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Resumo: Este artigo traz uma análise da prática docente no ensino superior com vistas ao 

Ensino Por Competências (Perrenoud, 1999). O termo competências é bastante utilizado nos 

meios educacionais, em relação à formação docente, à aprendizagem, ao ensino e/ou ao 

currículo. Para Perrenoud (1999) a abordagem por competências considera os conhecimentos 

como ferramentas a serem mobilizadas de acordo com as necessidades, com a finalidade de 

resolver situações-problemas dentro ou fora da escola. Ainda segundo Perrenoud, as 

competências estão ligadas a contextos culturais, profissionais e condições sociais. Sendo 

assim, uma instituição que se preocupa em formar para as competências deve se preocupar 

com recursos. Esse problema também está dentro das IES, uma vez que a lógica de mercado 

está presente em suas atividades de pesquisas e extensão, favorecendo cursos que geram 

maior lucro em detrimento dos que trazem maiores impactos sociais. Isso dificulta e, às vezes 

impede que o docente trabalhe o ensino por competências na perspectiva de Perrenoud 1999. 

A metodologia do nosso trabalho se constituiu das análises: da observação de oito horas de 

aulas; de um questionário eletrônico aplicado a docente e do plano de ensino da docente. Para 

análise dos dados utilizamos a técnica da Análise de Conteúdo (AC) (BARDIN), que permite 

alcançar diretamente o que se diz. Ao trabalharmos os dados na perspectiva de uma AC 

procuramos num texto algo que não está aparente já na primeira leitura e que precisa de uma 

metodologia para ser desvendado. Os resultados evidenciaram que o ensino por competências 

é importante no ensino superior por possibilitar o desenvolvimento de atitudes e compromisso 

social com formação, tanto por estudantes quanto por professores. O ensino por competência 

deve buscar um trabalho por projetos, pela resolução de problemas, uma vez que isso 

possibilita uma tomada de decisão baseada num conhecimento, mas que é adaptada a um 

contexto não se limitando ao conhecimento. Ou seja, o ensino por competência exige uma 

resolução de problemas numa relação direta com o nosso mundo, nosso cotidiano, nossa vida. 

Também pela exigência de uma negociação entre professores e estudantes no sentido de que 

ambos são atores na sociedade e não meros reprodutores do conhecimento. 

Palavras-chave: Ensino por competências; Prática docente; Ensino superior. 

 

Introdução 

O termo competências é bastante utilizado nos meios educacionais, genericamente 

como uma aptidão para cumprir alguma tarefa, atividade ou função. Segundo Wittaczik 

(2007), o termo se relaciona com a capacidade de agir eficazmente em diferentes situações. 

Para Canto (2008), competências ora se refere à habilidade e aptidão, ora ao conhecimento e 

aos recursos que as pessoas mobilizam para articular os conhecimentos referentes a uma 

experiência, diante de um objetivo.   
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Perrenoud (1999) afirma que "competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de 

recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.). Para solucionar com 

pertinência e eficácia uma série de situações" PERRENOUD (1999, p. 30).  

Nesse sentindo, uma abordagem por competências considera o conhecimento como 

uma ferramenta a ser mobilizada, sempre que necessário, com a finalidade de resolver 

situações-problemas, dentro ou fora da escola. 

  

Marco teórico 

Sendo o conhecimento um recurso, logo, competência seria a capacidade de mobilizar 

conhecimentos. Segundo Perrenoud, as competências estão ligadas a contextos culturais, 

profissionais e condições sociais. Por isso, o objetivo maior da escola deve ser o preparo para 

a vida e não o repasse de conteúdo per si, sem contextualização com a realidade local e social.  

Perrenoud defende a associação dos saberes educacionais com os da qualificação 

profissional com destaque, sobretudo, para a “capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” 

(PERRENOUD, 1999, p.7).  

O trabalho por competências ajuda a refletir sobre a transmissão do conhecimento. 

Considerando esse ponto de vista, uma instituição que pretende formar para as competências 

deve se preocupar com os recursos, o trabalho com projetos e com a resolução de problemas a 

partir de atividades que desafiem o estudante a mobilizarem o conhecimento.  

O ensino deve envolver os estudantes e, ao mesmo tempo, gerar aprendizagens 

fundamentais. A consideração do contexto local e as situações reais e complexas do cotidiano 

contribuem nesse processo, assim como a organização, por parte dos docentes, de situações 

didáticas e atividades que tenham sentido para o estudante, que os envolva e os motive.  

O desenvolvimento de competências passa pela organização de situações didáticas e 

atividades que tenham sentido para os estudantes e também pela identificação, pelo docente, 

de suas próprias competências, dentro da sua profissão. Nesse sentindo, Perrenoud (2002) 

considera importante o desenvolvimento do “saber analisar, equipar o olhar e a reflexão 

sobre a realidade” (Perrenoud, 2002, p. 17) quando na interação com seus pares.  

Perrenoud propõe novas características que devem ser seguidas pelos docentes para 

que os mesmos possam encaixar-se nesse modelo de ensino por competência, a saber: 

organizar e estimular situações de aprendizagem; gerar a progressão das aprendizagens; 

conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam; envolver os alunos em 

suas aprendizagens e no trabalho; trabalhar em equipe; participar da gestão da escola; 



 

informar e envolver os pais; utilizar as novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas 

éticos da profissão; gerar sua própria formação contínua. 

Além disso, Perrenoud (1999) afirma ser necessária uma negociação entre estudantes e 

professores para implantação do modelo de ensino por competências, uma vez que “não é 

uma simples questão de ética: a relação pedagógica é, fundamental, assimétrica.” 

(PERRENOUD, 1999, pag. 62).  

Para Perrenoud (1999) a competência passa pela ‘arte de educar’, expressão essa 

relacionada à capacidade do docente em improvisar diante de situações que distinguem das do 

senso comum. O autor afirma ainda que,  

A formação de competências exige uma pequena “revolução cultural” para 

passar de uma lógica do ensino para uma lógica do treinamento (coaching), 

baseada em um postulado relativamente simples: constroem-se competências 

exercitando-se em situações complexas (PERRENOUD, 1999, p. 54).  

 

 Em relação a isso Silva (2006) afirma que 

Uma abordagem curricular no Ensino Superior por Competências oportuniza 

o aluno a tomar consciência das incertezas profissionais que têm sido o 

marco do século XXI, por vivermos em permanente incerteza. O profissional 

moderno precisa se decidir na incerteza e agir na urgência. (p. 122). 

 

Para isso, os estudantes devem “trabalhar mais, correr novos riscos, cooperar, 

projetar-se e questionar-se” (PERRENOUD, 1999, p. 17). 

 O estudo de Perrenoud sobre a construção de competências exige ainda que o docente 

faça uma auto avaliação de como se vê como profissional e ser social. Além disso, é preciso 

que haja um “contrato didático” entre estudantes e docentes como base fundamental para a 

aplicação de uma abordagem por competências, ressaltando o trabalho coletivo mais que o 

individual. 

Nesse sentido, o autor sugere uma nova estrutura identitária, tanto do docente quanto 

do discente, onde é necessário considerar 

(...) uma pedagogia das situações-problemas, onde o papel do aluno é 

implicar-se, participar de um esforço coletivo para elaborar um projeto e 

construir, na mesma ocasião, novas competências. (...) A capacidade de 

engajar-se pessoalmente no trabalho, não ficando sempre na posição de 

árbitro ou de avaliador, mas sem por isso tornar-se igual. (PERRENOUD, 

1999, p.65). 

 

 O autor recomenda uma reformulação no sistema das IES, visando menos o mercado e 

focando mais o papel do ensino superior dentro de uma estrutura social baseada em 

competências.  

  



 

Metodologia 

Este artigo tem como objetivo a análise de uma prática docente no ensino superior, 

especialmente ao ensino por competências (PERRENOUD, 1999), buscando identificar as 

relações entre o ensino por Competências e a mobilização de recursos cognitivos para a 

resolução de problemas (PERRENOUD, 1999). 

A metodologia utilizada nesse trabalho teve uma abordagem qualitativa onde 

analisamos: a prática de uma docente no ensino superior; as respostas dadas pela mesma ao 

responder um questionário com perguntas sobre perfil formação e o que pensava sobre o 

ensino por competências; e por fim o plano de ensino da disciplina lecionada e que foi objeto 

de observação.  

Com relação à observação da prática docente foi procurado um significado que se 

referisse ao contexto, considerando interesses, situações e eventos, mas sem modificar o 

ambiente, apenas observando sua manifestação natural. 

Em relação ao questionário eletrônico (entrevista), o mesmo teve o objetivo de 

esclarecer e aprofundar questões observadas ou consideradas como hipóteses na prática da 

docente. Já com relação à análise do plano de ensino buscou-se explicar as vinculações das 

hipóteses levantadas e observadas na prática, contextualizando assim o estudo.  

Com relação à análise do questionário eletrônico e do plano de aula, optamos pela 

utilização da técnica da Análise de Conteúdo (AC). A AC vai possibilitar alcançar 

diretamente o que existe por trás do que se diz. Ao trabalharmos os dados na perspectiva de 

uma AC procuramos num texto algo que não está aparente já na primeira leitura e que precisa 

de uma metodologia para ser desvendado. Segundo Bardin (2009), Análise de Conteúdo é: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2009, p. 42, GRIFOS DO AUTOR). 

 

Resultados 

Da análise da observação docente 

A observação da prática docente foi realizada na Faculdade ‘S’ em uma turma do 

Curso de Especialização em Gestão de Negócios, Unidade Temática Gestão de 

Conhecimento. A unidade era composta por uma carga horária de 32hs/a e aconteceu em três 

sábado na modalidade presencial, perfazendo um total de 24hs/a e em um sábado na 



 

modalidade à distância, perfazendo um total de 8hs/a. A atividade a distância foi mediada por 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem criado no Moodle2 pela docente observada. 

A aula observada se referiu a 3ª da unidade temática Gestão de Negócios. 

Excepcionalmente no dia em que observamos a aula, a docente iniciou a mesma às 9hs. Após 

uma tolerância de 15minutos com a presença de três estudantes, a turma era composta por seis 

estudantes. 

A sala estava organizada em fileiras (formato mais tradicional), estava limpa e 

climatizada. No início da aula a docente apresentou os pesquisadores para a turma e explicou 

aos estudantes que o nosso propósito era o de observar a sua prática docente e não a 

participação dos estudantes durante a aula. Consideramos essa atitude muito importante, pois 

indicou respeito da docente pelos estudantes.  

A docente iniciou a aula com quatro estudantes retomando os conteúdos trabalhados 

na aula anterior e antecipou as atividades da aula seguinte, informando aos estudantes o que 

seria trabalhado. A mesma questionou os estudantes a respeito da atividade proposta no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem que deveria ser desenvolvida durante a semana que 

passou.  

A docente se mostrou um pouco chateada a respeito do não cumprimento da atividade 

pela maioria dos estudantes. Acreditamos que essa “chateação” se deu pelo fato de que essa 

atividade estava acordada num “contrato didático”.  

 A aula foi expositiva dialogada e a docente fez uma apresentação em Power Point. Os 

estudantes falaram o que pensavam e a docente aproveitava o que eles traziam ao mesmo 

tempo em que os questionava e aprofundava mais sobre o conteúdo, como a turma era 

pequena havia uma maior interação entre eles. 

Continuando a aula a docente faz um interessante recorte para explicar sobre um dos 

modelos de produção fabril, nesse caso o recorte é feito do filme “Tempos modernos”, onde 

ela faz uma analogia entre a análise teórica e a prática. A estratégia do recorte utilizada pela 

docente foi de total aceitação pelos estudantes, isso, propiciou um debate, onde os estudantes 

começaram a apresentar suas vivências práticas em relação ao tema do dia.  

Após a apresentação do vídeo a docente pergunta diretamente a cada um dos 

estudantes presentes o que eles acharam. Os estudantes responderam e quando os mesmos não 

                                                           
2 MOODLE é o acrónimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment", um software 

livre, de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual (ver ambiente virtual de aprendizagem). A 

expressão designa ainda o Learning Management System (Sistema de gestão da aprendizagem) em trabalho 

colaborativo baseado nesse programa, acessível através da Internet ou de rede local. Em linguagem coloquial, 

em língua inglesa o verbo"to moodle" descreve o processo de navegar despretensiosamente por algo, enquanto 

fazem-se outras coisas ao mesmo tempo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_virtual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_virtual_de_aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gest%C3%A3o_da_aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_local
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verbo


 

traziam elementos do conteúdo da disciplina a docente retomava a discussão retomando a 

questão, aprofundando conceitos e conteúdo da disciplina.   

Mobilizados, os estudantes faziam uma reflexão aprofundada sobre o conteúdo da 

aula. A constante interação entre os estudantes e a docente nos fez perceber que a sua didática 

prioriza um “planejamento didático flexível”, onde ela esboça sua estrutura de aula firmada 

em um modelo de “situações-problemas” e em um trabalho por “projetos”. Essas situações-

problemas são apresentadas ao longo da aula. 

 Observou-se grande participação dos estudantes, a docente utilizou vários recursos 

(imagens, vídeos, fotos, quadros, tabelas) para mobilizar os estudantes em relação ao conceito 

de gestão do conhecimento voltado para a profissão de cada um. Os slides da docente traziam 

questões, imagens, fotos, vídeos, palavras-chaves, ditos populares, exemplos e situações 

problemas, como recurso para mobilizar os estudantes.  

 A aula observada foi planejada pela docente a partir da identificação do perfil 

profissional de cada um dos estudantes, como a turma era pequena a docente direcionou as 

questões para que os estudantes refletissem sobre suas práticas profissionais. Em inúmeros 

momentos surgiram problemas que faziam parte da vivência de cada um deles. As situações 

inesperadas foram também incorporadas ao contexto da aula. 

 Observamos que a doente possui um equilíbrio entre o conhecimento erudito e a 

prática em sala de aula, ou seja, ela mostra que está totalmente atualizada em relação às novas 

teorias discutidas no meio acadêmico em relação à gestão de conhecimento e como os 

mesmos estão refletindo na prática atual das empresas.  

Esse equilíbrio entre o erudito e a prática é de fundamental importância para que 

aconteça uma satisfatória mobilização de conhecimentos, que é uma das bases para a 

formulação e a estruturação de um ensino-aprendizagem através das “competências”.  

Vários dos elementos citados acima mostram que a docente exerce uma docência 

baseada em uma construção por competências, mas essa estrutura de ensino-aprendizagem já 

se inicia de forma hierárquica, ou seja, a própria Instituição tem como base formadora um 

modelo de ensino-aprendizagem estruturado na construção de competências, pelo menos é o 

que está posto no plano de unidade da docente. 

 O fato de a turma ser pequena possibilitou uma maior atenção por parte da docente a 

cada um dos estudantes. Acreditamos que isso oportunizou uma maior flexibilidade em 

relação às atividades propostas no plano de aula, isso porque num determinado momento a 

docente disponibilizou um tempo para que os discentes realizassem a leitura de um texto, para 

que, a posteriori, o mesmo fosse discutido na sala. 



 

Após o tempo combinado, a docente volta pra sala e desfaz a estrutura tradicional, 

organizando um círculo e a partir das questões trazidas pelos estudantes começa a tirar as 

dúvidas, levantar questões e situações-problemas presentes no texto e pediu para que cada um 

falasse a respeito das determinadas situações, esse novo formato de organização da sala 

incentivou e amplificou ainda mais os debates. Ao mesmo tempo, a docente também faz uma 

leitura dirigida do texto, solicitando, por vezes, que algum estudante leia um trecho especifico 

do mesmo. 

 Um ponto importante a destacar foi a intervenção da docente a respeito da avaliação, 

ela explica que a forma como ela avalia os estudantes é feita de forma gradativa, ou seja, a 

docente tem como parâmetro didático uma avaliação formativa, onde não leva só em conta o 

trabalho final realizado pelos estudantes, mas sim o que cada um constrói ao longo dos 

encontros e das discussões, juntamente com o trabalho final.  

Após a discussão do texto a docente deu por encerrado a parte da aula da manhã e na 

parte da tarde os estudantes só teriam que apresentar o trabalho realizado por cada um, este 

que foi construído a cada encontro e através de muitos debates e análises teóricas e práticas. 

 Ao final do dia os estudantes iriam fazer uma avaliação da docente, ou seja, mostra 

clara preocupação em aprimorar, cada vez mais, o seu papel como docente, pois nada mais 

importante do que saber a opinião de seus estudantes ao final de um ciclo de ensino-

aprendizagem. 

 

Da Análise do questionário 

 A docente analisada tem formação em nível médio (magistério); no ensino superior 

(Curso Tecnológico de Web Design/Sistemas para Internet); na pós-graduação 

(Especialização em Gestão Escolar e Especialização em Mídias na Educação) e (Mestrado em 

Educação Matemática e Tecnológica).  

A docente leciona há onze anos, oito anos na educação básica (ensino fundamental I) e 

três anos no ensino superior (cursos de especialização e graduação). Atualmente atua no 

ensino superior em mais de uma instituição de ensino, nas modalidades presencial e à 

distância. Sua atividade principal, no entanto, não é a docência, mas sim uma atividade 

técnica-pedagógica na secretaria de educação de um município onde é funcionária pública.  

 Quando questionada a respeito de sua formação na pós-graduação, a docente 

respondeu: 

Na especialização ficaram brechas. Senti que tinha que me aprofundar mais, 

me dedicar mais. Disciplinas rápidas, superficiais e com pouca dedicação, 

minha e dos demais envolvidos. No mestrado, excelente! Tive contato com 

estudos, pesquisas, teorias, que não tive na graduação. Como também, 

oportunidade de me aprofundar na área de educação, meu grande desafio. a 



 

dedicação à pesquisa tornou-me uma estudante pesquisadora e para tanto, 

uma profissional da educação com competência para pesquisar e aplicar 

conceitos e metodologias que pude conhecer e experimentar durante o curso. 

(docente analisada). 

 

 A fala evidencia que a docente relaciona a noção da competência à dedicação a 

pesquisa, à aplicação de conceitos e métodos, à experimentação. Para a docente a prática deve 

ser analisada e avaliada e a pesquisa deve ser vista como atividade a ser realizada por 

professores também e que para ser competente é preciso ser reflexivo. Isso está de acordo 

com o que afirma Perrenoud (1999), quando diz que é preciso associar conteúdos (saberes) e 

escolhas metodológicas.  

 No entanto, essa reflexão depende de algumas saberes e experiências: 

Não é possível avançar muito se refletirmos ou debatermos sem recorrermos 

a certos saberes. A experiência singular só produz aprendizagens se ela 

estiver estruturada em conceitos, se estiver vinculada a saberes que a tornam 

inteligível e inserem-se em alguma forma de regularidade. (PERRENOUD, 

2002, p. 52). 

 

 Quando questionada sobre as dificuldades encontradas em sala de aula no inicio da 

carreira e se elas ainda persistem, a docente relata o seguinte: 

Muitas, dentre elas: o estudante passivo, ou seja, aquele que vem de uma 

formação linear e fragmentada e que não compreende um trabalho mais 

reflexivo, colaborativo que visa à produção de saberes e não a reprodução. 

Outro perfil são os Professores-estudantes, que por sua vez, mostram-se 

desestimulados, desacreditados da educação e buscam apenas o certificado. 

Esses problemas ainda persistem, mas consigo trabalhar melhor com a 

situação e com minha ansiedade diante de algumas posturas. Em 

contrapartida tenho diversificado minhas metodologias, priorizando 

situações e práticas inversas, como iniciar contextualizando o conceito para 

em seguida discutir a teoria. Ou utilizando um ensino híbrido (presencial e a 

distância) para criar um vínculo maior com o meu estudante. (DOCENTE 

ANALISADA). 

 

A docente mais uma vez reforça a importância do trabalho reflexivo, desta vez por 

parte do estudante, afirmando a importância da produção de saberes em detrimento da 

reprodução dos mesmos. Ou seja, para a docente é evidente que os conteúdos devem ser 

trabalhados com mais significados para os estudantes e de forma aprofundada, com um 

melhor aproveitamento dos conteúdos, que os questione e que sejam questionados.  

O que fica evidente é que é preciso mobilizar os saberes, uma vez que isso não 

acontece ‘naturalmente’ a partir do momento em que o estudante se insere no mundo ou 

quando ele (o estudante) recebe um conteúdo de forma linear, passiva e fragmentada. 



 

 Em relação à fala da docente no que se refere ‘aos estudantes que se mostram 

desestimulado, desacreditados e que buscam apenas uma certificação’ (DOCENTE 

ANALISADA), Perrenoud (1999) afirma que a escola impõe uma dinâmica de trabalho e uma 

rotina metódica ao professor e também ao papel do estudante, que os leva (os estudantes) a 

criarem estratégias de ensino e aprendizagem que tenham como objetivo final apenas a 

aprovação em exames, isso vai à contramão a um ensino por competências. 

 A docente afirma que ela ‘diversifica a sua metodologia, priorizando práticas 

inversas’ (contextualização do conceito e discussão teórica) ou que ‘trabalha um método 

híbrido’ (modalidade presencial e a distância) (Grifos com a fala da DOCENTE 

ANALISADA).  

Isso evidencia que a docente avalia suas escolhas metodológicas e didáticas, bem 

como a escolha de conteúdos que sejam relevantes para os seus estudantes e que mobilize. Já 

quando fala que tudo isso cria ‘um vínculo maior com o meu estudante’ (DOCENTE 

ANALISADA), ela também demonstra uma preocupação com a questão afetiva. 

 Questões como essas evidenciam que uma mudança na prática é importante para que 

ocorra uma reorientação da mesma e que é necessário colocar suas ações docentes como parte 

do problema. 

  

Da Análise do planejamento 

Para a docente analisada o planejamento é parte importante da atividade docente , a 

mesma afirma que planeja cada aula dada 

Planejo cada aula, pois considero de extrema importância. Quando as 

disciplinas se repetem, utilizo a anterior como roteiro e insiro novas leituras 

e metodologias (inovadoras). Resgato a avaliação e reflito sobre o processo 

de aprendizagem dos estudantes, as dificuldades encontradas (por mim e por 

eles) e os pontos que não tive a oportunidade de apresentar e discutir. 

Procuro ter acesso ao perfil dos alunos, as disciplinas que já cursaram, a 

formação inicial de cada um, a carga horária disponível, desta forma, vão 

redesenhando minha aula. (DOCENTE ANALISADA). 

 

Isso evidencia que a docente considera o planejamento como algo flexível, algo que é 

construído ao longo do percurso profissional e do processo de ensino, onde o perfil dos 

estudantes, as avaliações docentes feitas pelos discentes, à reflexão do docente sobre sua 

prática e a avaliação da prática docente feita pelos estudantes, são igualmente importantes. 

Ou seja, além da improvisação e do estabelecimento de um contrato didático 

(Perrenoud, 1999), é preciso criar um planejamento que crie outros meios de ensino (inovar), 

que se avalie a formação em serviço e que caminhe rumo a um “novo ofício” (PERRENOUD, 

1999). 



 

Isso se evidencia quando analisamos o planejamento da disciplina, que se voltava para 

o trabalho com o desenvolvimento de competências voltadas para a formação profissional e 

ampliação de conhecimentos, considerando o perfil dos estudantes, do curso e da disciplina 

ministrada. No planejamento a docente trazia como competências a serem desenvolvidas 

pelos estudantes, ao longo da realização das atividades da disciplina, a discussão, reflexão, 

compreensão, desenvolvimento de atitudes e compromisso social com a formação. 

 Isso foi evidenciado também na resposta da docente quando perguntada sobre o que 

considerava ao planejar: “perfil do estudante, (formação inicial, idade, experiências), perfil 

do curso, conteúdos das disciplinas de modo contextual, metodologia (primordial), objetivo 

(s) da aula e a avaliação processual formativa” (DOCENTE ANALISADA). 

Antes de analisarmos o planejamento de ensino da docente, fizemos algumas 

perguntas sobre o que a mesma achava dos programas das disciplinas que lecionava. Sua 

resposta aponta para uma concepção de que os mesmos devem procurar ‘atender as 

expectativas e necessidades dos profissionais da educação diante dos novos desafios que a 

sociedade contemporânea, naturalmente, impõe’ (DOCENTE ANALISADA). 

 Isso sugere que a docente adota uma abordagem de ensino por competência, que tem 

como eixo central a formação, isso foi verificado também em seu planejamento, para a 

docente é preciso mudar para atender a cultura geral, mudar a ação pedagógica, mudar a 

formação, mudar a forma de aprender e de ensinar. 

Também identificamos a abordagem do ensino por competências em outra fala da 

docente: “(...) procuro explorar a atividade em grupos, leituras individuais e discussões 

coletivas, produções em diferentes plataformas e contextos para tentar alcançar meus 

objetivos.” (DOCENTE ANALISADA).  

Em relação a essas evidencias, Perrenoud (1999) nos afirma que é preciso 

Formar seus alunos por meio de verdadeiras competências durante toda a 

escolaridade básica implica na transformação da relação dos profissionais de 

educação com o saber, de sua forma de atuar e finalmente, de sua identidade 

e de suas próprias competências profissionais. (PERRENOUD, 1999, p. 

53). 

 

Ou seja, para a docente, o desenvolvimento de competências deve estar presente ao 

longo de todo processo de formação por possibilitar a construção da identidade profissional. 

Sendo sine qua non a articulação entre competência e conhecimento uma vez que esse último 

constrói o primeiro.  

 Em relação à autonomia docente em relação à escolha do conteúdo e da metodologia 

de ensino, a docente afirmou que tem essa autonomia em algumas instituições que trabalha, 



 

numa outra embora tenha mais ‘orientação, mais encaminhamentos’, ainda assim não engessa 

a sua prática docente (DOCENTE ANALISADA).  

Ou seja, embora receba algumas orientações institucionais sobre o que abordar ou 

quais conteúdos deva trabalhar a docente ainda assim tem autonomia para ‘escolher’ 

conteúdos e metodologia. 

 A docente também deixou clara a importância da autonomia do estudante, afirmando 

que ‘autonomia e criatividade’ eram os potenciais que ela mais procurava desenvolver nos 

estudantes (DOCENTES ANALISADA). Esse pensamento está de acordo com a noção de 

competências segundo Perrenoud (1999), pois afirma que dentre as competências 

fundamentais está à autonomia das pessoas, que seria a capacidade de desenvolver estratégias, 

saber analisar situações, limites e necessidades, saber agir, entre outros (PERRENOUD, 

1999).   

 

Considerações finais 

 A competência está em tudo o que fazemos, seja nas ações mais simples, como 

atravessar uma rua, por exemplo, como nas mais complexas, como dar uma aula, operar uma 

máquina ou realizar uma cirurgia, por exemplos. Essas ações desenvolvem uma série de 

atributos, habilidades, valores e conhecimentos.  

Perrenoud apresenta o ensino por competências como uma possível alternativa ao 

fracasso escolar ao reconhecer competência “como sendo uma capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem 

limitar-se a eles.” (PERRENOUD, 1999, p. 7). 

Perrenoud se preocupa com a formação geral, por isso o ensino por competência deve 

buscar um trabalho por projetos e a resolução de problemas, uma vez que isso possibilita uma 

tomada de decisão baseada num conhecimento, mas que é adaptada a um contexto não se 

limitando ao conhecimento. Ou seja, o ensino por competência exige uma resolução de 

problemas numa relação direta com o nosso mundo, nosso cotidiano, nossa vida. 

 Podemos verificar ao observarmos essa prática estudada que a docente adotava o 

ensino por competência, pois ela mobilizava o conhecimento dos estudantes diante de 

situações reais de sua vida profissional, estudantil ou particular, visando à resolução de 

problemas de uma situação real, uma vez que sem recursos a mobilizar não se constroem 

competências. O conteúdo foi trabalhado, os conhecimentos do docente e do estudante 

entraram em cena, tudo isso contribuiu para o imbricamento entre teoria e prática percebido 

na prática da docente observada. 



 

 Os estudantes do curso em que observamos a prática docente foram submetidos, a 

todo momentos, a situações problemas que estimularam novas tarefas, novas metodologias, 

novas aprendizagens. Isso se constitui elemento importante no ensino por competências, uma 

vez que é na relação entre a teoria e a prática que se constrói competências em situação reais, 

das mais simples as mais complexas. 

Logo, é importante que o ensino tenha como objetivo central o desenvolvimentos da 

criticidade por parte dos estudantes, para que, após análise, planejamento e sistematização 

eles possam resolver os problemas utilizando estratégias e situações de uso dos 

conhecimentos em suas vidas. 

É nesse sentido que o ensino superior deve formar o cidadão, não por transmissão de 

conteúdo, uma vez que isso tem pouco significado por não contextualizar a aprendizagem 

nem a realidade e também por enfatizar a memorização e fragmentação de conteúdos, mas 

para uma vivência em sociedade. 

 

Referências  

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2009. 

CANTO, Cleunisse R. Contribuições da abordagem curricular por competências para 

uma aprendizagem significativa: Tecnologias para Competitividade Industrial, 

Florianópolis, v.1, n.2, p. 11-23, 2º. Sem., 2008. Disponível em: 

http://revista.ctai.senai.br/index.php/edicao01/article/viewDownloadInterstitial/41/27  Acesso 

em: 15 de setembro de 2014.  

PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Portugal. Porto, 1999.  

SILVA, M. R. Currículo e competências: a formação administrada. São Paulo: Cortez, 

2008.  

WITTACZIK, Lidiane Soares. Ensino por competências: possibilidades e limitações. Atos 

de pesquisa em educação – PPGE/ME, FURB, ISSN 1809 – 0354 v. 2, nº 1, p. 161-172, 

jan./abr. 2007.  

 

http://revista.ctai.senai.br/index.php/edicao01/article/viewDownloadInterstitial/41/27

