flexíveis, caracterizadas por profundas e frequentes 

transformações, e com isso, houve a evolução do modelo de T&D para um modelo 

voltado ao desenvolvimento de atitudes, posturas e habilidades (ÉBOLI, 2004). O 

grande marco da passagem da área tradicional de T&D para uma visão mais ampla, 

voltada à educação de todos os colaboradores deveu-se à chegada do modelo de 

Universidade Corporativa (UC) e com ela a nova modalidade chamada de Educação 

Corporativa (EC). E colocar em prática um sistema de educação estratégica, ancorado 

no modelo de universidade corporativa é condição primordial para que organizações 

obtenham talentos humanos eficazes, impactando positivamente nos resultados dos seus 

negócios, sendo o principal fator que tem incentivado a busca crescente pelo tema, tanto 

no mundo corporativo quanto na academia. (EBOLI, 2004). 

Conforme Eboli (2004) é perceptível esse movimento no sentido de qualificar e 

educar os trabalhadores para elevar os níveis de desempenho das empresas despontando 

para uma vantagem competitiva sustentável, com o comprometimento da empresa com 

a educação e com o desenvolvimento das pessoas. Assim, tanto o indivíduo, quanto a 

escola, a empresa, o Estado, todos estão envolvidos nesse desafio da busca pela 

qualificação que emergem nos dias atuais (BORGES-ANDRADE, ABBAD e 

MOURÃO, 2006),  

Tardif (2003) acrescenta que cada vez mais, as mudanças constantes e as 

exigências crescentes pedem respostas também mais rápidas das organizações, sejam 

governamentais ou não, fazendo com que vivam um eterno aprendizado e desafio. E, 

quando se fala em organizações, voltando à temática do presente estudo que são as 

organizações públicas particularmente as escolas, a função que exerce o técnico 

administrativo, exige dos seus servidores a capacidade de desenvolver ações que lhes 

proporcionem uma base para melhor compreender a realidade que os cercam, afim de 

que suas atitudes possam interferir e mudar tal realidade. Neste contexto de mudança 

que acomete os organismos governamentais, o conhecimento atrelado as competências e 

habilidades são essenciais para se manterem atuante no mercado de trabalho. 

Segundo Perrenoud (2003), isso significa analisar como vem se processando a 

implementação da formação continuada no atendimento ao desenvolvimento das 

competências referente aos técnicos administrativos no que tange à aquisição e 



Avanços & Olhares, Nº 3, Barra do Garças - MT 126 

disseminação dos conhecimentos, bem como aos seus respectivos resultados práticos. 

Comumente, políticas de gestão de pessoas são qualificadas como “melhores práticas” e 

estruturas mais adequadas e alinhadas com as intenções estratégicas das organizações. 

Tem sido destaque em jornais, revistas especializadas, eventos voltados aos 

profissionais ligados às áreas de Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E) a 

evolução nas estratégias de gestão, voltados tanto à capacitação de pessoas quanto ao 

gerenciamento do conhecimento. 

O conhecimento conforme Tardif (2003) no desenvolvimento das 

competências e habilidades ganham força atrelada ao processo de aprendizagem 

contínua, ou seja, as pessoas não param de aprender, seja informalmente, por imitação, 

tentativa e erro, conversas com pares, colegas, clientes, ou outros agentes relacionados 

ao trabalho, formalmente, através de programas sistematicamente planejados de 

Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E) e formação continuada. Nos dias 

atuais, tem grande importância não só aprender e desaprender, mas principalmente 

aprender a aprender. De acordo com Taparanoff (2011, p.56) “empresas e pessoas 

aprendem a aprender, passando pelos estágios de conscientização, compreensão, ação e 

análise”.  

De acordo com Naddeo (2008, p.67), “todos os seres humanos têm capacidade 

para aprender e adquirir novos conhecimentos”. Nesse sentido, o autor acrescenta que é 

de grande importância o reconhecimento dos próprios limites como forma de procurar 

superá-los, já que cada um age de maneira diferente. Assim, ao detectar uma lacuna na 

sua formação se esforçará por suprimi-la, seja dominando a tecnologia ou, em muitos 

casos, a si mesmo. O importante é estar sempre pronto a aprender e a mudar o que for 

necessário. (NADDEO, 2008). 

No que diz respeito à aprendizagem individual, ressaltam-se os modelos 

mentais dos indivíduos defendidos por Senge e Kim citados por Freitas (2005). No 

entendimento dessa competência, é avaliada como um conjunto de saberes, intenções, 

motivações, capacidades e atitudes que se manifestam em desempenhos adequados e 

que se alteram à medida que variam os contextos situacionais. O desenvolvimento da 

competência profissional permite ao profissional uma relação de autonomia no trabalho, 

criando propostas de intervenção, lançando mão de recursos e conhecimentos pessoais e 
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disponíveis no contexto, integrando saberes, sensibilidade e intencionalidade para 

responder a situações reais, complexas, diferenciadas.  

Contudo, Abbad (2012) fala que a simples participação num treinamento não é 

garantia de aprendizado, que somente será alcançada no momento em que o indivíduo 

colocar em prática o conteúdo do treinamento, possibilitando observar o seu 

comportamento. A transferência pode variar quanto à direção, ou seja, positiva e 

negativa. A primeira, quando o desempenho do indivíduo na tarefa de transferência é 

facilitado pelo comportamento aprendido. Negativa quando o desempenho da tarefa de 

transferência desse indivíduo é dificultado pelos comportamentos aprendidos. Como 

ainda pode ser zero, quando não afeta nem positiva, nem negativamente, não 

percebendo nada do que se possa dizer, se houve alguma reação quanto à aprendizagem 

da tarefa ensinada sobre o desempenho da tarefa de transferência. (ABBAD; BORGES-

ANDRADE apud ZANELLI; BORGES-ANDRADE, BASTOS, 2004). 

Torna-se imperioso que as pessoas mudem a forma de agir e de pensar acerca 

de objetivos comuns, como também a maneira de externar aquilo que se deseja, pois são 

atitudes que vão se enraizando e se transformando em uma nova cultura (DAVILA; 

MARC; SHELTON, 2007). Da mesma forma, são fundamentais as habilidades de 

buscar informações e recursos para solucionar problemas, de estabelecer relações 

cooperativas com o outro para um crescimento conjunto. A capacidade de integração, de 

adaptação e de estabelecer um relacionamento interdependente substitui o paradigma 

que enfatiza a obtenção do conhecimento e de resultados que privilegiavam indivíduos 

isoladamente. “A aprendizagem coletiva nas organizações implica a ampla participação 

de todas as pessoas na geração do conhecimento e da mudança, único caminho para 

criar o entusiasmo pela transformação contínua” (CARVALHO, 2008, p. 16). 

Pode-se afirmar segundo Nóvoa (1991) que a função exercida por um técnico 

administrativo implica competências observacionais para atender ao que acontecem, 

competências analítico-interpretativas para compreender o que se passa a relacionar 

com outras situações, competências imaginativo-criativas para ver como poderia ser de 

outro modo e competências relacionais não só para interagir consigo e com outras 

pessoas, mas também para levá-las a interagir.  
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Para Perrenoud (2003), organizações fechadas e conservadoras impedem que 

as pessoas adquiram novos padrões culturais e ampliem seus sonhos e desejos. As 

políticas e práticas de gestão de pessoas existentes na organização são a base para a 

construção da identidade cultural, afirma Éboli (2004). Por isso, espera-se que atuem 

estrategicamente, tem por base uma gestão de pessoas pautada pelas competências, 

possibilitando o alinhamento entre competências pessoais e empresariais.  

Portanto, o profissional competente é aquele que sabe fazer bem o que é 

necessário, desejado e possível no espaço de sua especialidade. A competência não deve 

ser definida como algo estático, como um modelo a ser seguido, mas como algo que se 

constrói pelos profissionais em sua práxis cotidiana. E também não possui o caráter de 

algo solitário. Ninguém é competente sozinho. As condições para um trabalho 

competente encontra-se, de um lado, no profissional, na característica que o qualificam, 

e, de outro, no contexto no qual ele exerce sua prática, nos sujeitos com os quais 

interage nas possibilidades e nos limites que apresentam para uma ação coletiva.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve por objetivo conhecer a formação dos técnicos administrativos 

no processo de capacitação para desenvolver as habilidades e competências no seu 

ambiente de trabalho. Para alcançar esse objetivo, buscou-se descrever a forma como o 

servidor público precisa saber além do que o funcionamento das suas organizações e os 

seus processos. Precisa se apropriar de conhecimentos de uma realidade maior, que se 

transforma muito rapidamente, sem certezas absolutas. A sua formação deve ajudá-lo a 

desenvolver habilidades adequadas a essa realidade, em uma perspectiva 

multidisciplinar e a conjunção da teoria, reflexão e prática. Assim, mais do que agente 

“recebedor” de conhecimentos, poderá desenvolver uma postura crítica, uma visão mais 

objetiva sobre o seu próprio trabalho e da instituição a que pertence. Dito mais uma vez, 

ser um agente transformador da sua realidade e não somente reprodutor de metas 

institucionais estabelecidas. 

Nesse contexto, uma das contribuições trazida neste estudo, compreende que 

cada profissão apresenta suas particularidades, requerendo maior ou menor capacitação 

profissional, da mesma forma que exige meios apropriados para a execução do trabalho. 

O momento exige um profundo conhecimento dos profissionais envolvidos, 
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especialmente os técnicos administrativos que deverão buscar adotar um 

posicionamento cada vez mais técnico dos princípios e fundamentos que envolvem sua 

área de trabalho, aliado ao conhecimento para alicerçar suas habilidades, não bastando 

ser um simples funcionário que está apenas para desempenhar suas funções. Além 

disso, deverão estar conscientes de suas responsabilidades no cumprimento da 

legislação, o que somente se conseguirá através de estudos e da participação em 

treinamentos, seminários e outras formas de capacitação, a fim de quebrar velhos 

paradigmas, não sendo tal postura privilégio da classe, mas de todos os envolvidos no 

processo.  

As mudanças no ambiente de serviço requerem a transformação na conduta dos 

profissionais ligados à área, possibilitando verificar como está sendo realizada a 

preparação deles para atuação frente às modificações advindas desta convergência, 

contribuindo, assim, para provocar a discussão acerca da melhoria da gestão pública 

proporcionada pela convergência das normas. 

A função desenvolvida no âmbito escolar por este profissional requer, não 

apenas os conhecimentos administrativos e técnicos necessários ao bom exercício do 

mesmo, mas também o domínio de certas habilidades e competências, essenciais em 

uma gestão aonde o serviço vai fluindo com qualidade e passam a desempenhar um 

papel fundamental, como ser capaz de se comunicar, saber motivar para o trabalho, ser 

assertivo, saber enfrentar situações difíceis com famílias, professores e alunos, 

capacidade de ouvir, saber gerir informação, etc. No desempenho dessas competências, 

os servidores técnicos administrativos devem mostrar empenho e o envolvimento, 

relevantes para a execução adequada de suas tarefas profissional. 

Portanto, compreendeu ainda, que nesse ambiente de constantes mudanças, 

torna-se imperioso, um investimento maciço em aprendizagem continuada, aumentando 

a competência de seus integrantes, criando ambientes propícios que valorizem a 

criatividade e inovação. Assim, entendemos a importância das competências no setor 

administrativo escolar a necessidade das habilidades práticas, os conhecimentos 

adquiridos e outros componentes visando alcançar resultados efetivos. 
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