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RESUMO 
 

 

Este é um trabalho voltado à problemática que, depois de ter sido enfrentada 
no campo do trabalho em geral, torna-se presente no processo de formação e 
profissionalização docente. Sob o tema das competências profissionais, insere-se no 
contexto de grandes mudanças, no entendimento da agenda da formação dos 
professores brasileiros, em busca de uma adequação dos sistemas educativos aos 
imperativos do mercado e às configurações propostas pelo receituário da política 
neoliberal. O conceito de competência é o novo balizador da organização curricular 
da formação inicial do professor da educação básica. Qual é a gênese desse 
conceito? Quais as dimensões e as possibilidades de aplicação do conceito de 
competência no campo educacional? São essas as questões objetivas iniciais que 
motivaram a presente investigação sobre a problemática da competência profissional 
do professor. A investigação objetivou fazer um estudo analítico da concepção de 
competência presente nos discursos oficiais, sócio-históricos e pedagógico-
didáticos, na formação inicial dos professores brasileiros. Tal busca se deve à 
tentativa de compreender os condicionantes que levaram a concepção oficial a ser 
adotada como norteadora do processo formativo dos professores, no contexto sócio-
político-econômico vivenciado pelos países capitalistas.  

 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This is a work returned on the problem that, after it being faced in general in 
the field of the work, it´s becomes present, nowadays, in the process of the teacher's 
professional formation, under the theme of the professional competences, interfering 
in the context of great changes in the understanding of the chronogram of the 
Brazilian teachers' formation, in search of an adaptation of the educational systems 
to the imperatives of the market and the configurations proposed by the paradigm of 
the neoliberal politics. The competence concept is the new balizador of the 
organization curricular of the teacher's of the basic education initial formation. Which 
the genesis of that concept? Which the dimensions and the possibilities of application 
of the competence concept in the educational field? They are those the subjects 
objective initials that motivated to present investigation on the problem of the 
teacher's professional competence. The investigation aimed at to do an analytic 
study of the conception of present competence in the speeches official, social-
historical and pedagogic-didactic, present in the Brazilian teachers' initial formation, 
in the attempt of understanding the condicionantes that they took the official 
conception to be adopted as reference of the teachers' formative process, in the 
social-political-economical context lived by the capitalist countries.
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INTRODUÇÃO 
 

 

 “Em toda ciência o difícil é o começo”. 

Karl Marx.  

Contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel. 

 

 

 

Esta investigação aborda uma problemática que tem sido recorrente no 

processo de formação profissional do professor, que é o tema das competências 

profissionais. Tema este que, por sua vez, insere-se no contexto de grandes 

mudanças no entendimento da agenda da formação dos professores brasileiros.  

Os movimentos de reforma educacional que vêm sendo desencadeados 

pelos governos em diversas partes do mundo, apesar de se concretizarem 

diferentemente, trazem consigo uma característica comum, que é o fenômeno da 

adequação dos sistemas educativos aos imperativos do mercado e às configurações 

propostas pelo receituário da política neoliberal. 

Nos países latino-americanos, entre eles o Brasil, desde o início da 

década de 90, as políticas educacionais têm cada vez mais regularidades e 

semelhanças de idéias e propostas circunscritas ao modelo neoliberal. Nesse 

modelo, a educação é vista como um bem negociável, que tem um papel central na 

conformação dos indivíduos à estrutura social vigente e na formação de recursos 

humanos para o mercado produtor e consumidor, e não como um direito do cidadão.    

No âmbito da formação de professores, um fenômeno presenciado é a 

flexibilização no processo formativo desses profissionais. Nesse sentido, as 

universidades estão sendo descaracterizadas como instâncias formadoras por 

excelência do professor para atuação no nível básico da educação.  



 

O advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,1 de 1996, 

forneceu algumas indicações para a melhoria do estatuto profissional do professor, 

através da gradativa exigência de melhores níveis de formação. Contudo, 

contraditoriamente, permite uma flexibilidade em relação às modalidades e 

instituições formadoras que pode comprometer a qualidade desta formação docente 

e da educação escolar. Mesmo que tais alterações não sejam o objeto especifico 

desta pesquisa não há como desprezar esse fenômeno. 

As mudanças introduzidas na formação do professor brasileiro vêm 

acompanhando as orientações propostas para a educação básica e profissional, em 

que se destaca a orientação das competências profissionais como nova matriz 

curricular.  

O conceito de competência, utilizado como regulador das relações 

trabalhistas na atual organização flexível da produção e do trabalho, permeia, 

também o discurso oficial sobre a formação dos professores brasileiros. 

A emergência do eixo curricular pautado em competências nos diversos 

níveis de escolarização serviu de argumento para que a formação do professor 

também fosse organizada a partir da construção de competências. O conceito de 

competência é, assim, o novo balizador da organização curricular da formação inicial 

do professor da educação básica. 

Qual a gênese desse conceito? Quais as dimensões e as possibilidades 

de aplicação do conceito de competência no campo educacional? São questões 

objetivas iniciais que me motivaram a investigar a problemática da competência 

profissional do professor. 

A formação de professores é, atualmente, um dos temas mais recorrentes 

na literatura educacional brasileira. Essa recorrência encontra sustentação nas 

diretrizes oficiais, providências governamentais e também no significativo movimento 

de pesquisas que têm como alvo o professor, sua formação e atuação profissional.   

Assim, esta investigação se insere no conjunto de pesquisas voltadas 

mais diretamente para a profissionalização docente. Entendendo profissionalização, 

segundo Libâneo (2004), como o provimento de condições ideais que venham 

garantir o exercício profissional de qualidade: 

                                            
1 Trata-se da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 199 6, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB). Essa lei aplica ao campo da educação os dispositivos constitucionais, constituindo, 
assim, a referência fundamental da organização do sistema educacional do país. 



 

  

[...] Essas condições são formação inicial e formação continuada nas quais 
o professor aprende e desenvolve as competências, habilidades e atitudes 
profissionais; remuneração compatível com a natureza e as exigências da 
profissão; condições de trabalho, recursos físicos e materiais, ambiente e 
clima de trabalho, práticas de organização e gestão (2004, p. 75). 

 

A problemática das competências tem tomado conta de boa parte das 

discussões sobre a atuação profissional do professor no atual cenário da educação 

brasileira. Mesmo assim encontra-se de forma difusa, mal explicada, onde 

vislumbramos a possibilidade de três posicionamentos, de certa maneira 

observáveis à primeira vista. Estamos denominando-os de perspectiva oficial, 

perspectiva sócio-histórica e perspectiva pedagógico-didática.   

A posição oficial foi implantada no período de governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, sendo perceptível nas diretrizes curriculares nacionais 

do Ministério da Educação para a formação de professores da educação básica, em 

nível superior, com extrema influência economicista, reestruturadora do um novo 

modelo de desenvolvimento econômico dentro do ideário neoliberal. Tal perspectiva 

de competência profissional do professor tem sua tradução na resolução: BRASIL. 

CNE/CP 01, DE 18/02/2002, que institui as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em Nível Superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena”. Brasília. 2002; e nas referências: BRASIL. 

(MEC/SEF). “Referenciais para a formação de professores”. Brasília, 1999.  

As Diretrizes Curriculares para Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior são o documento oficial pelo qual fica estabelecido o 

modelo de formação de professores, baseado em competências, em que se deixa 

claro, no artigo 3°, que “a concepção de competênci as é nuclear na orientação do 

curso de formação de professores” (Brasil, 2002, art. 3°). 

Nesse sentido, há um grande âmbito de penetração da noção de 

competência nos documentos oficiais referentes à política educacional brasileira, 

especialmente para a formação de professores. O estabelecimento desse campo 

será tratado nesta pesquisa sobre perspectiva oficial. 

A posição sócio-histórica estabelece uma crítica ao modelo das 

competências profissionais, a partir das transformações ocorridas no mundo do 

trabalho e no modelo educacional. Tem como eixo de análise e crítica à 

reestruturação produtiva da economia e o modelo estatal adotado pelo Governo 



 

Federal Brasileiro durante os dois mandatos do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, sobretudo os desdobramentos desse modelo para a educação escolar e, 

especificamente, para a formação de professores. 

A tese principal defendida pelos signatários da perspectiva sócio-histórica 

é o deslocamento conceitual de qualificação e formação do campo do trabalho e da 

educação profissional para o conceito de competências por parte dos agentes 

econômicos, influenciadores diretos da política oficial para a formação de 

professores no Brasil. 

Para os signatários da perspectiva sócio-histórica, o desenvolvimento de 

competências visaria à instrumentalização do professor/trabalhador para novas 

exigências da produção capitalista, incluindo a modelação de sua consciência e de 

sua subjetividade. 

Essa nova subjetividade imputada aos trabalhadores está associada, com 

freqüência, aos marcos das teorias que divulgam “o fim da história”2, ou seja, o fim 

das utopias que rejeitam todo tipo de idéias totalizantes e objetivantes da realidade e 

que valorizam o olhar do sujeito e suas conclusões, baseados em conhecimento das 

experiências concretas do senso comum. Têm como perspectiva a instauração de 

uma ética individualista em detrimento de uma solidariedade orgânica, bem ao estilo 

do homem neoliberal que sabe fazer escolhas, negociar suas preferências e ampliar 

seu capital simbólico.    

Na tentativa de analisar as contradições inerentes à nova configuração 

conceitual da formação humana, que tinha como perspectiva a qualificação para o 

trabalho e que hoje assume a perspectiva da construção de competências no campo 

da educação, temos os signatários do campo que metodologicamente conceituamos 

de sócio-histórico, que nesta investigação são representados por: Tomasi, 2004; 

Ramos, 2002; Machado, 2002; Market, 2002; Hirata, 1999. 

Diante deste fenômeno, a emergência dessa “noção” (ROPÉ & TANGUY, 

1997), desse “modelo” ou “lógica” (MACHADO, 2002), ou dessa “pedagogia das 

competências” (RAMOS, 2002), para citar algumas de suas denominações, causa 

inquietação na parcela crítica da sociedade, especialmente quando se considera um 

tempo histórico, que de acordo com Frigotto (2002) traz: 

                                            
2 Sobre esse assunto, recomendo: FUKUYAMA, Francis. “O Fim da História e o Último Homem”. Rio 
de Janeiro: Rocco, 1992. 



 

“a marca do retrocesso da ideologia neoliberal, do processo de 
mundialização do capital e a exponencial concentração da riqueza, 
apropriação privada da ciência e tecnologia subordinada à lógica do 
mercado e conseqüente ampliação dos processos de cisão do gênero 
humano e aumento da desigualdade social (2002, p. 13)”. 

 

A posição pedagógico–didática, atenta à formação de professores, 

procura envidar esforços para produzir conhecimentos voltados para a melhoria da 

formação dos profissionais da educação básica, seja na educação infantil, no ensino 

fundamental ou no ensino médio dos sistemas de ensinos públicos e privados. 

Investe, assim, seus esforços, em uma concepção orgânica de formação dos 

professores mediante um tratamento metodológico que vincula os campos dos 

saberes da docência. 

Para os signatários da perspectiva pedagógico-didática, os professores 

exercem papel imprescindível e insubstituível no processo de mudança social. Se 

forem deixados à margem do processo, as decisões pedagógicas e curriculares, por 

mais interessantes que possam parecer, não se efetivam, não geram efeitos sobre a 

sociedade.  

Por isso os signatários que compõem o campo que denominamos nesta 

pesquisa de perspectiva pedagógico-didática, mantêm-se críticos e reflexivos em 

relação aos contextos econômicos e políticos que interferem no trabalho docente. 

Empreendem, contudo, esforços visando à melhoria da formação, chamando a 

atenção para a qualificação pedagógico-didática dos professores. Propondo assim 

um conceito assertivo de competência.  

Este confronto de entendimentos de competência que estamos 

vislumbrando não é recente. Constitui-se numa questão político-epistemológica 

razoavelmente conhecida. Remonta à teoria dos campos científicos (de 

conhecimento) desenvolvidas por Pierre Bourdieu.   

As três perspectivas acerca dos discursos de competência ora 

apresentados metodologicamente como oficial, sócio-histórica e pedagógico-didática 

parecem estar impregnadas por valores que condicionam seu prestigio, conferindo, 

assim, certo nível de legitimidade aos seus respectivos signatários ao defenderem 

sua produção científica e seu campo. 

Este direcionamento indica a pertinência da contribuição de Pierre 

Bourdieu (1983), sobretudo o seu estudo sobre campos científicos, como importante 



 

instrumento de análise nesta investigação. Para tanto pontuaremos algumas 

indicações teóricas do autor. 

Para Bourdieu, o campo científico: 

 

[...] Enquanto sistema de relações objetivas entre posições adquiridas em 
lutas anteriores, é o lugar, o espaço do jogo de uma luta concorrencial. O 
que está em jogo especificamente nessa luta é o monopólio da autoridade 
científica definida, de maneira inseparável, como capacidade técnica e 
poder social, ou se quisermos, o monopólio da competência científica, 
compreendida enquanto capacidade de falar e agir legitimamente, que é 
socialmente outorgada a um agente determinado (1983, p.122).   

 

Os campos científicos de produção do conhecimento estruturam-se a 

partir de ralações de aliança ou de confronto entre seus agentes. Estes disputam a 

posse de formas próprias de capital simbólico, expresso através do prestígio, da 

legitimidade, da autoridade de seu campo e atuação. Nesse sentido, cada campo 

busca afirmar sua hegemonia científica em detrimento dos demais, reproduzindo as 

lutas concorrenciais presentes no espaço de produção social de determinada área 

do conhecimento. 

É o que parece acontecer na formação de professores, no que se refere à 

questão do estabelecimento dos campos em perspectiva oficial, perspectiva sócio-

histórica e perspectiva pedagógico-didática.  

Confirmando essa leitura, Bourdieu afirma que: 

 

[...] O campo científico é sempre o lugar de uma luta, mais ou menos 
desigual, entre agentes desigualmente dotados de capital específico e, 
portanto, desigualmente capazes de se apropriarem do produto do trabalho 
científico que o conjunto dos concorrentes produz pela sua colaboração 
objetiva ao colocarem em ação o conjunto dos meios de produção científica 
disponível (1983, p.136).  

 

Na disputa por estabelecer a legitimidade de seu campo, os concorrentes 

possuem capital diferenciado. Os dominantes são aqueles que conseguem impor 

sua concepção de ciência como legítima. Contudo, a definição da lógica de 

avaliação dos campos científicos, apesar de possuir justificativas epistemológicas, 

está condicionada pelo jogo de imposição de uma definição da área do 

conhecimento. 

Bourdieu esclarece: 

 



 

[...] Tanto no campo científico quanto no campo das relações de classes não 
existem instâncias que legitimam as instâncias de legitimidade; as 
reivindicações de legitimidade tiram sua legitimidade da força relativa dos 
grupos cujos interesses elas exprimem: à medida que a própria definição 
dos critérios de julgamento e dos princípios de hierarquização estão em jogo 
na luta, ninguém é bom juiz porque não há juiz que não seja, ao mesmo 
tempo, juiz ou parte interessada (1983, p.130).  

 

O tema desta investigação é a formação do professor e o objeto de 

estudo a análise do conceito de competência, sendo configurada no atual cenário da 

formação de professores brasileiros em três desdobramentos por nós tratadas 

metodologicamente de perspectivas oficial, sócio-histórica e pedagógico-didática.  

A perspectiva oficial será a referência da pesquisa, por se tratar da 

perspectiva hegemônica, uma vez que a mesma direciona através dos aspectos 

prescritivos e legais a formação de professores. Ainda, foi a partir do 

estabelecimento hegemônico da perspectiva oficial que se desenvolveram os 

desdobramentos das demais perspectivas. Não estamos afirmando que as 

perspectivas sócio–histórica e pedagógico–didática tenham surgido a partir da 

perspectiva oficial. Mas que têm desdobramentos característicos a partir da década 

de 90 do século XX, com a explicitação da perspectiva oficial de competência.  

Esta é uma problemática muito cara para nós que atuamos efetivamente 

na educação básica, pois neste atual estágio de desenvolvimento social, 

denominado por estudiosos de sociedade do conhecimento, sociedade técnico-

informacional ou sociedade tecnológica, quando a sociedade brasileira se 

pedagogizou, ampliando os espaços de formação, as pessoas aprendem no 

trabalho, na televisão, na Internet, nos sindicatos, nas igrejas, nos partidos políticos, 

nos movimentos sociais. A instituição escolar, local específico da atuação 

profissional do professor, já não é considerada pela classe hegemônica do país 

como o único meio ou o mais ágil para socializar os conhecimentos, desenvolver as 

habilidades cognitivas e as competências requeridas na vida prática. 

Mesmo diante deste complexo fenômeno social, a escola ainda é, sem 

dúvida, o local privilegiado da instrução formal. Nesse contexto a presença do 

docente ganha significativa importância, jogando como um ponta-de-lança3 

característico, onde frente a seu trabalho possibilita-se a formação de um ideário que 

                                            
3 No vocabulário do futebol, ponta de lança é o atacante forte que joga embutido entre os zagueiros 
adversários com a função de definir a jogada marcando o gol, atualmente é chamado de centro-
avante ou simplesmente atacante. 



 

possa se aproximar ou afastar de um determinado projeto político do grupo atuante 

no poder central (Cf. LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003, p.52).     

Esta pesquisa tem por objetivo: 

Analisar os aspectos legais, sobretudo, os referenciais pedagógicos 

utilizados para justificar a adoção das competências, enquanto base para a 

formação de professor.  

As questões que orientam este trabalho investigativo são: 

Quais orientações, sejam elas políticas, econômicas ou pedagógicas 

estão subjacentes ao conceito de competência, vinculadas às perspectivas oficial, 

sócio-histórica e pedagógico-didática? 

As perspectivas de competências vigentes: oficial, sócio-histórica e 

pedagógico-didática apresentam quais possibilidades para a melhoria da formação 

de professores brasileiros? 

Tais questões referem-se à necessidade de compreender o conceito e as 

matrizes oficiais da noção de competência utilizada como referência para a formação 

do professor brasileiro, bem como também compreender os contra-discursos 

estabelecidos pela perspectiva sócio-histórica e pedagógico-didática. 

Como foi dito, a concepção oficial está sendo compreendida como matriz 

para o estudo desta temática, uma vez que é ela quem desencadeia novos 

contornos para as perspectivas sócio-histórica e pedagógico-didática, que se 

constituem até certa medida, como contraponto ao entendimento oficial. Além disto, 

é a partir da concepção oficial que a temática das competências se tornou recorrente 

por se estabelecer como campo científico hegemônico. 

Contudo, parece-nos que a constituição do campo científico que 

denominamos de perspectiva sócio-histórica, apesar de conseguir grande 

ressonância no meio acadêmico, limita-se predominantemente a apresentar 

denúncias aos contornos políticos e econômicos com que a educação brasileira e o 

modelo de formação de professores vêm se configurando no neoliberalismo, não 

apresentando um entendimento propositivo de competência no campo de formação 

de professores.  

Esse fato refere-se a que os signatários da perspectiva sócio-histórica 

sofrem forte influência da cultura universitária, atualmente hegemônica nos cursos 

de licenciatura.  



 

Mais especificamente, há uma cultura universitária vigente nos cursos de 

licenciatura que contamina negativamente a cultura profissional da profissão de 

professor da educação básica, ou seja, existe contraditoriamente nos cursos de 

licenciatura um notório desprezo pelas formas de instrumentalização pedagógico–

didática dos futuros licenciados, negam-se muitas vezes as necessidades e os 

saberes específicos para o pleno exercício da docência. Esse fenômeno foi 

amplamente discutido por GUIMARÃES (2001; 2004).     

Quando indicamos cultura universitária, referimo-nos ao fato de que o 

meio universitário, também conhecido como meio acadêmico, englobando 

professores, funcionários e administração, compartilha um conjunto de significados e 

comportamentos específicos em relação ao seu próprio campo profissional.  

Alguns traços dessa cultura são, por exemplo, a prevalência dos 

discursos teóricos, a maior valorização da pesquisa do que da docência, a 

concepção de formação centrada na antecedência e hipertrofia da dimensão teórica 

em relação à pratica, certa desvalorização das práticas profissionais, desvalorização 

da docência como profissão, certo individualismo no trabalho, principalmente, no 

âmbito das atividades docentes, dificuldade em operacionalizar conceitos teóricos 

em favor de praticas, atitudes de trabalho compartimentado.  

Esses traços aparecem hipertrofiados nos cursos de licenciatura, 

resultando numa evidente desvalorização da formação de professores e profissão 

docente. Esses traços foram apontados por GUIMARÃES (2001; 2004). 

Os documentos oficiais e literaturas selecionadas para retratar o conceito 

de competência na perspectiva oficial foram, principalmente, os seguintes:  

 

QUADRO 1 

Documentos oficiais e literaturas selecionadas para caracterizar o 

conceito de competência na perspectiva oficial: 

BRASIL. (MEC/SEF). Referenciais para a formação de professores. 

Brasília: Ministério da Educação / Secretaria de Educação Fundamental, 1999. 

BRASIL. CNE/CP 01, DE 18/02/2002. Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica, em Nível Superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena. Brasília: Conselho Nacional de Educação, 2002. 



 

BRASIL. MEC. Portaria n° 1.403 de 09/07/203. Sistema Nacional de 

Formação Continuada e Certificação de Professores: Toda Criança Aprendendo. 

Brasília: Ministério da Educação, 2003. 

DIAS, Rosanne Evangelista. Competência nos discursos curriculares da 

formação de professores no Brasil. In: IX ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E 

PRÁTICA DE ENSINO (Endipe), Goiânia, maio de 2002. 

PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1999. 

 

A posição sócio-histórica estabelece uma crítica ao modelo das 

competências profissionais, a partir das transformações ocorridas no mundo do 

trabalho e no modelo educacional. Possui como eixo de análise e crítica à 

reestruturação produtiva da economia e a adoção do neoliberalismo para o modelo 

estatal brasileiro com desdobramentos para o campo educacional, para a educação 

escolar e, especificamente, para a formação de professores. Será discutida, entre 

outros, a partir da seguinte literatura: 

 

QUADRO 2  

Trabalhos selecionados para caracterizar o conceito de competência na 

perspectiva sócio-histórica: 

FERRETTI, Celso João. Formação profissional e reforma do Ensino 

Técnico no Brasil: anos 90. In: Educação & Sociedade , Campinas, n° 59, pp. 225-

269, ago, 1997. 

HIRATA, Helena. Da polarização das qualificações ao modelo de 

competência. In: FERRETTI, Celso João. Novas Tecnologias , Trabalho e 

Educação: Um Debate Multidisciplinar, Petrópolis: Vozes, 1999. 

KUENZER, Acássia. Desafios teórico-metodológico da relação trabalho- 

educação e o papel social da escola. In: GENTILI, P.A.; FRIGOTTO, G. (Org.) 

Educação e Crise do Trabalho : Perspectivas de final de século. Petrópolis: Vozes, 

1998. 

KUENZER, Acássia. Ensino Médio : construindo uma proposta para os 

que vivem do trabalho. São Paulo: Cortez, 2000. Parte I, p. 25-90. 



 

KUENZER, Acássia. Conhecimento e competência no trabalho e na 

escola . XV Reunião Anual da Anped, Caxambu, outubro de 2002, disponível em 

<http://www.anped.org.br>   

MACHADO, Lucília Regina. A institucionalização da lógica das 

competências no Brasil. Revista Proposições , vol 03, n° 37, pp. 92 – 110, 2002. 

MARKET, Werner. Trabalho e Comunicação: reflexões sobre um conceito 

dialético de competência. In: Educação e Sociedade , Campinas, ano 23, n° 79, 

2002. 

RAMOS, Marise Nogueira. A Pedagogia das Competências:  autonomia 

ou adaptação? 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

TOMASI, Antônio. Da Qualificação à Competência : Pensando o Século 

XXI. Campinas: Papirus, 2004. 

 

A posição pedagógico–didática, atenta à formação de professores, 

procura envidar esforços para produzir conhecimentos voltados para a melhoria da 

formação dos profissionais da educação básica.  

Os trabalhos selecionados e citados abaixo, entre outros, terão a 

finalidade de nos apoiar na analise da perspectiva pedagógico-didática: 

 

QUADRO 3  

Trabalhos selecionados para caracterizar o conceito de competência na 

perspectiva pedagógico-didática: 

MELO, Guiomar Namo de. Magistério de 1° Grau : Da competência 

técnica ao compromisso político. São Paulo: Cortez e Autores Associados, 1982. 

PIMENTA, Selma Garrido. Formação de professores : identidade e 

saberes da docência. São Paulo: Cortez, 1999. 

RIOS, Terezinha Azeredo. Competência ou Competências:  O novo e o 

original na formação de professores. Goiânia: Alternativa, 2002. 

GUIMARÃES, Valter Soares. Formação de Professores : Saberes, 

Identidade e Profissão. Campinas: Papirus, 2004. 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática . São Paulo: Cortez, 1991. 

_____,  Pedagogia e Pedagogos, para quê?  São Paulo: Cortez, 1998. 



 

_____,  Licenciaturas: em busca de soluções realistas para a formação de 

professores. Revista Educativa , UCG: Goiânia, v. 4, n° 2, pp. 265 – 284, jul./dez . , 

2001. 

_____, Organização e Gestão da Escola : Teoria e Prática. 5ª ed. 

Goiânia: Alternativa, 2004. 

_____. As Políticas de Formação de Professores no Contexto  da 

Reforma Universitária . Goiânia: VII EPECO, 2004a.  

 

Para a efetivação desta investigação, o desenho metodológico utilizado 

será de uma pesquisa bibliográfica, empreendendo um estudo documental, a partir 

da legislação específica e da produção teórica sobre o assunto. Procuramos 

estabelecer correlações ou distanciamentos entre as três perspectivas apresentadas 

(oficial, sócio-histórica e pedagógico-didática). 

Cabe ainda uma ressalva quanto ao desenho metodológico desta 

pesquisa. No campo das ciências humanas e sociais, e também pedagógicas, a 

pesquisa não se limita ao elemento técnico-científico propriamente dito, mas se 

reveste de conteúdo político, valores e paixões, porque o pesquisador é sujeito e 

objeto ao mesmo tempo em sua práxis e mediação da realidade. O homem é um ser 

histórico e social. Daí, ser impossível fazer investigação científica puramente neutra.  

O ato de pesquisar envolve opções teóricas e metodológicas e conteúdo 

prático-político no processo do contraditório social no qual se insere, o que demanda 

uma maneira de pensar e agir, para manter ou modificar a realidade apreendida. 

Assim, optamos nesta pesquisa, pela investigação e exposição dialética como 

concepção teórica e metodológica. A totalidade, a historicidade, a contradição e a 

mediação constituem as categorias básicas do referido método dialético, e o trabalho 

como categoria de conteúdo em sua dimensão histórica e ontológica.  

Opondo-se ao conceito de totalidade abstrata, Lukács apresenta o 

conceito dialético de totalidade concreta em suas dimensões de mediaticidade, 

historicidade e de mudanças da realidade objetiva: 

 

A concepção dialético-materialista da totalidade significa, primeiro, a 
unidade concreta de contradição que interagem [...]; segundo, a relatividade 
sistemática de toda a totalidade tanto no sentido ascendente quanto no 
descendente, o que significa que toda a totalidade é feita de totalidades a 
ela subordinadas, e também que a totalidade em questão é, ao mesmo 
tempo, sobredeterminada por totalidades de complexidade superior [...] e, 



 

terceiro, a relatividade histórica de toda totalidade, ou seja, que o caráter de 
totalidade de toda totalidade é mutável, desintegrável e limitado a um 
período histórico concreto e determinado (1983).  
 

 

O conceito de totalidade apresenta implicitamente as categorias 

metodológicas básicas do método dialético. Sobre a questão das categorias, vale 

ressaltar que a práxis constitui uma unidade orgânica e indissociável da teoria, para 

distinguir-se das dimensões lineares e mecanicistas. A esse respeito, Kuenzer 

considera que: 

O conhecimento novo é produzido através do permanente e sempre 
crescente movimento do pensamento que vai do abstrato ao concreto pela 
mediação do empírico, ou seja, através do efetivo movimento da teoria para 
a pratica e desta para a teoria, na busca da superação da dimensão 
fenomênica e aparente do objeto, buscando a sua concretude: a teoria já 
produzida e expressa na literatura será buscada permanentemente a partir 
das demandas de compreensão do empírico e tomada sempre como marco 
inicial e provisório, a ser construída e transformada na sua relação com o 
objeto de investigação (1998, p. 64). 

 

Nesse sentido, o delineamento desta pesquisa, objetiva-se fazer um 

estudo das perspectivas sobre competência presente na formação de professores da 

Educação Básica no Brasil, na tentativa de compreender os condicionantes que 

levam essa concepção a ser entendida pelas políticas educacionais, adotadas pelo 

governo brasileiro, como uma resposta aos atuais desafios postos aos professores, 

pelo contexto sócio-político-economico-cultural vivenciado pelos paises capitalistas.  

Dessa forma, de acordo com Ramos (2002, p.24) “procuramos entender a 

noção de competência não como idéia – cujo sentido poderia ser debatido ou 

mesmo revisto também no campo das idéias – mas como fenômeno”. Portanto, 

como algo concreto que manifesta e esconde uma essência produzida pelas 

relações sociais de produção. 

Para a tarefa de analisar a literatura e os documentos referentes às três 

perspectivas, empreenderemos em um primeiro momento esforços em caracterizar e 

descrever cada perspectiva, como se configura e estabelece cada campo (oficial, 

sócio-histórico e pedagógico-didático).  

  Além da introdução, o presente estudo estrutura-se em dois capítulos e 

considerações finais. 

O primeiro capítulo tem como título: “O modelo das competências no 

mundo do trabalho e na educação”, e tem a finalidade de apresentar a compreensão 



 

do modelo de formação por competências oriundas do mundo do trabalho e suas 

repercussões para a educação, sobretudo nas políticas educacionais brasileiras 

para a formação de professores. Nesse sentido, pretendo mostrar que a discussão 

de competência que hoje se trava, envolvendo a formação do professor, não é nova. 

Veio, antes, sob a forma de discussão de competência no mundo do trabalho. 

Assim, de forma indireta, uma vez que este não é o objetivo deste trabalho, 

estaremos mostrando também a existência de subordinação do ideário pedagógico 

ao ideário econômico. 

O segundo capítulo, intitulado “Os discursos sobre competência”, está 

subdividido em três tópicos, a saber: “A perspectiva oficial”; “A perspectiva sócio-

histórica” e “A perspectiva pedagógico-didática”. Objetivamos neste capítulo 

caracterizar e descrever cada perspectiva, evidenciando os discursos sobre 

competências presentes no campo educacional brasileiro e apresentando os 

intelectuais filiados a cada perspectiva e os documentos oficiais que lhes dão 

sustentação.  

Nas considerações finais empreendemos esforços para apontar as 

fragilidades do discurso oficial, a dimensão estrutural da perspectiva sócio-crítica e, 

sobretudo, apontar indicações para a intervenção concreta do professor que atua na 

esfera da educação básica, oferecendo ferramentas para a sua profissionalização, 

através das contribuições dos profissionais filiados à perspectiva pedagógico-

didática.  

A presente investigação vincula-se à Linha de Pesquisa Formação e 

Profissionalização Docente, do Programa de Mestrado em Educação Brasileira da 

Universidade Federal de Goiás, sob a orientação do Prof. Dr. Valter Soares 

Guimarães. 

Este trabalho pretende contribuir para o entendimento dos discursos 

sobre competência e as possíveis conseqüências para a formação de professores 

brasileiros, bem como sua apropriação no âmbito do trabalho docente e da 

educação.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

O modelo das competências no mundo do trabalho e na  educação 
 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a compreensão de competência 

oriunda do mundo do trabalho e suas repercussões na educação brasileira, 

sobretudo nas políticas de formação de professores.  

Pretendemos mostrar que a discussão sobre as competências que hoje 

se trava, envolvendo a formação do professor, não é nova. Veio, antes, sob a forma 

de discussão de competência no mundo do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A lógica das competências profissionais, como base do modelo para se 

gerenciarem pessoas, começa a ser discutida no mundo empresarial a partir dos 

anos oitenta do século XX, no contexto da crise estrutural do capitalismo que se 

configura nos países hegemônicos, no início da década de setenta do século XX 

(MACHADO, 2002). 

Esta crise se expressa pelo esgotamento do padrão de acumulação 

taylorista/fordista; pela hipertrofia da esfera financeira na nova fase do processo de 

mundialização do capital; por uma acirrada concorrência intercapitalista, com 

tendência crescente à concentração de capitais devido às fusões entre as empresas 

monopolistas e oligopolistas; e pela desregulamentação dos mercados e da força de 

trabalho, resultante da crise da organização assalariada do trabalho e do contrato 

social. 

As respostas do capital à sua crise estrutural podem ser dimensionadas 

pelas reestruturações empreendidas no próprio processo produtivo, por meio da 

constituição das formas de produção flexível, da inovação científico-tecnológica 

aplicada aos processos produtivos, e de novos modos de gerenciamento da 

organização do trabalho e do saber dos trabalhadores. Este amplo processo de 

reestruturação teve como objetivos não só reorganizar em termos capitalistas o 

processo produtivo tendo em vista a retomada de seu patamar de acumulação, mas 

gestar um projeto de recuperação da hegemonia do capital, não só na esfera da 

produção, mas nas diversas esferas da sociabilidade, que se confrontasse ao 

contra-poder que emergira das lutas sociais e sindicais dos anos oitenta (ANTUNES, 

2000).  

As novas concepções gerenciais que surgem no contexto desse processo 

de reestruturação empresarial estão ancoradas, assim, numa lógica de 

recomposição da hegemonia capitalista e das relações capital-trabalho e têm como 

objetivos racionalizar, otimizar e adequar a força de trabalho face às demandas do 

sistema produtivo.  

Na década de 90 do século XX, o aprofundamento da globalização das 

atividades capitalistas e a crescente busca de competitividade e lucro levaram, 

sobretudo, ao "alinhamento definitivo das políticas de recursos humanos às 

estratégias empresariais, incorporando à prática organizacional o conceito de 

competência, como base do modelo para se gerenciarem pessoas", apontando para 

novos elementos na gestão do trabalho (FLEURY; FLEURY, 2001, p.64). 



 

1.1 O Modelo das Competências e a Gestão do Trabalho 

 

A utilização do termo competência não é algo novo, vem sendo utilizado 

desde fins da Idade Média. Naquela época, seu uso era restrito, segundo Isambert-

Jamati (1997, p.103), à linguagem jurídica. Eram os juristas que determinavam quem 

era competente para julgar algo. De forma geral, era competente quem tinha “a 

capacidade reconhecida de se pronunciar nesta ou naquela matéria”, de acordo com 

o dicionário francês Littré, citado pela autora, para quem o uso do termo 

competência, historicamente, esteve associado à figura do especialista, aquele que 

detém um vasto saber sobre uma determinada área profissional, não sendo, 

portanto, um termo de uso comum, popular. 

Atualmente, é considerado competente, segundo Isambert-Jamati: 

 

[...] aquele que domina suficientemente a área na qual intervém para 
identificar todos os aspectos de uma situação nessa área e para revelar 
eventualmente as disfunções dessa situação. Mas, para ser “competente”, 
deve, também, munido desses conhecimentos, poder decidir a maneira de 
intervir4 a fim de obter tal resultado com eficácia e economia de meios 
(1997, p. 104). 
 

De acordo com HIRATA (1999), essa noção de competência, originou-se 

na década de 1980 no discurso empresarial, passando a ser utilizada por 

economistas e sociólogos na França. Essa noção, de caráter impreciso, segundo a 

autora, se comparada com a noção de qualificação, é “marcada política e 

ideologicamente por sua origem empresarial, e da qual está totalmente ausente a 

idéia de relação social”. 

Na atual organização da produção e do trabalho, a instabilidade na 

distribuição das tarefas é uma tônica, o que faz com que os trabalhadores sejam 

levados a participar na gestão da produção, a trabalhar em equipe e a se 

envolverem mais nas estratégias de competitividade da empresa, sem, no entanto, 

serem compensados adequadamente em termos salariais (HIRATA, 1999, p. 133). 

                                            
4 A intervenção competente se dá sob meios (técnicas) conhecidos que o trabalhador não criou, mas 
que pode modificar para atender a uma necessidade existente. É neste sentido que, devido ao 
estatuto de criador, e não meramente de manipulador de técnicas, se fala em “talento” para 
escritores, pintores, escultores, compositores, etc. e não em “competência” (ISAMBERT-JAMATI, 
1997).     



 

Os elementos das novas práticas de gestão que configuram o modelo da 

competência no mundo do trabalho são: a valorização dos altos níveis de 

escolaridade nas normas de contratação; a valorização da mobilidade e do 

acompanhamento individualizado da carreira; novos critérios de avaliação que 

valorizam as competências relativas à mobilização do trabalhador e seu 

compromisso com a empresa; a instigação à formação contínua; e a desvalorização 

de antigos sistemas de hierarquização e classificação, ligando a carreira ao 

desempenho e à formação (FLEURY; FLEURY, 2001).  

A adoção do modelo das competências profissionais pelas gerências de 

recursos humanos no mundo empresarial está relacionada, portanto, ao uso, 

controle, formação e avaliação do desempenho da força de trabalho diante das 

novas exigências postas pelo padrão de acumulação capitalista flexível ou toyotista: 

competitividade, produtividade, agilidade, racionalização de custos.  

As noções estruturantes do modelo das competências no mundo do 

trabalho são a flexibilidade, a transferibilidade, a polivalência e a empregabilidade.  

Para o capital, a gestão por competências implica em dispor de trabalhadores 

flexíveis para lidar com as mudanças no processo produtivo, enfrentar imprevistos 

(incidentes/eventos) e passíveis de serem transferidos de uma função a outra dentro 

da empresa requerendo-se, para tanto, a polivalência e a constante atualização de 

suas competências, o que lhes dá a medida correta de sua empregabilidade 

(ANTUNES, 2000, p.60).  

Segundo STEWART, ao definir sua estratégia competitiva, sobretudo a 

excelência operacional através da competição com base no custo, inovação no 

produto, orientação para serviços aos clientes, as organizações empresariais 

identificam as competências essenciais do negócio e as necessárias a cada função. 

A partir destas são definidas as competências dos trabalhadores necessárias à 

organização. No modelo das competências os conhecimentos e habilidades 

adquiridos no processo educacional, na escola ou na empresa, devem ter uma 

utilidade prática e imediata tendo em vista os objetivos e missão da empresa, e a 

qualidade da qualificação passa a ser avaliada pelo produto final, ou seja, o 

trabalhador instrumentalizado para atender às necessidades do processo de 

racionalização do sistema produtivo. O capital humano das empresas precisa ser 

constantemente mobilizado e atualizado para garantir o diferencial ou a vantagem 



 

competitiva necessários à desenfreada concorrência na economia internacionalizada 

(2002, p.145).   

O uso e a apropriação das competências dos trabalhadores pelo capital, 

de seus saberes em ação, dos seus talentos, de sua capacidade de inovar, de sua 

criatividade e de sua autonomia, não implica, em geral, o comprometimento da 

empresa para com os processos de formação das competências dos seus 

funcionários, atribuindo-lhes a responsabilidade individual de atualizar e validar 

regularmente sua "carteira de competências" evitando assim a obsolescência e o 

desemprego (STEWART, 2002).   

No modelo das competências o controle da força de trabalho se expressa 

através de estratégias de ressocialização e aculturação pela conformação da 

subjetividade do trabalhador.  

A ênfase na identificação dos interesses de patrões e empregados, que 

se convertem em uma comunidade social de colaboradores, a autogestão pela 

internalização da disciplina, o controle exercido sobre os trabalhadores por seus 

próprios colegas no trabalho em equipe e a sobrevalorização de aspectos 

comportamentais e atitudinais, conferem ao modelo das competências a 

possibilidade de um controle menos formalizado e mais difuso sobre a força de 

trabalho, evitando-se as resistências e os conflitos. 

No estágio atual do capitalismo flexível observa-se um progressivo 

deslocamento do conceito-chave da sociologia do trabalho, a qualificação 

profissional, para a noção de competências profissionais. O tradicional conceito de 

qualificação estava relacionado aos componentes organizados e explícitos da 

qualificação do trabalhador: educação escolar, formação técnica e experiência 

profissional. Relacionava-se, no plano educacional, à escolarização formal e aos 

seus diplomas correspondentes e, no mundo do trabalho, à grade de salários, aos 

cargos e à hierarquia das profissões, sendo expressão histórica das relações sociais 

diversas e contraditórias estabelecidas no processo produtivo (FERRETTI, 1994). 

No modelo de competências importa não só a posse dos saberes 

disciplinares escolares ou técnico-profissionais, mas a capacidade de mobilizá-los 

para resolver problemas e enfrentar os imprevistos na situação de trabalho. Os 

componentes não organizados da formação, como as qualificações tácitas ou sociais 

e a subjetividade do trabalhador, assumem extrema relevância. O modelo das 

competências remete, assim, às características individuais dos trabalhadores. O 



 

modelo das qualificações ancorado na negociação coletiva cedeu lugar à gestão 

individualizada das relações de trabalho. A relação de coletivos (a empresa) com 

indivíduos tende a enfraquecer as ações coletivas no campo do trabalho e a 

despolitizar a ação política sindical (ANTUNES, 2000).  

A lógica das competências perpassa de forma contraditória, mas 

complementar, o mundo do trabalho: no núcleo do trabalho formalizado, a 

apropriação pelo capital do saber e da subjetividade dos trabalhadores, implica uma 

busca constante de ampliação e atualização do seu portfólio de competências e uma 

renúncia permanente aos seus interesses de classe em favor dos interesses 

empresariais. A ameaça de desemprego em um mercado de trabalho 

desregulamentado e instável confere à empresa o poder de negociação em relação 

às formas e condições de trabalho à margem da mediação sindical, favorecendo a 

cooptação dos trabalhadores e a quebra de sua resistência (ANTUNES, 2000).  

A adoção do modelo das competências no mundo do trabalho traz, no 

entanto, implicações contraditórias para o trabalhador. Por um lado, pode-se 

apontar, como aspecto positivo, a valorização do trabalho, que assume um caráter 

mais intelectualizado, menos prescritivo, exigindo a mobilização de competências 

que envolvem domínios cognitivos mais complexos e que vão além da dimensão 

técnica, demandando novas exigências de qualificação do trabalhador e a elevação 

dos níveis de escolaridade.  

Ressalta-se, também, positivamente, a valorização dos saberes em ação, 

da inteligência prática dos trabalhadores, independente de títulos ou diplomas; uma 

maior polivalência do trabalhador, que lhe permite lidar com diferentes processos e 

equipamentos, assumir diferentes funções e tornar-se multiqualificado; a 

possibilidade de construir competências coletivas a partir do trabalho em equipe, 

maior comunicação, participação e autonomia para o planejamento, execução e 

controle dos processos produtivos (FERRETTI, 1994). 

E, como aspectos negativos temos a intensificação do trabalho e a 

desprofissionalização, que são conseqüências de uma polivalência estreita e 

espúria, decorrente do reagrupamento das tarefas pela supressão de postos de 

trabalho, ou pelo enxugamento dos quadros das empresas com demissões.  

A intensificação da exploração do trabalho se traduz no fato de os 

trabalhadores operarem simultaneamente várias máquinas, ou desempenharem 

várias tarefas, em um ritmo e velocidade determinados pela mediação da automação 



 

e da informatização, ampliando a jornada de trabalho que passa a depender muito 

menos de contratos previamente acordados entre capital e trabalho, e muito mais 

das necessidades da produtividade capitalista.  

Castel, (1988), conceitua esse processo de intensificação e exploração do 

trabalho, próprio do sistema capitalista neoliberal, de “desprofissionalização”. 

Fenômeno que ocorre sempre que o trabalhador deixa de atuar dentro da esfera de 

saberes, atividades, responsabilidades e referenciais próprios de sua profissão. 

Geralmente, os trabalhadores são cooptados a trabalharem neste sistema através 

da negociação direta com os empregadores, celebrando acordos coletivos e 

corporativos, objetivando sempre a manutenção de seus empregos.  

Nesse sentido, os trabalhadores passam a desempenhar papéis e 

funções próprios de outras áreas e ocupações, com conseqüência direta para a sua 

(des)qualificação profissional. Essa é a lógica do modelo das competências para a 

gestão do trabalho no modelo neoliberal, ou seja, uma lógica de recomposição da 

hegemonia capitalista e das relações capital-trabalho e tem como objetivos 

racionalizar, otimizar e adequar a força de trabalho face às demandas do sistema 

produtivo. 

 

 1.2 O Modelo das Competências e a Centralidade no Campo Educacional 

 

O conceito de competência na educação não é algo de hoje, ou seja, um 

fenômeno da atualidade. Ela já vem sendo utilizada há bastante tempo como foi 

mencionado anteriormente. Contudo, somente agora, na atual reforma educacional 

brasileira, é que se observa a proliferação da adoção das competências como 

concepção norteadora dos currículos escolares tanto para a formação básica quanto 

para a formação profissional de professores. 

Para se entender a origem da noção de competência na educação é 

preciso remontar à década de 60. De acordo com HYLAND (1994, apud RAMOS, 

2002, p. 223), nessa época surgiu o movimento americano denominado 

Competence Based Education and Training, em que a noção de competência 

aparece associada à noção de objetivos, tendo como suporte a pedagogia do 

domínio proposta por Bloom. 



 

A pedagogia do domínio configurou-se pelas proposições de Bloom 

(1973), num sistema taxionômico de classificação de objetivos educacionais 

conforme a descrição dos comportamentos esperados dos educandos ao final de 

uma unidade de ensino.  

Essa classificação baseada em princípios lógicos (definições precisas e 

coerentes) e psicológicos (compreensão dos fenômenos psicológicos), constitui-se a 

partir de três domínios: o cognitivo (pensar), o afetivo (ser) e o psicomotor (agir). Os 

objetivos ligados a esses domínios envolvem aspectos da memória, capacidade e 

habilidades intelectuais e motoras, atitudes e valores. 

Bloom, portanto, entende os objetivos como a descrição dos métodos e 

meios que modificarão o comportamento, ou seja, mudarão a forma de ser, pensar e 

agir dos educandos. 

Nesta pedagogia, o conhecimento é tido como um amontoado de 

registros de idéias ou fenômenos na mente (memorização), que podem ser 

relembrados na medida de sua necessidade para a solução de um problema. No 

entanto, para BLOOM (1973) o conhecimento verdadeiro está no nível da 

compreensão e é caracterizado pelas capacidades e habilidades intelectuais. 

Diferentemente da memorização, as capacidades e habilidades intelectuais só 

podem ser testadas em situações diferentes daquelas em que foram adquiridas. 

Enquanto as habilidades são processos mentais que organizam e 

reorganizam os materiais necessários à solução de um problema, as capacidades 

são os mecanismos mentais de seleção das informações técnicas e específicas para 

solucionar tal problema. Nessa perspectiva, a solução de um problema requer que o 

indivíduo “organize e reorganize um problema, reconheça o material necessário, 

evoque este material e o utilize na situação problemática” (Bloom, 1973, p. 35). Isto 

quer dizer, em outras palavras, que o indivíduo deve partir de suas experiências 

vivenciadas e dos conhecimentos já adquiridos para analisar a situação nova, 

selecionar dentre o seu repertório de conhecimentos e métodos os mais adequados 

à situação, saber discernir as relações existentes entre as experiências novas e 

anteriores, programando e executando a resolução do problema. 

A pedagogia por objetivos configurou-se pela apropriação da teoria 

behaviorista de B. F. Skinner, para quem a noção de comportamento não se 

distingue dos mecanismos de sua instalação e, portanto, confunde-se com o próprio 

domínio do saber que estruturaria o comportamento. 



 

Na abordagem comportamentalista, o conhecimento é resultado direto da 

experiência, ou seja, é a descoberta de algo que já estava presente externamente, 

contudo, ainda não havia sido incorporado internamente pelo sujeito cognoscente, 

necessitando de reforços ulteriores.  

Desta forma, conforme defende Skinner, o comportamento pode ser 

descrito em termos físicos e, portanto, fragmentado funcionalmente, o que permite 

modelá-lo ou reforçá-lo conforme os objetivos educacionais a serem alcançados. 

Nessa abordagem, os objetivos visam à construção de competências a partir da 

transmissão de conhecimentos comportamentais e via treinamento específico. 

Assim, “os objetivos de treinamento são as categorias de comportamento ou 

habilidades a serem desenvolvidas” (MIZUKAMI, 1986, p. 21). 

Para Skinner, o importante a considerar na atividade de ensino não são 

os mecanismos envolvidos na atividade do pensamento, mas sim a definição de 

comportamentos e o modo de os instalar e reforçar. Deste modo, “a noção de 

comportamento não se distingue dos mecanismos de sua instalação” (MALGLAIVE, 

1995, p. 111). 

Assim, enquanto em Bloom e sua Pedagogia do Domínio, os objetivos 

estão associados aos meios e métodos definidos para uma mudança de 

comportamento, para Skinner os objetivos confundem-se com a própria mudança de 

comportamento. 

A consolidação teórica da pedagogia por objetivos, no entanto, deu-se 

com MAGER (1977, apud MALGLAIVE, 1995) que mesmo sendo behaviorista 

(comportamentalista), tentou diferenciar-se deste fazendo uso da noção de 

performance como alternativa à noção de comportamento. Para esse autor, os 

objetivos pedagógicos constituem-se na descrição minuciosa de uma ação a ser 

manifestada. Um objetivo útil, portanto, define-se pela performance (o que o 

estudante é capaz de realizar); pelas condições nas quais se deve efetuar a 

performance e pela qualidade da performance aceitável.  

Mager introduz no debate sobre os objetivos educacionais uma dimensão 

nova, que é a condução do ensino (condutividade), ou seja, os meios de se alcançar 

os objetivos propostos. Em sua compreensão a simples definição dos objetivos e 

sua explicitação para os alunos simplificaria consideravelmente sua determinação. 

Nessa abordagem, os meios para se alcançar os objetivos de ensino são 

as competências, sendo entendidas como o domínio dos conhecimentos, 



 

habilidades e atitudes esperados dos alunos ao final do curso ou de uma etapa. Os 

objetivos de ensino são, portanto, a expressão desses conhecimentos, atitudes e 

habilidades em termos de ação observável e mensurável a ser executada pelo 

aluno, considerando as condições de demostração, seu comportamento e os 

padrões de desempenho.  

Para Lopes (2001, p. 04), no entanto, as competências utilizadas nessa 

abordagem continuam assumindo o enfoque comportamentalista, uma vez que “as 

atividades de ensino são decompostas em supostos elementos componenetes (as 

habilidades) que permitem a elaboração de indicadores de desempenho para a 

avaliação.” 

MALGLAIVE (1995) questiona nos difusores da pedagogia por objetivos o 

fato de que não se preocuparam com a definição da realidade da ação, isto é, o 

contexto em que ocorre o comportamento e a explicitação da natureza das 

operações mentais, os saberes e o saber-fazer envolvidos nessa ação. Ao contrário, 

porém, a atividade humana foi considerada por Bloom, por exemplo, como uma 

justaposição dos comportamentos elementares adquiridos. Para Malglaive, 

fundamentando-se na concepção cognitivista de Piaget, as manifestações do 

pensamento, mesmo as mais simples, mobilizam um conjunto de mecanismos 

motores e cognitivos integrados a uma estrutura mental, que deve ser construída 

desde o inicio do processo educativo. 

A estruturação do processo de aprendizagem não mais em 

comportamentos esperados, mas sob as operações mentais envolvidas, instaura 

uma nova forma de pensar a organização do ensino. Isto posto, MALGLAIVE (1995) 

entende que a definição de objetivos como nuclear no processo educativo é uma 

problemática ultrapassada, devendo a mesma manter-se restrita somente ao campo 

da avaliação. 

Essas mudanças de concepção no ensino, segundo MALGLAIVE (1995), 

deram-se devido às mudanças no trabalho e ao advento da psicologia cognitiva, 

baseados nos estudos de Jean Piaget. 

No que se refere aos aspectos psicológicos, os objetivos pedagógicos 

foram estruturados em torno da expressão “ser capaz de...”, que designa uma 

atividade, uma ação que acompanha a capacidade, sem, no entanto, ser necessário 

provar a sua existência ou conhecer sua natureza. Porém, uma competência que, 

para MALGLAIVE (1995), é sinônimo de capacidade, apresenta uma estrutura 



 

fundamentada no saber em uso, que consiste na ação mental (cognição) que 

acompanha a manipulação material e simbólica sobre um objeto e permite a 

construção de novos saberes através da ação (atividade). A estrutura de uma 

competência ou capacidade, portanto, permitiria à pessoa agir de forma eficaz, 

atingindo os objetivos que lhes são designados. 

A noção de competência que vem sendo utilizada como referência para a 

formação de professores, apresentada nesta pesquisa como Perspectiva Oficial, 

baseia-se nas idéias de Perrenoud, e tem como perspectiva a articulação dos 

diversos tipos de conhecimentos que podem ser mobilizados numa situação 

problemática, enfatizando-se os conhecimentos práticos, do âmbito do saber-fazer, o 

que confere à noção de competência uma dimensão comportamentalista, conforme 

argumenta RAMOS (2002).  

 

1.3 O Modelo das Competências e as Políticas Educacionais Brasileiras 

 

A discussão sobre o enfoque das competências invade o campo da 

educação no quadro de questionamentos feitos aos sistemas educacionais diante 

das exigências de competitividade, produtividade e de reestruturação do sistema 

produtivo. 

A crescente internacionalização da economia, baseada em um novo 

padrão de acumulação, organização da produção e de exploração da classe 

trabalhadora, necessita constantemente organizar o papel das instituições sociais 

que lhes dão suporte político e ideológico. Nesse contexto, redefine-se o papel do 

Estado, assim como o da Educação.  

O Estado deve atuar o mínimo possível, deixando livre a expansão da 

lógica mercantil, que aos poucos vai tomando todos os espaços da vida social. 

Assim como a educação, que passa a ter uma nova função social, cabendo a ela a 

ao conhecimento o papel da formação dos recursos humanos, central na guerra 

competitiva entre as economias globalizadas, pois “do ponto de vista do capitalismo 

globalizado, educação e conhecimento são tidos como força motriz e eixos da 

transformação produtiva e do desenvolvimento econômico” (DOURADO; OLIVEIRA, 

1999, p.10).   



 

Diante da crise econômica e do triunfo de políticas que restringem os 

gastos sociais, a nova ordem neoliberal passa a exigir dos governos melhor 

utilização dos recursos limitados e controle sobre os sistemas educacionais para 

ajustar os seus objetivos, conteúdos e produto final às demandas dominantes do 

mundo do emprego (SACRISTÁN, 1996). 

Acompanhando a reestruturação da produção e as conseqüentes 

mudanças no mundo do trabalho, vêm ocorrendo, em escala mundial, reformas 

educativas que visam adequar o sistema educacional às exigências atuais do 

capitalismo. 

Na Europa, principalmente na França, já se iniciava nos anos 80 um 

processo de reformulação dos sistemas nacionais de formação profissional e de 

formação geral tendo como base o enfoque das competências, com o objetivo não 

só de adequar a formação profissional aos requisitos da nova divisão internacional 

do trabalho, mas de unificar os sistemas de formação profissional, tornando possível 

a disponibilidade e transferibilidade dos trabalhadores, que passariam a ter livre 

circulação no mercado de trabalho setorial, intra-setorial, nacional e internacional, 

nesta etapa do capitalismo desregulado, aberto e sem fronteiras (FIORI, 1997). 

Na América Latina o modelo das competências surge no contexto das 

reformas educacionais, que por sua vez são parte do conjunto de reformas 

estruturais no aparelho do Estado. Estas reformas são decorrentes do ajuste 

macroeconômico, impostos principalmente pelo FMI, (Fundo Monetário 

Internacional), ao qual os países latino-americanos se submeteram ao longo dos 

anos 90 para superar a inflação e a estagnação e retomar o crescimento econômico 

interrompido na década perdida de 80 (FIORI, 1997). 

O marco propulsor das reformas educacionais dos países latino- 

americanos foi a Conferencia Mundial de Educação para Todos, realizada em 

Jomtiem, na Tailândia, em 1990, promovida e financiada pela UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura), UNICEF 

(Fundo das Nações Unidas para a Infância), PNUD ( Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento) e Banco Mundial.  

Na ocasião, reuniram-se representantes de 155 paises que se 

comprometeram a assegurar as condições necessárias ao acesso de crianças, 

jovens e adultos a uma educação básica de qualidade. Nessa conferência, o Brasil 

compareceu fazendo parte do grupo dos “E – 9”, ou seja, os nove paises com maior 



 

índice de analfabetismo do mundo. Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2000), 

as estratégias e metas ali propostas para serem implementadas durante uma 

década seriam a configuração do projeto educativo internacional. 

Neste projeto, o papel da educação, não apenas formal, mas tomada em 

seu sentido amplo, é o de promotora das necessidades básicas de aprendizagem 

das crianças, jovens e adultos. As necessidades básicas de aprendizagem podem 

ser traduzidas, segundo TORRES (1995, p.57), como o conjunto de “conhecimentos, 

capacidades, atitudes e valores necessários para que as pessoas sobrevivam, 

melhorem sua qualidade de vida e continuem aprendendo”. 

O Banco Mundial também se configura como uma das agências 

multilaterais de grande destaque neste cenário, constituindo-se, segundo Torres 

(1998), em organismo que vem ocupando um espaço considerável no campo 

educacional mundial, não apenas como financiador, mas principalmente, como 

assessor e promotor, sobretudo no campo da formação e capacitação de 

professores na América Latina e no Brasil. 

O Banco Mundial, enquanto agente financiador e estimulador das 

reformas educativas em várias regiões do mundo, apresenta clareza em seus 

objetivos propostos, que é instalar no processo de reforma educacional dos paises 

em desenvolvimento uma lógica econômica visando a melhoria da qualidade por 

passar necessariamente pela redução de gastos neste setor.  

Nesse sentido, pode-se inferir, a partir das idéias de TORRES (1998), que 

as propostas de reforma educacional que levaram a uma melhor qualidade dos 

níveis de aprendizagem das crianças se mostram contraditórias e refletem como é 

estreita a visão do Banco Mundial no que concerne ao processo educativo. 

A contradição está centrada no dilema quantidade de gasto versus 

qualidade na oferta educacional. Conforme TORRES (1998), a visão estreita apóia-

se na fragmentação da percepção dos problemas educacionais, ou seja, não há uma 

visão orgânica e sistemática das variáveis que influenciam no rendimento dos 

alunos. Tudo é tratado de forma isolada, como por exemplo, comprar livros didáticos 

é mais barato que investir em bibliotecas escolares e que oferecer uma educação 

inicial consistente aos professores, que por sua vez serão mais bem capacitados 

metodologicamente em serviço; as questões salariais não influem no rendimento dos 

alunos e, apenas investindo em educação básica, o problema educacional está 

resolvido. 



 

Ainda sob a intervenção do Banco Mundial nas políticas educacionais, 

como fomentador de projetos de formação de professores nos paises em 

desenvolvimento, vale ressaltar as observações de TORRES (1998) sobre as 

políticas e reformas educativas para a América Latina: 

 

[...] Na América Latina, em particular, o Banco Mundial vem tendo papel 
muito importante na definição das prioridades, das estratégias e dos 
conteúdos concretos que a reforma educativa adota em cada país. Neste 
seminário já se colocou a reforma espanhola como paradigma e referência 
nesta região. Não obstante, as recomendações feitas aos governos pelo 
Banco Mundial são muito mais relevantes, na prática, do que qualquer outra 
referência que venha de fora da região (Torres, 1998). 

 

Com a aplicação dessa lógica à política educacional brasileira, outros 

níveis de ensino foram secundarizados, entre eles o superior, que ao longo do 

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, sofreu com a aplicação dessas 

teses culminando com o sucateamento das Instituições federais de Ensino Superior5. 

No caso brasileiro, a década de 80, considerada a década perdida na 

esfera econômica, apresentou um intenso processo de redemocratização, de lutas a 

favor do movimento de “diretas já” objetivando uma sociedade mais justa e 

igualitária. Contudo, as ações implementadas no Brasil a partir da década de 90, 

seguiram outra tendência, a lógica neoliberal, ocorrendo uma reforma estarrecedora 

nas estruturas sociais, sobretudo no campo educacional.  

No Brasil, o movimento de reformas apoiado nas recomendações dos 

agentes multilaterais internacionais, teve início com as discussões promovidas pelo 

governo de Collor de Melo, em 1992, no Fórum Capital-Trabalho, que apesar de 

contar com a participação de segmentos sociais críticos e representativos 

(universidades e sindicatos), refletiu muito mais as idéias que vinham sendo 

apresentadas pelos organismos internacionais multilaterais.  

Durante a gestão de Itamar Franco, foi implementado o programa de 

estabilização econômica, conceituado “Plano Real”, considerado num primeiro 

momento vitorioso, pois provocou a estabilização monetária e a conseqüente 

paridade das moedas Dólar e Real, gerando euforia nos mercados e na população 

em geral, sempre penalizada com o processo de hiperinflação. Inevitavelmente o 

                                            
5 Sobre essa problemática recomendo: AMARAL, N. C. Financiamento da Educação Superior: 
Estado x Mercado . Cortez / Editora Unimep: São Paulo, 2003. 
 



 

nome do senador Fernando Henrique Cardoso, então ministro da economia, foi 

legetimado como principal candidato à sucessão presidencial. 

Já como presidente eleito, em discurso proferido em novembro de 1994, 

no Senado Federal, por ocasião de sua descompatibilização do cargo de Senador 

da República, Fernando Henrique Cardoso anunciava um ponto final na transição 

democrática que depois de dezesseis anos de avanços e retrocessos, o regime 

político brasileiro finalmente chegou ao porto seguro de uma democracia 

consolidada.  

Neste mesmo discurso, Fernando Henrique Cardoso anunciava a agenda 

das reformas, que não se limitavam somente à questão do sistema de governo, mas 

também aos demais setores, dentre eles o educacional, com o objetivo de conferir 

eficácia às instituições representativas. Em seu discurso, FHC reiterava: 

 

[...] Acredito firmemente que o autoritarismo é uma página virada na história 
do Brasil. Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político que ainda 
atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado 
da Era Vargas, ao seu modelo de desenvolvimento autárquico e ao seu 
Estado intervencionista. Esse modelo, que à sua época assegurou 
progresso e permitiu a nossa industrialização, começou a perder fôlego nos 
fins dos anos 70. Atravessamos a década de 80 às cegas, sem perceber 
que os problemas conjunturais que nos atormentavam – a ressaca dos 
choques do petróleo e dos juros externos, a decadência do regime 
autoritário, a superinflação – mascaravam os sintomas de esgotamento 
estrutural do modelo varguista de desenvolvimento. No final da “década 
perdida”, – assim chamada, às vezes, com injustiça, – os analistas políticos 
e econômicos mais lúcidos, das mais diversas tendências, já convergiam na 
percepção de que o Brasil vivia não apenas um somatório de crises 
conjunturais, mas o fim de um ciclo de desenvolvimento de longo prazo. 
Que a própria complexibilidade da matriz produtiva implantada excluía 
novos avanços da industrialização por substituição de importações. Que a 
manutenção dos mesmos padrões de protecionismo e intervencionismo 
estatal sufocava a concorrência necessária à eficiência econômica e 
distanciava cada vez mais o Brasil do fluxo de inovações tecnológicas e 
gerenciais que revolucionavam a economia mundial. E que a abertura de 
um novo ciclo de desenvolvimento colocaria necessariamente na ordem do 
dia os temas da reforma do Estado e de um novo modelo de inserção do 
país na economia internacional. Isto começou a acontecer no governo 
anterior ao do Presidente Itamar Franco. Infelizmente, de uma maneira 
atabalhoada, num ambiente político poluído por uma coorte de desatinos. 
Devemos à extraordinária sensibilidade política do presidente Itamar Franco 
que esse resultado não tenha sido levado pelo furacão que colheu seu 
antecessor. Nas circunstancias dificílimas que todos conhecemos, guiados 
pelo radar da intuição do estadista que hoje o Brasil aclama, Sua Excelência 
conseguiu salvar do naufrágio aquilo que merecia ser salvo: as medidas no 
sentido da abertura externa e da desestatização da economia; mas, 
sobretudo a manutenção, na agenda política, das reformas fundamentais 
para um novo modelo de desenvolvimento [...] (BRASIL, Senado Federal, 
1994.) 

 



 

O pronunciamento de Fernando Henrique Cardoso fez-se necessário, 

primeiro, por situar o contexto histórico daquele momento, cujo fato central consistiu 

no impedimento do presidente Fernando Collor de Mello, e segundo, por indicar um 

movimento em cuja lógica apresentara a necessidade de continuidade e de 

simultânea ruptura. Continuidade do projeto político que se iniciara nos primórdios 

dos anos 90 do século XX e ruptura da articulação estabelecida em torno de Collor 

de Melo. Nesse sentido, uma nova aliança para a sustentação do projeto político 

pretendido por Fernando Henrique Cardoso impunha-se aos dirigentes brasileiros. 

Ela fora articulada ao longo do breve governo de Itamar Franco aparentemente 

legitimado no então popular plano real.    

O programa de ajuste do governo FHC requeria um rigoroso esforço de 

estabilização econômica, equilíbrio fiscal com cortes nos gastos públicos, 

privatizações e flexibilização do mercado, de corte das contribuições sociais e 

reforma da previdência social.  

O ajuste macroeconômico requeria um conjunto de reformas estruturais 

administrativas, previdenciárias e fiscais, consideradas condicionantes para a volta 

ao sistema financeiro internacional e à renegociação da dívida externa. 

Por fim, no nível microeconômico tratava-se de desonerar fiscalmente o 

capital para aumentar sua competitividade no mercado internacional. Isto implicaria 

na flexibilização dos mercados de trabalho e diminuição da carga social e dos 

salários dos trabalhadores.  

Os ajustes promovidos nos oito anos da chamada era FHC (1994 – 2002), 

não se limitaram apenas à esfera econômica, atingiram também outras esferas, 

como anunciou em seu discurso na despedida do Senado Federal.  

Em 1995, o já presidente eleito Fernando Henrique Cardoso, patrocinou 

um encontro entre alguns ministérios (Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia) e 

representantes da sociedade civil, que culminou no documento “Questões Críticas 

da Educação Brasileira”, o qual propunha para a educação básica a reestruturação 

dos currículos, revisão dos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio e 

a implantação de um sistema nacional de avaliação e classificação com aplicação 

anual de exames avaliativos (SCHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000). 

Nesse encontro são reafirmados os compromissos firmados diretamente 

com agências multilaterais, com destaque para o Banco Mundial, atingindo 

diretamente a educação brasileira por meio dos documentos políticos: “Declaração 



 

mundial sobre educação para todos, de Jomtien (UNESCO, 1990)”, e “Declaração 

de Nova Delhi (UNESCO, 1993)”, que no Brasil tiveram sua primeira expressão com 

o movimento de reforma educacional com o “Plano decenal de educação para todos 

1993/2003”, no campo educacional, e na esfera administrativa no “Planejamento 

político – estratégico 1995/1998” do então Ministério da Educação e do Desporto.6   

As políticas sociais, e, entre elas a educacional, adquiriram no contexto 

brasileiro, um novo sentido. Foram orientadas, seguindo uma ética liberal, para dar 

continuidade ao processo de desenvolvimento humano, investindo os recursos 

públicos nas pessoas, garantindo que todos tenham acesso a um mínimo de 

educação, saúde, saneamento e habitação, bem como às condições para aumentar 

a expectativa de vida e alcançar uma distribuição mais eqüitativa das oportunidades.  

Essas políticas sociais serviram, seja por razões de eqüidade ou de 

cálculo político, para compensar conjunturalmente os efeitos da revolução 

tecnológica e econômica que caracterizam a globalização e são o complemento 

necessário para garantir a continuidade da política de ajuste estrutural, delineada 

para liberar as forças do mercado e acabar com a cultura de direitos universais a 

bens e serviços garantidos pelo Estado. Finalmente, as políticas sociais brasileiras 

foram elaboradas para instrumentalizar o processo econômico, trazendo para o 

mundo da política e da solidariedade social os valores e critérios do mercado.  

(Coraggio, 1996). 

No contexto do ideário neoliberal, de despolitização da economia, de 

desregulação do mercado financeiro e do trabalho, do desmonte do Estado de Bem 

Estar Social e do pacto fordista – as reformas educacionais brasileiras, realizadas 

sob a orientação e apoio financeiro de organismos internacionais (BID, BIRD, 

UNESCO, OIT), começaram a tomar forma no Brasil dos anos 90. A necessidade de 

"articular e subordinar a produção educacional às necessidades estabelecidas pelo 

mercado de trabalho e a necessidade de estabelecer mecanismos de controle e 

                                            
6 No site do Ministério das Relações Exteriores encontra-se uma síntese sobre a educação brasileira 
organizada da seguinte forma: 1. Breve Histórico; 2. O sistema de educação no Brasil; 3. Metas atuais 
e perspectivas futuras da educação brasileira. Neste último item pode-se ler que : “As principais 
metas e objetivos do governo brasileiro para a melhoria do serviço de educação estão expressos no 
Plano decenal de educação para todos (1993-2003) e redefinidos no Planejamento político – 
estratégico 1995/1998 do Ministério da Educação e do Desporto”. 
Disponível em http://www.mre.gov.br/ndsg/textos/educbr-p.htm . Acesso em 15 de setembro de 
2003. 



 

avaliação da qualidade dos serviços educacionais" foram os objetivos a que se 

propuseram os seus idealizadores (GENTILI, 1996). 

Conforme o exposto, os ditames de organismos multilaterais foram 

incorporados aos discursos oficiais e materializaram-se em algumas ações, 

programa e projetos estabelecidos pelo MEC, sobretudo durante o período da 

chamada era FHC (1994 – 2002). A exemplo temos o Sistema Nacional de 

Avaliação em todos os níveis de ensino (Saeb, Enem e Provão); a reformulação 

curricular em nível nacional configurada nos Parâmetros e Referenciais Curriculares 

Nacionais, também para todos os níveis de ensino; o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD); entre outros. 

Esse contexto da reforma na política educacional que reconfigura o papel 

social da educação, em atendimento às transformações na economia e na produção 

de bens e serviços que demandam um novo perfil de trabalhador, acarretou 

mudanças nos paradigmas de formação dos professores, considerados inadequados 

e pouco qualificados para prepará-los para formar esse novo trabalhador. 

De acordo com Freitas: 

 

[...] no quadro das políticas educacionais neoliberias e das reformas 
educativas, a educação constitui-se em elemento facilitador importante dos 
processos de acumulação capitalista e, em decorrência, a formação de 
professores ganha importância estratégica para a realização dessas 
reformas no âmbito da escola e da educação básica (1999, p.18). 

 

No âmbito da reforma, portanto, a política de formação de professores 

tem sido objeto de amplos debates e lutas entre o poder central (MEC e seus 

colaboradores) e as associações de pesquisadores e educadores. Entre estas 

Associações, Freitas (1999) cita a ANFOPE (Associação Nacional pela Formação 

dos Profissionais em Educação), a ANPED (Associação Nacional de Pesquisa em 

Educação), a ANPAE (Associação Nacional de Política e Administração da 

Educação) e o FORUMDIR (Fórum de Diretores das Faculdades de Educação das 

Universidades Públicas Brasileiras), que militam em defesa de uma formação 

docente comprometida verdadeiramente com a transformação social. 

Esse debate se dá em meio ao acirramento de uma contradição 

conjuntural do capitalismo, que é posta por Freitas, como o paradoxo entre explorar 

ou educar o trabalhador. 

 



 

[...] o pensamento progressista já examinou esta contradição e demonstrou 
como o capital escamoteia a formação do trabalhador, na medida em que 
educá-lo é permitir que se torne cidadão consciente das contradições do 
próprio sistema capitalista. Tal consciência abre a possibilidade de que o 
trabalhador envolva-se na negação do capitalismo, à medida que percebe 
sua condição de exploração. No entanto, para explorar o trabalhador o 
capital necessita educá-lo um mínimo que seja (FREITAS, 1996, p.93). 

 

Essa contradição esteve sob o controle das elites econômicas e políticas 

brasileiras, enquanto a esfera da produção necessitava de um trabalhador pouco 

instruído. Entretanto, a exigência de um novo trabalhador para executar tarefas mais 

intelectuais que físicas acirraram essa contradição. Fica estabelecida, então, no 

caso brasileiro, a centralidade das competências na formação do trabalhador para o 

mundo do trabalho, a partir da lógica neoliberal, como exposto anteriormente, uma 

lógica de recomposição da hegemonia capitalista e das relações capital-trabalho, 

visando barrar o acirramento e também um possível desvelamento das contradições 

do próprio sistema capitalista neoliberal.  

De acordo com FREITAS (1996), a saída capitalista para mascarar essa 

contradição é o controle das instituições e sistemas escolares, como forma de 

garantir a veiculação de seu projeto político.  

Vejamos nas próprias palavras do autor:  

 

[...] O Estado – legitimo representante dos interesses do capital – sabe que 
os professores são peças fundamentais na reestruturação da escola e, sem 
o envolvimento destes, qualquer reformulação está condenada ao 
insucesso – daí seu permanente esforço para cooptá-los (FREITAS, 1996, 
p. 94). 

 

Foi assim que a formação dos professores no Brasil assumiu importante 

destaque na reforma educacional de FHC, uma vez que o mesmo governo teve claro 

compromisso com os interesses do capital internacional. 

Analisando as políticas de formação de professores na década de 90, 

Kuenzer (1999) afirma que as políticas educacionais e sua relação com as 

mudanças ocorridas no mundo da produção desencadearam uma concepção de 

educação por parte do governo brasileiro, sobretudo na última década do século XX, 

que o levou a elaborar pareceres, diretrizes e parâmetros curriculares para os 

diversos níveis e modalidades de ensino, e que orientaram diretamente projetos e 

processos de formação de professores. 



 

A formação dos professores, portanto, orienta-se também nessa 

perspectiva, principalmente porque a reforma curricular serviu de base para as 

reformas no campo da formação do professor.  

Kuenzer argumenta que: 

 

[...] esse conjunto de reformas, que inclui o novo modelo de formação de 
professores, responde às novas demandas do mundo do trabalho, do ponto 
de vista da acumulação flexível, em conformidade com as políticas das 
agências financeiras internacionais para os paises pobres, assumidas 
integramente pelo governo brasileiro (1999, p.176). 

 

De acordo com KUENZER (1999, p. 179) na nova LDB a organização 

curricular do ensino superior instituiu no lugar dos currículos mínimos, as diretrizes 

curriculares, de caráter geral e flexível às peculiaridades institucionais e demandas 

mercadológicas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96 

configura-se como a abertura política que o governo de FHC necessitava para 

implementar seu plano educacional, que articulado aos projetos para as áreas 

econômica, administrativa, previdenciária e fiscal, foi dando forma ao novo modelo 

de Estado.  

No âmbito dessa política educacional, a formação de professores vem 

sendo orientada para a adoção de um referencial pautado na construção de 

competências necessárias para compor o novo perfil de professor, exigido pela 

reforma educativa.  

É necessário discutir algumas concepções de competência, no intuito de 

entender com mais clareza o que constitui esta noção e o que está subordinado ao 

modelo pedagógico por competências que vem sendo adotado pela política 

educacional vigente no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Os discursos sobre competências 

 

“Ser radical é tomar as coisas pela raíz, ora, para  o 

homem a raíz é o próprio homem”. 

Karl Marx.  

Contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel. 

 

 

Este capítulo tem por objetivo caracterizar os discursos sobre 

competências oriundas do campo educacional, configuradas no atual cenário da 

formação de professores brasileiros em três perspectivas: oficial, sócio-histórica e 

pedagógico-didática. Além disto, evidencia o entendimento que tais perspectivas 

veiculam e apresenta os intelectuais ou os documentos oficiais que lhes dão 

sustentação conceitual. 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 A Perspectiva Oficial 

 

A discussão sobre a educação e a formação de professores baseada no 

desenvolvimento de competências invade o campo educacional no quadro de 

questionamentos feitos aos sistemas de ensino diante das exigências de 

competitividade, produtividade e de inovação do sistema produtivo. 

Podemos dizer que a formação baseada no desenvolvimento de 

competências está apoiada em fundamentos e práticas, materializadas em 

documentos legais, tais como as referências e diretrizes para a formação de 

professores.  

Assim, não há como discutir competência profissional hoje na educação 

brasileira, sem evolver nessa discussão o discurso oficial. 

O discurso oficial de competência na Educação brasileira levada a efeito 

com a reforma educacional dos anos 90, sobretudo durante os oito anos de governo 

do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1994 – 2002), tiveram como expressão 

política o “Plano decenal de educação para todos 1993/2003” no campo 

educacional, e na esfera administrativa o “Planejamento político – estratégico 

1995/1998” do então Ministério da Educação e do Desporto.  

O Ministério da Educação e do Desporto foi o órgão responsável pelas 

reformas educacionais brasileiras. A pauta dessas reformas contemplou a formação 

profissional do professor e sua ação docente, inaugurando o que denominamos de 

discurso oficial de competência profissional do professor, que teve sua tradução nas 

referências e diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da 

educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

A construção do discurso oficial da competência profissional do professor 

foi materializada em diversas políticas públicas, implementadas pelo Ministério da 

Educação e do Desporto, que refletiram na formação profissional e ação docente do 

professor.  

As referências para formação de professores (Brasil, 1999), mais 

especificamente o item denominado, “A formação de professores e a construção da 

competência profissional”, estabeleceu no Brasil a centralidade do discurso oficial de 

competência profissional do professor. 

Vejamos como este item se apresenta no documento oficial: 



 

 

[...] Profissionalismo exige compreensão das questões envolvidas no 
trabalho, competência para identificá-las e resolvê-las, autonomia para 
tomar decisões, responsabilidade pelas opções feitas. Requer também que 
o professor saiba avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em que 
atua e interagir cooperativamente com a comunidade profissional e que 
pertence. Além disso, ele precisa ter competência para elaborar 
coletivamente o projeto educativo e curricular para a escola, identificar 
diferentes opções e adotar as que considere melhor do ponto de vista 
pedagógico. Essa perspectiva traz para a formação a concepção de 
competência profissional, segundo a qual a referência principal, o ponto de 
partida e de chegada da formação é a atuação profissional do professor 
(Brasil, 1999).  

 

O documento apresenta o entendimento de que o desenvolvimento da 

competência profissional do professor é proporcionar-lhe condições de 

enfrentamento em situações imprevistas e resolver problemas urgentes, de forma 

ágil e com relativa autonomia. Tal indicativo é orientado pela necessidade de o 

professor desenvolver novas metodologias de ensino voltadas para a resolução de 

problemas. 

Nesse sentido, o professor é responsabilizado pela sua situação de 

trabalho, pois dela depende a sua capacidade de sugerir respostas eficazes aos 

desafios emergentes da sala de aula. São características gerais deste processo na 

escola o desenvolvimento da pedagogia de projetos7, com a utilização de situações 

que simulam aspectos da realidade; a flexibilização dos currículos; a individualização 

do ensino permitindo a realização de percursos educacionais direcionados por 

interesses específicos, ou seja, possui um caráter pragmático e imediato, 

apresentando a possibilidade para a veiculação de um projeto ideológico de 

formação e a atribuição de um possível fracasso escolar única e exclusivamente ao 

professor.    

Na seqüência, temos a definição de “competência” apresentada neste 

documento: 

   

[...] Competência, como entendida neste documento, refere-se à capacidade 
de mobilizar múltiplos recursos, entre os quais os conhecimentos teóricos e 
experiências da vida profissional e pessoal, para responder às diferentes 
demandas das situações de trabalho. Apóia-se, portanto, no domínio de 
saberes, mas não apenas dos saberes teóricos, e refere-se à atuação em 
situações complexas (BRASIL, 1999). 

                                            
7 A Pedagogia de Projetos é um fazer pedagógico que tem sido muito discutido atualmente, ela foi 
iniciada pelo norteamericano Dewey, retratada pela chamada Pedagogia Ativa, onde o aluno é o 
centro da aprendizagem. 



 

 

Mais adiante o documento aponta para “o desenvolvimento da 

competência profissional” e sugere que: 

 

[...] As diferentes situações de trabalho demandam uma ou mais 
competências. Portanto conforme se entenda a amplitude da atuação 
profissional do professor, serão elencadas as situações de trabalho que a 
compõem e, assim, determinado o conjunto de competências necessárias 
(BRASIL, 1999).  

 

O documento indica em um primeiro momento que a formação deve 

enfatizar o profissionalismo, que por sua vez significa: compreensão, competência, 

autonomia, responsabilidade, criticidade, trabalho coletivo e saber identificar opções. 

Na seqüência o discurso oficial traz várias referências para competência, como por 

exemplo, a atenção dispensada ao profissionalismo do professor e sua atuação. 

No documento oficial, as várias referências para competência, são 

definidas da seguinte forma:   

 

[...] Profissionalismo exige compreensão das questões envolvidas no 
trabalho, competência para identificá-las e resolvê-las, autonomia para 
tomar decisões, responsabilidade pelas opções feitas. Requer também que 
o professor saiba avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em que 
atua e interagir cooperativamente com a comunidade profissional e que 
pertence (BRASIL, 1999).  
 

Depois, de forma simplista, define competência simplesmente como 

“capacidade de mobilizar recursos”. 

Como se pode observar, o documento faz um jogo de conceitos, jogando 

também com a utilização do termo: fala-se em desenvolvimento da competência 

profissional e em conjunto de competências necessárias para a atuação profissional.  

Percebemos estes conceitos como distintos. Por competência 

entendemos o uso de conhecimentos e capacidades para executar um trabalho de 

forma reflexiva, lidar com uma situação complexa ou resolver um problema. Já o 

conceito utilizado no plural, o termo competências algumas vezes substitui os termos 

“saberes”, “habilidades”, “capacidades”, que designam elementos que devem estar 

presentes na formação e na atuação dos docentes.   

Nesse sentido, o discurso oficial é incoerente e simplista, à medida que 

permite ser traduzido da seguinte forma: “a competência (profissional) é um conjunto 

de competências“. O documento quis justificar através de abordagens do conceito 



 

utilizado, o próprio conceito original do termo, em outras palavras, foi prolixo em sua 

definição e não explicou com clareza e objetividade o termo em questão. 

Na Resolução CNE/CP 01, de 18/02/2002, que institui As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de Professores da Educação básica, em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, em seu artigo 3° 

encontramos observações e princípios norteadores do preparo dos professores para 

o exercício profissional, apontando como um dos princípios a serem observados na 

orientação dos cursos de graduação, a consideração da “competência como 

concepção nuclear na orientação do curso”. O seu artigo 4° estabelece que: 

 

[...] Na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de 
formação é fundamental que se busque: 
I. considerar o conjunto das competências necessárias à atuação 
profissional; 
II. adotar essas competências como norteadoras, tanto da proposta 
pedagógica, em especial do currículo e da avaliação, quanto da 
organização institucional e da gestão da escola de formação (BRASIL, 
2002, art. 4°). 

 

O artigo 6° aponta seis competências que devem ser consideradas e 

fomentadas nos futuros profissionais em educação: 

 

I. as competências referentes ao comprometimento com os valores 
inspiradores da sociedade democrática; 
II. as competências referentes à compreensão do papel social da escola; 
III. as competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem 
socializados, aos seus significados em diferentes contextos e sua 
articulação interdisciplinar; 
IV. as competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico; 
V. as competências referentes ao conhecimento do processo de 
investigação que possibilitem a aperfeiçoamento da prática pedagógica; 
VI. as competências referentes ao gerenciamento do próprio 
desenvolvimento profissional (BRASIL, 2002, art. 6°).   

   

Considerando as mudanças na organização do processo produtivo e sua 

reestruturação na sociedade capitalista, a adoção do modelo curricular de formação 

de professores pautado na construção de competências é um mecanismo de 

vinculação da escola com o mundo do trabalho. Nesse sentido, no que se refere à 

noção de competência na perspectiva oficial, a lógica de sua adoção é apresentada 

com lista de competências e certificação das mesmas. 



 

Como foi demonstrado anteriormente, o discurso oficial é prolixo em sua 

definição do conceito de competência, não explicando com clareza e objetividade o 

termo em questão.  

Como era de se esperar a definição expressada anteriormente (Brasil, 

1999) não condiz com este rol de competências (Brasil, 2002). No documento 

anterior o discurso fala de: “capacidade de mobilizar múltiplos recursos, entre os 

quais os conhecimentos teóricos e experiências da vida profissional e pessoal, para 

responder às diferentes demandas das situações de trabalho”. Neste documento 

(Brasil, 2002) é explícita a intenção do legislador em apresentar um receituário 

acabado, um ideário de formação de docentes, à medida que apresenta valores 

próprios como, por exemplo, a responsabilidade pelo gerenciamento do próprio 

desenvolvimento profissional e necessidade da educação contínua ao longo da vida, 

bem como a necessidade de o indivíduo ter eficácia em sua ações. 

Ramos (2002) critica a perspectiva oficial denominado-a de “pedagogia 

das competências”. Para a autora a perspectiva oficial é uma pedagogia 

experimental, ou seja, que objetiva promover a adaptação do professor às situações 

instáveis que a sua atuação profissional, bem como a sua realidade objetiva lhe 

proporciona.  

Nesse sentido, segundo RAMOS (2002), o discurso oficial é embasado 

numa concepção subjetivo-relativista de conhecimento, cujo pressuposto é, segundo 

as próprias palavras da autora: 

 

[...] o conhecimento não resultaria de um esforço de compreensão da 
realidade para, então, transformá-la, mas sim das percepções e concepções 
subjetivas que os indivíduos (professores) extraem do seu mundo 
experimental. O conhecimento ficaria limitado aos modelos viáveis de 
interação com o meio material e social, não tendo qualquer pretensão de ser 
reconhecido como representação da realidade objetiva ou como verdadeiro. 
Em outras palavras, o sentido e o valor de qualquer representação do real 
depende do ponto de vista a partir do qual se vê o real – relativismo e de 
quem o vê – subjetivismo (2002, pp. 292-293). 

 

Para RAMOS (2002), a base epistemológica dessa forma de conceber o 

próprio conhecimento é a chamada teoria pós-moderna. Essa teoria tem como 

característica, segundo HARVEY (1992), a total aceitação da efemeridade, da 

fragmentação, da descontinuidade, da não-historicidade das relações sociais. 

Vejamos nas próprias palavras da autora: 

  



 

[...] a competência é a noção da subjetividade, mas também da alteridade, 
do imediato, do efêmero, do instável. A competência, portanto, é o 
mecanismo de adaptação dos indivíduos à instabilidade da vida, por 
construir os instrumentos simbólicos que permitem interpretar a realidade a 
seu modo e construir modelos significativos e viáveis para seus projetos 
pessoais. Assim, por não ser uma forma subjetivada do conhecimento 
objetivo, mas a percepção do mundo experimental na forma de 
representações subjetivas, a competência é uma noção apropriada ao 
pensamento pós-moderno (RAMOS, 2002, p. 294). 

 

Os teóricos pós-modernos rejeitam, por exemplo, qualquer tentativa de 

formulações totalizadoras da realidade, descartando as metanarrativas como 

recursos “mediante os quais todas as coisas possam ser conectadas ou 

representadas”. Para os pós-modernos, “as verdades eternas e universais, se é que 

existem, não podem ser especificadas”. Como contraponto, defendem a pluralidade 

e a dispersão das idéias, o que corresponde à legitimação da fala dos diversos 

grupos sociais, a flexibilização no uso do código lingüístico, a multifacetação das 

imagens, a heterogeneidade na interpretação textual e o pragmatismo como 

“filosofia da ação possível” (HARVEY, 1992, p. 55).  

Portanto, o conceito de competência materializado na perspectiva oficial, 

ao se inspirar numa concepção de conhecimento que não tem a pretensão de 

mapear a realidade em sua extensão e profundidade, mas apenas ficar no 

imediatismo e superficialidade do aparente, tendo como referência o olhar individual 

do sujeito e seu ponto de vista como único critério de verdade, instaura o 

subjetivismo e o relativismo nas relações sociais e profissionais dos professores, o 

que pode ser compreendido como um mecanismo de adaptação a situações 

diversas.   

Essas considerações acerca do papel do conhecimento na formação, na 

construção de competências, demonstram o deslocamento do eixo teórico para o 

eixo prático. 

Nesta acepção, o conhecimento é julgado pela sua praticidade ou 

utilidade, predominando, assim, uma “conotação utilitária e pragmática do 

conhecimento” (RAMOS, 2002, p. 292). 

A noção de competência carrega muitos sentidos conforme os campos 

profissionais e os interesses envolvidos. No campo educacional, é um termo 

complexo, sendo objeto de esforços investigativos por parte de intelectuais 

signatários da perspectiva sócio-histórica, como veremos adiante, entre eles Ramos, 



 

que o correlaciona com os desdobramentos que a educação brasileira vem tomando 

no neoliberalismo.  

Não sem razão, se a noção de competência for aquela de orientação 

tecnicista que atribui ao professor funções meramente instrumentais e técnicas. 

Libâneo critica essa tendência cuja idéia de professor é simplesmente de um bom 

executor, “um técnico eficiente que tenha o domínio da prática para obter resultados 

imediatos, resolver problemas, adaptar-se a um trabalho, ou seja, um fazedor não 

pensante” (LIBÂNEO, 2001, p. 277). 

LIBÂNEO (2004), um dos signatários da perspectiva pedagógico-didática, 

como veremos mais adiante quando da caracterização do campo, defende que a 

organização curricular dos processos formativos para o exercício da profissão de 

professor deve ter como centro a prática docente. A ênfase na prática como 

elemento de aprendizagem, formação e conhecimento, “significa também, a 

articulação entre formação inicial e formação continuada”.  

 Vejamos nas palavras do autor, como a articulação entre formação inicial 

e formação continuada, deve estar baseada: 

 
[...] numa concepção de formação centrada nas demandas da prática, no 
que acontece efetivamente nas salas de aula, assumindo a idéia de escola 
como unidade básica da mudança educativa, em que as escolas são 
consideradas espaços institucionais para a inovação e melhoria e, 
simultaneamente, como contextos privilegiados para a formação contínua 
de professores (LIBÂNEO, 2004, p. 193)  

 

Contudo, no tocante ao uso da noção de competência nos discursos 

oficiais para a formação de professores brasileiros, RAMOS (2002) alerta para o fato 

de a mesma: 

 

[...] Tem sido utilizada quase que exclusivamente associada à ação, 
portanto restrita à inteligência pratica ou ao circuito curto da capacidade. 
Essa restrição é bastante propícia ao uso dessa noção num sentido 
instrumental ou comportamentalista/condutivista. Isto porque a supressão 
da inteligência formalizadora da estrutura dinâmica da 
capacidade/competência admite sua identificação direta com o 
comportamento/desempenho e, assim, a redução das primeiras aos 
segundos (2002, pp. 235-236). 

 

Essa é uma crítica direta aos referenciais pedagógicos da perspectiva 

oficial, mais diretamente a Philippe PERRENOUD (1999; 2000), que segundo seus 



 

críticos, orienta o conceito de competência num sentido instrumental ou 

comportamentalista, ou seja, correlacionam objetivos educacionais e competências. 

Os signatários da perspectiva sócio-histórica, entre eles Ramos (2002), 

criticam o termo competência e sua utilização nas escolas por sua correlação com 

os “objetivos comportamentais”, ou “pedagogia por objetivos”, adotados no Brasil 

com base na teoria behaviorista aplicada ao ensino, que recebeu a denominação de 

tecnicismo educacional.   

Segundo Ramos (2002), a noção de competência na educação brasileira, 

evidenciada nesta pesquisa sobre a perspectiva oficial, tem sido tratada de forma 

sistemática por Philippe Perrenoud (1999; 2000).  

Um dos pilares da teoria de Perrenoud sobre as competências na 

educação é a organização do ensino em situações práticas que, permitam aos 

alunos mobilizar conhecimentos para solucionar um problema. Nesse sentido, o 

autor, em entrevista às jornalistas Paola Gentili e Roberta Bencini da Revista Nova 

Escola, discursa que durante a escolaridade básica: 

 

Assimilam-se conhecimentos disciplinares, como Matemática, Historia, 
Ciências, Geografia, etc. Mas a escola não tem a preocupação de ligar 
esses recursos a situações da vida. Quando se pergunta por que se ensina 
isso ou aquilo, a justificativa é geralmente baseada nas exigências da 
seqüência do curso: ensina-se a contar para resolver problemas; aprende-
se gramática para redigir um texto. Quando se faz referencia à vida, 
apresenta-se um lado muito global: aprende-se para se tornar um cidadão, 
para se virar na vida, ter um bom trabalho, cuidar da saúde. A transferência 
e a mobilização das capacidades e dos conhecimentos não caem do céu. É 
preciso trabalhá-las e treiná-las, e isso exige tempo, etapas didáticas e 
situações apropriadas, que hoje não existem (PERRENOUD, 2000). 

 

No discurso acima, percebe-se uma crítica à pedagogia por objetivos ou 

uma defesa prévia de Perrenoud para não ser taxado de tecnicista. O autor salienta 

que não basta aos professores apenas transmitirem conhecimentos sem 

significados, pois a aquisição das competências se faz necessária para a utilização 

prática na vida, materializadas na transferência e na mobilização das capacidades e 

dos conhecimentos em situações práticas. Nesse sentido, segundo as 

argumentações deste autor, a pedagogia por objetivos preocupa-se somente em 

transmitir os ingredientes das competências, ou seja, os conhecimentos, habilidades 

e atitudes e não com a mobilização na resolução de problemas práticos inerentes à 

vida.  

Vejamos as argumentações Perrenoud:  



 

 

[...] formulando-se mais explicitamente os objetivos da formação em termos 
de competências, lutamos abertamente contra a tentação da escola de 
ensinar por ensinar, de marginalizar as referencias às situações da vida e 
de não reservar tempo para treinar a mobilização dos saberes para 
situações complexas (2000). 

 

Segundo PERRENOUD (1999), no entanto, falar em competência não 

acrescenta muito à idéia de objetivos, mesmo porque não se deve aceitar a idéia de 

ensinar sem ter metas explicitas e comunicáveis aos estudantes. Porém, acrescenta 

o autor, a pedagogia por objetivos é perfeitamente compatível com um ensino 

centrado exclusivamente nos conhecimentos, não se preocupando com sua 

mobilização diante das situações complexas. Desta forma, quando se assimila 

competência com um objetivo de aprendizagem corre-se o risco de confundir 

aquisição escolar verificável com uma competência, o que é um equivoco, segundo 

o autor, pois uma competência, que é invisível, só pode ser medida por meio do 

desempenho observável, como a resolução de um problema numa situação 

concreta.  

Portanto, PERRENOUD (1999) defende a necessidade de que as 

competências a serem desenvolvidas sejam contextualizadas e que se defina sua 

natureza, ou seja, uma utilidade prática imediata e perfeitamente verificável. 

Nessa perspectiva, o autor compreende que uma competência está além 

dos conhecimentos, pois “é na possibilidade de relacionar os conhecimentos prévios 

e os problemas que se reconhece uma competência” (PERRENOUD, 1999, p.32).  

Para se construir competências, portanto, apenas a assimilação de 

conhecimentos suplementares, gerais ou específicos não é suficiente. Faz-se 

necessário, segundo o autor, que se construa “um conjunto de disposições e 

esquemas que permitem mobilizar os conhecimentos na situação, no momento certo 

e com discernimento” (PERRENOUD, 1999, p.19). 

Os esquemas não são apenas simples hábitos, mas constituem, segundo 

a concepção piagetiana, estruturas invariantes de uma operação ou de uma ação, 

que permitem o enfrentamento de situações similares. Os esquemas são adquiridos 

pela prática, não requerendo do sujeito uma consciência, nem de sua existência e 

nem de sua gênese ou funcionamento. Um conjunto de esquemas, por sua vez, 

forma o habitus, definido por BOURDIEU (1989) como: 

 



 

Sistemas de disposições duráveis e transponiveis que, integrando todas as 
experiências passadas, funcionam a cada momento como uma matriz de 
percepções, apreciações e ações e torna possivel a execução de tarefas  
infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de 
esquemas que permitem resolver os problemas da mesma forma  (1989). 

 

Portanto, na concepação de Perrenoud, uma competência agrega um 

conjunto de esquemas, de percepção, pensamento, avaliação e ação, ou seja, um 

habitus que permite mobilizar os conhecimentos (técnicos, tácitos, etc.) necessários 

para o enfrentamento de uma situação problema. 

Mas, como se constroem as competências? Segundo PERRENOUD 

(1999), a construção de uma competência em seu estágio inicial passa por 

raciocínios explícitos, decisões conscientes, inferências e hesitações, ensaios e 

erros. Essas operações cognitivas para se automatizarem e se tornarem esquemas 

complexos precisam passar por um processo de forte repetição em situações 

semelhantes, ou seja, é preciso treinamento intensivo. Dessa forma, a formação de 

competências exige que se passe “de uma lógica de ensino para uma lógica do 

treinamento (coaching)”, baseada na idéia de que se constroem competências no 

exercício de uma situação complexa.   

Contudo, com as análises empreendidas nos documentos oficiais, 

possibilitaram a compreensão de que a educação está se ajustando às mudanças 

econômicas, políticas e sociais que vêm ocorrendo no mundo. A construção de 

competências, portanto, é um dos instrumentos capazes de proporcionar esse ajuste 

da educação às novas exigências do mundo (DIAS, 2002).  

Mesmo diante de toda a argumentação de Perrenoud, parece não ser ela 

suficiente para a constatação de que o discurso da perspectiva oficial sobre 

competência instaura um processo de formação que privilegia a prática, o saber- 

fazer, ou seu circuito curto, conforme MALGLAIVE (1995), e secundariza os 

conhecimentos teóricos, ou seja, o circuito longo das competências, o que tem 

grande relevância para o mundo produtivo. 

Mundo que se move em ritmo acelerado, num fenômeno definido e 

conceituado por Milton Santos (1996) de “aceleração contemporânea”. 

Dias (2002), compreende que a adoção da concepção de competência, 

no modelo curricular de formação de professores, expressa nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais e nos Referenciais para a Formação de Professores, tem por 

finalidade instaurar um processo de profissionalização docente, apresentando a 



 

mesma lógica tecnicista e conteudista do currículo proposto pelos teóricos da 

eficiência social8, uma vez que seus princípios básicos traduzem-se na flexibilidade, 

eficiência e produtividade dos sistemas de ensino.  

Baseando-se nesta compreensão, DIAS (2002), apóia-se nas idéias de 

Basil Bernstein, sobre a “recontextualização do conceito de competência no campo 

educacional”, que, a partir do conceito de campo de Bourdieu, identifica nos 

discursos dois campos recontextualizadores: o oficial, que se refere à legislação 

curricular, avaliação nacional e o livro didático, e o não oficial, produzido pelas 

práticas e pesquisas pedagógicas. 

Segundo a autora:  

 

[...] a recontextualização nos campos pedagógicos oficial e não oficial opera 
apropriando, refocando, deslocalizando e relocalizando discursos das mais 
diversas áreas do conhecimento e das mais variadas especialidades 
pedagógicas vindo a propor, a estabelecer, a difundir e a controlar os 
conteúdos, as relações e o modo de ser transmitido o conhecimento escolar 
(DIAS, 2002, p.03). 

 

Assim, para a autora, o conceito de competência foi recontextualizado 

para o currículo de formação de professores, tendo em vista que o mesmo permite o 

controle do processo formativo do professor, “via certificação e recertificação de 

competências e uma nova concepção de ensino que pode representar a 

secundarização do conhecimento teórico e de sua mediação educacional, a partir da 

relevância da prática” como espaço de conhecimento e formação do saber 

profissional do professor (DIAS, 2002, p.06). 

No entanto, as idéias construídas ao longo deste trabalho discordam de 

que esteja havendo uma recontextualização da noção de competência sem maiores 

                                            
8 Na história do currículo, as teorias da eficiência social têm seu desenvolvimento inicial associado 
aos trabalhos de Franklin Bobbitt (BOBBITT, Franklin. The curriculum.  New York: Houghton Mifflin, 
1918.) e Werret Charters (CHARTERS, Werret. Curriculum construction.  New York: Macmillan, 
1923.), e seu ápice associado ao trabalho de Ralph Tyler (TYLER, Ralph. Princípios básicos de 
currículo e ensino.  Porto Alegre: Globo, 1974.).  Como afirma Kliebard, (KLIEBARD, Herbert. 
Burocracia e teoria do currículo.  In: Messick, R.; Paixão, L.;Bastos, L. (Org.). Currículo: análise e 
debate.  Rio de Janeiro: Zahar, 1980.)  Bobbitt, em seu The Curriculum, publicado em 1918, nos EUA, 
visava alcançar a eficiência burocrática na administração escolar a partir do planejamento do currículo 
e o fazia transferindo as técnicas do mundo dos negócios, marcado pela lógica de Taylor, para o 
mundo da escola. Nessa perspectiva, a criança era entendida como um produto a ser moldado pelo 
currículo, de maneira a garantir sua formação eficiente. Essa eficiência consistia no atendimento às 
demandas do modelo produtivo dominante. Por isso, as atividades do adulto produtivo eram, para 
Bobbitt, a fonte dos objetivos de um currículo. A ênfase na formulação de objetivos já se desenvolvia, 
na medida em que os princípios da administração científica incluíam a definição precisa e 
supostamente científica do produto a ser alcançado. 



 

conseqüências para o seu significado, em apenas dois campos, o oficial, que se 

refere à legislação curricular, e o não oficial, produzido pelas práticas e pesquisas 

pedagógicas.  

Estamos nesta pesquisa precisando que o campo não oficial apresenta 

traços distintos, ou seja, referenciais teóricos, epistemológico e pedagógico 

específicos, que condicionam seus status e legitimam seu campo. Na verdade, o 

campo não oficial está estabelecido em um campo sócio-histórico e um campo 

pedagógico-didático. Dias, não percebeu esta especificidade e conceituou o campo 

não oficial de apenas produzir pesquisas e práticas pedagógicas.      

Atualmente, de forma contraditória, o governo federal do Presidente Lula, 

ou “a esperança venceu o medo”, rompeu com as reivindicações históricas dos 

professores, de valorização da profissão docente, assumindo a lógica hegemônica 

das competências no campo educacional, com o indicativo de continuidade da 

política educacional de seu antecessor, com a proposta de avaliação e certificação 

de competências. 

O Ministério da Educação foi o responsável pela publicação da portaria n° 

1.403 de 09 de junho de 2003, instituindo o Sistema Nacional de Certificação e 

Formação de Continuada de Professores, cuja ação é implementar a política de 

valorização dos professores atuantes na educação básica, promessa de campanha 

do então candidato à presidência Lula.  

O Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de 

Professores consiste, em linhas gerais, no Exame Nacional de Certificação de 

Professores que avaliará os conhecimento, competências e habilidades dos 

professores e demais educadores em exercício nas redes públicas de ensino, dos 

concluintes dos cursos de licenciatura oferecidos pelas instituições de ensino 

superior. 

A portaria n° 1.403/2003 do Ministério da Educação,  é, segundo o próprio 

documento, uma das bases institucionais da política de valorização do profissional 

em educação, integradas pela Rede Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Educação, o Exame Nacional de Certificação de Professores e a Bolsa Federal de 

Incentivo à Formação Continuada.  

O Exame Nacional de Certificação de Professores destina-se a todos os 

professores e tem como finalidade a concessão do Certificado Nacional de 

Proficiência Docente aos profissionais que obtiverem êxito. Esse exame é facultativo 



 

para os professores que estão em regência de classe e obrigatório para todos os 

formandos dos cursos de licenciaturas. 

O Certificado Nacional de Proficiência Docente será conferido aos 

profissionais que obtiverem êxito no exame, segundo o Art. 3° da portaria n° 

1.403/2003, nas seguintes áreas: 

 

I – Educação Infantil; 

II – Educação Fundamental: anos iniciais; 

III – Língua Portuguesa; 

IV – Matemática; 

V – Ciências Humanas e Sociais; 

VI – Ciências da Natureza; 

VII – Línguas Estrangeiras; 

VIII – Educação Física; 

IX – Artes; 

X – Gestão; 

 

A portaria n° 1.403/2003 estabelece que o certifica do nacional de 

docência não substitui a licença obtida pelo profissional por meio dos cursos de 

licenciatura. Para o exercício profissional não é obrigatório possuir o Certificado 

Nacional de Docência. Contudo, segundo a portaria, o certificado poderá ser 

utilizado pelos secretários estaduais e municipais de educação dos sistemas 

públicos de ensino de educação básica como critério em processos seletivos e 

concursos públicos, para monitoramento e avaliação de políticas de formação 

docente, para a promoção na carreira e a concessão de benefícios ao professor em 

exercício. 

A portaria n° 1.403/2003 estabelece ainda como meta  a criação da Bolsa 

Federal de Incentivo à Formação Continuada, através do encaminhamento ao 

Congresso Nacional de um Projeto de Lei, concedendo ao professor certificado no 

Exame Nacional em efetivo exercício da função docente nas redes públicas de 

ensino, com duração de cinco anos, cuja renovação dependerá de nova certificação.  

O Exame nacional compõe-se de dois testes: O Teste Geral do Professor 

do Ensino Fundamental e o Teste Específico para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Segundo a portaria n° 1.403/2003 o pri meiro teste avaliará “saberes, 



 

conhecimentos as competências e habilidades” que todo professor deve possuir 

para o exercício da atividade docente. O segundo teste avaliará os “saberes, 

conhecimentos as competências e habilidades específicas do professor dos ciclos e 

séries iniciais do ensino fundamental”. 

Nesse sentido, a portaria identifica duas propostas de matrizes de 

referência do exame nacional de certificação de professores, uma para o teste geral 

do professor do ensino fundamental e outra para o teste dos anos iniciais do ensino 

fundamental. Ambas as matrizes falam da avaliação de “saberes, conhecimentos, 

competências e habilidades”. 

A formação e profissionalização dos profissionais da educação, 

especificamente do professor, não têm como ocorrer com total autonomia e 

independência em relação ao Estado, como se fosse uma profissão liberal, uma vez 

que o governo é, em última instância, o responsável pela educação, espaço 

concreto e legítimo de atuação do professor. Nesse sentido, é razoável que o 

governo indique os traços da profissionalidade docente condizente com o ideário ao 

qual representa (TOSCHI; GUIMARÃES; FARIA, 2004). 

Assim, a certificação de competências precisa ser pensada sob o aspecto 

da necessária avaliação também externa da atuação do professor, mas sem 

desconsiderar: o aumento do controle estatal sobre a profissão docente; o 

reducionismo da formação a aspectos prescritivos; o pragmatismo da formação; 

culpabilização do professor; individualização do sucesso e insucesso tanto do 

professor, quanto da aprendizagem do aluno; a tendência de abandono do professor 

à própria sorte.    

A eleição de Lula, ou “a esperança venceu o medo”, teve um 

desdobramento interessante, sobretudo no campo educacional, foi marcada pelo 

documento emitido pelo comitê de campanha às vésperas do pleito de 03 de outubro 

de 2002, chamada de “Carta aos Brasileiros”. Em linhas gerais, o documento foi 

publicado para acalmar o mercado e as elites pela possibilidade da vitória de Lula 

logo no primeiro turno. Dizia que, se fosse eleito, Lula não romperia os acordos 

econômicos internacionais firmados no governo de Fernando Henrique e daria 

continuidade à política de estabilização da economia e reforma do Estado. Também 

prometia não romper com as bandeiras de lutas históricas do partido, entre elas a 

valorização da educação e do professor da escola básica. 



 

Contudo, a continuidade da política econômica iniciada no governo 

anterior, em que pese, a aceitação incondicional de todas as teses neoliberais, está 

sendo gerenciada com extrema eficiência no atual governo.  

Tendo como uma das diretrizes o enxugamento do gasto da máquina 

estatal federal, podemos, a título de observador externo, deduzir que a aplicação 

proposta de Certificação de Professores resultaria numa interessante contradição. 

Do ponto de vista pedagógico a certificação de competências carrega uma 

concepção de ensino que pode representar a secundarização do conhecimento 

teórico e de sua mediação educacional, transformando o professor num técnico, ou 

seja, num bom executor, condição indispensável para o ideário neoliberal. Contudo 

do ponto de vista econômico, implicaria num gasto extra na balança orçamentária da 

União, sendo então arquivada. 

Nesse momento a discussão sobre a proposta de certificação de 

professores foi arquivada, contudo expressa claramente uma política e um ideário de 

formação de professores. 

 

2.2 A Perspectiva Sócio-Histórica 

 

O entendimento do conceito de competência na perspectiva sócio-

histórica surge a partir das transformações ocorridas no mundo do trabalho e no 

modelo educacional. Tem como eixo de análise e crítica a reestruturação produtiva 

da economia e o modelo estatal adotado pelo Governo Federal Brasileiro durante os 

dois mandatos do Presidente Fernando Henrique Cardoso, sobretudo os 

desdobramentos desse modelo para a educação escolar e, especificamente, para a 

formação de professores. 

Os signatários da perspectiva sócio-histórica buscam na sociologia do 

trabalho elementos de análise e crítica às transformações ocorridas no mundo do 

trabalho e na educação.  

A sociologia do trabalho é fundada com as idéias de Karl Marx, Émilie 

Durkheim e Max Weber, e somente se consolidou como especialidade no final da 

década de 60 do século XX, ao dar origem ao estudo do comportamento 

organizacional das empresas, e em aspectos da dinâmica das relações sociais dos 

trabalhadores, sua ação produtiva e organização coletiva. Com o tempo, a sociologia 



 

do trabalho ampliou sua atuação em virtude da ressignificação do processo 

produtivo pela significativa metamorfose das condições laborais alteradas pelas 

novas formas capitalistas de produção denominada de acumulação flexível do 

capital. 

A acumulação flexível do capital é a marca mais significativa da 

metamorfose do mundo do trabalho, ocorrida no final do século XX e início do século 

XXI, sendo caracterizada pela flexibilização dos processos de trabalho e dos 

mercados de produtos e de consumo, inaugurando novo modelo de acumulação. 

Outra característica marcante da acumulação flexível é a dispersão da produção e 

do trabalho, ao mesmo tempo em que têm lugar a desregulamentação e a 

monopolização da produção. Esta se dá em uma pluralidade de lugares, sobretudo 

nos paises periféricos com mercados emergentes (Harvey, 1992). 

Na atualidade, a sociologia do trabalho incorporou outras questões 

emergentes, tais como as questões de gênero, a globalização, a reestruturação 

produtiva da economia, a tecnologia da informação, as novas formas de organização 

do trabalho e as novas demandas educacionais de formação e qualificação dos 

trabalhadores.   

No plano das novas demandas educacionais de formação e qualificação 

dos trabalhadores, um conceito fundamental para a sociologia do trabalho é a 

qualificação profissional. Esta por sua vez é deslocada para o modelo das 

competências, sendo a principal problemática estudada pelos intelectuais filiados à 

perspectiva sócio-crítica.  

O deslocamento do paradigma da qualificação para o paradigma das 

competências têm sua contextualização histórica no estudo das mudanças no 

conteúdo e na organização do trabalho, desencadeadas pelo avanço científico-

tecnológico a serviço do aperfeiçoamento técnico dos meios de produção e suas 

conseqüências para o trabalhador, tornaram-se objeto de estudos no Brasil, 

inicialmente, para pesquisadores das áreas da sociologia do trabalho, da 

administração e da engenharia.  

Os trabalhos iniciais contaram com os dados de pesquisas de outras 

áreas do conhecimento e só avançaram consideravelmente a partir da inter-relação 

entre educadores e pesquisadores de áreas como a sociologia do trabalho, a 

engenharia de produção e administração, que levou os educadores ao chão da 



 

fábrica para investigar o que se estava mudando nas empresas que se 

reestruturavam (RAMOS, 2002). 

Segundo Shirona et alli (apud RAMOS, 2002), ao fazerem um balanço 

das pesquisas em educação que tratam da relação trabalho e reestruturação 

produtiva na década de 90, esse avanço nas pesquisas permitiu que se repensasse 

a noção de qualificação até então adotada no campo da formação do trabalhador e 

apontou para a emergência do conceito de competência como alternativa conceitual 

ao conceito de qualificação, “considerando, por alguns autores, como inadequado à 

abordagem das novas demandas de formação para os trabalhadores em sistemas 

de produção integrados e flexíveis” (Ramos, 2002).  

Esse pressuposto, no entanto, não é compartilhado pelos autores que 

recolocam a discussão sobre o conceito de qualificação no plano das relações 

sociais, tais como Ramos (2002) e Ferreti (1997). 

Hirata (1999), analisando essa mudança do paradigma de qualificação 

para o paradigma da competência, afirma que o mesmo nasce como resposta ao 

enfraquecimento explicativo da tese da polarização das qualificações9, como 

conseqüência dos novos processos de organização da produção. Para Ramos 

(2002, p. 37), no entanto, é a hegemonia das classes empresariais que tem 

motivado a emergência dessas novas categorias, noção de competência, 

pretensamente considerada mais adequada para expressar as demandas requeridas 

por esses novos processos produtivos. 

O paradigma da qualificação nasceu no pós II guerra mundial, como 

forma de regular a liberalização das relações de trabalho no século XVIII, que ajudou 

a impulsionar a industrialização. O conceito de qualificação se constitui, então como 

um mecanismo de regulação social no mundo do trabalho, que visa “reconhecer o 

trabalhador como membro de um coletivo dotado de um estatuto social da dimensão 

puramente individual do contrato de trabalho” (RAMOS, 2002, p. 42). 

Ramos (2002) analisa o conceito de qualificação a partir do esquema 

proposto por Schwartz, que atribui à qualificação três dimensões: conceitual, social e 

experimental. A dimensão conceitual refere-se à validação dos conceitos e 

                                            
9 Segundo essa tese, a modernização tecnológica estaria criando, de um lado, uma massa de 
trabalhadores desqualificados e, de outro, um punhado de trabalhadores superqualificados (...) As 
novas tecnologias reforçariam a divisão do trabalho e da desqualificação da mão-de-obra. (HIRATA, 
1999, p. 131). 



 

processos de formação profissional que garantem o diploma, considerado o 

passaporte para a ocupação de um posto de trabalho. A dimensão social remete a 

qualificação às grades de qualificação coletiva de empregos e salários10 que 

reconhececem socialmente uma atividade e o seu conteúdo. A dimensão 

experimental relaciona-se ao conteúdo real do trabalho, ou seja, aos saberes 

(técnicos, tácitos, sociais, etc.) necessários à sua realização. A qualificação, 

portanto, é uma síntese dessas três dimensões, não podendo ser reduzida a uma ou 

algumas delas isoladamente. 

Nessa perspectiva, a qualificação é entendida como relação social, 

possuindo múltiplas dimensões que ordenam e codificam as relações sociais 

estabelecidas no mundo da produção, particularmente consolidadas no modelo 

fordista/taylorista.  

O paradigma da competência, por sua vez, ganha força no momento em 

que o avanço do capitalismo sobre os postos de trabalho cresce sob a égide da 

reestruturação produtiva, que tornou a produção flexível, de giro rápido e 

mercadorias de breve vida útil, pautado em um sistema de produção com estoque 

sob medida (just in time) que não admite erros no processo de fabricação de um 

produto, uma vez que a reposição de peças torna-se complicada, podendo parar a 

produção (RIFKIN, 1995). 

Assim, sob o signo de uma reestruturação produtiva em escala mundial, é 

gestado um novo modelo de organização da produção, o modelo toyotista (japonês), 

ou da acumulação flexível. 

Esse novo modelo produtivo é pautado pela força de trabalho 

automatizada, potencializada pelo uso da informática, da informação e pelos 

processos flexíveis de organização do trabalho, ou seja, o trabalhador deve dar 

conta de mais de uma tarefa ou operar mais de uma máquina no processo de 

produção dos bens ou serviços e deve, coletivamente, procurar sanar os problemas 

que prejudiquem a produção, buscando manter um padrão de qualidade11 

previamente estabelecido. 

                                            
10 Como exemplo dessas grades de classificação de empregos e salários a autora cita a job 
evaluation, nos Estados Unidos; as classificações Parodi-Croizart, na França, e a Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO), no Brasil. (RAMOS, 2002). 
11 O padrão de qualidade (a “qualidade total”) adotado para os produtos é, segundo Antunes (2001, p. 
50), uma falácia, pois o verdadeiro objetivo deste discurso é esconder o fato de que o tempo de 
durabilidade de um produto é reduzido. Ocorre neste momento o fenômeno da supremacia do valor 



 

O modelo toyotista é assim chamado por ter sido desenvolvido na fabrica 

japonesa de automóveis Toyota. Suas principais características são, conforme 

ANTUNES (2000): produção vinculada à demanda, variada e heterogênea, trabalho 

operário em equipe, processo produtivo flexível, máximo aproveitamento do tempo 

de produção (sistema just in time) assentado no sistema kanban (sistema simbólico 

de controle dos estoques mínimos de peças), transferência de mais da metade da 

produção para terceiros (terceirização), organização dos trabalhadores 

(multifuncionais) em equipes para discutir a organização e qualidade da produção 

(círculos de controle de qualidade – CCQs). 

Essa caracterização, baseada na contraposição das características do 

modelo fordista, evidencia a posição do trabalhador como alguém que participa da 

produção não mais apenas como mero executor, mas que agora tem a função de 

pensar e repensar os métodos de trabalho junto com seus colegas, uma vez que o 

trabalho está organizado a partir de equipes de trabalho com total autonomia para o 

manuseio de diversas máquinas automatizadas. 

Segundo ANTUNES (2001), uma das mais nefastas conseqüências desse 

modelo foi o gradativo descarte de grandes parcelas de trabalhadores da linha de 

produção e dos postos de supervisão e de gerência média. Isto se deve ao fato de 

que, conforme o autor, o processo de organização do trabalho tem como verdadeira 

finalidade: 

 

a intensificação das condições de exploração da força de trabalho, o que 
leva a uma intensa redução ou mesmo eliminação tanto de trabalho 
improdutivo, que não cria valor, quanto suas formas assemelhadas, 
especialmente nas atividades de manutenção, acompanhamento, inspeção 
de qualidade, funções que passaram a ser diretamente incorporadas ao 
trabalhador produtivo (2001, p. 53). 

 

Em síntese: 

  

O taylorismo e o fordismo tinham uma concepção muito linear, onde a 
Gerência Científica elaborava e o trabalhador manual executava. O 
toyotismo percebeu, entretanto, que o saber intelectual do trabalho é muito 

                                                                                                                                        

de troca em detrimento do valor de uso. Conforme o autor, “o apregoado desenvolvimento dos 
processos de “qualidade total” converte-se na expressão fenomênica, involucral, aparente e supérflua 
de um mecanismo produtivo que tem como um dos seus pilares mais importantes a taxa decrescente 
do valor de uso das mercadorias, como condição para a reprodução ampliada do capital e seus 
imperativos expansionistas”. 
 



 

maior de que o fordismo e o taylorismo imaginavam, e que era preciso 
deixar que o saber intelectual do trabalho florescesse e fosse também 
apropriado pelo capital (ANTUNES, 2001, p. 206). 

 

No toyotismo12, o processo de observação e controle do trabalho operário, 

tão consistentes no fordismo, foi transferido da figura do supervisor para o próprio 

trabalhador. Isto se deu no momento em que grupos de trabalhadores passaram a 

controlar a produção e pensar em estratégias de aumento da produtividade. O fato 

de o capital apropriar-se do intelecto do trabalhador, abrindo-lhe espaço para pensar 

e controlar o processo produtivo, contudo, deve ser analisado com cautela, como 

defende Antunes, pois se pode acreditar que a alienação própria do trabalho sob o 

capitalismo desfez-se, uma vez que o trabalho não mais é imposto e degradante. 

Para o autor, ocorre que: 

 

o estranhamento próprio do toyotismo é aquele dado pelo envolvimento 
cooptado , que possibilita ao capital apropriar-se do saber e do fazer do 
trabalho. Este, na lógica da integração toyotista, deve pensar  e agir  para o 
capital, para a produtividade, sob a aparência  da eliminação efetiva do 
fosso existente entre elaboração  e execução  no processo de trabalho. 
Aparência porque a concepção efetiva dos produtos, a decisão do que  e de 
como  produzir não pertence aos trabalhadores (ANTUNES, 2000, p. 42). 
(grifos do autor)  

 

Nesse sentido, percebe-se um fenômeno de super exploração do 

trabalho, uma vez que o envolvimento não só físico, mas intelectual, emocional, 

sensorial, enfim, exige do trabalhador que sua subjetividade esteja presente 

ativamente no processo de produção de bens materiais que são apropriados por 

outros.  

Assim, o estranhamento continua, e acredita-se que este seja agora 

sutilmente mais cruel, à medida que, no taylorismo, o terreno estava limpo, as 

posições de quem mandava, de quem supervisionava e de quem executava 

estavam claras e o trabalhador era remunerado pela tarefa que lhe era prescrita.  

Na acumulação flexível, o trabalhador incorpora diversos papeis, devendo 

ser polivalente, funcional e competente, isto é, que saiba operar várias máquinas, 

possuir diversas habilidades que lhes proporcionem conhecer o todo do processo 

produtivo, faça o diagnóstico e sane possíveis falhas na produção, interagindo com o 

                                            
12 Cabe ressaltar que o toyotismo não se constitui como o único exemplo de modelo de produção 
flexível existente no mundo empresarial. Antunes (2000), identifica outros modelos sendo 
experimentados na Itália e na Alemanha. 



 

coletivo de trabalhadores e com as máquinas, a fim de não deixar que a empresa 

perca tempo e dinheiro. Entretanto, toda essa carga de responsabilidade não é 

remunerada adequadamente, não se valoriza materialmente o trabalhador por todo o 

dispêndio de sua subjetividade, pelo seu envolvimento físico, intelectual e emocional 

no processo produtivo. 

Essa realidade, contudo, não é exclusiva das atividades do primeiro setor, 

ou seja, do setor industrial de produção, alastrou-se também para as atividades do 

chamado terceiro setor, ou setor de serviços, onde as novas tecnologias da 

informática e da informação vêm sistematicamente substituindo mão-de-obra 

humana e arrastando um enorme contingente de trabalhadores para o desemprego 

ou para o trabalho informal, precarizado e instável. Dos poucos trabalhadores 

necessários ao desenvolvimento do setor de serviços, porém, é exigida uma 

qualificação maior e real para que possam efetivamente suprir o trabalho que antes 

era desenvolvido por três ou quatro trabalhadores. 

A partir desse contexto de reestruturação produtiva, as dimensões 

conceitual e social, configuradas na valorização do diploma e nas classificações 

coletivas dos empregos, de grande destaque no modelo fordista/taylorista, são 

enfraquecidas pela crise do emprego, pelo fim da ilusão planificadora e pelos novos 

métodos de gestão. Assim, a retração do emprego industrial e sua reconfiguração 

em função da automação:  

 

a liberação tendencial dos códigos de classificação, carreira, salário e 
exercício profissional em relação aos diplomas ou à especialização 
comprovada e validada, promovem novos modos de regulação do mercado 
de trabalho, desencadeando o livre mercado de negociações.” (RAMOS, 
2002, p.63).  

 

Todas essas conseqüências do modelo de acumulação flexível abriram 

caminho para a emergência da competência como um bem privado que se deve 

permutar no mercado. 

Desta forma, à medida que as dimensões conceitual e social são 

enfraquecidas, a competência diverge da qualificação. No entanto, segundo Ramos, 

a dimensão experimental adquiriu grande relevo nesse contexto, aproximando-se 

muito da competência, uma vez que “ambas reportam às qualidades da pessoa e ao 

conteúdo do trabalho”. Nesse sentido, a autora identifica um deslocamento 

conceitual da noção de qualificação para a noção de competência, ambas divergindo 



 

em algumas dimensões e convergindo em outras. Portanto, defende a autora, “a 

noção de competência não susbstitui ou supera o conceito de qualificação. Antes, 

ela o nega e o afirma simultaneamente, por negar algumas de suas dimensões e 

afirmar outras” (RAMOS, 2002, p.41). 

Podemos afirmar que esta é a tese central defendida pelos signatários da 

perspectiva sócio-histórica. As diferenças entre os autores são relativamente 

pequenas, pelo fato de utilizarem os mesmos referenciais teóricos e metodológicos, 

proferirem o mesmo discurso, e analisarem a perspectiva da formação profissional 

priorizando seus esforços intelectuais nos aspectos externos, tais como: aspectos 

sociais, econômicos, culturais e institucionais. 

Segundo TOMASI (2004), o deslocamento conceitual de qualificação e 

formação no campo do trabalho e da educação profissional para o modelo das 

competências, teve seu movimento inicial através da veiculação ideológica do 

conceito de competência por parte dos agentes do mercado, em que o 

desenvolvimento de competências visaria a instrumentalização do trabalhador para 

novas exigências da produção capitalista, incluindo a modelação de sua consciência 

e de sua subjetividade. 

Formar para a competência implicaria maior atenção ao desenvolvimento 

da subjetividade dos trabalhadores, à medida que valoriza os componentes 

subjetivos do trabalho (autonomia, capacidade de comunicação, iniciativa, 

capacidade de reflexão), especialmente em situações de trabalho em grupo em 

cooperação com os diversos especialistas na empresa ou na escola.   

A subjetividade diz respeito ao que constitui o sujeito, ao que lhe 

pertence, aos estados em que ele se apresenta nas ações e relações sociais que 

estabelece e aos sentidos ou valores expressados. 

O mundo do trabalho é um mundo subjetivo, de atividade, interações, 

sensações, percepções, representações, pensamentos, conhecimentos e 

sentimentos. Os fatos e estados referentes ao trabalhador nas relações de trabalho 

são inseparáveis dos sentidos subjetivos que tais momentos têm para ele. Isto 

porque o trabalhador, na sua vivência e experiência, precisa encontrar formas de 

relações e ações que estejam compatíveis com a organização e desenvolvimento de 

sua subjetividade e, ao mesmo tempo, com a sua inserção nas relações de trabalho. 

A necessidade por parte do empregador de controlar, a cada momento, esse 

fenômeno evidencia o caráter histórico e social da subjetividade do trabalhador. 



 

A questão da natureza subjetiva do trabalho aparece associada a outras 

temáticas bastantes atuais nos estudos sobre o trabalho, como por exemplo, nas 

análises sobre a educação profissional, os problemas relativos ao emprego e 

desemprego, a utilização e desenvolvimento de novas tecnologias, a automação e 

informatização do trabalho, o binômio saúde/doença no trabalho, atividades 

insalubres, entre outras (RAMOS, 2002).   

A qualificação profissional expressa a combinação, em dado momento 

histórico, de um conjunto de fatores que constituem as relações sociais que vivem os 

profissionais no exercício de sua atividade. 

O termo qualificação profissional remete a diversas idéias: a ação de se 

qualificar profissionalmente; a formação considerada apropriada para uma função 

técnica especializada; ao conjunto dos conhecimentos e habilidades adquiridos para 

o exercício de uma profissão; às qualidades de uma pessoa que exerce uma 

atividade em correspondência com o que está acordado pelo meio profissional em 

que se situa. A qualificação profissional requerida por uma atividade profissional, 

está, portanto, dentro de um quadro amplo de relações, no qual se inscrevem as que 

o trabalhador guarda como os objetos de seus conhecimentos e com as expectativas 

sociais sobre o que deve conhecer, saber fazer e como deve se comportar (Ramos, 

2002).  

Segundo RAMOS (2002) o conceito de competência ganhou evidência na 

década de 70. Ele aparece fazendo contraponto com a noção de qualificação 

profissional, sob o argumento de que esta teria se tornado incapaz de dar conta da 

nova realidade, caracterizada pelo trabalho flexível. 

O conceito de competência invade o mundo do trabalho inspirado no 

modelo japonês de organização da produção e passa a orientar uma nova forma de 

gestão, controle e organização do trabalho. De uma forma geral, designa a 

capacidade mobilizada pelos indivíduos ao buscar a realização de uma tarefa ou a 

resolução de um problema.  

 Ramos (2002) e Tomasi (2004), identificam o conceito de competência, 

como o recurso que faz da subjetividade dos trabalhadores um elemento 

fundamental no processo de produção de bens materiais que serão apropriados por 

outros. Nesse sentido, a noção de competência, permite recompensar cada 

trabalhador segundo seu engajamento subjetivo e sua capacidade cognitiva de 

compreender, antecipar-se e resolver os problemas.  



 

 A noção de competência como ordenadora das relações educativas, 

segundo Ramos (2002), difunde-se no meio escolar a partir da tese de que a 

formação pelo modelo de competências nas escolas regulares de ensino 

fundamental e médio seria capaz de promover o encontro entre formação e 

emprego, gerando o que é conhecido hoje como empregabilidade. 

No plano pedagógico, é perceptível a organização e a legitimação da 

passagem de um ensino centrado em saberes disciplinares a um ensino definido 

pela produção de competências verificáveis em situações e tarefas específicas. Essa 

passagem atinge diretamente o trabalho de ensinar do professor na escola, à 

medida que, novas demandas metodológicas surgem ou são verticalizadas pelos 

gestores dos sistemas públicos de ensino, necessitando em regime de urgência ser 

implementadas pelos professores.  

Muitos professores, por motivos diversos, não conseguem acompanhar 

essas novas exigências metodológicas, o que podemos traduzir num hiato em sua 

formação inicial e sua cultura geral. Nessa concepção de trabalho pedagógico é 

clara a possibilidade da atribuição de um possível fracasso escolar ser imputado 

única e exclusivamente ao professor. Angustiados, por não implementarem essas 

novas exigências metodológicas, são muitas vezes punidos e pressionados nas 

unidades escolares publicas13, a pedirem remoção das unidades de ensino onde se 

encontram modulados ou até mesmo a exoneração de seus cargos. O sentimento 

mais comum entre os professores é de baixa auto-estima e incompetência por não 

efetivarem essas novas demandas metodológicas. 

É nesse cenário que a formação do trabalhador e a formação de 

professores, no atual estágio de reestruturtação produtiva do capitalismo vêm 

sofrendo significativas mudanças, a fim de ajustar-se às novas demandas do mundo 

do trabalho. 

Segundo KUENZER (2002), no âmbito do fordismo/taylorismo, pautado na 

divisão social e técnica do trabalho, que fragmentou as atividades na linha de 

montagem da produção, a noção de competência assumiu o significado de um saber 

                                            
13 BARROS, Delci de Souza. Evasão dos Professores do Magistério Público Estadu al de 
Goiânia.  Dissertação (Mestrado em Educação Brasileira) – Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Goiás. Goiânia – GO, 2000, mimeo. A pesquisa constatou que 1000 (mil) professores 
concursados efetivos deixaram de atuar nas escolas estaduais da Goiânia, entre os anos de 1992 e 
2000, por considerarem esta decisão como solução para os conflitos e insatisfações resultantes das 
condições do trabalho docente.  



 

fazer de natureza psicofísica, antes derivado da experiência (saber tácito) do que de 

atividades intelectuais que articulassem conhecimento científico com as formas de 

fazer.  

Entretanto, a partir do fenômeno da reestruturação produtiva que 

flexibilizou os processos laborais através da informatização, robotização e 

automatização da produção, vem se requerendo dos poucos trabalhadores que 

constituem o núcleo estável do trabalho coletivo uma sólida formação que permita o 

domínio de conhecimentos teóricos mais amplos. Desta forma, segundo KUENZER 

(2002, p. 02), “o conceito de competência passa a supor o domínio do conhecimento 

científico- tecnológico e sócio-histórico em face da complexificação dos processos 

de trabalho, com impactos nas formas de vida social”.  

Essa nova significação proposta por Kuenzer, no entanto, ganha sentido 

apenas dentro de uma lógica de inclusão dos trabalhadores ao mercado de trabalho 

(ao controle e domínio do processo produtivo, tomando posse do chão da fabrica, 

numa lógica útopica para além do capital). 

Nesse sentido, para a autora: 

 

[...] há, pois, uma nova dimensão que confere um novo significado ao 
conceito de competência a partir das mudanças ocorridas no mundo do 
trabalho, ao se pretender a inclusão: o domínio do conhecimento articulado 
ao desenvolvimento das capacidades coletivas complexas, ou seja, das 
competências relativas ao domínio teórico (KUENZER, 2002, p. 02). 

 

Na perspectiva de KUENZER (2002), a competência necessita dos 

conhecimentos de natureza científico-tecnológica e sócio-histórica e não apenas do 

conhecimento tácito, oriundo do senso-comum ou da experiência prática. Nesse 

sentido, a autora critica explicitamente PERRENOUD (1999) por não fazer distinção 

entre os diversos tipos de conhecimento que compõem uma competência.  

A autora defende que a escola não é lugar de desenvolver competências, 

mas sim de transmitir os conhecimentos teóricos que auxiliarão no desenvolvimento 

das competências que serão construídas no trabalho, na relação dialética entre o 

homem, a natureza e o trabalho.  

Idéias, ou podemos dizer ideologias, como empregabilidade e 

competência têm estado no centro do debate em diversas áreas do conhecimento e 

sendo incorporadas ao discurso oficial, materializados nas Referências e Diretrizes 

Curriculares para a formação de professores brasileiros. 



 

A perspectiva oficial, centrada na prática, no saber-fazer e na construção 

de competências, hoje hegemônica, atribui ao conhecimento, segundo os signatários 

da perspectiva sócio-histórica, o papel de mero instrumento para a construção de 

competências.  

Na perspectiva contra-hegemônica defendida por Kuenzer (2002), o 

domínio do conhecimento teórico deve estar articulado ao desenvolvimento das 

capacidades cognitivas complexas, o que implica que o conhecimento científico-

tecnológico e sócio-histórico deve ser a base na qual as competências serão 

construídas, em um processo formativo que articule teoria e prática, na dimensão da 

práxis. 

Concluímos que os signatários da perspectiva sócio-histórica estabelecem 

um conceito de competência que denomino de não-propositiva, pois os mesmos, 

apesar de conseguirem grande ressonância no meio acadêmico, limitam-se 

predominantemente em apresentar denúncias ao evidenciarem as contradições aos 

contornos políticos e econômicos em que a educação brasileira e o modelo de 

formação de professores vêm se configurando no neoliberalismo, apresentando um 

contra discurso à perspectiva oficial, apenas no campo das possibilidades históricas 

e teóricas de uma nova educação para uma nova sociedade fora do sistema 

neoliberal, não apresentando um entendimento assertivo do conceito de 

competência ou competências.  

 

2.3 A Perspectiva Pedagógico- Didática  

 

Na linguagem cotidiana é freqüente a identificação entre o pedagógico e o 

didático, fala-se, por exemplo, sem muita distinção, em ações pedagógicas e ações 

didáticas. LIBÂNEO (1998), esclarece que esses termos não são sinônimos. Há uma 

idéia de senso comum, inclusive de muitos pedagogos, de que a pedagogia é o 

modo como se ensina, o modo de ensinar a matéria, o uso adequado das técnicas 

de ensino. Trata-se de uma idéia simplista e reducionista. 

Segundo LÍBÂNEO (1998), a pedagogia assume a tarefa de orientar a 

prática educativa de modo consciente, intencional, sistemático, para finalidades 

sociais e políticas formuladas a partir de interesses concretos, situações objetivas, 



 

emanadas da práxis14 social, isto é, de acordo com demandas concretas à 

humanização, num determinado contexto histórico. Junto a esse movimento, formula 

e desenvolve condições metodológicas e organizativas para viabilizar a atividade 

educativa. 

Vejamos, nas palavras do autor, como o pedagógico assume a tarefa de 

orientar a prática educativa:  

 

[...] É pois, o caráter pedagógico que faz distinguir os processos educativos 
que se manifestam em situações sociais concretas, uma vez que é a análise 
pedagógica que explica a orientação do sentido (direção) da atividade 
educativa   (Libâneo, 1998, p. 135).  

 

Já o didático, refere-se especificamente à teoria e prática de ensino e 

aprendizagem, considerando o ensino como um tipo de prática educativa, uma 

modalidade de trabalho pedagógico. Nesse sentido o trabalho docente é pedagógico 

na medida wm que se configura como uma atividade intencional, implicando uma 

direção, o que significa dizer que todo ensino supõe uma direção pedagógica com 

características de intencionalidade, atividade consciente e metodologicamente 

organizada (LIBÂNEO, 1998). 

Vejamos como o autor apresenta a definição de didática, entendendo 

definição como a maneira mais precisa de apresentação dos limites de um 

fenômeno.  

 

[...] A didática tem como objeto de estudo o processo de ensino na sua 
globalidade, isto é, suas finalidades sócio-pedagógicas, princípios, 
condições e meios de direção e organização do ensino e da aprendizagem, 
pelos quais se assegura a mediação docente de objetivos, conteúdos, 
métodos, em vista da efetivação da assimilação consciente de 
conhecimentos. (LIBÂNEO, 1998, p. 136-137). 

 

Assim o autor ao estabelecer os limites do fenômeno didático, como a 

direção do processo de ensinar, no qual estão envolvidos, articuladamente, fins 

imediatos (instrutivos) e mediatos (formativos) e procedimentos adequados ao 

ensino e à aprendizagem, estabelece que a atividade teórica e a atividade prática se 

                                            
14 Libâneo observa que o entendimento da Pedagogia como ciência prática ou ciência da e para a 
educação foi trabalhada sistematicamente por pedagogos marxistas citando como exemplo o trabalho 
de Schimied-Kowarzik, que situava a Pedagogia ao lado da Ética e da Política como ciências práticas, 
para as quais se exige uma teoria que não tem seu objetivo em si mesma, mas na realização efetiva 
da atividade humana de sentido determinado e que, portanto, são ciências da práxis e para a práxis 
(Libâneo, 1998, p. 28). 



 

unificam na práxis de quem ensina. Podemos inferir que a competência profissional 

do professor significa competência para lidar com o ensino, ou, se quisermos, 

equivale à competência didática. Obviamente esta afirmação está vinculada a uma 

determinada perspectiva, a uma concepção de Didática.  

Nesse sentido é que estamos indicando nesta pesquisa que o conceito de 

competência é mais adequado à formação e atuação do professor quando entendida 

na perspectiva pedagógico-didática.  Assim, estamos assumindo a adequação do 

entendimento de que o pedagógico tem a tarefa de orientar a prática educativa de 

modo intencional, sistemático, a partir de finalidades políticas e sociais cunhadas 

mediante interesses concretos com origem na práxis15 social.  E que o didático 

refere-se ao processo de ensino em sua globalidade, ou seja, suas finalidades, 

princípios, condições e meios de direcionamento e organização do ensino e 

aprendizagem, pelos quais se assegura a efetiva mediação docente de conteúdos, 

de objetivos de metodologias e avaliação, em vistas à efetivação da internalização 

consciente de conhecimentos.  

A perspectiva pedagógico–didática produz um discurso das competências 

profissionais do professor objetivando formular conhecimentos que impliquem no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática de ensino. A natureza deste discurso 

é voltada para a melhoria da formação dos profissionais da educação básica, seja 

na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio dos sistemas de 

ensinos públicos e privados. 

O conceito de competência, bem como a sua utilização no campo 

educacional, não é criação dos agentes da reforma educacional brasileira 

implementada nos anos 90, também não é recente na história educacional brasileira.  

Desde meados da década de 1990 trava-se no Brasil um saudável debate 

em torno da formação e da profissionalização do professor, talvez equivalente ao 

que ocorreu no inicio dos anos 80.  

De acordo com GUIMARÃES, o núcleo dessa discussão é a defesa de 

uma formação do professor que leve, de fato, em conta, a ação desse profissional, o 

modo como ele produz, assimila e utiliza conhecimentos profissionais, ou seja, como 

                                            
15 Tomaremos para este trabalho, o conceito de Práxis como a relação ativa entre o meio natural e 
social, num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais. É uma prática social 
que atua na configuração da existência humana individual e coletiva, para realizar nos sujeitos sua 
humanização.  



 

produz a profissão docente. Nas palavras do autor, “competência talvez seja um dos 

termos que melhor aglutinam esse ideário de formação de professores” 

(GUIMARÃES, 2004, p.88).  

O conceito de competência não é recente na história educacional, não só 

brasileira. Como já foi demonstrado, teve um significado técnico-praticista na década 

de 1970, foi de certa maneira desconstruído pelas teorias crítico- reprodutivistas da 

educação (Saviani, 1983), no final dessa mesma década.  

Nos anos 80 assumiu um sentido predominantemente de habilidade para 

compreender sociologicamente a educação, o ensino e a aprendizagem, e para 

mediar as relações entre a escola e comunidade, que era convidada a participar da 

escola. Ampliava-se nessa época o processo de eleições diretas para diretores de 

escola e, por fim, adquiriu traços mais economicistas (custo-befenefício, escola a 

serviço dos clientes) nos anos 90, com a chamada “qualidade total” em educação 

(GUIMARÃES, 2004, p. 89). 

Uma das autoras de destaque a tratar da temática competência foi Melo, 

na sua obra, de alguma forma emblemática no tratamento desta questão, “Magistério 

de primeiro grau – da competência técnica ao compromisso político”. Essa autora 

não explicita diretamente uma concepção de competência. Isto se entendermos que 

uma definição é o estabelecimento, de maneiras sempre mais precisas, dos limites 

de um fenômeno.  

Melo, ao que nos parece, opta por fornecer características do fenômeno 

competência. Talvez mais conceituar do que definir. 

Assim ela aponta quatro características para competência técnica. Insere 

os seguintes aspectos: 

 

• Domínio acadêmico do saber escolar a ser transmitido, com 

habilidade de organizar e transmitir saberes; 

• Domínio dos elementos constituintes da organização e gestão 

da escola, isto é, horário e períodos de aula, critérios para 

matricula e agrupamento em classes, currículo da escola e 

métodos de ensino; 

• Compreensão das relações entre o preparo técnico que 

recebeu, a organização da escola e os resultados de sua ação; 



 

• Compreensão ampliada das relações entre a escola e a 

sociedade, que passaria necessariamente pela questão das 

condições de trabalho e remuneração, condições necessárias à 

sua profissionalização. 

 

Assim, diferentemente dos documentos oficiais e de vários autores 

contemporâneos, MELO (1982), no inicio dos anos 80 do século XX, não elabora 

uma definição de competência. Já os Referenciais para a Formação de Professores 

do Ministério da Educação afirma que competência “refere-se à capacidade de 

mobilizar múltiplos recursos, entre os quais os conhecimentos teóricos e 

experiências da vida profissional e pessoal, para responder às diferentes demandas 

das situações de trabalho”. (BRASIL, 1999),  

Bem próximo a essa definição está Perrenoud, quando diz que 

competência é “um conjunto de disposições e esquemas que permitem mobilizar os 

conhecimentos na situação, no momento certo e com discernimento” 

(PERRENOUD, 1999, p.19).  

O que se percebe na conceituação de Melo é que ela se refere 

praticamente à questão da preparação profissional do professor, da formação do 

individuo. Vejamos as próprias palavras da autora, “o sentido político da prática 

docente, que eu valorizo, se realiza pela mediação da competência técnica e 

constitui condição necessária, embora não suficiente, para a plena realização desse 

mesmo sentido político da prática docente para o professor” (MELO, 1982, p.44). 

Esse é um entendimento diferente da perspectiva oficial. Esta diz que 

competência é simplesmente a capacidade do indivíduo em mobilizar múltiplos 

recursos, entre os quais os conhecimentos teóricos e experiências da vida 

profissional e pessoal, para responder às diferentes demandas das situações de 

trabalho. Melo (1982), por sua vez, assume que a realização do sentido político da 

prática educativa passa, necessariamente, pela dimensão técnica, embora seja o 

sentido político que lhe dá sentido. A perspectiva oficial, por sua vez, explicita um 

entendimento mais próximo do técnico pelo técnico.  

Vale destacar, na abordagem de Melo, a ênfase na compreensão dos 

vínculos escola-sociedade e indivíduo-professor a associações de classe. Na obra 

citada, Melo discutia a questão da competência vinculando-a ao compromisso 

político. Era uma época de certa volta, de uma re-visita dos pesquisadores à 



 

perspectiva marxista, agora com finalidade de superar o intenso mal-estar advindo 

das teorias Crítico-Reprodutivistas (Saviani, 1984), divulgadas no Brasil no final dos 

anos 70 do século XX.16 

Então, o cuidado de Melo em apontar vínculos do particular (escola) com 

sociedade, expressa a sua atenção à abordagem marxista (a categoria da dialética), 

sem, contudo deixar de afirmar a importância da técnica, aspecto de pouco apreço 

nas teorias crítico-reprodutivistas. 

A abordagem de Melo, contém o que Libâneo dizia sobre Pedagogia e 

Didática, ou seja, opção de direção para a educação e opção de sentido 

especificamente para o ensino, fornecida pela didática. Contudo, Melo não se apega 

diretamente às contribuições da teoria da educação à pedagogia, nem à teoria do 

ensino, a didática, como o faz Libâneo.  

O momento político vivenciado por Melo, com forte influência em seu 

trabalho, foi estabelecido tendo como pano de fundo, a luta pela redemocratização 

do país e o clamor por uma sociedade mais igualitária, tendo como pauta 

reivindicatória no campo educacional o rompimento com o ideário ideológico 

hegemônico implantado pelos militares gestores do regime político de exceção e 

referendados pela elite econômica e política que orbitava, naquele momento 

histórico, as esferas superiores do poder e também o rompimento com uma escola 

ideologizada, promotora de uma falsa igualdade social à medida que introduz na 

sociedade a percepção de que garante a todos as mesmas oportunidades de 

ascensão individual.17  

                                            
16 As teorias Crítico-Reprodutivistas formulavam a partir da sociologia, a concepção de educação 
apoiada em um projeto histórico. Discutia as relações entre educação e sociedade em seu 
desenvolvimento; que tipo de homem se quer formar; os fins da educação, entre outros aspectos. 
Fundamentou no Brasil, a Pedagogia Histórico-Crítica (Saviani, 1983). Temos como representantes 
da formulação teórica crítico-reprodutivistas: Althusser, Bourdieu e Passeron. 
  A Pedagogia Histórico-Crítica dispensa a apresentação no cenário pedagógico brasileiro. 
Resumiremos aqui as tarefas a que se propõe em relação à educação escolar: “(a) identificação das 
formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente, 
reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo as principais manifestações bem 
como as tendências atuais de transformação; b) conversão do saber objetivo em saber escolar de 
modo a torná-lo assimilável pelos alunos no espaço e tempos escolares; c) provimento dos meios 
necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas 
apreendam o processo de sua produção bem como as tendências de sua transformação” (Saviani, 
1983). 
17 Atualmente, a Profª Guiomar Namo de Melo é diretora executiva da Fundação Victor Civita e 
consultora de vários organismos internacionais. Está ligada institucionalmente ao PSDB (Partido da 
Social Democracia Brasileira) como consultora das políticas educacionais do partido.  



 

Nos anos 90 do século XX, a formação inicial e continuada de professores 

a partir das competências profissionais, se configurou numa importante demanda.  

Pimenta (1999) contribuindo para o desenvolvimento do debate acerca da 

formação de professores, não utiliza o termo competência, ao situar a problemática 

da ação docente. Seus esforços investigativos culminaram no conceito de “saberes”, 

estabelecidos em três dimensões: os saberes da docência – a experiência; os 

saberes da docência – o conhecimento; os saberes da docência – saberes 

pedagógicos, sendo esses os saberes necessários à docência.  

Neles estão contempladas as vivências pessoais e relacionais dos 

docentes, os saberes que fazem parte das áreas especificas e os saberes exigidos 

para ensinar. Vejamos a própria fala da autora:  

 

[...] Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição 
ao processo de humanização dos alunos historicamente situados, espera-se 
da licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, 
atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo 
seus saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o 
ensino como prática social lhe coloca no cotidiano. Espera-se, pois, que 
mobilize os conhecimentos da teoria da educação e da didática necessários 
à compreensão do ensino como realidade social, e que desenvolva neles a 
capacidade de investigar a própria atividade para, a partir dela, construírem 
e transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num processo contínuo 
de construção de suas identidades como professores (PIMENTA, 1999, 
p.19).    

 

Pimenta, não utiliza o termo competência. Opta pelo conceito de saberes. 

Estabelece este conceito centrado na natureza própria do trabalho docente, que é o 

ensino. Nesse sentido, a autora argumenta, que o papel dos cursos de licenciatura é 

desenvolver nos futuros professores os conhecimentos e habilidades, atitudes e 

valores que lhes possibilitem de forma contínua construírem seus saberes 

profissionais a partir das necessidades e desafios que o ensino como pratica social 

apresenta-se no cotidiano da sala de aula. Essa posição da autora decorre do 

entendimento de que a concepção de saberes atribui maior autonomia ao professor. 

Afirmar que o professor constrói saberes se opõe à perspectiva tecnicista que o 

entendimento de competência às vezes pode afirmar.  

Já Rios (2002), a partir da filosofia, estabelece o conceito de competência 

docente em quatro dimensões: dimensão técnica, dimensão estética, dimensão 

política, dimensão ética, todas intimamente interligadas num movimento de 

totalidade. 



 

 

[...] A idéia de considerar a competência como uma totalidade não implica 
uma cristalização ou o enrijecimento num modelo, mas indica a 
impossibilidade de se mencionar uma competência parcial, representada 
apenas por alguma de suas dimensões. Um exemplo pode auxiliar o 
entendimento do que afirmo: para dizer que um professor é competente, 
devo levar em conta a dimensão técnica – ele deve ter domínio dos 
conteúdos de sua área específica de conhecimento e de recursos para 
socializar esse conhecimento: a dimensão estética – ele deve ter um 
movimento de compreensão, que articula o intelectual e o afetivo; a 
dimensão política – ele deve definir finalidades para sua ação e 
comprometer-se em caminhar para alcançá-las; e a ética, elemento 
mediador – ele deve assumir continuamente uma atitude crítica, que indaga 
sobre o fundamento e o sentido da definição dos conteúdos, dos métodos, 
dos objetivos, tendo como referência a afirmação dos direitos, do bem 
comum (RIOS, 2002, pp.167-168).    

 

No entendimento de Rios, não é possível qualificar de competente o 

professor que apenas conhece bem o que precisa ensinar, ou o que domina bem 

alguns recursos técnicos, ou que usa sensibilidade para trabalhar as relações 

pessoais, ou que tem um engajamento político, como por exemplo, o professor 

militante do sindicato de sua categoria profissional.  

A autora, não faz referência às competências técnica, estética, política e 

ética, em si. Não se trata de quatro competências isoladas entre si, mas de quatro 

componentes de uma competência. O conjunto de propriedades, de dimensões 

técnica, estética, ética e política, é que define competência. 

Então, o professor competente para Rios, possui as seguintes 

características:  

 

• Dimensão técnica  – o professor deve ter domínio dos 

conteúdos de sua área específica de conhecimento e de 

recursos para socializar esse conhecimento:  

• Dimensão estética  – o professor deve ter um movimento de 

compreensão, que articula o intelectual e o afetivo;  

• Dimensão política  – o professor deve definir finalidades para 

sua ação e comprometer-se em caminhar para alcançá-las;  

• Dimensão ética , o elemento mediador – o professor deve 

assumir continuamente uma atitude crítica, que indaga sobre o 

fundamento e o sentido da definição dos conteúdos, dos 



 

métodos, dos objetivos, tendo como referência a afirmação dos 

direitos, do bem comum dos seus alunos.  

 

RIOS (2002) ao tratar a problemática da competência, aproxima-se de 

MELO (1982), pois ambas estabelecem um elevado grau de importância para as 

dimensões técnica e política na ação competente do professor; bem como a 

dimensão ética, como sendo elemento mediador fundamental para o exercício 

profissional docente. Contudo, observamos a presença da dimensão estética na 

contribuição de Rios, que diz respeito à presença da sensibilidade e sua orientação 

numa perspectiva criadora. Ou seja, o professor deve ter um movimento de 

compreensão, que articula o intelectual e o afetivo. MELO (1982), não toca nesta 

questão.  

Também podemos observar que RIOS (2002), ao apresentar as quatro 

dimensões (técnica, estética política e ética) da competência profissional do 

professor, são perfeitamente compatíveis com as reflexões de PIMENTA (1999) 

sobre o papel dos cursos de licenciatura na formação do professor, no 

desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores nos futuros 

professores.  

Como vimos anteriormente, PIMENTA (1999) afirma que os cursos de 

licenciatura devem possibilitar aos futuros docentes de forma contínua, a construção 

de seus saberes profissionais a partir das necessidades e desafios que o ensino 

como prática social apresenta no cotidiano da sala de aula. Podemos afirmar que as 

quatro dimensões técnica, estética política e ética, apresentadas por Rios (2002) 

como componentes da competência, são imprescindíveis para a construção dos 

saberes profissionais.  

Ao estabelecer o conjunto de dimensões: técnica, estética, ética e política, 

que compõem o conceito de competência, a autora conclui que não há rol de 

competências que dará conta da complexibilidade da formação e da prática do 

professor (RIOS, 2002). 

Nesse sentido, a autora define competência como “conjunto de saberes e 

fazeres de boa qualidade. (...) A competência guarda o sentido de saber fazer bem o 

dever”. Na verdade, ela se refere sempre a um fazer que requer um conjunto de 

saberes e implica um posicionamento diante daquilo que se apresenta como 

desejável e necessário. “É importante considerar-se o saber, o fazer e o dever (...) A 



 

competência se revela na ação – é na prática do profissional que se mostram suas 

capacidades, que se exercitam suas possibilidades, que se atualizam suas 

potencialidades”. É no fazer que se revela o domínio dos saberes e o compromisso 

com o que é necessário concretamente e que se qualifica como bom – por que e 

para quem. Assim, a dimensão técnica é o suporte da ação competente (RIOS, 

2001, p. 88).  

A contribuição de GUIMARÃES (2004) para o entendimento da 

problemática da competência profissional do professor é, de apresentar o conceito 

de competência profissional com íntima ligação com as necessidades da ação 

docente.  

   

[...] No movimento de ressignificação da formação e da profissionalização 
docente iniciado no Brasil em meados de 1990, competência tem sido 
compreendida, de maneira geral, como a capacidade de o professor 
mobilizar e articular conhecimentos e meios, no contexto de certa 
imprevisibilidade que marca a atuação pedagógica, para que o aluno 
aprenda de maneira significativa. Esse entendimento destaca a construção, 
pelo professor, de saberes que não prescindem da formação teórica, mas 
não são deduzidos diretamente dela. O professor constrói conhecimentos 
para conduzir adequadamente a aprendizagem do aluno. Esse 
entendimento é bem diferente da proposta do estabelecimento de 
competências (agora no plural) profissionais a priori que mais parece 
propiciar: o reducionismo da formação; a possibilidade de culpar o 
professor; a individualização do sucesso ou do insucesso tanto do professor 
quanto da aprendizagem do aluno; a tendência de abandono do professor à 
própria sorte, nas mãos do Estado, de que a efetiva melhoria de sua 
formação, atuação e profissionalização (GUIMARÃES, 2004, p.89). 

  

O conceito de competência desenvolvido por GUIMARÃES, 

aparentemente não diverge do conceito traduzido pelo governo federal na 

perspectiva oficial. Contudo o governo, de maneira pouco coerente, traduziu este 

conceito de forma prolixa em um rol de competências que individualiza a ação, a 

formação e a profissionalização do professor. Já Guimarães, não estabelece uma 

lista de competências em referência à competência profissional do professor. Para o 

autor, o professor competente é o profissional que em sua ação docente deve 

construir conhecimentos com a finalidade de conduzir adequadamente a 

aprendizagem dos seus alunos. 

A contribuição de Libâneo, para o entendimento dos diversos discursos 

sobre a competência profissional do professor, está em desenvolver o conceito de 

competência a partir da profissionalidade do professor.   



 

O entendimento de profissionalidade é traduzido por LIBÂNEO (2004), 

como o conjunto de requisitos profissionais que torna alguém um professor. Esses 

requisitos são adquiridos durante a formação inicial, que visa proporcionar os 

conhecimentos, as habilidades e as atitudes para levar adiante o processo de ensino 

e aprendizagem nas escolas, portanto, competência é um dos componentes 

fundamentais da profissionalidade docente. 

Esse também é o entendimento de CONTRERAS (2002), que aponta a 

competência profissional como um elemento básico para a profissionalidade dos 

professores.  

Nesse sentido, CONTRERAS (2002), estabelece que a competência 

profissional se refere não apenas ao capital de conhecimento disponível, mas 

também aos recursos intelectuais de que se dispõe com objetivo de tornar possível a 

ampliação e desenvolvimento desse conhecimento profissional, sua flexibilidade e 

profundidade, em direção à autonomia profissional do professor.  

Libâneo, ao precisar que competência é um dos componentes 

fundamentais da profissionalidade docente, vai além no entendimento de 

competência profissional expressos nos documentos oficiais, como a simples 

capacidade de mobilizar múltiplos recursos para a resolução de problemas no 

trabalho, à medida que ressalta que não basta aos futuros professores desenvolver 

saberes e competências para se saírem bem nas aulas, é necessário que saibam 

como e por que são tomadas certas decisões no âmbito do sistema de ensino.  

Na expressão de LIBÂNEO, os professores: 

 

[...] precisam aprender a conhecer e analisar os contextos sociais e 
institucionais em que exercem sua profissão e, ao mesmo tempo, adquirir 
competências para sua ação transformadora no seu local de trabalho. Essas 
são condições indispensáveis para que os sujeitos – professores não sejam 
tutelados pelas decisões externas (2004, p.15).  

 

Assim, o autor, faz uma crítica indireta ao processo de certificação de 

competências, por tratar-se de uma estratégia de regulação e tutela do estado, ou 

seja, o aumento do controle estatal sobre a profissão docente; o reducionismo da 

formação a aspectos prescritivos; o pragmatismo da formação; a possibilidade de 

culpabilização do professor para um possível fracasso escolar; individualização do 

sucesso e insucesso tanto do professor, quanto da aprendizagem do aluno. 



 

Superando esse quadro, LIBÂNEO (2004), propõe o seguinte 

entendimento para o conceito de competência profissional: 

 

[...] entendemos competência como o uso de conhecimentos e capacidades 
para fazer um trabalho, lidar com uma situação ou resolver problemas. Um 
mecânico de automóveis, um engenheiro, um médico precisam ter e 
desenvolver competências para realizar seu trabalho, para isso, precisam 
dispor de certos conhecimentos, de certas capacidades físicas e mentais 
(raciocínio, análise e síntese, expressão verbal, atenção, psicomotricidade, 
etc.) e das habilidades correspondentes de modo que, frente a uma 
situação do cotidiano ou da profissão, coloque todas essas “disposições 
internas” em ação para resolvê-las com êxito. A competência está ligada, 
portanto, a um modo adequado e correto de pôr em ação conhecimentos, 
instrumentos, materiais, supondo-se o domínio desses conhecimentos, 
capacidades, habilidades, instrumentos (LIBÂNEO, 2004, p. 83-84). 

 

Então, o desenvolvimento das competências profissionais do professor 

deve extrapolar os estreitos limites do professor como profissional unicamente 

preparado para ensinar. Sem dúvida a principal atividade do professor é ensinar, 

saber ministrar aulas com qualidade, saber comunicar-se com os alunos. Contudo, 

as atuais demandas da profissão exigem do professor trabalhar em equipe, trabalhar 

coletivamente com os demais membros da equipe pedagógica e gestora da escola, 

contribuindo assim para a organização e gestão democrática do trabalho escolar.  

Nesse sentido, a competência produz instrumentalidades cognitivas e operacionais 

para a transformação da realidade social (LIBÂNEO, 2004, p.87). 

As relações de competências profissionais indicadas por Libâneo e 

reproduzidas abaixo ajudam a compreender as qualidades e capacidades exigidas 

hoje para formação profissional de professores, tendo como referenciais as atuais 

demandas da profissão docente.  

 

1. É especialista no conteúdo que ensina e nos processos investigativos da 
matéria, e é portador de uma razoável cultura geral; 
2. Sabe associar a aquisição de conceitos científicos ao desenvolvimento 
dos processos de pensamento; 
3. Domina razoavelmente métodos e procedimentos de ensino, com 
destaque a procedimentos de pesquisa e a exercícios do pensar centrados 
em problemas; 
4. Conhece o mundo do trabalho e os requisitos atuais de exercício 
profissional; 
5. Desenvolve visão crítica em relação aos conteúdos da matéria 
(contextualização) e ao seu papel social enquanto intelectual; 
6. Sabe lidar com as tecnologias da informação e comunicação, tanto no 
que se refere aos conteúdos quanto ao seu manejo; 
7. Conhece e sabe aplicar modalidades e instrumentos de avaliação da 
organização escolar e da aprendizagem; 



 

8. Sabe lidar com as várias formas culturais que perpassam a escola e a 
sala de aula, e com a diversidade social e cultural, para conhecer melhor a 
prática do aluno e sua relação com o saber; 
9. Sabe articular, na atividade docente, as dimensões cognitivas, social, 
cultural e afetiva, visando ajudar os alunos a construírem sua subjetividade; 
10. Domina procedimentos de trabalho interativo e desenvolve capacidade 
comunicativa (comunicar-se e relacionar-se com as pessoas, assumir a aula 
como um processo comunicacional); 
11. É capaz de participar de forma produtiva de um grupo de trabalho ou de 
discussão, bem como atuar em equipe em atividades de pesquisa, 
interdisciplinares e organizativas; 
12. Ajuda os alunos a pensar e agir em relação a valores e atitudes 
(LIBÂNEO, 2004, pp.87-88).    

  

O rol de doze competências, apresentado por Libâneo, difere do que é 

apresentado pelos documentos oficias. Libâneo estabelece diretrizes especificas 

com o objetivo da construção da profissionalidade docente. 

Já os documentos oficias (Resolução CNE/CP 01, de 18/02/2002), 

estabelecem seis competências de forma genérica e imprecisa, como: 

 

• Comprometimento com os valores inspiradores da sociedade 

democrática; 

• Compreensão do papel social da escola; 

• Domínio dos conteúdos a serem socializados, aos seus 

significados em diferentes contextos e sua articulação 

interdisciplinar; 

• Domínio do conhecimento pedagógico; 

• Conhecimento de processo de investigação que possibilite o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica; 

• Gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional.   

   

A noção de competência carrega muitos sentidos conforme os campos 

profissionais e os interesses envolvidos. No campo educacional, é um termo 

complexo, sendo objeto de esforços investigativos por parte de intelectuais 

signatários da perspectiva sócio-histórica, que o correlaciona com os 

desdobramentos que a educação brasileira vem assumindo no neoliberalismo. Não 

sem razão, se a noção de competência for aquela de orientação tecnicista que 

atribui ao professor funções meramente instrumentais e técnicas. Libâneo critica 

essa tendência cuja idéia de professor é simplesmente de um bom executor, “um 



 

técnico eficiente que tenha o domínio da prática para obter resultados imediatos, 

resolver problemas, adaptar-se a um trabalho, ou seja, um fazedor não pensante” 

(LIBÂNEO, 2001, p. 277).  

Na formação de professores, tanto a perspectiva oficial, quanto a 

pedagógico-didática destacam o vinculo da teoria e prática, quando se referem à 

competência. Percebe-se, claramente, uma preocupação no direcionamento da 

atuação do sujeito professor. Há nestas duas abordagens uma intencionalidade, 

uma direção de sentido para a ação do sujeito. Nesse sentido, podemos afirmar que 

são perspectivas propositivas, assertivas. Diferem, especificamente sob esse 

aspecto, da perspectiva sócio-histórica. 

Ao que nos parece, qualquer propósito de formação de professores está 

ligado a dois vetores totalmente interligados, dos quais não se pode fugir. Um deles 

é que a formação vincula-se a determinadas concepções. O outro é que não se 

pode formar um profissional, especificamente o professor, sem a pretensão de que 

ele desenvolva competências. Dissemos, “especificamente professor” porque este é 

um profissional que atua num limiar de trabalho prático-intelectual e com grande 

conotação ética. Trabalho prático uma vez que o professor, no burburinho da sala de 

aula, ao longo do período de um ano letivo, tem de estar constantemente tomando 

decisões, pensando maneiras (na expressão de GUIMARÃES, 2004 – arranjando 

maneiras) para que os alunos aprendam, além das obrigações constantes com os 

aspectos burocráticos da profissão. Trabalho intelectual porque efetivamente lida 

com a mediação entre o conhecimento e o aluno; atua na interação com o processo 

de aprender dos alunos; dimensão ética porque lida, nos limites de suas 

possibilidades, com o destino social dos alunos.  

É por isso que Guimarães, apropriadamente afirma que “o professor 

ensina não só o que ele sabe, mas também o que ele é” (GUIMARÃES, 2005). Ou, 

conforme o mesmo autor, a forma de atuar, os valores do professor são também 

conteúdo da aprendizagem dos alunos. É por isto que tanto a formação quanto a 

atuação do professor se caracterizam como um campo da realidade humana em que 

aqueles dois vetores – conceitual e prático, se apresentam muito evidentes. 

Este mesmo contexto teórico-prático e axiológico posto acima, em 

referência à atuação do professor, exemplifica com muita clareza o que dizíamos, a 

partir de Libâneo, sobre o fenômeno pedagógico e o didático enquanto expressão de 



 

sentidos, de opção no que se refere à questão política, epistemológica, técnica e 

axiológica da pratica docente.  

Uma proposta pedagógico-didática significa, em ultima instância, a 

pretensão de explicar os rumos e as buscas de formas sempre mais acertadas para 

a formação humana. Tudo isto pode se resumir na explicação de concepções, busca 

de meios para se formar competência, ou se quisermos, competências profissionais. 

A questão é o que se entende por elas, a sua finalidade e qual homem, qual 

sociedade se quer formar a partir delas. 

Assim, o propósito de pautar ou sugerir que a formação de professores se 

dê na perspectivas do desenvolvimento de competências está ligado a diferentes 

concepções de profissionais a serem formados. Isto, por sua vez, não se desvincula 

de concepções de homem e sociedade, como foi dito. 

Tanto a concepção oficial quanto a pedagógico-didática são concepções 

que assumem a inviabilidade da formação docente descolada da perspectiva da 

competência profissional. Nesse sentido, são perspectivas propositvas, assertivas 

em relação ao profissional que se quer formar. A partir de uma concepção de 

sociedade e de homem propõem a formação de um profissional competente. 

Tomando-se os autores utilizados aqui para caracterização da perspectiva 

pedagógico-didática, constata-se algumas diferenças entre eles. 

Melo (1982) aborda basicamente a questão do preparo, a questão da 

formação teórica. Não evidencia preocupações mais explicitas com as questões da 

prática. Tem o grande mérito de enfrentar o fio da navalha (ainda mais se 

consideramos a época em que entabulou tal discussão), da discussão da antinomia 

técnica/política, competência técnica e compromisso político. Afirma com segurança 

a importância da dimensão técnica, mais especificamente, o preparo técnico 

vinculado ao compromisso político. Sem o primeiro o segundo não se realiza, na 

expressão da própria autora. 

PIMENTA (1999), não utiliza o termo competência, mas sim saberes. A 

autora argumenta que o papel dos cursos de licenciatura é desenvolver nos futuros 

professores os conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem 

de forma contínua construírem seus saberes profissionais a partir das necessidades 

e desafios que o ensino como prática social apresenta-se no cotidiano da sala de 

aula. 



 

Rios aborda a questão das competências profissionais a partir da filosofia. 

Sem negar o que Melo e o que os outros autores desta perspectiva afirmam, posta-

se totalmente contra o estabelecimento de um rol de competências para a formação 

do professor. Dizia a autora: “não há rol de competências que darão conta da 

complexibilidade da formação e da pratica do educador, do docente” (RIOS, 2002, p. 

169). 

Libâneo é o único dos autores aqui arrolados para essa perspectiva que 

assume o estabelecimento de um rol de competências para o professor. Tais 

competências, agora citadas resumidamente, são as seguintes: 

 

• É especialista no conteúdo que ensina, domina razoavelmente métodos e 

procedimentos de ensino; 

• Conhece o mundo do trabalho e os requisitos atuais de exercício profissional, 

sabe lidar com as tecnologias da informação e comunicação; 

• Conhece as questões relativas à avaliação, organização escolar e 

aprendizagem; 

• Sabe lidar com as várias formas culturais que perpassam a escola e a sala de 

aula; 

• Sabe articular, na atividade docente, as dimensões cognitivas, social, cultural 

e afetiva; 

• Domina procedimentos de trabalho interativo; 

• É capaz de participar de forma produtiva de um grupo de trabalho ou de 

discussão; 

• Ajuda os alunos a pensar e agir em relação a valores e atitudes  

 

O rol de competências apresentadas por Libâneo, exigidas para a 

formação profissional de professores e atuação docente, difere do rol de 

competências apresentadas pelos documentos oficias. Libâneo estabelece diretrizes 

especificas com o objetivo da construção da profissionalidade docente, tendo como 

foco sua ação, e os interesses e necessidades de seus alunos.  

Já os documentos oficias (Resolução CNE/CP 01, de 18/02/2002) 

estabelecem seis competências de forma genérica e imprecisa, pois não 

estabelecem um vínculo direto para a aquisição da profissionalidade do professor, 



 

ou seja, estabelecem marcos regulatórios fora do ofício docente, e  tampouco 

aponta que a ação docente deve estar totalmente vinculada aos interesses e 

necessidades da parte mais interessada do processo, ou seja, os alunos. 

Os autores apresentados com a finalidade de caracterizar a perspectiva 

pedagógica-didática de competência (MELO, PIMENTA, RIOS, GUIMARÃES e 

LIBÂNEO) têm em comum:  

 

• Pressupostos conceptuais subjacentes à aceitação da ênfase da formação 

com base em competência. Entendendo conceptuais, de concepção, não de 

conceituação ou de conceito; 

• Defendem a improcedência de uma formação de professores sem a atenção 

à competência (mesmo que às vezes se refiram a saberes, como o faz 

Pimenta); 

• Explicitam e implicitamente defendem que a formação do professor deve se 

dar na perspectiva de uma sociedade mais democrática, mais justa e mais 

igualitária. E, nesse processo, a escola e o professor, diga-se competente, 

têm um importante papel, mesmo que não de tábua de salvação. 

 

Os pontos em que os autores se diferenciam, está no estabelecimento de 

um rol de competências específicas para a formação do professor.  

LIBÂNEO (2004), propositivamente apresenta um rol de competências, já 

RIOS e GUIMARÃES contestam essa tendência. Para Rios, não há rol de 

competências que darão conta da complexibilidade da formação e da prática do 

professor. Guimarães argumenta que o professor competente é o profissional que 

em sua ação docente deve construir conhecimentos com a finalidade de conduzir 

adequadamente a aprendizagem dos seus alunos. 

Ao que parece, não há como se aceitar que a formação de professor 

tenha de acontecer com ênfase na competência profissional, nos termos postos 

anteriormente, sem dizer de quais competências se está falando. A questão parece 

ser a amplitude, ou se quisermos, a maior ou menor estreiteza, especificamente 

dessas competências e o que se vai fazer com elas. 

Para esses autores, de maneira mais explicita Libâneo, o estabelecimento 

de competências serve como marco, como balizadores não estáticos, constituídos 

no processo histórico, como diretrizes para a qualidade da formação do professor. 



 

Já para a perspectiva oficial o estabelecimento de competências se 

vincula muito diretamente à institucionalização de formas bem fechadas de avaliar o 

professor. Não é difícil perceber-se aí um retorno tardio ao tecnicismo, monitorado 

por diretrizes emanadas de organismos internacionais (BANCO MUNDIAL, FMI). 

Este propósito se manifesta como um contra-senso, com a propalada autonomia e 

descentralização recorrentemente explicitas nos documentos oficiais.  

Não há necessidade de muita discussão sobre o papel nuclear da escola: 

é ensinar e educar para que os alunos aprendam coisas de forma duradoura. Para 

isso exige do professor, em sua atividade profissional, que saiba organizar 

aprendizagens, para o que se requer o domínio dos recursos cognitivos e 

operacionais que asseguram uma intervenção eficaz, um saber-fazer bem. Podemos 

inferir que isto é a materialização do conceito assertivo de competência. 

As instituições formadoras e os responsáveis pela organização curricular 

dos cursos de formação de professores precisam enfrentar a discussão sobre as 

competências, encaminhando-a numa perspectiva pedagógico-didática, propositiva, 

ampliada, utilizada em favor das ações requeridas para o exercício da profissão de 

professor. Nesse sentido, um professor será tanto mais competente quanto mais 

souber imaginar, refletir, articular as condições que possibilitem aos seus alunos 

aprender melhor, aprender significativamente, de forma mais duradoura, de modo a 

se constituírem como sujeitos, ou melhor, cidadãos pensantes e críticos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O objetivo de uma dissertação é sistematizar um conhecimento produzido. 

É demonstrar o aprofundamento da compreensão por meio da reelaboração e 

problematização do tema investigado.  

Nesse sentido e com esse espírito, empreendemos esforços nesta 

pesquisa com a finalidade de produzirmos uma reflexão crítica, mostrando posições 

claras, através da apreensão do conhecimento novo, não que o novo seja original no 

meio acadêmico, mas sim inovador em sua abordagem e desenvolvimento. 

Assim, a investigação objetivou fazer um estudo analítico da concepção 

de competência presente nos discursos oficial, sócio-histórico e pedagógico-didático, 

presente na formação inicial dos professores brasileiros, na tentativa de 

compreender os condicionantes que levaram essa concepção a ser adotada como 

norteadora do processo formativo dos professores, e a ser entendida pelos teóricos 

e governos que a defendem, como uma resposta aos atuais desafios postos aos 

professores, assim como para todos os trabalhadores, pelo contexto sócio-político-

econômico vivenciado pelos paises capitalistas. 

Para a consecução deste objetivo realizou-se pesquisa bibliográfica e 

documental no intuito de constituir uma compreensão teórica sobre os conceitos de 

competência, a partir da literatura já produzida sobre este tema e dos documentos 

oficiais que norteiam a organização dos cursos de formação dos professores, 

configurada principalmente nas diretrizes oficiais. 

Tomando-se como referência as questões norteadoras do estudo, 

apresentadas na introdução, que versam sobre os condicionantes sócio-político- 

econômico que deslocaram para a educação a lógica das competências; a 

concepção atualmente adotada pela política de formação inicial de professores, 

assim como o significado das competências adotados pelas perspectivas oficial, 

sócio-histórica e pedagógico-didática, permitiram o delineamento das conclusões 

apresentadas a seguir. 



 

A análise crítica dos determinantes sócio-político-econômicos partiu do 

referencial que defende que parte das grandes transformações ocorridas na 

sociedade atual se deve à reconfiguração do sistema capitalista na tentativa de 

contornar a sua crise estrutural. O processo de reestruturação produtiva, entendido 

como uma dessas transformações, trouxe sérias conseqüências para a classe 

trabalhadora.  

Uma dessas conseqüências foi o desmantelamento de seus direitos 

trabalhistas e precarização dos empregos, além do mais grave problema, o 

desemprego estrutural. Nesse contexto, a noção de competência desloca a noção 

de qualificação, norteadora da formação dos trabalhadores no mundo da produção 

fordista/taylorista e que possui um conceito multidimensional. 

Constatou-se que a defesa da noção de competência como norteadora da 

relação entre trabalho e educação, a partir dos estudos de Ramos (2002), cosntitui a 

negação das dimensões mais sociais (conceitual e social) da qualificação e a 

afirmação de sua dimensão mais individual (experimental).  

Essa constatação permite concluir que o modelo de competência adotado 

pela perspectiva oficial, materializado nas políticas publicas, é de caráter restritivo e 

instrumental, e possui uma clara orientação individualista e pragmática, à medida 

que as competências são tomadas como um atributo pessoal dos trabalhadores, o 

que configura a valorização da dimensão experimental da qualificação ou a 

supervalorização dos saberes do trabalhador.  

A transposição da noção de competência do mundo do trabalho para a 

educação foi analisada a partir da criação da agenda internacional proposta pelos 

organismos multilaterais, em 1990, na “Conferencia Mundial de Educação para 

Todos”. Observou-se, porém, que a noção de competência na educação não é nova, 

mas desde os anos 60 ela aparece associada à pedagogia por objetivos, apesar de 

subordinada a esta. 

No entanto, é possível concluir que o significado da noção de 

competência utilizada nos anos 70 e a que vem sendo propalada desde os anos 90, 

foi modificada em função do contexto que a demanda. No taylorismo/fordismo e no 

âmbito das abordagens filiadas à pedagogia por objetivos, ela possuía uma 

significação estritamente comportamental traduzida na posse do saber-fazer 

(conhecimento técnico). E no atual modelo toyotista, filiada às correntes psicológicas 

cognitivistas, a concepção de competência passa a ser entendida como um 



 

mecanismo subjetivo que mobiliza as diversas áreas do conhecimento (técnico, 

tácito, teórico, etc.). 

Nessa discussão, observou-se que a noção de competência na 

perspectiva oficial e atualmente hegemônica inspira-se numa concepção de 

conhecimento imediato e superficial, em que o olhar do sujeito pode ser considerado 

como único critério de verdade.  

Nesse sentido, a noção de competência instaura o subjetivismo e o 

relativismo, o que tem grande importância para o capital e as relações sociais no 

mundo do trabalho, ou seja, à medida que o trabalhador (também o professor), não 

tendo uma visão de sua realidade social em que sua condição de explorado é vital 

para a manutenção da sociedade capitalista, é desmobilizado politicamente. Uma 

vez que a noção de competência veiculada pela perspectiva oficial suprime a 

consciência crítica do professor, este se torna presa fácil para os grandes planos de 

recomposição do capitalismo em sua crise estrutural. 

Apreendemos, a partir dos estudos de RAMOS (2002), que a noção 

hegemônica de competência estabelecida na educação brasileira, nesta pesquisa 

tratada metodologicamente de perspectiva oficial, tem sido tratada de forma 

sistemática por Philippe PERRENOUD (1999; 2000). 

A perspectiva oficial, atualmente hegemônica, ao tomar a noção de 

competências como concepção nuclear para orientar a formação profissional dos 

educadores, é materializada nas diretrizes e referencias curriculares para a 

formação de professores. 

As referências e diretrizes em questão mostram seu vínculo com um 

determinado projeto societário que, conforme a visão de vários autores (Frigotto, 

2001; Küenzer, 2000; Shiroma, 2000), em nome da globalização, ajusta as questões 

educacionais às regras da mercantilização, com toda exclusão que tal escolha 

produz.  

Neste sentido, KUENZER (2000) considera que, embora não ocorra a 

ninguém educar para a incompetência, é preciso reconhecer neste conceito o 

significado que o mesmo adquire no interior das novas demandas do mundo do 

trabalho. Recorrendo a Tanguy e Roupé, a autora identificou a competência, nestes 

termos, vinculada à capacidade para resolver um problema em uma situação dada, o 

que implica numa ação mensurável através da aferição dos seus resultados 

imediatos.  



 

O forte apelo ao conceito de competência que está posto nos documentos 

oficiais e que deverão nortear o ensino nas próximas décadas e conseqüentemente 

a formação de professores, vincula-se a uma concepção produtivista e pragmática 

onde a educação é confundida com informação e instrução, distanciando-se do seu 

significado mais amplo de humanização e formação. 

Contraditoriamente, o Governo Federal do Presidente Lula ou “a 

esperança venceu o medo”, rompeu com as reivindicações históricas dos 

professores e com o ideário de sociedade e de educação dos militantes históricos 

das esquerdas brasileiras, assumindo integralmente a lógica hegemônica das 

competências no campo educacional, com o indicativo de continuidade da política 

educacional com a proposta de avaliação e certificação de competências.  

Mesmo que hoje esta proposta esteja colocada em quarentena, sem 

dúvida ela é um indicativo de continuidade e não de transformação na educação 

brasileira. 

A nova concepção de ensino, centrada na prática, no saber-fazer e na 

construção de competências, na perspectiva oficial, hoje hegemônica, atribui ao 

conhecimento o papel de mero instrumento para a construção de competências.  

A perspectiva contra-hegemônica, defendida pelos signatários da 

perspectiva sócio-histórica estabelecem que o domínio do conhecimento teórico 

deve estar articulado ao desenvolvimento das capacidades cognitivas complexas, o 

que implica que o conhecimento científico-tecnológico e sócio-histórico deve ser a 

base na qual as competências serão construídas, em um processo formativo que 

articule teoria e prática, na dimensão da práxis. 

Nesse sentido, os signatários da perspectiva sócio-histórica, apresentam 

um conceito de competência não propositivo, pois os mesmos, apesar de 

conseguirem grande ressonância no meio acadêmico, limitam-se principalmente em 

apresentar denúncias ao evidenciarem as contradições, os contornos políticos e 

econômicos em que a educação brasileira e o modelo de formação de professores 

vêm se configurando no neoliberalismo, apresentando um contra discurso à 

perspectiva oficial.  

Os signatários da perspectiva sócio-histórica apresentam um 

entendimento não propositivo para competência, a materializar-se apenas no campo 

das possibilidades históricas e teóricas, de uma nova escola, de uma nova educação 

para uma nova sociedade fora do sistema neoliberal. 



 

Já os signatários filiados à perspectiva pedagógico–didática, empenham 

seus esforços intelectuais objetivando produzir um discurso acerca das 

competências profissionais do professor, formulando conhecimentos voltados para a 

melhoria da formação dos profissionais da educação básica. Todos os intelectuais 

utilizados como referência nesta pesquisa com o objetivo de caracterizar o conceito 

de competência profissional do professor na perspectiva pedagógico-didática, 

(MELO, 1982; PIMENTA, 1999; RIOS, 2002; GUIMARÃES, 2004; LIBÂNEO, 2004), 

empenharam esforços em contribuir para a melhoria da qualidade da formação e 

atuação profissional do professor. 

A noção de competência carrega muitos sentidos conforme os campos 

profissionais e os interesses envolvidos. No campo educacional, é um termo 

complexo, sendo objeto de esforços investigativos por parte de intelectuais 

signatários da perspectiva sócio-histórica, que o correlaciona com os 

desdobramentos que a educação brasileira vem tomando no neoliberalismo. Não 

sem razão, se a noção de competência for aquela de orientação tecnicista que 

atribui ao professor funções meramente instrumentais e técnicas materializadas na 

perspectiva oficial.  

Os signatários da perspectiva pedagógico-didática criticam essa 

tendência cuja idéia de professor é de um bom executor, um técnico eficiente que 

tenha o domínio da prática para obter resultados imediatos, resolver problemas, 

adaptar-se a um trabalho, ou seja, um fazedor não pensante bem apropriado ao 

sistema neoliberal. 

Os signatários da perspectiva pedagógico-didática propõem um conceito 

mais ampliado de competência, assertivo, propositivo, decorrente de uma orientação 

“prática” na formação de professores em que o termo “prático” opõe-se ao “técnico”.  

Nesse sentido, esse segmento que compõe o campo denominado de 

perspectiva pedagógico-didática, mantém-se crítico e reflexivo em relação aos 

contextos econômicos e políticos que interferem no trabalho docente, contudo, seus 

fautores empreendem esforços visando a melhoria da qualificação pedagógico-

didática dos professores, propondo assim um conceito assertivo de competência. 

Assim, competência seria definida na perspectiva pedagógico-didática, 

como o conjunto de conhecimentos, modos de fazer e atitudes relacionados com a 

prática docente, pensados e repensados em função de sua adequação para os 



 

objetivos de ensino em situações concretas da escola, da sala de aula, dos alunos. 

Trata-se de uma atividade prática impregnada de um conhecimento reflexivo. 

Não há necessidade de muita discussão sobre o papel nuclear da escola: 

é ensinar e educar para que os alunos aprendam coisas de forma duradoura. Para 

isso exige do professor sua atividade profissional, que consiste em saber organizar 

aprendizagens, para o que se requer o domínio dos recursos cognitivos e 

operacionais que asseguram uma intervenção eficaz, um saber-fazer bem. Podemos 

inferir que isto é a materialização do conceito assertivo de competência. 

As instituições formadoras e os responsáveis pela organização curricular 

dos cursos de formação de professores precisam enfrentar a discussão sobre as 

competências, numa perspectiva pedagógico-didática, assertiva, ampliada, utilizando 

o conceito propositivo de competências em favor das ações requeridas para o 

exercício da profissão de professor.  

Nesse sentido, um professor será tanto mais competente quanto mais 

souber imaginar, refletir, articular as condições que possibilitem aos seus alunos 

aprenderem melhor, aprenderem significativamente, de forma mais duradoura, de 

modo a se constituírem como sujeitos, ou melhor, cidadãos pensantes e críticos.  

Para finalizar as considerações pertinentes às idéias desenvolvidas ao 

longo do trabalho, é importante ressaltar que a noção de competência emerge como 

mais um dos mecanismos de exploração da força de trabalho utilizado pelo capital 

no seu movimento de recomposição frente a sua crise estrutural. Por isso, o 

desvelamento das implicações do seu uso nas relações políticas, econômicas e 

pedagógicas leva à negação do ideário hegemônico de competência presente no 

campo oficial como categoria nuclear da organização curricular dos processos 

formativos dos professores brasileiros. 

Contudo, é preciso investir na formação e no desenvolvimento profissional 

dos professores, pois são eles que lidam com a complexa tarefa de aprimoramento 

da qualidade do trabalho escolar, construindo e utilizando seus saberes, seus 

valores, suas experiências na complexa tarefa de melhorar a qualidade social da 

escolarização. 

O desenvolvimento profissional dos professores é objetivo da perspectiva 

pedagógico-didática, que valoriza sua formação não mais baseada na sua 

racionalidade técnica. A transformação da prática do professor decorre da ampliação 

de sua consciência crítica sobre essa mesma prática. Assim, as transformações das 



 

práticas docentes só se efetivarão se o professor ampliar sua consciência sobre a 

própria prática, o que pressupõe uma sólida formação inicial dos conhecimentos 

teóricos para a efetiva apreensão crítica da realidade, isso sem dúvida é o conceito 

assertivo de competência profissional do professor. 
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