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Resumo: Nossa sociedade vive momentos de grandes mudanças do ponto de vista 
da aprendizagem. Os sistemas de ensino buscam implementar mudanças no seu 
currículo, tendo em vista orientar o processo de ensino-aprendizagem no 
desenvolvimento de competências e habilidades. Somos a sociedade do 
conhecimento e da incerteza, onde não há mais espaço para verdades prontas e 
acabadas. Os professores, por sua vez, se veem diante de vários dilemas que 
desafiam a sua prática educativa. Quais metodologias utilizar, que saberes ou 
competências privilegiar, orientar-se por essa ou aquela concepção de ensino e 
aprendizagem, que competências desenvolver? São questões que desafiam a prática 
docente. Este artigo procura suscitar a discussão sobre competências, apresentando 
diversas e divergentes definições do termo; sua relação com os saberes constituídos 
e desenvolvidos na escola. Cita os saberes necessários à prática docente, na visão 
de Perrenoud. Faz ainda uma reflexão sobre a nossa mentalidade em relação ao 
modelo de educação que orienta a nossa prática educativa, ao despreparo em que 
nos encontramos diante dessas novas demandas educativas e à ideia que temos em 
relação à nossa formação e atualização profissional. A pesquisa é de caráter 
bibliográfico fundamentada em aporte teórico de autores especialistas no tema. Os 
resultados apontam para a necessidade de se dinamizar os espaços da escola de 
maneira criativa, valorizando os saberes de  maneira crítica e reflexiva e que atendam 
às exigências das demandas sociais numa perspectiva de desenvolvimento de 
competências e habilidades.  
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Abstract: Our society lives moments of great changes point of view of the learning. 

Teaching systems looking to implement changes in their curriculum, in order to guide 

the teaching-learning process in the development of skills and abilities. We are a 

society of knowledge and uncertainty, where there isn`t more room for ready and 

finished truths. Teachers, in turn, find themselves faced with several dilemmas that 

challenge their educational practice. What methodologies use, what knowledges or 

skills privilege, to be guided by this or that conception of teaching and learning, what 

skills development? These are questions that challenge the teaching practice. This 

article aims to raise discussions on skills, with various and differing definitions of the 

term; its relationship with the knowledges established and developed at school. He 

cites the knowledges necessary for teaching practice in Perrenoud vision. It is also a 

reflection of our mindset regarding education model that guides our educational 

practice, the lack of preparation we are in the face of these new educational demands 

and the idea we have about our training and professional development. The research 

is based on theoretical bibliographical contribution of expert authors on the subject. 

The results point to the need to streamline the spaces of the school creatively, valuing 

the knowledges of critical and reflective way and that meet the requirements of social 

demands on skills and abilities development perspective. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

   Diante da velocidade das informações e complexidade das inovações, bem 

como, as novas exigências de mercado, produzem uma nova demanda de 

aprendizagem. É natural nos sentirmos atordoados com tantas novidades, sejam elas 

tecnológicas, políticas, econômicas, educativas, científicas, artísticas, culturais, 

sociais, e em geral, não estamos preparados para enfrentá-las ou mesmo aproveitá-

las.   

            Na tentativa de acompanhar as transformações que a sociedade mundial, sob 

o embalo da globalização e do aparato tecnológico, está vivendo, com o surgimento 

de novos paradigmas, os sistemas de ensino brasileiro procuram adequar-se à ordem 

vigente e buscam implementar mudanças no currículo escolar, visando o 



 

 

desenvolvimento de competências e habilidades por parte do discente, ao invés de 

conteúdo conceitual. 

Nesse contexto, os novos espaços de aprendizagem, passam por dificuldades 

para dar conta do que lhes são atribuídos. Qual o papel da Universidade? Preparar 

para o trabalho ou para a vida?  Por sua vez, os profissionais da educação enfrentam 

inúmeros desafios, que envolvem escolhas constantes. Esse ou aquele modelo de 

ensino-aprendizagem? Priorizar conteúdos ou valores? Construir saberes ou 

desenvolver competências? Com tantas variáveis envolvidas, esses dilemas são 

constantes na tarefa educacional.  

O presente artigo tem por objetivo discutir sobre competências, apresentando 

diversas e divergentes definições do termo e sua relação com os saberes constituídos 

histórica e socialmente assim como a aprendizagem e o desenvolvimento de 

competências, que podem ser aprendidas e desenvolvidas na escola. Visa também 

refletir sobre nossa mentalidade em relação à educação, o modelo de educação que 

orienta a nossa prática educativa, bem como sobre o desafio com o qual nos 

deparamos frente a essas novas demandas educativas. 

A pesquisa é bibliográfica com aporte teórico de vários autores especialistas no 

assunto, como: Moretto (2002), Pozo (2004), Perrenoud (2002), Morin (2002) e outros. 

É de caráter descritivo com abordagem qualitativa, fruto das experiências 

pedagógicas, no intuito de refletir e discutir sobre o papel da escola, do educador e 

suas novas demandas educacionais no contexto da sociedade do conhecimento e da 

tecnologia. 

A escolha da temática justifica-se por inúmeras razões. A primeira é fruto do 

interesse pessoal e profissional ao nos deparar com as novas demandas de 

conhecimento que emergem de uma sociedade em constantes mudanças nas quais 

devemos inspirar nossa prática pedagógica. Por outro lado, o assunto ganha relevo 

acadêmico, tendo em vista a ampla discussão sobre os desafios educacionais na 

sociedade da globalização do conhecimento e da informação numa perspectiva de 

construção dos saberes múltiplos por intercâmbio do desenvolvimento das 

competências e das habilidades. Por fim, sua importância social reside nos benefícios 

aos novos sujeitos sociais que são os protagonistas das melhorias educacionais em 

prol da conquista de seus direitos e de seu relevante papel como cidadão crítico e 

reflexivo.   



O referido artigo está dividido em quatro partes. A primeira é a introdução que 

aborda a contextualização temática, o problema de pesquisa e os objetivos. A 

segunda versa sobre os saberes histórica e culturalmente constituídos e transmitidos 

ao longo de sua trajetória, bem como as novas perspectivas de educação. A terceira 

parte discute as concepções de competências e habilidades, estabelecendo um 

contraponto em relação aos saberes numa perspectiva reflexiva. Na quarta, discutem-

se os novos papeis e os novos desafios da escola e dos professores numa visão crítica 

e reflexiva da educação diante das novas demandas de conhecimento na sociedade 

da informação e da tecnologia. Por fim, as considerações finais que se traduzem nos 

desafios que a educação, os professores buscam superar conjuntamente, enfatizando 

a figura do educador nesse processo de mudanças urgentes e emergentes da 

sociedade do conhecimento. 

 

 

2 OS SABERES HISTORICAMENTE CONSTRUÍDOS E TRANSMITIDOS: novas 

perspectivas 

 

   A evolução da sociedade, hoje centrada no conhecimento, aponta para a 

necessidade de se repensar alguns paradigmas educacionais. O processo de ensino-

aprendizagem requer elementos fundamentais de base teórico-metodológica dos 

quais emanam os postulados fundamentais necessários para se direcionar e 

organizar-se o fazer-pedagógico.  

De que adianta as informações se não forem transformadas em 

conhecimentos? O mestre em educação Tiba ( 2005, p. 240), fala que: “Conhecimento 

é a informação aplicada na prática, em todos os ramos da vida, que pode modificar o 

já existente, criar o novo e expandir os limites em todas as dimensões”. Ele adverte 

que essas escolas estão paradas no tempo e não cumprem com o seu papel, não 

apenas de preparar para o mercado de trabalho, antes de tudo para a vida. 

A escola e/ou a Universidade é o lugar, por excelência, de repassar os 

conhecimentos acumulados de geração em geração era condizente em contextos 

sociais de épocas passadas. Hoje, com tantas mudanças sociais e históricas, as 

exigências, tanto do mercado de trabalho como da sociedade em geral, são outras e 

não são compatíveis com aquela formação. De acordo com Moretto: “A sociedade de 

hoje tem outras prioridades e exigências, em que a ação é o elemento chave”. 



 

 

De acordo com Morin (2001 apud Pozo 2004, p. 36) “Conhecer e pensar não 

significa chegar à verdade absolutamente certa, mas sim dialogar com a incerteza”. 

Concordando, Pozo (2004), reforça que muitos conhecimentos atuais deixaram de 

serem verdades absolutas, de serem saberes insubstituíveis e passaram a ser 

incertezas, sendo necessário aprender a conviver com o inesperado.  Diante das 

demandas sociais futuras analisa: 

                                    O sistema educacional não pode formar especificamente para cada 

uma dessas necessidades; porém, pode formar os futuros cidadãos 

para que sejam aprendizes mais flexíveis, eficazes e autônomos, 

dotando-os de estratégias de aprendizagem adequadas, fazendo 

deles pessoas capazes de enfrentar novas e imprevisíveis demandas 

de aprendizagem (POZO e POSTIGO, 2000 apud POZO 2004, p.36). 

  

Nesse sentido, os novos espaços de educação precisam buscar meios viáveis 

e estratégias mais eficientes de ensino que instiguem a curiosidade dos alunos, tendo 

em vista dialogar melhor com eles, viabilizando sua aprendizagem no sentido de 

promover uma educação que responda aos interesses e necessidades do mundo 

moderno e tecnológico. 

 

3 COMPETÊNCIAS: concepções e algumas reflexões. 

 

 A busca por competências tem sido ainda motivo de debate da 

sociedade, evidenciado nos discursos políticos, econômicos, educacionais e nos 

questionamentos, envolvendo diversas áreas do conhecimento que repercutem nos 

ambientes de trabalho na escola, na mídia.  

O Dicionário Aurélio, p. 227) define a palavra como “Qualidades de quem é 

capaz de apreciar e resolver certos assuntos”.  Outros  conceitos estão presentes 

nessa definição: competente é aquele que julga, avalia e pondera; acha a solução e 

decide, depois de examinar e discutir determinada situação, de forma conveniente e 

adequada. É ainda quem tem capacidade resultante de conhecimentos adquiridos. 

Segundo Perrenoud (2002, p. 8) sociólogo suíço, competência em educação é a 

“faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (-saberes, capacidades, 

informações) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Estão 

ligadas a contextos culturais, profissionais e condições sociais”.  



Desenvolver competências e habilidades constitui uma necessidade do mundo 

moderno em virtude das novas exigências de mercado, dos novos cenários e espaços 

educacionais e dos novos paradigmas na construção de saberes múltiplos dos novos 

sujeitos sociais e culturais. 

Ramos (2001), afirma que a pedagogia da competência assume duas 

dimensões: uma psicológica e outra sócio-econômica. A primeira coloca a noção de 

competência sob a ótica das teorias psicológicas da aprendizagem; a segunda noção 

adquire um  significado no âmbito das relações sociais de produção. Na verdade 

competência implica em ações de um saber que se traduz na tomada de decisões, na 

capacidade de avaliar e julgar o que se faz e exerce no intuito de melhorar tais ações.   

Na perspectiva de Moretto (2002), sobre habilidades e competências propõe 

que: 

As habilidades estão associadas ao saber fazer: ação física ou mental 
que indica a capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, 
compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações-
problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são exemplos de 
habilidades. Já as competências são um conjunto de habilidades 
harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam, por exemplo, uma 
função/profissão específica: ser arquiteto, médico ou professor. As 
habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências. 

 

 O referido autor evidencia que as habilidades de uma pessoa dizem respeito 

à capacidade que ela tem de realizar ações físicas e mentais advindas de um 

conhecimento. Já as competências são resultantes do aprimoramento das habilidades 

desenvolvidas.. 

Nessa perspectiva, surge a necessidade de ressignificação das práticas e 

conceitos educacionais com o intuito de superar os modelos educacionais 

disciplinares para um modelo interdisciplinar, visando atender as novas demandas 

educacionais. 

 

4 ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM E PROFESSORES:  novos papeis e novos 

desafios 

 

A educação brasileira tem vivenciado um processo de transformação em 

função do mercado globalizado e do intenso desenvolvimento tecnológico e da 

comunicação que abrange não só o campo técnico, econômico, político, mas também 

o pedagógico, cultural e humano.   



 

 

Gustavo Ioschip (2007, p. 110) diz que o mundo mudou. “No momento em que 

o mercado passa a ser global e não nacional ou estadual e em que a competitividade 

das nações se dá pela produção de bens e serviços de alto valor agregado, o modelo 

educacional brasileiro já não dá mais conta do recado.” Ou seja, esse modelo de 

ensino que temos chegou ao seu esgotamento.  

Mudar o foco para o desenvolvimento de competências e habilidades implica, 

além da mudança de postura da gestão educacional, um trabalho pedagógico 

integrado em que se definam as responsabilidades de cada professor nessa tarefa.  

 Nesse sentido, observa-se que a prática interdisciplinar emerge na composição 

da nova sociedade baseada no conhecimento de modo a quebrar o modelo cultural 

instalado na prática disciplinar de ensino para operar de modo a buscar uma 

aproximação do saber como elo entre as diferentes áreas do conhecimento em seus 

diferentes campos do saber (KOCHHANN, OMELLI, PINTO, 2007). Uma nova prática 

que deve pautar-se na ação do ensino e da aprendizagem que transcenda a proposta 

da disciplinaridade no intuito de buscar atender e articular soluções educacionais em 

um projeto voltado para a construção do conhecimento. 

De acordo com Pozo (2004, p. 36): “Todavia, para mudar as formas de aprender 

dos alunos requer também mudar as formas de ensinar de seus professores.” E para 

isso, acrescenta, é necessária uma mudança de mentalidade.  

O papel do professor seria o de preparar condições viáveis para o 

desenvolvimento de competências, ou seja, não transmitir apenas informações 

isoladas, mas conhecimentos contextualizados. É importante a abordagem dos 

assuntos, o enfoque que se dá aos mesmos, assim como a atitude do professor, que 

ao considerar-se detentor do conteúdo, repassa ao aluno a responsabilidade de 

desenvolver as habilidades.  

Naturalmente, essa mudança de foco atinge também a questão da avaliação, 

se a escola decide trabalhar por competências, fazem-se necessárias novas 

metodologias, como também um redimensionamento na compreensão de avaliação, 

processo inerente ao ser humano.  

O objetivo do ensino de qualquer disciplina deve ultrapassar a mera 

memorização de informações, porque o êxito não está na reprodução, mas na 

capacidade de construir soluções próprias a novos problemas.  



Segundo Perrenoud (2002, p. 10-11) “O principal recurso do professor é a 

postura reflexiva, sua capacidade de observar, de regular, de inovar, de aprender com 

os outros, com os alunos, com a experiência”. Ele especifica algumas capacidades 

necessárias para o professor desenvolver: gerenciar a classe como uma comunidade 

educativa; organizar o trabalho no meio dos mais vastos espaços- tempos de 

formação entre outras habilidades.  

A esse respeito, Moretto (2002, p. 12) ressalta: “Quem não se atualizar vai 

formar pessoas fora do seu tempo”. O autor chama a atenção para a necessidade de 

o professor mudar sua postura em sala de aula, como também sobre a escola atender 

aos anseios do aluno, atualizando não apenas seu currículo profissional, mas, 

sobretudo, redimensionar sua prática pedagógica em função das exigências da 

sociedade do conhecimento, da informação e da tecnologia que refletem no processo 

educativo.  

           É preciso formar indivíduos para o mundo complexo, indivíduos completos, 

orientados por princípios da ética, da sustentabilidade, da flexibilidade, 

responsabilidade social e dos domínios do saber-fazer, do saber-ser, do saber-saber 

e do saber-conviver (DELORS, 1998). 

  Vale ressaltar que a prática reflexiva ocupa o ponto central de conscientização 

do saber fazer, ser e conviver (PERRENOUD, 2002). 

Na visão de Freinet (2004) remete-nos à reflexão sobre o papel do professor 

como provocador da sede. Ou seja, o professor deve estimular o interesse e a 

curiosidade do aluno. Ser o fomentador de sua vontade de aprender e de conhecer as 

coisas e o mundo. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino, orientado na perspectiva para o desenvolvimento de competências, 

conhecimentos, habilidades e atitudes, é o caminho apontado por muitos para a 

mudança de paradigma, tendo em vista um propósito organizado e intencional. 

Desenvolver competências, mas sem se descuidar dos saberes.  

A escola precisa ser preparada para as mudanças e as demandas sociais que 

emergem da sociedade. O que vale agora é o direito que todo cidadão tem de 

aprender e por isso, muitos aspectos precisam ser analisados, discutidos, 



 

 

esclarecidos, por tratar-se de questões complexas, que envolvem o contexto da sala 

de aula, o cotidiano escolar e os sujeitos educativos ali inseridos. 

É preciso considerar o papel da novos espaços educacionais no 

desenvolvimento de competências integradas com os saberes disciplinares, de forma 

a facilitar que todos os indivíduos desenvolvam e ampliem suas capacidades: de 

analisar, decidir, planejar, ser participativo, crítico; possibilitando assim aos 

aprendizes o efetivo exercício da cidadania. 

Nós, educadores encontramos dificuldades para trabalharmos com a 

pedagogia das competências por não estarmos preparados para lidar com as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos e por não termos sidos educados e 

formados para esses desafios educacionais.  

Todavia, urge que nos adaptemos às mudanças que surgem no nosso cenário. 

Sabemos que não é fácil, mas é necessário rever nossas concepções de educação. 

Temos que participar dos acontecimentos, interessarmos pelo que se passa no 

mundo, ajudar nossos alunos a gerir as informações que eles recebem de forma 

desenfreada e desordenada. 

Precisamos entender que o local onde trabalhamos é o ideal para a formação 

continuada. Devemos tirar partido de nossa principal característica: a capacidade de 

inventar, criar, inovar e aprender.Neste novo cenário, é preciso congregar-se a uma 

nova filosofia educacional onde a construção do conhecimento é potencializada pelo 

diálogo entre os múltiplos saberes. Que a prática interdisciplinar é o grande viés do 

processo de ensino e de aprendizagem numa perspectiva colaborativa, capaz de 

superar o ensino fragmentado, hierarquizado e superado que está instituído nas 

práticas disciplinares das escolas.    

Em tese, a construção do conhecimento é imprescindível ao desenvolvimento 

de novos saberes do aluno. Assim, o papel primordial da escola é formar  indivíduos 

pensantes, críticos, hábeis na resolução de problemas e com competências para lidar 

com as diversidades sociais e culturais, capazes de superar os desafios do mundo 

contemporâneo na conquista de direitos e do pleno exercício da cidadania. 
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