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Resumo: 

Este trabalho visa disseminar os resultados acerca da investigação pedagógica desenvolvida no 

Ensino Superior a partir do seguinte recorte: a conceitualização de competências e de 

habilidades para a laborabilidade. Por se tratar de um tema complexo que foi introduzido nas 

últimas décadas no sistema educacional brasileiro, não há um consenso na literatura acadêmica 

sobre o discernimento de competências e de habilidades. Depreendemos que este assunto 

merece uma maior solicitude das políticas públicas educacionais, visto que o mercado de 

trabalho tem uma necessidade de preparar profissionais reflexivos, inovadores, éticos, líderes, 

empreendedores, flexíveis, resilientes, motivados, autônomos, participativos, responsáveis, que 

construam um know-how e uma concepção sistêmica. A partir da referida constatação e de uma 

curiosidade epistemológica, decidimos coletar dados com 28 (vinte e oito) participantes do 

Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas no Currículo da 

Educação Profissional de Nível Médio, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza, na Faculdade de Tecnologia Rubens Lara - no município de Santos/São Paulo, no Brasil 

- para conhecer a percepção que apresentam sobre os conceitos de competências e de 

habilidades. Para analisar os dados coletados, utilizamos o aporte teórico de Perrenoud (2000b), 

uma vez que é considerado o precursor ao introduzir a concepção de competência nas 

instituições escolares, considerando-a como a capacidade de refletir para resolver situações 

complexas. A originalidade da presente pesquisa reside em enfatizar a necessidade de um 

entendimento destes termos para clarificá-los e conceder maior visibilidade ao tema aqui 

analisado, contribuindo para a dialogicidade e inovação das práxis educativas no Ensino 

Superior. Em suma, os dados analisados sinalizam a relevância de compreender, discernir e 

articular os conceitos de competências e de habilidades para vislumbrar uma efetividade do 

trabalho pedagógico no Ensino Superior. 
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Introdução 

O labor docente no Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as 

Disciplinas no Currículo da Educação Profissional de Nível Médio, nos cursos tecnológicos 

(Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Empresarial e Logística) e na pós-graduação 

lato sensu em Esportes e Atividades Físicas Inclusivas para Pessoas com Deficiência, nos 

sistemas públicos (estadual e federal), é essencial para a tessitura das nossas marcas identitárias 

e de alguns questionamentos acerca das competências e das habilidades a serem desenvolvidas 

no Ensino Superior. 

No ano letivo de 2010, iniciamos uma trajetória conjunta na docência e na coordenação do 

Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas no Currículo da 

Educação Profissional de Nível Médio, na Faculdade de Tecnologia Rubens Lara, no polo da 

Baixada Santista, aos sábados. Os primeiros contatos com os discentes foram desafiantes, uma 

vez que já eram bacharéis e a maioria exercia a docência nas escolas técnicas do Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS). 

Suprir a falta de professores licenciados nas escolas estaduais técnicas é a principal finalidade 

do Programa Especial de Formação Pedagógica, pois “[…] há poucos cursos de licenciatura 

para a formação de professores da educação profissional; os cursos existentes, assim como os 

profissionais formados, não se distribuem homogeneamente pelo Estado […]” (CEETEPS, 

2007, p. 14). 

O Programa foi autorizado pelo Conselho Estadual de Educação por intermédio da portaria CEE 

GP nº 465/2008 e atende as determinações expressas nas Deliberações do CEE nº 10/1999 e 

08/2009. O curso destina-se, preferencialmente, aos docentes do CEETEPS e, eventualmente 

aos demais interessados, que exerçam outras atividades profissionais no CEETEPS, como os 

auxiliares administrativos, por exemplo. 

O curso de formação pedagógica prevê 540 (quinhentos e quarenta) horas presenciais e 

gratuitas, sendo ministrado em faculdades de tecnologia e escolas técnicas estaduais, nos polos 

de Americana, Campinas, Franca, Guaratinguetá, Marília, Santos, São Bernardo do Campo, São 

Carlos, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba. 

Os docentes do Programa são mestres e/ou doutores e, lecionam os seguintes componentes 

curriculares: Currículo da Educação Profissional; Didática/Estágio Supervisionado; Educação e 

Trabalho; Estrutura da Educação Profissional; Gestão da Escola e da Educação Profissional; 

Metodologia de Ensino; Metodologia de Pesquisa; Psicologia do Ensino e da Aprendizagem; 

Tecnologia de Ensino. 

Cabe ressaltar que o documento Formação Pedagógica para Docentes da Educação 

Profissional do CEETEPS (2007) é disponibilizado para a orientação dos docentes e dos 



discentes deste Programa, e traz os conteúdos programáticos de cada disciplina e as respectivas 

referências bibliográficas que enfatizam a formação reflexiva dos professores, entre elas, Freire, 

Perrenoud, Schön, Zeichner. 

No presente artigo, estruturamos a seguinte questão-problema: O que são competências e 

habilidades? Fazemos esta indagação, pois os termos “competências” e “habilidades” passaram 

a ser utilizados no cotidiano das instituições escolares com acepções diversas. Pensamos que a 

questão-problema proposta na pesquisa seria relevante para compreender a formação de 

professores, podendo ser um incentivo para se gestar novas posturas pedagógicas, visando uma 

tomada de consciência crítica acerca da função social do professor e sua responsabilidade, 

participação e compromisso, que, por ventura, podem estar esquecidos. 

Foram coletados relatos de 28 (vinte e oito) participantes do Programa Especial de Formação 

Pedagógica de Docentes para as Disciplinas no Currículo da Educação Profissional de Nível 

Médio, com o objetivo de analisar as acepções de competências e de habilidades atribuídas 

pelos sujeitos que exerciam a docência nas escolas técnicas.  

O referencial teórico utilizado para a conceitualização das competências e das habilidades é o 

sociólogo suíço Perrenoud (2000b, p. 15, grifos do autor), que sistematizou a formação de 

professores em termos de competências a serem desenvolvidas, ressaltando que “o próprio 

conceito de competência mereceria longas discussões [...] suscita há alguns anos inúmeros 

trabalhos [...] com os saberes de experiência e saberes de ação [...] tanto no mundo do trabalho 

e da formação profissional com na escola [...]”. 

A etimologia do vocábulo “competência” deriva dos termos “com” e “petere”, que em latim 

significam “pedir, buscar, desejar, projetar com os outros”. A construção de competências é 

uma atividade humana, política e técnica, para que os cidadãos coletivamente mobilizem 

saberes e enfrentem as situações complexas, incertas e urgentes. 

O desenvolvimento de competências e de habilidades incita um desafio laborioso para construir 

práticas pedagógicas reflexivas, visando a ruptura de um processo de ensino e de aprendizagem 

conteudista que historicamente foi, e ainda é, reproduzido nas instituições escolares. 

Para Perrenoud e Thurler (2008, p. 17) “torna-se indispensável criar em cada sistema 

educacional um observatório das práticas e das profissões do ensino, [...] e oferecer uma 

imagem realista dos problemas que eles precisam resolver todos os dias, dos dilemas que 

enfrentam, das decisões que tomam [...]”. 

A construção de competências e de habilidades não é uma tarefa exclusiva das escolas, pois é 

desenvolvida em diferentes instituições sociais, uma vez que os cidadãos mobilizam saberes 

com o intuito de resolver situações cotidianas. No entanto, os referidos saberes emanam um 

aprofundamento nas diferentes etapas da escolarização e na formação de profissionais. O 



principal objetivo das instituições escolares não é apenas transmitir conteúdos programáticos, 

mas preparar os cidadãos para o convívio na sociedade pós-moderna. 

Os dados deste artigo foram coletados em maio de 2011, com 28 (vinte e oito) participantes do 

Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas no Currículo da 

Educação Profissional de Nível Médio que eram bacharéis e docentes nas escolas técnicas da 

Baixada Santista, do CEETEPS. Vale lembrar que 61% eram do sexo masculino e 39% 

pertenciam ao sexo feminino, apresentando diferentes faixas etárias: 36% de vinte e dois até 

trinta anos de idade, 36% de trinta e um até quarenta anos, 18% de quarenta e um até cinquenta 

anos e, 10% acima de cinquenta e um anos. 

Esta heterogeneidade também fica evidenciada nos dados obtidos, quando ressaltamos que os 

alunos estavam pleiteando as seguintes licenciaturas: 25% Administração, 25% Informática, 

10% Contabilidade, 7% Logística, 7% Mecânica, 7% Secretariado, 7% Turismo, 4% 

Agricultura, 4% Construção Civil e 4% Publicidade e Propaganda. Os participantes da pesquisa 

estavam iniciando a carreira de professor, sendo que 40% tinham até um ano na carreira do 

magistério, 32% até dois anos, 20% até três anos, 8% mais de quatro anos de experiência 

docente. 

A pesquisa centrou-se em questões feitas aos participantes do Programa: O que são 

competências? O que são habilidades? Os dados foram registrados por um dos participantes, 

que sintetizou as palavras-chave sobre as competências e as habilidades. Posteriormente, eles 

autorizaram a digitação e o envio dos dados coletados por e-mail para uma análise durante as 

aulas de Estrutura da Educação Profissional, disciplina que busca refletir sobre as “novas formas 

de organização de trabalho, inter-relacionamentos entre teorias e práticas, capacidade de prever 

e resolver problemas, articulação e expressão de ideias, criatividade, proatividade, iniciativa, 

instrumentos de continuidade dos estudos com autonomia [...]” (BOTTON, 2007, p. 170). 

A partir dos dados coletados, fomos articulando uma análise das compreensões que permitiram 

tecer um texto compreensivo/interpretativo, a partir das representações dos referidos 

participantes sobre as competências e as habilidades, ressaltando a tessitura de saberes 

pedagógicos. 

 

Discussão 

Para melhor compreender a conceitualização das competências e das habilidades, é fundamental 

contextualizar no sistema de ensino, a implantação dos referidos termos, para possíveis 

ressignificações acerca da formação de professores no Ensino Superior. 



Os vocábulos “competências” e “habilidades” estão presentes nos discursos e nas propostas dos 

políticos, gestores, discentes, docentes, embora, não sejam conceitos introduzidos recentemente 

no sistema de ensino.  

Ao analisar a abordagem por competências, Perrenoud (2000a, p. 19) afirma que: 

 
A abordagem por competências é uma maneira de levar a sério um problema antigo, o 

de transferir conhecimentos. Em geral, a escola se preocupa mais com ingredientes de 

certas competências e menos de colocá-las em sinergia nas situações complexas. 

Durante a escolarização básica, aprende-se a ler, a escrever, contar, mas também a 

raciocinar, explicar, resumir, observar, comparar, desenhar e dúzias de outras 

capacidades gerais [...] Mas a escola não tem a preocupação de ligar esses recursos a 

situações da vida [...].  

 

A preocupação pedagógica para superar a fragmentação disciplinar nas instituições escolares 

incitou a introdução de concepções de competências e de habilidades para o cerne das reflexões 

do processo de ensino e de aprendizagem, conforme também destaca Rey (2012, grifo da 

autora): 

 
Os conceitos de competências e habilidades foram introduzidos formalmente no sistema 

educacional brasileiro em 1990, com a criação do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (1990) e, posteriormente, em 1998, com a instituição do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem). Na contramão do chamado conteudismo, defendia-se que os 

conteúdos curriculares, sozinhos, não dariam conta da formação dos alunos. Era 

preciso ensiná-los a usar os conhecimentos aprendidos em sala de aula no mundo em 

que viviam. 

 

A perspectiva multidisciplinar é uma abordagem de ensino fragmentada, que enfatiza a 

justaposição de várias disciplinas, sem uma relação intrínseca. Criar condições para implantar 

uma concepção inter e transdisciplinar é uma tarefa complexa, árdua e essencial para as 

instituições escolares. 

Segundo Perrenoud (2000a, p. 19), a abordagem por competências é indispensável porque “[...] 

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 

referências às situações da vida [...]”. 



O processo de ensino e de aprendizagem por competências enfatiza a mobilização de saberes 

vinculados ao convívio social e procura superar a mera acumulação de informações prontas e 

homogêneas, que são apresentadas pelas escolas. 

Perrenoud (2000b, p. 15) realça que “[...] em vários países, tende-se igualmente a orientar o 

currículo para a construção de competências desde a escola fundamental”. 

Diferentemente, no Brasil, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental não apresentam de forma explícita 

os conceitos de competências e de habilidades, embora, ressaltem a formação integral e a 

superação de uma concepção fragmentada de ensino. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio e os Referenciais Curriculares 

Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico e de Nível Tecnológico enfatizam os 

conceitos de competências e de habilidades no processo de ensino e de aprendizagem e visam 

estimular a gestão de novas práticas pedagógicas. 

No entanto, defendemos que a mera introdução de uma abordagem por competências e 

habilidades no discurso dos professores não modificou a forma multidisciplinar de ensinar. 

Corroborando com este pensamento, Rey (2012) destaca que “as ideias de competências e 

habilidades foram mal incorporadas nas salas de aula, e poucos professores sabem como 

relacioná-las com os conteúdos curriculares [...] existe um modismo em torno dos termos, que 

invadiram a escola e o ofício docente [...]”. 

No presente artigo analisamos as concepções de competências e de habilidades coletadas 

coletivamente no Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas 

no Currículo da Educação Profissional de Nível Médio, uma vez que é um lócus formativo de 

professores para o Ensino Técnico. 

Alguns participantes do Programa consideram que as competências são um arcabouço de 

“habilidades, conhecimentos e atitudes [...]” essencial para a formação de profissionais do 

ensino profissional de nível técnico. Podemos depreender que os participantes evidenciam a 

sigla CHA, ou seja, um termo que é formado pelas iniciais das seguintes palavras: 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes. 

 
A ideia de competências tem três ingredientes básicos. Primeiro: relaciona-se 

diretamente à ideia de pessoa. Você não pode dizer que um computador é competente; 

competente é o seu usuário, uma pessoa. Segundo: a competência vincula-se à ideia de 

mobilização, ou seja, a capacidade de se mobilizar o que se sabe para realizar o que se 

busca. É um saber em ação. Aliás, da má compreensão deste aspecto vem outra crítica, 

a de competência como mero saber fazer algo. Agir é mais do que fazer. Ação é uma 



palavra com uma dignidade incrível. Basta lembrar: você, como pessoa, aceita a 

cooperação; recusa a coação. A ação é sempre pessoal. Eu preciso fazer ainda uma 

outra distinção, porque a ação tem um sentido duplo: mobilizar conhecimentos para 

realizar projetos e explicitar aquilo que cada um de nós sabe tacitamente (MACHADO, 

2012, grifo do autor). 

 

Os participantes do Programa procuram explicitar melhor o conceito de competências, 

ressaltando como a “[...] articulação das habilidades, conhecimentos e atitudes na resolução 

das situações problemas”. 

Para Perrenoud (2000b, p. 15), a competência é a “[...] capacidade de mobilizar diversos 

recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situações”. A cognição é a palavra-chave para a 

mobilização de saberes visando a resolução de situações complexas. 

Este conceito é ratificado nos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de 

Nível Técnico, uma vez que compreende que as competências são: “[...] saberes articulados e 

mobilizados através de esquemas mentais [...]” (BRASIL, 2000, p. 26). 

Perrenoud (2000a) ressalta a importância das competências porque as instituições escolares não 

estão preparando os discentes para o convívio social, pois os alunos acumulam apenas saberes 

escolares e não conseguem utilizar os conhecimentos em situações reais. 

Os dados apresentados pelos participantes no Programa permitem enfatizar a importância da 

construção das competências para desenvolver a reflexão a partir dos desafios que surgem na 

prática cotidiana, ampliando o conhecimento para a resolução de problemas e de dificuldades 

manifestadas e latentes do cotidiano escolar, valorizando, assim, os conhecimentos (aprender a 

conhecer), as habilidades (aprender fazer bem) e as atitudes (aprender ser e conviver). 

Para uma melhor conceitualização de competências, Perrenoud (2000b, p. 15, grifos do autor) 

enfatiza quatro aspectos: 

 

1. As competências não são elas mesmas saberes, savoir-faire ou atitudes, mas 

mobilizam, integram e orquestram tais recursos. 

2. Essa mobilização só é pertinente em situação, sendo cada situação singular, mesmo 

que se possa tratá-la em analogia com outras, já encontradas. 

3. O exercício da competência passa por operações mentais complexas subentendidas 

por esquemas de pensamento [...], que permitem determinar (mais ou menos consciente 

e rapidamente) e realizar (de modo mais ou menos eficaz) uma ação relativamente 

adaptada à situação. 

4. As competências profissionais constroem-se, em formação, mas também ao sabor da 

navegação diária de um professor, de uma situação de trabalho à outra. 



 

Defendemos que a noção de competência remete a práticas do cotidiano, que visam mobilizar 

intelectualmente saberes inter e transdisciplinares para tomar decisões e resolver problemas 

reais, isto é, as competências são construídas pelos seres humanos de forma processual para 

mobilizar os saberes humanos. 

Perrenoud (2000b, p. 15-16, grifos do autor), é incisivo ao destacar que uma competência 

principal gera algumas competências específicas, mobilizando um arcabouço de conhecimentos, 

de técnicas, de habilidades e de atitudes, que possam solucionar os problemas do cotidiano. 

 
Descrever uma competência equivale [...] a evocar três elementos complementares: 

- os tipos de situações das quais dá um certo domínio; 

- os recursos que mobiliza, os conhecimentos teóricos ou metodológicos, as atitudes, o 

savoir-faire e as competências mais específicas, os esquemas motores, os esquemas de 

percepção, de avaliação, de antecipação e de decisão; 

- a natureza dos esquemas de pensamento que permitem a solicitação, a mobilização e 

a orquestração dos recursos pertinentes em situação complexa e em tempo real. 

 

Para Perrenoud e Thurler (2008, p. 21), “a maioria dos especialistas ainda pensa que um bom 

domínio dos saberes disciplinares dispensa saberes pedagógicos ou didáticos profundos, ou 

permite reduzi-los ao mínimo vital”.   

Temos consciência que a formação de competências é um processo complexo e capaz de 

mobilizar os saberes, os recursos, as atitudes dos seres humanos que se propõem ao desafio de 

desenvolvê-las. 

A possibilidade de agir de forma autônoma, de reformular os conceitos, de compreender, de 

apreender sobre a prática cotidiana, permite um processo reflexivo para agir consciente e de 

maneira reflexiva, possibilitando um projeto de emancipação e de profissionalização, por meio 

do reconhecimento de esquemas mentais que visam mobilizar a formação de cidadãos. 

Nas práticas pedagógicas, a construção de competências cria condições para que os docentes 

estabeleçam uma consciência maior sobre as suas práticas e os contextos onde se inserem, para 

identificar as suas reais necessidades de superação, que a despeito dos programas disciplinares e 

o conhecimento técnico acumulado, muitas vezes, não são suficientes para apoiá-los nas suas 

práticas docentes. 

Alguns participantes do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as 

Disciplinas no Currículo da Educação Profissional de Nível Médio revelam o conceito de 

habilidade: “ser capaz de fazer; saber fazer bem [...]”. 



Cabe lembrar que Perrenoud (2000b) enfatiza as competências profissionais que emergem do 

cotidiano do Ensino Fundamental. No entanto, não realiza um estudo sobre o conceito de 

habilidades. 

Rios (2001) não faz uma conceitualização de habilidades, mas considera que é primordial fazer 

um labor competente, ou seja, saber fazer bem o que é preciso fazer. Saber, saber fazer, saber 

bem, fazer bem são ações fundamentais para realizar um trabalho de boa qualidade. 

Para conceituar melhor as habilidades, alguns participantes do Programa, destacam que há 

vários tipos de habilidades: “[...] técnica, humana e conceitual”. Rios (2001) considera a 

necessidade de compreender a totalidade de saberes e articulá-los as diferentes dimensões: 

humana, política, técnica, estética. 

A referida autora enfatiza que a inter e transdisciplinaridade possibilita romper paradigmas, ir 

além do saber técnico, para abranger o saber filosófico da vida com uma abordagem 

transcendental, uma vez que a educação fragmentada pouco consegue contribuir para a 

qualidade da educação dos cidadãos nos contextos sociais.  

Os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico conceituam 

as habilidades e defendem que elas “[...] permitem que [...] competências sejam colocadas em 

ação em realizações eficientes e eficazes [...]” (BRASIL, 2000, p. 26). 

Machado (2012) ressalta que Lino de Macedo conceitua as habilidades: 

 

[...] como microcompetências. Vamos pegar o exemplo do Enem. Se você ler o 

documento básico do Enem [...], lá está: competências são ações e operações que 

utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e 

pessoas que desejamos conhecer. As habilidades decorrem das competências 

adquiridas e referem-se ao plano imediato do saber fazer. No Enem, quando definimos 

as habilidades e as competências a serem trabalhadas, partimos de muitas entrevistas 

com grupos de professores e chegamos a cinco competências básicas. Cada uma dessas 

cinco se abre em diferentes formas de manifestações. Não é uma distinção de 

qualidade, mas de tamanho. 

 

Pensamos que os conceitos de competências e de habilidades são interdependentes porque as 

habilidades incentivam o saber fazer bem, utilizando as competências para agir de forma 

eficiente e eficaz. 

Segundo Machado (2008, p. 145), “é como se as habilidades fossem micro-competências, ou 

como se as competências fossem macro-habilidades [...] As habilidades funcionam como 

âncoras para referir as competências aos âmbitos nos quais se realizarão as competências [...]”.   



Cabe ressaltar que nos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível 

Técnico, a ação com eficácia se circunscreve a saber fazer para atingir os objetivos e o agir 

eficiente significa saber fazer bem com o mínimo de recursos possíveis, visando a 

produtividade. O equilíbrio entre a eficácia e a eficiência é a efetividade. 

Perrenoud (2000b) define dez competências para o Ensino Fundamental: organizar e dirigir 

situações de aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; conceber e fazer 

evoluir os dispositivos de diferenciação; envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu 

trabalho; trabalhar em equipe; participar da administração da escola; informar e envolver os 

pais; utilizar novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 

administrar sua própria formação contínua. 

Depreendemos que o referido autor elencou dez competências para ensinar a partir de uma 

perspectiva da racionalidade técnica, que é resultado do processo de racionalização do 

conhecimento científico e tecnológico, que segundo Contreras (2002) permeia a educação e é 

fruto da racionalização do trabalho que ainda continua determinando as práticas pedagógicas. 

Não concordamos que é necessário estabelecer as competências que os professores necessitam 

construir na formação continuada. Optamos pela reflexão pedagógica para tecer e realizar um 

feedback sobre os significados de competências e de habilidades. 

É importante ressaltar que, quando coletamos os dados junto aos participantes, eles já haviam 

cursado os seguintes componentes curriculares do Programa: Metodologia da Pesquisa e 

Tecnologia de Ensino. 

Segundo o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (2007), as disciplinas do 

Programa Especial de Formação de Docentes para as Disciplinas do Currículo da Educação 

Profissional de Nível Médio apresentam como proposta uma participação efetiva dos discentes 

para ser valorizada e explorada, no intuito de superar a formação meramente transmissiva, mas 

corroborar para uma formação construtivista e reflexiva, a partir do desenvolvimento de 

competências e de habilidades para a laborabilidade, respeitando os valores estéticos, políticos e 

éticos, a partir da flexibilidade, inter e transdisciplinaridade e, contextualização. 

Nesta formação pedagógica, o objetivo é criar lócus para que o processo de construção do 

conhecimento seja articulado às vivências da prática docente, propiciando uma troca de 

experiências. A forma reflexiva de articular e de desenvolver o conhecimento é uma marca 

identitária, na qual a ciência se articula com a existência (PINTO, 1985).    

Ghedin (2005, p. 132) enfatiza que um dos desafios essenciais da educação é formar o docente 

como um intelectual transformador que reflita criticamente, tendo assim, consciência de que não 

há conhecimento pronto e acabado. Ao ter como estratégia a valorização da prática docente dos 

participantes do Programa, procura-se mobilizá-los e estimulá-los a compartilhar os seus 



conhecimentos, por meio da reflexão, tendo como resultado, a participação efetiva dos 

professores em formação. A construção de uma prática reflexiva na formação docente corrobora 

para o avanço científico no contexto da educação, transforma o saber em experiência e, a 

vivência em saber, pois: 

 
O conhecimento é sempre uma relação que se estabelece entre a prática e as nossas 

interpretações da mesma; é a isso que chamamos de teoria, isto é, um modo de ver e 

interpretar nosso modo de agir no mundo [...] A capacidade de questionamento e de 

autoquestionamento é pressuposto para a reflexão. Esta não existe isolada, mas é 

resultado de um amplo processo de procura que se dá no constante questionamento 

entre o que se pensa (como teoria que orienta uma determinada prática) e o que se faz. 

 

Ao refletir sobre a sua própria prática docente, os participantes do Programa, puderam (re) 

construir uma reflexão crítica sobre a mesma, podendo reconstituí-la sob nova perspectiva, 

tornando-se fortalecidos para compreender suas próprias ações, seus sentimentos e o contexto 

nos quais estão inseridos, por meio da autorreflexão e do autoconhecimento.       

 

Considerações Finais 

O presente trabalho procurou analisar os termos “competências” e “habilidades” na formação de 

professores no Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas no 

Currículo da Educação Profissional de Nível Médio.  

Ao analisarmos os relatos dos participantes do referido Programa, pudemos compreender os 

conceitos de competências e de habilidades, tecendo uma consciência crítica sobre as práticas 

pedagógicas, buscando uma compreensão dos desafios inerentes ao labor docente e 

depreendendo que as competências possibilitam uma mobilização de saberes para resolução das 

situações complexas, de forma criativa e inovadora.   

A temática proposta aos participantes deste curso de licenciatura demonstra a necessidade de 

uma compreensão reflexiva do lócus formativo, possibilitando a construção e a mobilização de 

saberes para agir com habilidade, agindo segundo Perrenoud (2001) na urgência e decidindo na 

incerteza. A análise dos termos “competências” e “habilidades” possibilitou compreender a 

relevância das atividades práticas serem pautadas por uma abordagem crítica, considerando 

como objeto a reflexão sobre a própria experiência. 

O estudo sobre as competências e as habilidades possibilitou compreender que a formação 

docente reflexiva propicia um olhar crítico sobre a prática, podendo superar a alienação frente 



às dificuldades que emergem no cotidiano das práticas e, possibilitando aos sujeitos envolvidos 

no processo educativo um diálogo rico e transformador, da própria experiência e existência. 

Consideramos que o modelo de competências não pode ser simplificado em objetivos, pois 

envolve o complexo ato de conhecer, que pode transformar o processo de ensino e de 

aprendizagem em um projeto de desenvolvimento humano e social. 

Ao se estabelecer determinadas competências e habilidades a serem adquiridas no processo 

formativo, impede-se a autonomia de quem ensina e de quem aprende, de percorrer um caminho 

epistemológico que seja efetivamente relacionado com sua personalidade, interesse, curiosidade 

e necessidades.    

Deve-se levar em consideração que o projeto de formação envolve o sujeito em suas dimensões 

pessoais, sociais e históricas, que segundo Almeida (2009), é fruto das relações interpessoais e 

expressão de um processo coletivo de elaboração e reelaboração. 

Desta forma, o Programa Especial de Formação de Docentes valoriza a circunstância de cada 

participante, a sua história, as suas dificuldades na prática de ensino, as suas expectativas, a sua 

personalidade, o seu conhecimento, compreendendo o espaço de formação como um lócus de 

tomada de conscientização sobre o aprimoramento profissional, que acima de tudo é um projeto 

de autonomia pessoal diante do desafio da docência. 
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Resumo: 

O presente trabalho pretende refletir sobre as experiências docentes de dois profissionais 

atuantes em cursos superiores de Comunicação na cidade de São Paulo. Os autores têm 

diferentes formações e atuam em diferentes instituições e cursos, que possuem as suas 

especificidades: Comunicação Digital, Publicidade e Propaganda.  Contudo, as propostas 

pedagógicas apresentam pontos em comum: são voltadas para a formação profissional, 

procuram ampliar o universo cultural e artístico dos alunos, trabalham com o embasamento 

teórico e abrangem trabalhos práticos de criação. Nos dois contextos educacionais observam-se 

desafios para o trabalho docente, entre eles vemos que no curso de Comunicação Digital a 
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