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RESUMO 

BORGES, C. O debate internacional sobre competências: explorando novas 
possibilidades educativas. 2010, 139 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Educação, 
Universidade de São Paulo, 2010. 

 
Um dos maiores desafios que se interpõem à educação neste início de século é encontrar as 
bases para promover uma educação de qualidade para todos. Entretanto, definir qualidade e os 
caminhos para alcançá-la não tem se mostrado tarefa simples nem consensual. Entre as 
diversas propostas, surge a ideia da educação para o desenvolvimento de competências, que 
tem encontrado eco entre teóricos de todo o mundo e, mais recentemente, também entre 
pesquisadores e autoridades brasileiras. Como se verificou no Brasil e em diversas outras 
localidades, apesar da rápida incorporação do conceito de competências nos mecanismos de 
regulação educacional nacionais, a maioria das discussões sobre as competências permanece 
focada sobre a esfera da educação escolar, negligenciando o imenso universo de práticas 
educativas concebidas em contextos não-formais e que podem revelar-se estimuladores 
privilegiados de determinadas competências, entre as quais as competências relacionadas ao 
convívio social. A presente proposta tem como intuito, pois, revigorar o debate sobre as 
possibilidades educativas encontradas também fora da escola a partir da perspectiva de 
competências e de contribuir, assim, para a expansão desse debate para além dos limites da 
educação escolar. Para tal, queremos revisar o estado da arte e o histórico da evolução do 
conceito de competências até contextualizá-lo no âmbito das práticas de educação não-formal, 
amparados, sobretudo, nos referenciais da Pedagogia Social, que se propõem a estudar esse 
universo educacional em específico. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Competências, Habilidades, Educação Internacional, Cooperação Internacional, Educação 
não-formal, Pedagogia Social 
 



 

 



 

 

ABSTRACT 

BORGES, Carla. The international debate on competencies: exploring new educational 
possibilities, 2010, 139 p. Master’s Degree Thesis. Faculty of Education, University of São 
Paulo, March 2010. 

One of the greatest challenges faced by education at the beginning of this century is finding a 
basis to promote quality education for all. Nonetheless, defining quality and the main ways to 
achieve it has neither been a simple nor a consensual task. Amongst the various proposals 
surfaces the idea of education for the development of competences, which has resonated with 
scholars all over the world and more recently, also with Brazilian researchers and authorities. 
As can be observed in Brazil and various other countries, despite the quick introduction of the 
concept of competencies into the national educational regulations, the great majority of 
discussions about the concept remain focused on the school environment. Such a focus 
neglects the immense universe of educational practices conceived in less formal contexts that 
can, in fact, turn out to be privileged means to encourage certain competences, such as those 
related to social coexistence. The current proposal intends to shed some light on the debate 
about the educational possibilities found out-of-school from a competences approach 
perspective. Hence, we intend to contribute to widening the debate beyond the boundaries of 
school education. In this sense, we will review and the historical background of competences 
and contextualize the concept within the framework of non-formal education, based on the 
theoretical framework of Social Pedagogy, aimed to study this educational universe 
specifically.  
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Competences, Skills, International Education, International Cooperation, Non-formal 
Education, Social Pedagogy 
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INTRODUÇÃO 

Apresentação do problema de pesquisa 

O conceito de competências já não soa mais tão inovador como quando o termo começou a 

ser debatido pela comunidade acadêmica, por volta da década de 80, ou quando passou a ser 

de fato incorporado como prioridade nas agendas das instituições de todo o mundo, a partir 

dos anos 90. Entretanto, dúvidas e dificuldades ainda permanecem e se referem a questões 

que variam desde a definição do conceito até a decisão sobre quais competências deveriam ser 

desenvolvidas e como.  

De qualquer forma, temos observado que as tentativas de elucidar as sinuosidades desse 

controvertido conceito vagam por caminhos quase exclusivamente escolares, pelo menos no 

que se refere à etapa correspondente à educação básica, invariavelmente desperdiçando o 

enorme potencial educativo das práticas que se desenrolam no chamado mundo da vida 

(FREIRE, 1996, p. 164). Com base nesse raciocínio, na presente dissertação buscamos 

encontrar pistas que nos permitam compreender melhor as práticas educacionais encontradas 

do outro lado dos muros escolares e observar se elas apresentariam pontos de convergência 

com a abordagem de educação por competências, tão presente nos discursos educacionais do 

mundo todo e, mais recentemente, também nos regulamentos oficiais brasileiros.  

Nosso principal questionamento consiste, assim, em tentar compreender até que ponto a 

educação social1 poderia contribuir para o desenvolvimento de competências, especialmente 

aquelas relacionadas à interação e ao convívio social. Nosso intuito com a presente pesquisa 

é, dessa forma, contribuir com um novo fôlego para o debate sobre a educação baseada em 

competências, principalmente a partir do questionamento das próprias definições atribuídas ao 

conceito. Ademais, é nosso objetivo suscitar novas indagações e caminhos investigativos que 

perpassem os muros da escola, entrelaçando práticas escolares e práticas educacionais não-

escolares no objetivo comum de desenvolver competências para a vida (UNESCO, 2000). 

                                                            
1  As práticas educacionais que se desenrolam fora da escola recebem diversas denominações e são 
estudadas por várias correntes investigativas. Cada uma delas adota conceituações distintas, tais como educação 
não-formal, educação extra-escolar, educação no mundo da vida, educação popular, educação social, etc. Neste 
estudo buscaremos elucidar algumas delas, até encontrarmos a concepção que mais se adéqua aos nossos 
propósitos investigativos. Até então, entretanto, os termos serão utilizados de maneira indistinta. 
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Como veremos, a educação voltada para o desenvolvimento de competências costuma 

despertar muita polêmica tanto internacional como nacionalmente, sobretudo devido aos 

diversos usos que o termo tem assumido e implicações às quais tem sido atrelado. As 

inúmeras definições desse conceito, sua livre circulação por entre diversas ciências do 

conhecimento e, principalmente, a maneira como um país em desenvolvimento sob a 

influência de políticas multilaterais tal como o Brasil tem se apropriado dele são pontos que 

merecem elucidações adicionais. 

Para nos acercarmos do termo competências, pois, faz-se necessária uma análise detida de 

suas diversas feições e o esclarecimento sobre os tantos termos aos quais frequentemente é 

associado. A recuperação de sua historicidade, das razões para sua rápida disseminação e de 

sua polissemia mostram-se indispensáveis para compreendermos como as competências vêm 

sendo difundidas no Brasil e para avaliarmos se as conotações assumidas de fato condizem 

com a realidade educacional do país. A partir dessas análises, permitimo-nos uma 

reconceituação das competências à luz da perspectiva nacional. 

Tal proposta de interpretação busca progressivamente afastar-se das implicações técnico-

mercadológicas estritamente vinculadas à formação e à qualificação profissional que por 

muito tempo estiveram – e muitas vezes ainda estão – associadas ao ensino por competências, 

para acercar-se de uma noção mais voltada para a formação integral do indivíduo enquanto 

ser social, em constante interação com seu meio e com seus pares. De um indivíduo que busca 

na educação não a mera transmissão de informações, mas principalmente referências e o 

preparo para a construção de valores, atitudes, motivações, emoções e visões de mundo que 

lhe permitam coexistir em sociedade, incidir sobre a realidade em que vive e transformá-la. 

Tais preceitos vinculam-se fortemente com a educação integral, proposta para qual apontam 

nossas reflexões. 

Assim, dedicaremos o capítulo inicial a uma densa revisão sobre o desenvolvimento histórico 

do conceito de competências, à recuperação do debate teórico conceitual em torno do tema e à 

análise de alguns termos aos quais as competências costumam ser associadas. Passaremos, 

ainda, pela contextualização do quadro político, social e econômico que transladou essa 

terminologia para o domínio educacional e pela consideração de alguns fatores que podem 

explicar sua rápida expansão por diversos países.  

Após o aprofundamento sobre a diversidade de conotações assumidas globalmente pelas 

competências, no segundo capítulo voltaremos o olhar para a perspectiva brasileira, 
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procurando entender de que maneira o termo passou a ser incorporado nos documentos 

normativos educacionais. Basear-nos-emos, nessa fase, em uma análise da legislação nacional 

a partir da década de 90 e das iniciativas do governo no sentido de incorporar o termo na 

agenda do país. Tal referencial será rapidamente contrastado, por fim, com os resultados 

apresentados pelos relatórios e avaliações internacionais sobre o desempenho do Brasil nesse 

âmbito. Esse capítulo delineará mais precisamente, ainda, nossa proposta interpretativa sobre 

as competências. Essa proposta nasce da identificação da necessidade de se atribuir uma 

definição às competências que corresponda à realidade educacional do Brasil, colocando por 

terra as conotações mercadológicas que ainda encontram forte eco no país, sobretudo no que 

se refere à sua aplicação prática. 

O terceiro capítulo cumprirá a função de direcionar a análise para outras possibilidades 

educativas disponíveis em paralelo à escola, buscando identificar e caracterizar tais práticas e 

compreender as distintas nomenclaturas que se lhe atribuem. Nosso intuito não é encontrar 

nesse terreno mecanismos alternativos à chamada educação formal, mas sim de explorar ricas 

experiências que possam complementar e fortalecer o papel das instituições escolares na 

oferta de uma educação completa e de qualidade a todos e todas, como quer que sejam 

denominadas. Surge neste contexto o debate sobre a educação social e sobre como a 

Pedagogia Social pode elucidar alguns caminhos para superar a chamada crise da escola e 

conduzir-nos a uma visão mais ampliada do próprio conceito de educação. 

O quarto capítulo será destinado à definição de um tipo de competências que nos interessa em 

particular, as competências sociais. De maneira simplificada, trata-se de competências 

voltadas para finalidades coletivas que favoreçam o convívio social e as relações 

democráticas. Essa é uma ideia que tem emergido de um estudo exploratório feito junto a 

instituições da sociedade civil de cunho educativo e tem parecido constituir um tipo de 

competências para o qual a educação social se mostra âmbito privilegiado, sobretudo devido à 

priorização de atividades interativas e em contextos de delicada realidade social. Por isso, 

parece-nos importante esboçarmos, ainda, algumas linhas sobre quais têm sido as estratégias 

direcionadas ao desenvolvimento de competências de caráter mais transversal. 

Por fim, concluiremos com algumas reflexões sobre as possíveis sinergias entre a escola e as 

demais instituições educacionais, entre a Pedagogia Escolar e a Pedagogia Social, dentre as 

quais a educação integral, não a fim de esgotar o debate sobre o tema, mas, ao contrário, para 

suscitar discussões e processos que inspirem futuras elucubrações.  
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Considerações metodológicas 

Ao nos decidirmos quanto às estratégias metodológicas mais adequadas para se abordar um 

determinado problema de pesquisa deparamo-nos frequentemente com várias questões 

aparentemente dicotômicas. Trata-se de uma pesquisa teórica ou de uma pesquisa empírica? 

Será uma pesquisa quantitativa ou qualitativa? Pouco a pouco, e principalmente ao longo da 

pesquisa, no entanto, tais dicotomias começam a revelar-se cada vez mais tênues: o que 

parecia inicialmente precisar de dados quantitativos acaba assumindo um caráter qualitativo; 

pesquisas que se pretendiam originalmente empíricas sentem a necessidade de recorrer à 

teoria e as que se diziam teóricas baseiam-se progressivamente em investigações práticas. 

Felizmente.  

Assim, o que encontramos, na verdade, ao invés de classificações determinísticas entre um ou 

outro tipo de pesquisa é, mais bem, uma combinação entre variadas estratégias metodológicas, 

que se articulam e se alternam, levando o pesquisador a abordar o seu objeto a partir de 

diferentes perspectivas. Apenas após percorrer tal processo intelectual é que o investigador de 

fato se encontra em situação privilegiada para definir seus objetivos, traçar suas hipóteses, 

identificar suas variáveis e, eventualmente, testá-las. Nesse caminho, porém, ele acaba 

invariavelmente deixando em segundo plano – quando não de lado – toda uma gama de 

questionamentos, leituras e informações justamente sem os quais não teria sido possível 

vislumbrar os elementos que, no fim do dia, apresentam-se tão claros ao leitor como se nunca 

tivessem sido questionados. 

Todos sabemos, contudo, que o processo investigativo é repleto de inseguranças e hesitações, 

de avanços e retrocessos, de descobertas e fracassos e, cada vez mais, da renúncia a posições 

deterministas e inquestionáveis, de classificações intransponíveis. É justamente nesse 

imbróglio que reside, porém, a grande riqueza do processo investigativo. Precisamente dessa 

percepção têm surgido propostas metodológicas que permitem abarcar esse patrimônio 

epistemológico ou que ao menos relativizem as dualidades dicotômicas tais como as 

apresentadas acima. Entre elas, os métodos construtivistas, a pesquisa-ação, a práxis social, as 

abordagens sócio-históricas e a pesquisa teórica como pesquisa empírica2, a qual se 

enquadrou nos fins da presente pesquisa e conferiu-lhe consistência metodológica. 

                                                            
2  Agradecemos especialmente ao Prof. Bernd Fichtner, que nos apresentou dito referencial metodológico 
no âmbito do Exame de Qualificação e nos ajudou, assim, a reestruturar a pesquisa e a conferir-lhe maior 
consistência. 
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Quanto mais o caminho do processamento de categorias a partir dos dados é feito 
abertamente, mais o leitor se envolve com a teoria como um parceiro de discussões e 
como um possível colaborador para seu aprofundamento futuro. A teoria torna-se 
uma entidade processual e ao mesmo tempo um instrumento de seu próprio 
desenvolvimento (ENGESTRÖM, 1987, p. 17). 

Essa metodologia de pesquisa dialoga mais especificamente com nossa primeira questão, a 

respeito da pesquisa teórica ou empírica. Nas palavras do idealizador dessa perspectiva 

metodológica, Y. Engeström (1987, p. 9), 

Para muitas pessoas, a construção teórica deve ser uma generalização indutiva a 
partir dos famosos fatos empíricos ou de um raciocínio puramente especulativo. Em 
minha visão, a pesquisa teórica em sua forma madura não é nem uma ou outra, 
muito menos a combinação dessas duas.  

Engeström adota uma compreensão mais ampla de pesquisa teórica, que aproxima-se em 

muito da concepção freiriana de práxis (FREIRE, 1983). Para ele, assim como para Klaus 

Holzkamp's (1983), não há uma barreira intransponível entre o mundo teórico e o mundo 

empírico. Ao contrário, eles se complementam e interdependem. Assim, o que define uma 

pesquisa como teórica ou empírica não é efetivamente a ida a campo e sim a maneira como 

são escolhidos e administrados os dados.  

Nessa visão, uma pesquisa tanto pode destinar-se ao desenvolvimento de conceitos 

específicos, particulares, subsidiários, como à construção de grandes conceitos, que podem vir 

a tornar-se pilares epistemológicos sobre os quais se constroem os paradigmas científicos. 

Aos últimos ele dá o nome de categorias, ou seja, os conceitos fundamentais ao redor dos 

quais pululam sub-teorias especializadas, cada qual guiada por sua própria metodologia 

(Holzkamp, 1983, p. 27-28).  

Assim, uma pesquisa teórica pode optar entre dedicar-se à construção dessas teorias 

específicas destinadas a explicar um grande conceito – uma categoria – já existente e 

fenômenos relacionados a ele, como à própria identificação e construção dessas categorias, 

que, por sua vez, podem inspirar futuros conjuntos de teorias específicas. Engeström classifica 

a última opção de pesquisa teórica como pesquisa empírica, já que a construção ou a revisão 

de uma categoria demanda necessariamente abertura e estreita relação com a observação e a 

participação daqueles diretamente imbricados na prática. 

A escolha de Engeström em seu estudo, assim como a nossa, é trabalhar com categorias, ou 

seja, com o desenvolvimento ou revisitação de grandes conceitos. Para isso, ele aponta a 

necessidade de se utilizar um tipo diferente de dados empíricos. Diferentemente da pesquisa 

teórica voltada para a construção de teorias específicas, que dependem vitalmente de dados 

empíricos reais (actual-empirical data) – ou seja, dados efetivamente coletados da realidade 
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por meio de pesquisas de campo – a pesquisa destinada à criação ou à análise de categorias 

baseia-se em dois outros tipos de dados: os dados teórico-objetivos e os dados teórico-

históricos. Os primeiros consistem em proposições que descrevem e delimitam o objeto de 

pesquisa; os segundos são as próprias teorias relacionadas a esse objeto, considerados em sua 

origem e sucessão histórica. 

O que essa reconceituação traz de mais inovador é a maneira como considera os dados e 

ressignifica sua natureza. Sob essa perspectiva, os dados a serem coletados, analisados e 

contrastados com o referencial científico são as próprias informações e teorias que 

acompanham a história e o desenvolvimento do objeto de pesquisa desde o seu surgimento até 

os paradigmas prevalecentes em torno dessas dimensões categóricas nos dias atuais. 

Aplicando esses elementos à nossa pesquisa – também no intuito de exercitarmos a 

apropriação desse novo aparato metodológico – poderíamos dizer que a nossa categoria seria 

a competência. Trata-se de um conceito que inspirou variadas correntes científicas, não 

apenas no âmbito educacional, mas também nas esferas da psicologia, da sociologia, da 

filosofia. Dessa forma, nossos dados teórico-objetivos, ou seja, aqueles que servem à 

delimitação do objeto de pesquisa, seriam as próprias teorias científicas dedicadas a explorar 

esses conceitos e os seus termos correlatos, por exemplo, a teoria internacional de 

competências para a vida (life skills) (PERRENOUD, 1999, SINCLAIR, 2003, UNESCO, 

2000), a Teoria das Inteligência Múltiplas (GARDNER, 1995), a Pedagogia da Integração 

(ROEGIERS, 2004), entre outras. Os dados teórico-históricos consistem na revisão do 

caminho percorrido ao longo da evolução do conceito e as diversas vertentes que explicam 

sua rápida disseminação internacional.  

Uma vez esclarecidos esses elementos iniciais da proposta metodológica de pesquisa teórica 

como pesquisa empírica, passamos então ao método em si. Engeström ressalta que qualquer 

pesquisa teórica que transite pelo campo das categorias deve necessariamente responder 

explícita ou implicitamente a três questões: (1) como selecionar os dados; (2) como processar 

os dados em categorias e (3) como trazer as categorias desenvolvidas para um frutífero 

contato com a prática.   

A primeira questão procura evitar que os dados sejam escolhidos ao acaso ou intuitivamente 

ou que sirvam aos resultados esperados ou predisposições iniciais do autor. Para esquivar-se 

desses riscos, o autor sugere valer-se de uma detalhada identificação e descrição das 

abordagens de diferentes teóricos, utilizando, por exemplo, um vasto número de citações bem 
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contextualizadas, que tragam na íntegra a visão de outros autores, não necessariamente 

partidários da mesma opinião do pesquisador. A função dessas fontes é estimular o 

aprofundamento da análise, de modo que a procedência e os limites da criação dos conceitos 

fundamentais possam ser combinados.  

É importante, ainda, atentar para a representatividade e a abrangência dos dados escolhidos. 

Devem ser priorizadas informações de alcance global, que sejam reconhecidas por outros 

autores como exemplares legítimos de trabalhos em torno do mesmo conceito, mesmo quando 

as opiniões são divergentes. No entanto, pondera ele assertivo, “a credibilidade da categoria 

gerada depende menos de sua base de dados do que de seu imediatamente fascinante poder 

heurístico e das visões que abre” (ENGESTRÖM, 1987, p. 12).  

No que se refere à segunda questão, o autor sugere que o caminho deve ser dedutivo e direto, 

mas, ao mesmo tempo, que seja construído como uma via de mão dupla, ou de uma meta-

pesquisa. Diferentemente da maioria das pesquisas hipotético-dedutivas, a argumentação da 

pesquisa teórica como pesquisa empírica não traz à ideia uma estrutura congelada de 

enumerações, classificações e testes. Ao contrário, evoca novas questões, contra-

argumentações e ideias adicionais, complementares ou contrapostas. Muitas vezes, na 

verdade, os dados, tanto históricos como objetivo-teóricos, contribuem para a identificação e 

formulação da própria categoria, ao invés de servirem à confirmação ou à negação de 

hipóteses e formulações em torno dela. Trata-se de uma construção quase dialética e 

dialógica, de questionamento, contestação e reconstrução. Assim, a formulação de uma 

categoria leva sempre um caráter inacabado, de natureza aberta e em constante transformação.  

A teoria da aprendizagem expansiva é baseada na dialética de ascender do abstrato 
ao concreto. Esse método consiste em ir cavando a essência de um objeto traçando e 
reproduzindo teoricamente a lógica de seu desenvolvimento, de sua formação 
histórica por meio da identificação e resolução de suas contradições mais internas. 
Uma nova ideia teórica ou conceito é inicialmente produzida sob forma abstrata, um 
relação meramente explicativa, uma “célula germinativa”. Essa abstração inicial é 
progressivamente enriquecida e transformada em um sistema concreto de 
manifestações múltiplas e em constante transformação. É um ciclo expansivo de 
aprendizagem: a ideia mais simples vai sendo transformada em um objeto mais 
complexo, em uma nova forma de prática. Ao mesmo tempo, o ciclo produz novos 
conceitos teóricos - concreto em sua riqueza sistêmica e na multiplicidade de 
manifestações (ENGESTRÖM, 1999, p. 8).  

Engeström (1999) acredita que, ainda que muitas vezes custoso, esse processo dialético é 

crucial para que a pesquisa consiga atingir de fato o cerne do objeto de pesquisa. Por outro 

lado, vale ponderar que essa sequência de circuitos consecutivos e infindáveis torna difícil 

estabelecer os limites da pesquisa. Em outras palavras, como a categoria sempre está aberta a 

novos questionamentos e construções, a teoria por si mesma nunca é completa e precisa de 
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uma sucessão de novos esforços para que possa continuar sendo alimentada, ou seja, de uma 

sucessão de análises cíclicas que se conformam para construir uma rede lógica de ideias e 

interpretações acerca das categorias. Para o teórico finlandês, no entanto, esse fator confere 

vivacidade à pesquisa e reforça a importância de se apontar novos questionamentos para 

orientar trabalhos futuros em torno do mesmo objeto, seja para a construção de novas 

categorias seja para o desenvolvimento de teorias específicas. 

Todas as teorias possuem caráter dual. Elas são simultaneamente fixadas em 
estruturas conceituais e em processos vivos de contínua formação conceitual. O 
desenvolvimento contínuo da teoria apenas é possível quando feito de dentro, 
através de suas contradições e lacunas intrínsecas. Quando mais polida e fechada a 
aparência de uma teoria, mais difícil é para o leitor ingressar no processo inerente de 
sua elaboração crítica (ENGESTRÖM, 1987, p. 22). 

A terceira questão, relacionada à aproximação com a prática, é respondida pelo autor com 

base na argumentação sobre a relação dialética entre teoria e prática. Como já nos ensinava 

Paulo Freire (1979), não se pode avançar na teoria sem voltar o olhar para a prática. Da 

mesma maneira, tampouco é possível aprimorar a prática e transformar a realidade sem se 

pensar sobre ela de maneira sistemática e organizada. Teoria e prática constroem-se e 

relacionam-se, assim, de maneira dialética, intrínseca, interdependente. À busca de coerência 

entre pensamento e ação, à apropriação da prática para avançar na teoria e da teoria para 

compreender e reorganizar a prática para, enfim, transformar a realidade Paulo Freire chama 

práxis e é por meio da práxis que ganha sentido todo o processo educativo. 

Assim, se entendemos a teoria como um elemento potencial para lidar com a prática, faz-se 

necessário identificar maneiras de se construir a relação teoria-prática per se. Nas pesquisas 

tradicionais, segundo o autor, essa relação costuma emergir do diálogo com teóricos, 

pesquisadores e acadêmicos empiristas a fim de verificar e concretizar as categorias teóricas 

utilizadas na investigação. Baseado majoritariamente em concepções de um grupo de 

pesquisadores, nesse modelo tradicional as práticas sociais costumam figurar, quando muito, 

como um patamar de investigação muito distante, sendo utilizadas, na maioria das vezes, 

como uma fonte ex post facto ou então apenas como alvo de recomendações delineadas a 

partir dos resultados da pesquisa (MASCHEWSKY, 1977).  

No entanto, embora muito comum, essa não é a única maneira de aproximar teoria e prática, 

ou melhor, de amalgamá-las. Essa correlação pode ser feita também antes ou durante a 

construção teórica. Ela pode ainda ser construída por meio do diálogo com atores que estão 

inseridos na própria realidade, por exemplo, os profissionais da área analisada, os 

representantes de movimentos sociais. Essa estratégia metodológica pode permitir a 
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apropriação ou pelo menos o acercamento de um olhar que nasce da própria prática e abre 

espaço para uma riquíssima troca entre o fazer e o pensar. 

Essa aproximação abre à pesquisa portas singulares rumo à legitimidade empírica e à 

vinculação de teoria e prática, que se não surge de uma abordagem etnográfica, pelo menos 

baseia-se no olhar daqueles que se nutrem diariamente da realidade em suas práticas 

cotidianas. Nesse processo, os profissionais acabam por ser vistos como partes intervenientes 

naquela realidade estudada e, portanto, potencialmente como sujeitos de análise e de 

intervenção. Por essa razão, Engeström (1987) defende essa metodologia não apenas como 

uma simples metodologia de pesquisa, mas uma metodologia de transformação social, uma 

vez que, ao mesmo tempo em que se vai a campo, reconhece-se ali agentes transformadores 

de sua própria realidade.  

Daí a importância de um estudo de caso, ou de uma observação participativa. Os casos servem 

para aproximar as categorias da realidade, não no intuito de comprovar hipóteses relacionadas 

àquelas, mas de encontrar justamente elementos que possam incrementar sua construção; 

confirmá-las ou desconfirmá-las; adicionar-lhe novos detalhes e nuances e por fim encontrar 

inspirações para uma futura formulação de eventuais hipóteses; ou até mesmo para abrir outra 

agenda de pesquisa. As observações em campo são utilizadas, dessa forma, como 

instrumentos de construção teórica voltados para a prática e por isso são dotados de um forte 

componente exploratório e descritivo, mais do que analítico. Dito de outra forma, eles se 

prestam a fornecer ao autor pistas para a construção de seu objeto de análise, para respaldar 

algumas de suas inquietações e para que ele possa compreender se suas divagações fazem 

algum sentido, se suas perguntas são relevantes e se de fato as categorias encontram alguma 

correspondência com a prática. 

Esta pesquisa identifica-se densamente com essa proposta, particularmente no que concerne 

esse terceiro aspecto. Honestamente, seus caminhos investigativos não foram resultado de 

uma escolha deliberada e a priori dessa abordagem em específico. Ao contrário, a pesquisa 

foi acontecendo de modo instintivo e, a princípio, um tanto quanto sinuoso, no intuito de 

suprir lacunas teóricas e sanar as muitas inseguranças de alguém originário de um campo 

cujas bases teórico-metodológicas são completamente distintas.  

Tal lógica guiou a decisão de irmos a campo para buscar ali, não a verificação científica de 

hipóteses rigidamente alicerçadas, mas sim a familiarização com os contextos pesquisados, 
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nunca dantes navegados por esta internacionalista3. Mais precisamente, nossa ida a campo 

esteve fortemente ligada a um anseio de verificar se a pergunta de pesquisa tinha algum 

sentido e relevância epistemológica e de colecionar elementos que pudessem fornecer uma 

demonstração prática sobre o instrumental teórico desenvolvido no âmbito do estudo. Tais 

observações de fato foram fundamentais para amadurecer as idéias da pesquisa, para 

direcioná-la e para consolidar a análise e ordenar questionamentos.  

No entanto, essa experiência prática nos levou, por outro lado, a perceber a necessidade de 

uma sistematização teórica aprofundada sobre o tema de competências – ainda pouco presente 

nos contextos não-formais de educação. À luz dessa constatação oriunda da própria prática, 

decidimos nos dedicar, primeiramente, aos desdobramentos teóricos relacionados ao termo 

utilizando a perspectiva metodológica de pesquisa teórica como empírica, para só então, em 

uma etapa futura de pesquisa, transladarmos por uma investigação efetivamente empírica 

sistematizada, de acordo com a denominação clássica, capaz de consolidar os vínculos entre 

teoria e prática no que se refere à abordagem de educação por competências. 

                                                            
3  As observações participativas foram desenvolvidas no âmbito de duas organizações não-
governamentais localizadas em São Paulo, o Instituto Pensarte e o Instituto Vygotskij. Ambas as instituições 
partem de uma proposta educativa inovadora, voltada à atenção de crianças por meio da proposição de atividades 
artístico-educacionais e tecnológicas no contraturno escolar. Seu foco são, sobretudo, crianças de baixa-renda da 
região da zona central de São Paulo e da periferia de Guarulhos. O diferencial dessas instituições encontra suas 
raízes desde os princípios e metodologias adotadas – toda e qualquer ação tem como ponto central o aluno, o 
qual é e deve ser o sujeito do seu próprio aprendizado. Em outras palavras, é compromisso dessas organizações 
conduzir os alunos a uma formação crítica e proativa, em que cada um seja capacitado a pensar, a refletir sobre 
sua realidade de maneira crítica e ver-se como protagonista das mudanças que podem ser implementadas em prol 
de uma melhor qualidade de vida de todos. O Instituto Pensarte (http://www.pensarte.org.br) é uma 
organização cultural de interesse público fundada em 2000 com o objetivo de articular a sociedade em torno da 
importância estratégica da cultura. Protagonizou nesse período o avanço das políticas culturais, envolvendo-se 
com importantes causas no Brasil e no exterior. Além de publicar uma série de livros de caráter reflexivo e 
formativo e de realizar seminários, fóruns e discussões entre todas as instâncias da sociedade, a instituição 
desenvolve diversos projetos educacionais com crianças e adolescentes da região central de São Paulo, entre os 
quais o projeto ASA, acompanhado no âmbito desta pesquisa. O Instituto Vygotskij 
(http://www.institutovygotskij.org), criado em 2001, é uma organização de natureza educacional e cultural, sem 
fins lucrativos, que realiza atividades e pesquisas ligadas à arte, educação, comunicação e cultura em âmbito 
nacional e internacional. Propõe-se também a gerar espaços para a troca de informações referentes às pesquisas 
internacionais e interdisciplinares. O Instituto Vygotskij coordena, entre diversos outros, o Projeto Janelas Para 
o Mundo, que se iniciou em 2002 e encontra-se em sua 4ª. edição, realizada na cidade de Guarulhos e São 
Sebastião-SP e objeto desta observação. Para mais detalhes sobre minha observação participativa no âmbito 
desse projeto ver: BORGES, C. Abrindo Janelas: algumas reflexões sobre a experiência com o Projeto Janelas 
para o Mundo. In: BENITES, M. Janelas para o Mundo. São Paulo: Pensarte, 2010 (no prelo). 
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CAPÍTULO 1 – A LÓGICA DAS COMPETÊNCIAS 

Dez anos após a Conferência Mundial de Educação para Todos (EPT), realizada em Jomtien, 

Tailândia, em 1990, autoridades educacionais de diversas nacionalidades reuniram-se em 

Dakar, Senegal, para verificar o progresso ante os compromissos firmados pelos países 

naquela ocasião e estabelecer objetivos mais concretos para a universalização do ensino 

primário. Mais que promover o acesso pleno à Educação Básica, porém, a comunidade 

internacional desde então tem concordado que a prioridade fundamental de qualquer esforço 

educacional deverá ser a oferta de educação de qualidade para todos, entendendo-a como um 

pré-requisito para a equidade e para o desenvolvimento pleno do indivíduo e da sociedade 

(UNESCO, 2004). 

Esse debate inevitavelmente tem demandado uma revisão do próprio conceito de qualidade. 

Sua definição não é consensual e depende diretamente da compreensão sobre os próprios 

objetivos da educação e sobre a função que ela deve desempenhar junto à sociedade. 

Caminhos alternativos para captar mais plenamente seu sentido têm apontado para diversas 

direções. A maioria deles tem sugerido critérios mais subjetivos para dar conta do termo. Para 

esses, educação de qualidade para todos diz respeito à necessidade de garantir o acesso de 

todos a experiências educativas que lhes permitam desenvolver competências para atuar de 

maneira exitosa em múltiplos cenários e em ambientes heterogêneos (BRASLAVSKY, 2006).  

É nesse contexto que ressurge a proposta da formação voltada para o desenvolvimento de 

competências. O debate em torno desse conceito não é novo. Desde o princípio da década de 

80 começou a ser introduzido por organizações internacionais e acadêmicos de todo o mundo 

nos discursos educacionais, mas foi especialmente a partir da década de 90 que passou a ser 

incorporado nos processos de reforma política protagonizados por autoridades nacionais em 

diversos países do mundo. Não obstante, ainda pairam muitas incertezas e imprecisões em 

torno das múltiplas definições do conceito, que levantam questionamentos a respeito de quais 

competências seriam mais adequadas e como e onde desenvolvê-las, o que demanda debates 

permanentes e consistentes. De qualquer forma, é inegável que o conceito competências 

logrou inserir-se nas agendas políticas de diversos países, entre os quais o Brasil, e permeou a 

maioria das reformas educativas empreendidas nos últimos vinte anos, sendo por isso mesmo 

alvo constante dos sistemas de avaliação nacionais e internacionais.  
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Entretanto, dados recentes fornecidos por essas avaliações indicam que o processo de 

incorporação do termo na Educação Básica está circunscrito aos sistemas escolares formais, 

praticamente inexistindo estudos e pesquisas sobre o desenvolvimento de competências fora 

da escola. O que, sim, está disponível é uma vasta oferta de estudos sobre o desenvolvimento 

de competências técnico-profissionais, voltadas para o mercado de trabalho e para as etapas 

finais da formação do indivíduo, quais sejam o Ensino Médio, o Ensino Superior e o ensino 

técnico e profissional, que chegam e incluir atividades não-formais relacionadas ao aprender 

com a prática (aprender fazendo - learning by doing), à aprendizagem pela formação em 

serviço e à experiência profissional per se. 

No entanto, no que se refere às etapas educacionais iniciais, sobretudo na educação infantil e 

fundamental, a maioria das publicações que adotam a abordagem por competências acaba por 

limitar-se à educação escolar. Tal tendência se confirma pelas próprias avaliações e 

instrumentos de acompanhamento internacionais dedicados a estudar as competências e a 

sopesar seu desenvolvimento em diferentes países, tais como PISA4. Esses mecanismos de 

uma forma ou de outra acabam também por privilegiar estratégias escolares em suas análises, 

embora estejam voltados justamente para a identificação de lacunas seja na abordagem por 

competências, seja na aplicação dessa abordagem, o que indica um entendimento tácito de que 

a função de estimular o desenvolvimento de competências fica (ou deve ficar) exclusivamente 

a cargo das instituições educacionais formais. 

Podemos dizer que as propostas de incorporação das competências, ao priorizarem 

metodologias exclusivamente escolares, estariam invariavelmente subjugando os potenciais 

das instituições educacionais não-escolares em contribuir para seus objetivos. Esse fato talvez 

seja resultante do relativo desconhecimento sobre que potencialidades seriam essas e como 

utilizá-las, ou, ainda, sobre as particularidades e implicações desse tipo de estratégia de 

ensino-aprendizagem. Em outras palavras, ao basearem-se em visões superficiais e afastadas 

das práticas extra-escolares de educação, as propostas de formação por competências acabam 

por não traçar correlações entre os elementos pertencentes a esse campo e as prerrogativas 

reconhecidas como catalisadoras de certas competências. Assim, deixam de identificá-los 

                                                            
4    O Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA é um programa internacional de avaliação 
comparada, cuja principal finalidade é produzir indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais, 
avaliando o desempenho de alunos na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade 
básica obrigatória na maioria dos países. Esse programa é desenvolvido e coordenado internacionalmente pela 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), havendo em cada país participante uma 
coordenação nacional. 
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como uma possível ferramenta para o alcance de uma educação efetivamente qualitativa e 

equitativa. 

Poderíamos talvez supor que a restrição da abordagem por competências aos contextos 

escolares nada mais seja que o reflexo de uma tendência histórica de reduzir o conceito de 

educação à escolarização e a Pedagogia à Pedagogia Escolar, relegando a segundo plano 

práticas educativas que ocorrem diariamente nos contextos mais diversos. Uma maneira de se 

contornar essa dificuldade seria, quiçá, vislumbrar a possibilidade de se reconhecer 

oficialmente a existência de um campo diferenciado de atuação pedagógica exterior à escola, 

conforme advogam os teóricos da Pedagogia Social (GRACIANI, 1997, MACHADO, 2006; 

OTTO, 2006; PETRUS, 1997, 2006; 2006; SILVA, 2006; SOUZA, 2006).  

Diferentemente dessas perspectivas unilaterais que privilegiam a escola no que tange o 

desenvolvimento de competências, nós acreditamos que nesse âmbito reside um imenso 

universo a ser explorado no que diz respeito ao desenvolvimento das competências e que não 

pode ser negligenciado quando o que está em questão é a qualidade da educação. Ao 

contrário, devem ser reconhecidos e valorizados enquanto possibilidades de oferta de uma 

educação integral5 e de qualidade. Tal é a função que pretende cumprir o presente trabalho. 

1.1 Evolução histórica do conceito 

De acordo com Dolz e Bronckart (2004, p. 33), o termo competência foi utilizado pela 

primeira vez na língua francesa, ao fim do século XV, para referir-se ao poder outorgado a 

uma determinada instituição para tratar de certos assuntos e desempenhar tarefas específicas. 

Tal definição compartilha em grande parte da conotação jurídica que o conceito guarda até 

hoje, referindo-se à responsabilidade de cada instância em decidir e agir em determinadas 

situações. A partir do século XVIII, o conceito foi ganhando uma conotação mais complexa, 

associando-se à ideia de capacidade individual oriunda do saber e da experiência.  No entanto, 

foi apenas a partir das contribuições de Noam Chomsky (1957) que a ideia de competências 

ganhou delineamentos mais precisos, até passar a transitar, por fim, entre os caminhos da 

educação.  
                                                            
5  A expressão “educação integral” é frequentemente usada para referir-se a uma formação holística, que 
abranja todas as necessidades básicas de aprendizagem do indivíduo, em termos de conteúdo, mas também, e 
principalmente, em termos de absorção de valores e princípios para a vida e de satisfação de suas funções vitais, 
como a alimentação, o convívio social, o asseio, etc. (GADOTTI, 2007). 
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Chomsky (1972) insere o debate sobre competências no contexto da linguística, sua área de 

atuação, definindo-as como “um sistema fixo de princípios geradores” (CHOMSKY, 1972, p. 

125) que permite ao indivíduo produzir frases providas de sentido e de reconhecer palavras ou 

frases de seu idioma materno, mesmo sem entender seu significado. Ele cria, assim, o termo 

competência linguística, que reflete uma disposição inata e universal do ser humano em se 

comunicar oralmente; não um jogo de repetições, tentativas e erros, como explicavam a 

comunicação os behavioristas que o antecederam. A competência linguistica seria, antes, um 

potencial biológico a conferir ao indivíduo “a capacidade ideal e intrínseca de produzir e 

compreender qualquer língua natural” (DOLZ e BRONCKART, 2004, p. 32).  

Por essa definição, o autor concebe competência como uma potencialidade interior e pessoal 

capaz de desencadear determinados comportamentos. Por esse raciocínio, ela não seria um 

comportamento em si, senão um conjunto de regras que regulam as condutas no uso da 

linguagem (REY, 2002, p. 38). Chomsky reconhece ainda o aspecto criador que a ideia de 

competência introduz, ou seja, sugere que a competência linguística firma suas bases sobre a 

criatividade: grande parte do que dizemos é inteiramente novo e se aplica a contextos 

diferentes dos originais. Mais precisamente, ao reconhecer a faculdade criativa da linguagem, 

Chomsky atribui à competência linguística a capacidade de produzir coerência e adequações 

que permitem que as palavras sejam adaptadas a cada situação (REY, 2002, p. 40). 

Tal definição tornou-se um referencial de análise para vários linguistas e contribuiu para a 

disseminação do conceito de competências por diversas áreas, entre as quais a psicologia 

cognitiva, lançando as bases de três aspectos principais que passaram a ser atribuídos às 

competências: (1) não mais as instituições, mas os indivíduos são dotados de competências 

pessoais e intransferíveis; (2) as competências são ligadas a faculdades biológicas potenciais 

do ser humano e (3) elas são frutos da criatividade e responsáveis pela adaptabilidade a 

diferentes contextos.  

Os cognitivistas apoiaram-se principalmente sobre os dois primeiros para avançar em seus 

arcabouços teóricos sobre as competências: a individualidade – as competências seriam 

resultado de uma construção interna, o poder e o desejo do indivíduo em desempenhar ações 

de forma autônoma, independente e pró-ativa – e o potencial biológico – as funções 

psicológicas superiores (atenção, percepção, memória), assim como a competência linguistica, 

seriam sustentadas por um dispositivo biológico inato (FODOR, 1983/1986). Essa corrente 

marca um retorno ao “indivíduo pós-behaviorista, tornando-se bandeira do racionalismo 

extremista” (BRONCKART e DOLZ, 2004, p. 33).  
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Assim, da mesma maneira que ocorre com o termo “identidade”, trabalhado por Erikson 

(1998), Marcuse (1997) e Castells (2000), as competências foram aos poucos adquirindo um 

caráter cada vez mais normativo e moralista. Mais precisamente, a ideia de que os alunos 

precisam desenvolver competências virou premissa ligada a um dever ser muito forte. Tal 

conceito passou a encaixar-se, então, com grande propriedade na lógica neoliberal, cujos 

preceitos se firmam sobre o indivíduo e é o próprio indivíduo quem é responsabilizado pela 

aquisição ou não aquisição das competências. Conforme pondera Vasconcellos, 

Ao valorizar a dimensão pessoal na administração moderna, a gestão das 
competências se torna um novo meio de individualização e de responsabilização de 
cada um diante de suas dificuldades, jogando em cima do assalariado o peso de suas 
incapacidades de integrar-se num grupo e a abraçar os objetivos da empresa, e sua 
falta de motivação etc. (2003, p. 2).  

Seria preciso uma aprofundada análise do discurso para apreender de maneira mais concreta 

os meandros existentes entre o que se prega e as reais intencionalidades por trás das 

utilizações do conceito, tarefa que ficará, no entanto, talvez para um futuro esforço 

investigativo. 

No entanto, vale ressaltar que, embora a ideia da individualidade do desenvolvimento de 

competências prevaleça até hoje, os meios indicados para construí-las apontam cada vez mais 

para estratégias que dependem diretamente da interação social. Tal perspectiva nos desperta a 

atenção em particular, posto que abre todo um foro para uma nova compreensão acerca desse 

conceito. Visão essa que favorece não apenas o desenvolvimento individual de competências, 

mas também, e principalmente, os processos e interações sociais a que esse indivíduo é 

submetido ao longo de toda a vida, dentro e fora da escola.  

Da mesma forma com que o individualismo das competências passa a ser assim relativizado, 

também aos poucos dilui-se o determinismo biológico chomskyano. Ao considerar que as 

competências são inerentes aos seres humanos, essa proposta restringe – e muito – o campo 

de ação educacional já que, assim sendo, caberia à educação apenas explorá-las em maior ou 

menor grau, de acordo com as limitações e estímulos do ambiente, mas não gerá-las, inspirá-

las, desenvolvê-las. Em outras palavras, se a um indivíduo corresponde nascer com 

determinadas predisposições ou estruturas mentais favoráveis a certas competências, caberia à 

educação então apenas estimulá-las e garantir que se desenvolvam tal como o esperado. 

Segundo esse raciocínio, não haveria espaço para que um indivíduo cuja herança genética não 

tivesse favorecido suas aptidões matemáticas as desenvolva mediante incentivos quaisquer. 
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Essa visão, no entanto, foi perdendo força a partir das contribuições de Piaget (1973) em suas 

explorações sobre o universo cognitivo. Ainda que não falasse em competências, mas em 

inteligências, o autor é categórico ao ressaltar a importância do meio sobre o desenvolvimento 

da criança: “a criança age no meio e reage a estímulos deste” (PIAGET, 1973, p. 86). A 

interação simbiótica do sujeito com o ambiente em que está inserido ocupa o cerne do 

construtivismo piagetiano. O que encontra raízes genéticas, para ele, é apenas o 

funcionamento geral da inteligência, não o seu desenvolvimento. A maneira pela qual a 

inteligência seria desenvolvida, portanto, depende dos estímulos a que o sujeito é contrastado 

em cada limite etário, respeitando uma espécie de maturação biológica concatenada com 

incentivos e conhecimentos científicos transmitidos em cada etapa educacional. 

Entre os autores que usam de fato o termo competência, é Hymes (1991) quem cumpre a 

função de superar o determinismo biológico do desenvolvimento de competências, criando, 

dessa forma, maior espaço para intervenção educacional. Para ele, a competência não é 

fundada biologicamente, mas se torna uma capacidade adaptativa e contextualizada, que pode 

ser desenvolvida por meio de um processo de aprendizagem formal ou informal (DOLZ e 

BRONCKART, 2004, p. 34). Mais que isso, o autor defende que “essas capacidades 

necessariamente objeto de uma aprendizagem social” (DOLZ e BRONCKART, 2004). A 

noção de competência comunicativa, como denomina Hymes, é, assim, muito mais ampla e 

dinâmica do que a competência linguística de Chomsky (MOREL, 2007).  

Nenhuma competência é dada desde o início, as potencialidades dos indivíduos só 
são transformadas em competências efetivas de acordo com a aprendizagem, que 
não se produz espontaneamente, por exemplo, de acordo com uma maturação do 
sistema nervoso, e não se realiza no mesmo grau em cada ser humano. Cada um 
aprende a falar, ainda que seja geneticamente capaz de fazê-lo. As competências [...] 
são aquisições, aprendizagens construídas e não potencialidades da espécie 
(PERRENOUD, 1999, p. 25). 

Este debate marcou a evolução do conceito principalmente durante a década de 70. A partir 

dos anos 80, com a intensificação do processo de globalização da economia e dos meios de 

produção, os sistemas de formação profissional não hesitaram em se apropriar da noção de 

competências. As mudanças tecnológicas e organizacionais do trabalho geraram algumas 

tendências primordiais tais como a flexibilização da produção e a reestruturação das 

ocupações, a valorização da multifuncionalidade e polivalência dos trabalhadores, assim 

como dos saberes não necessariamente ligados aos conhecimentos formais (RAMOS, 2002, p. 

401). A formação profissional e técnica entrou em crise diante dessas transformações e passou 

a sofrer duras críticas, principalmente por parte de organismos internacionais tais como o 

Banco Mundial, o Banco Interamericano e a Organização Internacional do Trabalho, que 
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apontavam sua ineficiência, ineficácia e seu questionável custo-benefício (RAMOS, 2002, p. 

403). As competências surgem então como uma nova luz prometida a dar conta do caráter 

experimental da formação desses trabalhadores, no sentido de fornecer garantias de que a 

capacitação recebida por esse funcionário, seja na escola, na universidade, nos cursos técnico-

profissionais ou na própria formação em serviço, fosse pragmática e capaz de converter as 

aprendizagens em ações, mais do que os diplomas. 

A essa percepção seguiram-se pressões por parte dos empregadores junto às autoridades dos 

sistemas educacionais para agir sobre os programas de ensino por meio de reformas 

educativas que incorporassem estratégias que de fato capacitassem seus futuros funcionários 

para o trabalho, a saber, voltadas para o desenvolvimento de competências técnicas 

(NOSELLA, 1983; 1986; 2003; SAVIANI; 1983). Tal fator serviu como base para a eclosão 

de uma série de projetos financiados por organismos internacionais, primeiramente pelo 

Banco Mundial e pela OCDE, e em seguida pela UNESCO, o UNICEF, o PNUD e outras 

agências de cooperação multilateral, que serviram como propulsores desse conceito em todo o 

globo. Nesse momento, tais organismos começavam a redefinir suas políticas com base na 

percepção de que o foco sobre o desenvolvimento quantitativo dos sistemas educacionais, ou 

seja, a ampliação do acesso era insuficiente, havendo, paralelamente, a necessidade de se 

buscar um aumento qualitativo na oferta de ensino.  

O Banco Mundial foi o primeiro a reagir efetivamente à nova demanda do sistema econômico 

que se anunciava então. Nesse sentido e como não poderia deixar de ser, até hoje a instituição 

resguarda um enfoque mais econômico para abordar as competências, dando grande ênfase a 

programas de formação profissional e metodologias de educação de jovens e adultos. Essa 

abordagem parte do princípio de que a educação pode alavancar o desenvolvimento humano e 

capacitar os indivíduos com competências que lhes permitirão agregar valor ao seu capital 

humano e ampliar, assim, as possibilidades de acesso ao mercado e as ofertas salariais. O 

Banco defende o papel da educação em transmitir habilidades e competências necessárias 

para que as pessoas possam satisfazer suas necessidades básicas tais como a saúde, a nutrição 

adequada, acesso à água potável, moradia e aumento de renda. Sob essa perspectiva, aponta 

três habilidades-chave que podem contribuir para o acesso a esses bens, quais sejam,  

• habilidades de comunicação; 

• habilidades para melhorar a qualidade de vida e  
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• habilidades de produção, que podem ser adquiridas ao longo de toda a vida e podem 

levar ao bem estar material, a um aumento da produtividade e da capacidade de gerar 

fontes próprias de renda, conhecidas como o auto-emprego (NOOR, 1981). 

Como se nota, essa visão ainda encontra-se fortemente em linha com as interpretações que 

aproximam a educação por competências da educação voltada para suprir as necessidades do 

mercado de trabalho e imprime nas competências um caráter essencialmente laboral.  

Entretanto, motivações distintas também inspiraram outras organizações de cooperação 

multilateral a enveredarem pelos caminhos das competências neste mesmo período, tal qual a 

procura por estratégias inovadoras para ampliar a qualidade da oferta educativa. Essa ideia 

aliou-se à percepção de que não bastava ampliar o acesso à educação e torná-la universal, mas 

principalmente que a educação oferecida fosse de qualidade, ou seja, efetivamente condizente 

com as necessidades e realidades individuais e sociais dos seus destinatários e que 

estimulassem a convicção e a auto-estima dos envolvidos nesse processo (BRASLAVSKY, 

2006, p.22).  

Pode-se dizer, assim, que essa nova abordagem curricular, ao mesmo tempo em que se 

encaixava aos novos parâmetros produtivos introduzidos a partir de meados de 80, também 

trazia um novo fôlego para o debate sobre qualidade e a equidade educacional. Assim, ganhou 

força a ideia de se modificar a antiga estrutura curricular, até então estratificada em torno de 

objetivos taxonômicos gerais e específicos, em prol de um modelo “baseado na aprendizagem 

de um conjunto de competências de base ligadas à vida do cidadão, necessárias para permitir 

que toda pessoa viva em uma sociedade caracterizada por um desenvolvimento duradouro” 

(ROEGIERS e KETELE, 2004, p. 25). 

Tal foi o caso da OCDE, que encampou um dos principais estudos sobre o tema, intitulado 

Definição e Seleção de Competências: fundamentações teóricas e conceituais, conhecido 

como DeSeCo (OCDE, 1997). Essa pesquisa teve como objetivo a construção de um marco 

teórico que servisse de referência para metodologias de desenvolvimento de competências 

individuais e para a sua avaliação e certificação. A proposta era encontrar uma definição 

minimamente consensual sobre o termo e identificar, à luz das demandas das sociedades 

democráticas e dos desafios globais, quais competências seriam atualmente indispensáveis a 

qualquer indivíduo (TIANA e RYCHEN, 2004, p. 43)6. Concluído em 2003, o projeto 

                                                            
6 É interessante notar que o referido estudo foi uma das primeiras iniciativas tomadas por órgãos 
multilaterais no sentido de criar um marco teórico que fundamentasse a abordagem por competências, 
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enumerou três grandes categorias que reúnem uma série de competências específicas a serem 

trabalhadas pela educação, a saber:  

• usar ferramentas de maneira interativa; 

• interagir em grupos heterogêneos e  

• agir de maneira autônoma (RYCHEN e SALGANIK, 2003).  

Tais são os eixos que têm orientado as políticas dos países da OCDE ao reformularem seus 

currículos com vistas à incorporação das competências em seus sistemas de ensino até os dias 

atuais. 

A UNESCO, por sua vez, inicialmente lança mão do conceito de maneira estreitamente 

relacionada às necessidades básicas de aprendizagem, definidas durante a Conferência de 

Jomtien como os “conhecimentos, capacidades, atitudes e valores necessários para que as 

pessoas sobrevivam, melhorem sua qualidade de vida e continuem aprendendo” (WCEFA, 

1990). Entre as principais necessidades estabelecidas durante a Conferência destacam-se  

• aprender a pensar; 

• aprender a aprender;  

• aprender a estudar; 

• aprender a ensinar; 

• aprender a recuperar o conhecimento e  

• aprender a aplicar o aprendido.  

Posteriormente, as competências advogadas pela instituição passaram a se distribuir entre 

quatro grandes pilares consagrados pela Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI por meio do trabalho chamado “Educação, um Tesouro a descobrir”, apresentado 

à UNESCO em 1996 (DELORS, 1996), a saber: aprender a aprender, aprender a fazer, 

aprender a ser e aprender a viver juntos, tidos como as bases para que a educação possa 

permitir o desenvolvimento das competências pessoais e preparar crianças e jovens para estar 

neste mundo. Essa visão, assim como a proposta pela OCDE, prioriza conotações sociais que 

podem ser igualmente extraídas do conceito de competências, de modo a apreender as 

diversas outras dimensões que ela pode assumir para além daquelas demandadas pelo 

mercado. 

                                                                                                                                                                                          
metodologia essa que já há alguns anos, mesmo na ausência de um instrumental teórico consolidado, vinha 
inspirando reformas educacionais inclusive nos países da OCDE. 



38 

 

Entretanto, é curioso notar que apesar de perspectivas que conferiam às competências 

atribuições mais sociais e humanistas terem surgido em período praticamente concomitante 

àquelas visões mercadológicas, as últimas interpretações ganharam forte visibilidade. Para 

Ramos, especialista em educação profissional por competências no Brasil, trata-se mais do 

que um fenômeno técnico, senão também político (RAMOS, 2002, p. 402). A 

intencionalidade por trás da introdução das competências nos currículos de formação 

profissional, ainda que se firmassem sobre intenção de oferecer aos jovens maiores condições 

de acesso ao mercado e, assim, a melhores condições de vida, estava em realidade fortemente 

atrelada à intenção subjacente de se reciclar as formas de relacionar educação e produtividade. 

As reformas [que introduziram as competências na educação] associaram-se aos 
processos de globalização da economia e à crise do emprego, colocando-se a 
necessidade da criação de novos códigos que aproximassem a educação das 
tendências produtivas. Espera-se, por um lado, proporcionar aos jovens passagens 
menos traumáticas para o mundo do trabalho e, juntamente com os adultos, construir 
alternativas que supostamente minimizariam o risco da exclusão social. Nisso está a 
razão de a competência vir associada às noções de empregabilidade e de 
laborialidade (RAMOS, 2002, p. 402). 

O fato de a apropriação desse conceito por parte da educação estar intimamente relacionada a 

fatores econômicos e a estímulos mercadológicos invariavelmente levantou uma série de 

críticas à proposta de competências. Obviamente, tais asserções fizeram eco aos 

questionamentos quanto à submissão do ensino às demandas do mercado de trabalho e sobre a 

propriedade de colocar a educação a serviço de objetivos econômicos. As ponderações 

também demonstraram cautela, quando não oposição, ante a possibilidade de ingerência 

interna por parte das agências internacionais de fomento e atentaram para o risco de se 

importar modelos internacionais sem uma adequada adaptação às diferentes realidades.  

Tais críticas, entretanto, não foram suficientes para impedir que o conceito continuasse a 

ganhar popularidade, principalmente entre os organismos de cooperação internacional e as 

autoridades nacionais, e que ocupasse o cerne das principais reformas educativas tanto de 

países desenvolvidos como em desenvolvimento, sobretudo a partir de 1990, quando 

começaram a compor a agenda dos principais encontros multilaterais de educação e a marcar 

a letra de grande parte das reformas educativas nacionais empreendidas à consecução. 

Na verdade, conforme veremos, embora as competências tenham sido e ainda estejam 

amplamente vinculadas ao desempenho profissional, à competitividade e à individualidade, 

essas não são suas únicas conotações e usos. Ao contrário, internacionalmente tem-se 

percebido uma forte tendência em se disseminar uma visão distinta de competências, que seja 

condizente com certos princípios consagrados globalmente e que haviam sido contemplados, 
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por exemplo, pela OCDE e pela UNESCO desde suas primeiras referências à abordagem. São 

alguns deles a prevenção de conflitos, a tolerância, o respeito pela diversidade étnica e 

cultural, a sensibilidade ante questões de gênero, a participação cívica, a construção de 

relações democráticas em todos os âmbitos e a primazia da sustentabilidade ambiental 

(SINCLAIR, 2004, p. 21). Essas habilidades, valores e atitudes mostram-se cada vez mais 

indispensáveis para se enfrentar os desafios atuais. Ao lado dos saberes e conhecimentos 

científicos, indicam que uma educação de qualidade para todos no século XXI deve ao mesmo 

tempo atender à formação emocional, racional e prática do indivíduo, sem negligenciar 

nenhuma dessas dimensões nem muito menos os universos educativos que lhe permitem 

acesso (BRASLAVSKY, 2006, p. 22).  

Passaremos, à consecução, então, por algumas das interpretações terminológicas e 

desdobramentos a respeito das competências no âmbito da educação que se afastam daquela 

abordagem mais economicista, para então mais adiante introduzirmos a ideia de competência 

social. Nossa intenção é, assim, dar voz às diferentes interpretações que atualmente ocupam a 

cena internacional, contrastando-as a outros termos correlatos com os quais a competência 

costuma ser confundida, a fim de evitar confusões terminológicas, preparando assim o terreno 

para o reconhecimento de uma nova compreensão sobre as competências que possa servir de 

fato aos objetivos educacionais brasileiros.  

1.2 Um conceito pol(iss)êmico 

Conforme visto, há cerca de vinte anos a noção de competência vem conquistando diversos 

cenários e contextos, servindo como diretriz de atividades e reformas nas esferas da 

Linguística, da Psicologia, da Economia e do Trabalho. A introdução de um conceito tão 

polissêmico no campo educacional é mais recente, datando de meados da década de 80 e 

principalmente em 90, e naturalmente não deixou de ser acompanhada por uma série de 

controvérsias e polêmicas. Existem inúmeras abordagens teóricas e os significados variam de 

acordo com a perspectiva e os objetivos associados ao seu uso, tanto nos debates científicos 

como nos discursos políticos. Atendendo à preocupação de desmistificar e de conhecer os 

meandros desse famigerado conceito, passaremos então nesse sub-capítulo por algumas 

contribuições que nos permitem avançar em sua elucidação. 
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Os teóricos favoráveis à noção de competência e à sua introdução nas práticas educativas em 

geral costumam aproximar-se das definições introduzidas por Hymes (1991) e aprimoradas 

por outros acadêmicos (HASTE; 2001; MOREL, 2007; PERRENOUD, 1999). Alguns vão 

além e crêem que a interação efetiva e prática com o mundo físico, social e cultural não só 

está relacionada como depende do desenvolvimento de determinadas competências e vice-

versa e, portanto, sua aquisição é indispensável à realização da autonomia do indivíduo e de 

seu reconhecimento como sujeito de sua história e transformador de seu meio.  

Tal é a visão de Philippe Perrenoud (1999), sociólogo que ganhou reconhecimento 

internacional por seus estudos sobre as competências. Suas construções teóricas acerca do 

conceito serão utilizadas como referência central para nossa análise sobre as definições 

propostas7. À luz dessas contribuições, contrastaremos diversas posturas que representam 

tanto críticas como reiterações ou readequações dessa categoria.  

Para chegar à sua definição, Perrenoud (1999) inicia a argumentação desmistificando algumas 

acepções às quais o conceito vem sendo comumente associado que, ainda que aceitáveis, em 

sua visão, não aportam muito à compreensão – e resolução – dos problemas educacionais. 

Entre elas está a concepção clássica introduzida por Chomsky de competência como 

faculdade genérica pertencente à espécie humana. Conforme já mencionado, Perrenoud 

prefere compreender as competências como algo a ser potencialmente estimulado no ser 

humano a partir de incentivos externos presentes nas estratégias de ensino-aprendizagem.  

Outra tendência que o autor evita é a de se recorrer às competências no intuito de conferir 

praticidade aos objetivos de ensino simplesmente pela substituição conceitual, mas sem 

colocar em cena, antes, uma completa reforma das propostas didáticas e da organização 

curricular. O que resulta dessa postura é a assimilação da competência como um objetivo 

adicional entre tantos outros, sem se atentar para as divergências entre um e outro conceito e 

as consequentes transformações nas maneiras de organizar o ensino oriundas de cada uma.  

                                                            
7  A opção por adotar Perrenoud e teóricos alinhados a essa perspectiva como referência se justifica, em 
primeiro lugar, pelo fato de que seus trabalhos fundamentaram pesquisas desenvolvidas no âmbito de 
organismos internacionais, inspirando grande parte de documentos produzidos multilateralmente sobre esse tema 
e que, posteriormente, traduziram-se em preceitos de política nacionais na área educacional. Além disso, a 
definição proposta por Perrenoud permite-nos organizar importantes contribuições e polêmicas que circundam as 
competências, fazendo-o dialogar com outros autores que também têm se dedicado ao tema. Por fim, adotaremos 
essa perspectiva por parecer ser uma proposta que, feitas algumas ressalvas, pode servir para explicar o 
desenvolvimento de competência também em contextos não-escolares. 
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Por fim, ele descarta a equiparação de competências à ideia de desempenho, uma vez que 

poderia favorecer a simples enumeração de um conjunto de ações/atividades que 

corroborariam o desenvolvimento de determinada competência sem se preocupar em 

explicitar como isso ocorreria na prática e sem necessariamente apreender que a competência 

pode ser mais do que uma simples soma de ações ou saberes. Em suas palavras, “não basta 

agregar a qualquer conhecimento uma referência qualquer a uma ação para designar 

competência” (PERRENOUD, 1999, p. 61).  

A partir dessas ressalvas, Perrenoud apresenta seu conceito, que servirá de base a este 

trabalho investigativo. As competências são então definidas como a capacidade de atuar de 

maneira eficaz em um tipo definido de situação – capacidade essa que se apoia em 

conhecimentos, mas não se reduz a eles (PERRENOUD, 1999, p. 7). Segundo essa visão, 

competências consistiriam na capacidade de responder a demandas complexas de maneira 

exitosa e por meio de ações concretas. Cada competência corresponderia, assim, a uma 

combinação de habilidades cognitivas e práticas, conhecimentos, motivações, valores, 

crenças, expectativas, vivências e emoções que podem ser mobilizados conjuntamente para 

uma ação efetiva em um contexto particular.  

De maneira semelhante define Braslavsky. Para ela,  

Cada competência corresponderia a uma combinação de habilidades práticas e 
cognitivas, conhecimentos – conscientes e implícitos – motivações, valores, éticas, 
visões, emoções e outros aspectos do comportamento social que se combinam para 
influenciar as decisões individuais e ações na vida profissional e pessoal (2006, p. 
96). 

Ou, como coloca Le Boterf, a competência é um  

saber-agir, isto é, um saber integrar, mobilizar e transferir um conjunto de recursos 
(conhecimentos, saberes, aptidões, raciocínios, etc.) em um contexto para encarar os 
diferentes problemas encontrados ou para realizar uma tarefa (1995, p. 14).  

Hoje acrescentaríamos que ser competente em uma tarefa não implica apenas um saber fazer, 

mas também um saber quando fazer, um querer ou não fazer e de fato converter essa densa 

combinação de recursos em ação. Retomando e adaptando as propostas de Perrenoud (1999), 

compreendemos as competências neste estudo, então, como um concerto entre os diversos 

elementos que compõem a bagagem cognitiva construída pelo ser humano ao longo de sua 

vida, construídos com base em suas experiências culturais, políticas e sociais. Trata-se de uma 

rede de recursos interconectados de maneira muito sólida (BRASLAVKSY e ACOSTA, 

2004, p. 131) e convertidos em ação para a transformação de um contexto particular.  
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A Figura 1 sintetiza essa definição e provê uma imagem mais clara da noção de competências 

da qual vamos nos aproximando. 

 

 
Figura 1 - Competências como um conjunto de recursos transformados em ação 

Tal compreensão abre margem para o reconhecimento da vasta gama de possibilidades 

educativas que transpassam os muros escolares e representam importantes componentes na 

formação individual e social do ser humano. Esse universo de práticas extra-escolares recorre 

a metodologias diferenciadas para a abordagem de conteúdos diversos, marcadamente pelo 

predomínio de estratégias pragmáticas. Por esse motivo, pode certamente representar um 

nicho privilegiado para o desenvolvimento de determinadas competências que não pode ser 

deixado de lado quando se pretende explorar maneiras mais eficientes de se chegar até elas.  

Compreender as competências nesse marco pode nos auxiliar a entender seus desdobramentos 

pelos domínios educacionais. Entretanto, não é suficiente assim definí-las, sem antes as 

distinguir das diversas nomenclaturas e terminologias similares aos quais frequentemente têm 

sido atreladas. Nesse sentido, passaremos em seguida por alguns pontos que foram sendo 

lapidados ao longo da evolução do conceito, a fim de aprofundar nossa análise epistemológica 

e fornecer elementos para a construção adequada dessa categoria conceitual, conforme nos 

sugere Engeström (1987) em seu modelo metodológico. 

Competências e qualificações 

O conceito de qualificação consolidou-se com o modelo taylorista-fordista de produção, que 

inspirou programas de formação e os critérios de seleção e acompanhamento dos 
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trabalhadores (RAMOS, 2002, p. 401). Schwartz (1995) identifica três dimensões 

conformadoras da qualificação: a conceitual, a social e a experimental.  

A primeira diz respeito aos diplomas e títulos conferidos ao profissional após ser submetido a 

uma série de cursos sobre conceitos teóricos e formalizados. Trata-se das aprendizagens cujas 

fontes são sistemas educacionais formais e que resultam normalmente da escolarização ou de 

cursos técnicos e profissionais de capacitação.  

A segunda dá destaque às questões sociais estabelecidas entre os funcionários, suas atividades 

e as diferentes classificações hierárquicas. Nesse aspecto são abordados aspectos referentes às 

relações entre os funcionários, tais como os impactos de estruturas hierárquicas ou 

horizontais, o prestígio social e o status oferecido pelo trabalho e as diferentes profissões, as 

regras e disputas corporativas, os costumes e tradições socialmente construídas. Ou seja, toda 

a gama de fatores que permeiam a atuação social dos indivíduos em sua atuação profissional e 

que determinam, tanto quanto os conteúdos e a experiência, sua maneira de agir e se 

posicionar no mundo. 

A terceira apreende o conteúdo real do trabalho “em que se inscrevem não apenas conceitos, 

mas o conjunto de saberes postos em jogo quando da realização do trabalho” (SCHWARTZ, 

1995, p. 127). Essas seriam mais precisamente experiências adquiridas ao longo da prática de 

trabalho, seja por meio de capacitações em serviço, seja pela própria construção e evolução 

das habilidades com base no princípio do learn by doing. 

Conforme vimos, com a revolução dos meios de produção e de organização do trabalho da 

década de 80 e as consequentes transformações sobre a formação profissional e o emprego, a 

classificação e a remuneração, o conceito de qualificações parece não ser mais suficiente. De 

fato, ele passa a ser questionado em suas três dimensões. Ao mesmo tempo em que os saberes 

tácitos e oriundos de contextos não formais passam a ter relevância sobre os certificados, 

muitas vezes inócuos, a individualização da produção e do pensamento capitalista 

desfavoreceu a dimensão social das qualificações já que as normas, mesmo quando 

estabelecidas coletivamente, aplicam-se sobre o indivíduo. Assim, a dimensão experimental 

se sobressai e é nesse sentido que as competências ganham espaço, uma vez que a conexão 

com a prática é por definição seu principal potencial. Com origens no campo da psicologia, 

como vimos, ela dá prioridade aos atributos subjetivos mobilizados individualmente sob a 

forma de capacidades cognitivas, socioafetivas e psicomotoras, que se convertem em ação e 

são desenvolvidas justamente por meio de atividades práticas e experimentais.  
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Alguns acreditam que as competências veem a complementar, atualizar e aprofundar o 

conceito de qualificações (CAILLAUD et al. 1997; FERRETI, 1997; FRIGOTTO, 1995 apud 

RAMOS, 2006, p. 41 e DOLZ e BRONCKART, 2004;). Outros acreditam que as 

competências apresentam-se como um novo conceito que, ainda que recupere diversas 

dimensões da ideia de qualificação, apresenta-se como um signo inovador a substituir a lógica 

anterior. Por uma perspectiva mais incisiva, alguns acreditam ainda que a “a promoção das 

competências não constitui a consequência lógica das carências de um sistema ultrapassado, 

mas uma maneira estratégica de enfraquecê-lo” (STROOBANTS, 2007, 47) por meio do 

acirramento de perspectivas descentralizadoras e individualistas em relação aos assalariados. 

Ramos (2006) dedica extensa análise à compreensão do deslocamento conceitual do termo 

qualificação para o conceito de competência. Para ela, as mudanças tecnológicas e de 

organização do trabalho por que passaram os países de capitalismo avançado a partir de 

meados da década de 80, revolucionando a lógica de produção e divisão do trabalho, colocam 

em questão a adequação e a suficiência do conceito de qualificações. Segundo a autora, a 

substituição de um termo por outro se dá, mais precisamente, em decorrência da crescente 

crítica por parte dos empregadores à qualificação.  

Para eles as qualificações supostamente privilegiavam o produto de formação profissional, ou 

seja, aos diplomas e certificados concedidos, o que revelaria um maior foco sobre o potencial 

de capacitação oferecido ao trabalhador por sua formação do que à capacidade real de fato 

absorvida por ele (RAMOS, 2006, p. 38). Diante do acirramento das relações produtivas, 

dessa forma, o imenso universo existente entre o ensino oferecido pelas escolas e cursos 

profissionalizantes e as habilidades reais adquiridas pelos que os cursam é colocado em 

evidência, “provocando a crise do valor dos diplomas e das trajetórias lineares e rígidas de 

profissionalização e de classificação profissional” (RAMOS, 2006, p. 37).  

O que se observa, em decorrência, é a emergência do conceito de competência, associado à 

ideia de desempenho e de ação, como uma tentativa de prever de maneira mais acercada qual 

qualidade de trabalho os indivíduos são capazes de oferecer efetivamente. A utilização desse 

conceito obedeceria, então, às seguintes finalidades:  

(1) reordenar a compreensão da relação trabalho-educação, desviando o foco dos 

empregos para o trabalhador em suas implicações subjetivas com o trabalho;  

(2) institucionalizar novas formas de educar/formar trabalhadores e de gerir o trabalho 

internamente às organizações e no mercado de trabalho em geral e  
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(3) formular padrões de identificação da capacidade real para determinada ocupação 

(RAMOS, 2006, p. 39). 

A partir dessa perspectiva, as empresas, preocupadas com a ampliação do rendimento, 

eficácia e produtividade de seus funcionários, começaram a perceber que as possíveis causas 

para o distanciamento entre a formação oferecida pelas instituições de ensino e o que era de 

fato aprendido pelos alunos poderiam residir tanto na qualidade da educação oferecida como 

na maneira como os conteúdos eram organizados (ROEGIERS e KETELE, 2004, p. 24).  

Imediatamente passaram a criar seu próprio sistema de formação e capacitação a fim de 

potencializar a eficiência de seus funcionários. Além disso, “como tais serviços de formação 

são caros para a empresa, essa evidentemente tem interesse em agir na escola para estimulá-la 

a transformar seus programas” (ROEGIERS e KETELE, 2004, p. 24) de modo a capacitar os 

alunos para o mercado de trabalho paralelamente às capacitações oferecidas a seus 

funcionários in loco. Como vimos, esse processo foi decisivo para a introdução do conceito de 

competências no campo da educação, somado às críticas que já há muito vinham se 

construindo em torno da qualidade do ensino oferecido pelas escolas (COOMBS, 1986; 

ILLICH, 1971). 

Competências e saberes 

Outra importante questão que emerge do debate sobre as competências seria sua relação com 

os saberes e conhecimentos escolares. Alguns veem ambas as dimensões como elementos 

concorrentes, atribuindo às competências a ambição de substituir a estrutura de ensino-

aprendizagem que até então se focava sobre os saberes. Outros, como é o nosso caso, já 

admitem uma relação de complementaridade, ou até mesmo simbiose entre os dois domínios.  

Tanguy e Ropé (2004), por exemplo, são importantes representantes do primeiro grupo. Elas 

defendem que o conceito de competência provocou uma mudança paradigmática no campo da 

educação ao substituir progressivamente a noção de saberes. Em sua visão, tanto a 

organização dos conteúdos curriculares por objetivos como por competências foram tentativas 

de se atribuir sentido aos saberes escolares (TANGUY e ROPE, p. 30). Entretanto, para elas, 

a primazia das competências em detrimento de outras abordagens se evidenciou por 

explicitarem as atividades pelas quais podem se materializar e fazer-se compreender e 

absorver, conferindo ao processo educativo um conteúdo mais prático e aplicado do que a 

abstração que muitas vezes os saberes distribuídos por entre as disciplinas escolares carregam. 
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De forma semelhante, para Rey (2002) saberes e competências encontram-se em oposição, 

qualquer que seja o modelo que se adote, tanto de competência como comportamento, tanto 

de competência como função ou como potência geradora, três classificações criadas por ele 

para compreender as conotações do conceito (p. 42). Na competência como comportamento – 

a competência entendida como desempenho, eficácia ou como soma de ações elementares 

objetivamente descritíveis e comumente associada à formação profissional – as competências 

se opõem ao saber por permearem a esfera das ações, enquanto os saberes permaneceriam na 

dos pensamentos. Se tomarmos a competência como função, ou seja, como as próprias ações 

em si devidamente organizadas e com finalidades específicas, tem-se a impressão de que a 

competência se opõe ao saber, pois sua eficácia pode ser mais facilmente verificada do que a 

veracidade dos saberes. Por fim, a competência como potência geradora, como Rey denomina 

o modelo chomskyano, continua negando o saber já que a competência, ao ser biológica, seria 

espontânea e natural, enquanto o saber possuiria validade independentemente do sujeito que o 

expressa (p. 43), prescindindo até mesmo da existência do próprio sujeito. 

A conceituação proposta por Perrenoud (1999), no entanto, põe por terra essa eventual 

dicotomia entre saberes e competências, uma vez que coloca os saberes não como o fim único 

da aprendizagem, mas como um importante elemento para a consolidação das competências, 

sem o qual não seria possível ao indivíduo elencar opções e tomar decisões rumo a ações 

concretas e a transformações de sua realidade. Em outras palavras, se por um lado ter acesso 

aos saberes, comumente associados a uma cultura geral, não é suficiente para colocá-los em 

prática, por outro, tampouco 

 é possível desenvolver competências sem valer-se de conteúdos os quais mobilizar e 

transformar em ação. Não se trata, pois, de termos concorrentes, senão complementares na 

esteira dos mecanismos de ensino e aprendizagem. Ou, como sugere Allal (2004) à luz da 

definição de Gillet (1991, p. 81), “as competências não se contrapõem e não substituem os 

saberes apropriados pelo aluno; elas designam a organização desses saberes em um sistema 

funcional”. Tal percepção sugere uma interpretação mais estrutural do conceito de 

competências, da mesma forma que a taxonomia de objetivos de Bloom (1956) propunha até 

então, conforme se detalha em seguida.  

 



47 

 

Competências e taxonomia de objetivos 

A concepção de competências como forma de organização dos conteúdos curriculares tal 

como propõe Gillet (1991) representou uma possibilidade de mudanças da estrutura curricular 

até então preponderante, firmada majoritariamente sobre as bases da taxonomia de objetivos 

proposta por Bloom (1956). Trata-se de uma abordagem mais estrutural do conceito de 

competências e que encontrou grande eco entre os formuladores nacionais de políticas 

educativas principalmente por propor-se a dar conta de algumas lacunas deixadas pelo modelo 

anterior. Na interpretação de Tanguy e Ropé (2004), ambas as propostas de organização 

curricular surgiram no intuito de dar sentido aos saberes transmitidos pela escola e torná-los 

relevantes, significativos e, consequentemente, mais atraentes.  

Com base em seus estudos sobre o processo de aprendizagem, Bloom (1956) defendia que era 

possível ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa desde que o processo educativo fosse 

planejado adequadamente, atribuindo-se etapas e intervalos de tempo para cada saber. De 

acordo com ele, isso requereria a divisão dos conteúdos disciplinares em objetivos precisos e 

hierarquizados, não sendo possível avançar em novas aprendizagens sem antes se assegurar de 

que os objetivos pré-requeridos estivessem dominados e estabilizados. A partir dessa análise, 

Bloom elencou uma série de objetivos desejáveis, decompostos sucessivamente em objetivos 

cada vez mais específicos e operacionais, e os distribuiu por três grandes eixos que 

orientariam os domínios de aprendizagem: o cognitivo, o afetivo e o psicomotor.  

Correspondendo a uma aspiração de cientificidade e racionalidade da época (ROEGIERS, 

2004, p. 23), essa proposta foi muito bem recebida entre acadêmicos (DE LANDSHEERE, 

1980, D’HAINAUT, 1983, HAMELINE, 1980, MAGER,1971) e formuladores de políticas, 

desencadeando uma importante onda de reformas dos programas educacionais durante as 

décadas de 70 e 80. 

Tal modelo, entretanto, deixa pouco espaço para a capacidade criativa do aluno, cabendo a ele 

um papel majoritariamente marcado pela memorização acrítica e a reprodução e menos pela 

sua reafirmação como sujeito de sua própria aprendizagem (VYGOSTSKIJ, 1984, p. 28).  

A própria organização e hierarquização dos objetivos aproxima-se de uma lógica cognitiva e 

psicológica – estruturada por conhecimentos capazes de alavancar outros conhecimentos – e 

ignora, de certa forma, sua relevância para a realidade do aluno e sua aplicação prática na vida 

real. Outros críticos questionam ainda a utilização da memorização como processo inicial da 
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evolução cognitiva, atentando para o risco de se contentar apenas com ela, ao invés de 

considerá-la apenas como um aspecto parcial e não necessariamente indispensável entre as 

possibilidades de aprendizagem (KRATHWOHL e ANDERSON, 2001). 

Diante das lacunas apresentadas por essa classificação e em reação às novas demandas por 

estímulo da criatividade e do protagonismo da criança e de correspondência entre os 

conteúdos vistos em sala de aula e a vida cotidiana, o enfoque curricular por competências 

passou progressivamente a ser visto como uma alternativa viável à taxonomia de objetivos. A 

competência, assim, não implicaria apenas responder a um estímulo e realizar 

comportamentos, mas ser capaz de mobilizar voluntariamente as informações necessárias para 

regular a própria ação ou inibir reações inadequadas. Tal abordagem abre possibilidades para 

uma intervenção mais estimulante junto ao alunado e cria condições de se desenvolver um 

ambiente fértil para a aplicação prática de conteúdos.  

De qualquer forma, tal dicotomia entre a pedagogia por objetivos e a pedagogia por 

competências não é percebida consensualmente pelos que tratam do assunto. Rey (2002), por 

exemplo, iguala o conceito de competências ao de objetivos, sugerindo a competência como 

um passo a mais no sentido de transformar os conteúdos em comportamentos observáveis e 

avaliáveis, ou em outras palavras, passar do saber ao saber-fazer (savoir-faire). “Na área 

pedagógica, a noção de competência nos leva à inspiração da ‘pedagogia por objetivos’, 

mesmo que a palavra em si não apareça senão de uma maneira derivada e, talvez, no contexto 

de uma modificação da teoria original” (REY, 2002, p. 28). A compreensão de competências 

como equivalente aos objetivos taxonômicos curriculares diz respeito à noção de competência 

como comportamento sugerida por Rey, ou seja, a ação que pode ser verificada, sem 

necessariamente examinar as finalidades que levaram até ela.  

Essa interpretação propõe um viés interessante para posicionar as competências não em 

contraposição, mas em situação de equivalência ou complementação da taxonomia por 

objetivos. Entretanto, tal equiparação não coloca em relevo as principais particularidades 

entre um e outro enfoque e, assim, não permite identificar as razões que levaram à progressiva 

substituição de um termo por outro nas reformas educacionais recentes. Ao contrário do que 

sugere Rey (2002), a utilização de competências como lógica fundamentadora do currículo 

em detrimento dos objetivos pode revelar fatores que vão além de uma simples derivação 

conceitual, tais como uma tentativa de dar conta das novas demandas educativas que se 

anunciavam no início da década de 90. 
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Competências e capacidades ou habilidades 

Talvez uma terminação que possa se aproximar dos objetivos inicialmente propostos por 

Bloom (1956) e que também emerge em paralelo ao conceito de competências sejam as 

capacidades ou habilidades8. Trata-se de conceitos que costumam frequentar a própria 

definição de competências, chegando algumas vezes a confundirem-se e mesclarem-se com 

elas, a ponto de tornarem-se indissociáveis. O que tem se notado entre os diversos estudos 

analisados é que habilidades e capacidades tendem a ser usadas indistintamente e estão mais 

diretamente associadas às faculdades cognitivas acionadas em conjunto para, ao se 

combinarem e se concretizarem sob forma de ação, darem origem às competências. De 

qualquer maneira, a confusão entre capacidades ou habilidades (que aqui utilizaremos como 

sinônimos) e as competências é frequente e merece atenção.  

A própria definição sugerida pelo DeSeCo-OCDE ilustra notavelmente um caso comum de 

imprecisão conceitual envolvendo ambos os conceitos, o que acaba por abrir margens a 

interpretações dúbias e a diversas críticas. De acordo com o estudo, competência seria 

a habilidade de atender de maneira satisfatória a demandas complexas ou 
desenvolver uma determinada atividade ou tarefa. Essa definição funcional orientada 
pela demanda, entretanto, precisou ser complementada pelo entendimento de 
competências como estruturas mentais de habilidades, capacidades e disposições 
com que conta o indivíduo. Então, cada competência corresponderia a uma 
combinação de habilidades cognitivas e práticas, conhecimento (incluindo 
conhecimento tácito), motivação, valores e ética, atitudes, emoções e outros 
componentes sociais e comportamentais que podem ser mobilizados conjuntamente 
para uma ação efetiva num contexto particular (TIANA e RYCHEN, 2004, p. 2, 
grifo nosso).  

Esse extrato ilustra claramente as dificuldades de se desvincular a ideia de competência da 

noção de habilidades, que acaba por levar a propostas tautológicas de conceituação – a 

competência, nesse caso, define-se como uma habilidade de mobilizar habilidades. Tanto, que 

é comum observar o uso da expressão habilidades e competências como um conceito 

engessado, como se tanto competências quanto habilidades compartilhassem conotações 

unívocas e se remetessem ao mesmo objeto.  

Entretanto, outros estudos ajudam-nos a elucidar essa questão, ressaltando as diferenças entre 

um e outro termo. Para Roegiers (2004, p. 35), “uma capacidade [habilidade] é o poder, a 

aptidão para fazer algo. É uma atividade que se exerce. Identificar, comparar, memorizar, 

analisar, sintetizar, classificar, seriar, abstrair, observar, etc., são capacidades”. De maneira 
                                                            
8  Capacidades e habilidades são utilizadas indistintamente no presente trabalho. 
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semelhante, Meirieu (1990, p. 181) associa as capacidades a processos cognitivos, indicando, 

ainda, uma complementaridade entre capacidades e conteúdos. Em sua visão, capacidade seria 

a “[...] atividade intelectual estabilizada e reprodutível em campos diversos de conhecimento; 

termo utilizado com frequência como sinônimo de savoir-faire.”  

Tal concepção de capacidades ou habilidades vai ao encontro do proposto por Bloom (1956) 

em sua cesta de objetivos, entre os quais figuram também as faculdades de analisar, sintetizar, 

comparar, etc., conforme sugere Roegiers (2004), além de uma série de outros objetivos 

ligados às dimensões afetivas e psicomotoras, tais como a conscientização em torno de 

valores, a receptividade, a organização. Seriam, mais bem, aptidões cognitivas, psicológicas 

ou emocionais que necessitam combinar-se com uma série de outros recursos para 

converterem-se em prática. A essa convergência em torno de uma situação concreta e 

traduzida em ações dá-se o nome competências. Mais precisamente, 

Ainda que utilizadas frequentemente de maneira indiscriminada, “habilidades” e 
“competências” não são sinônimos. Habilidades são, na verdade, parte do complexo 
universo de elementos que, juntos, conformam as competências. Ter habilidades 
relacionadas à liderança, incluindo saber expressar as ideias de maneira clara e 
convincente, ter uma visão estratégica e habilidades para resolver problemas, não 
necessariamente implica tornar-se um líder. Crenças e valores devem ser 
considerados; aspirações e preferências pessoais e comunitárias também devem ser 
levadas em conta. (BRASLAVSKY, 2006, p. 96). 

Assim sendo, as competências seriam uma categoria mais ampla, que abrange uma ou mais 

capacidades e as associam a demais elementos, entre os quais figuram não apenas o 

conhecimento, mas também os saberes de experiências, automatismos, raciocínios, esquemas, 

expectativas, limitações, etc. (ROEGIERS, 2004, p. 46). Recorrendo a Le Boterf, 

 a competência não é um estado ou conhecimento possuído. Não se reduz a um saber 
nem a um savoir-faire. Não pode se assemelhar a uma aquisição de formação. Ter 
conhecimentos ou capacidades não significa ser competente. Podemos conhecer 
técnicas ou regras de contabilidade e não saber aplicá-las no momento oportuno. 
Podemos conhecer o direito comercial e redigir mal os contratos relacionados a ele 
(1994, p. 16). 

Ao mesmo tempo, as competências estão relacionadas a contextos mais específicos que as 

capacidades. Enquanto aquelas, por definição, concretizam-se por meio de ações em 

determinadas situações concretas, os indivíduos desenvolvem e apropriam-se de capacidades 

que podem manifestar-se livremente, sem estarem necessariamente relacionadas a um 

conjunto limitativo de conteúdos ou de situações. As capacidades não estariam, assim, ligadas 

a uma disciplina particular nem a uma situação profissional específica (GILLET, 1991, p. 81). 

Diferentemente das competências, que podem ser tanto disciplinares como transversais, como 

veremos posteriormente, as capacidades seriam necessariamente transdisciplinares, podendo 
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ser aplicadas a vários contextos, independentemente dos conteúdos a que estão associadas 

(ROEGIERS, p. 37).  

No caso do exemplo dado por Braslavsky (2006), a competência de liderança seria 

conformada pela combinação de diversas capacidades, por exemplo, saber expressar-se com 

clareza, ter elevado poder de persuasão, visão estratégica e raciocínio lógico. Essas mesmas 

capacidades, quando combinadas com outras e contrastadas com famílias de situações9 

diferentes podem dar origem a competências distintas, por exemplo, as competências de 

negociação. “Nenhum recurso pertence exclusivamente a uma competência, uma vez que 

sempre pode ser mobilizado por outras” (PERRENOUD, 1999, p. 35). 

Na verdade, Perrenoud chama atenção para o espectro de complexidade ao longo do qual 

podem transitar as competências. Em um extremo, encontram-se as competências que quase 

chegam a se igualar às capacidades. No outro, as competências mais complexas, que são 

originadas pela mobilização de outras competências mais específicas. Tomemos o exemplo da 

competência de usar o dicionário. Segundo ele, essa competência principal vale-se de uma 

série de outras competências satélites, tais como saber ler; reconhecer o momento em que é 

necessário usar o dicionário; escolher a definição que mais se adéqua ao contexto em questão; 

adaptar a palavra procurada ao formato que consta no dicionário; ao lado de conhecimentos; 

conhecer o significado das abreviações; dominar a ordem alfabética. Cada uma dessas 

competências satélites, por sua vez, são formadas por um conjunto de outros recursos e assim 

por diante, como as caixas chinesas ou círculos concêntricos. Dessa forma, ele resolve de 

maneira muito simples o dilema entre habilidades e competências, assumindo que, no limite, 

toda habilidade é uma competência, mas uma competência, por outro lado, pode chegar a 

assumir formas mais complexas, abertas e flexíveis, que pedem a combinação de uma série de 

recursos que vão além da simples presença de certas capacidades (PERRENOUD, 1999, p. 

34). 

Feitas essas considerações, pode-se julgar desnecessária a utilização do termo habilidades ao 

lado de competências – competências e habilidades – como costuma ocorrer frequentemente, 

                                                            
9 Perrenoud fala em família de situações para esclarecer que, ainda que as competências se manifestem 
em contextos específicos, não necessariamente precisa haver uma competência particular para cada situação. As 
situações mais abruptas e emergentes de fato acabam por exigir do indivíduo a criação de uma competência 
específica para dar conta dela, de maneira acelerada. Mas na maioria dos casos, as competências se criam de 
maneira menos dramática e podem ser associadas a um conjunto de situações semelhantes. Por analogia, vão 
sendo criadas tipologias ou famílias de situações para as quais se podem acionar as mesmas competências 
específicas. Uma mesma competência poderia ser assim compatível com conjunto de situações relativamente 
análogas que demandem reações semelhantes. 
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sobretudo em documentos de políticas educacionais. Seja porque, como advogam alguns, o 

próprio conceito de competência já englobaria as habilidades, assim como outros recursos, ou 

seja porque, segundo Perrenoud, em alguns casos a competência pode se igualar ao próprio 

conceito de habilidades. 

Competências e inteligências 

Outro termo que costuma despertar comparações e dúvidas em relação às competências são as 

inteligências. Por muitos anos as inteligências se consagraram no campo da educação, 

sobretudo associadas a testes que buscavam mensurar as capacidades cognitivas dos sujeitos 

por meio da comparação com o desempenho médio de pessoas da mesma faixa etária, 

conhecidos como testes de QI (Coeficiente de Inteligência). A partir de exames padronizados, 

cujas versões foram tornando-se cada vez mais sofisticadas, chega-se a um valor numérico 

que busca refletir as potencialidades de cada indivíduo em comparação com seus pares. O 

objetivo inicial desse tipo de medição idealizada por Alfred Binet e Theodore Simon (1916), 

em 1905, era identificar prontamente quais estudantes precisariam de atenção diferenciada em 

seu processo de aprendizagem escolar. Quanto menores os índices, maior seria a necessidade 

de intervenção do professor junto ao aluno. Contudo, aos poucos o teste foi ocupando funções 

cada vez mais diversas, sendo comum sua utilização até mesmo em processos seletivos para 

cargos profissionais. 

Apesar de sua vasta disseminação e implementação, entretanto, os testes de QI começaram a 

ser questionados, principalmente no que se refere às escolhas de conteúdos dos testes e à 

maneira como são formuladas as questões e ao relativismo cultural que as envolve. Conforme 

aponta Diamond (1997), um teste de QI preparado por um oriental certamente enquadrará 

fatores distintos dos testes convencionalmente desenvolvidos por ocidentais, uma vez que sua 

percepção de inteligência é reflexo de sua cultura e das necessidades que sua realidade impõe, 

sendo, portanto, também diferenciada. Questionamentos como esses relativizaram a validade 

de tais testes, mas até hoje muitos ainda defendem sua utilização.  

Alguns autores, entretanto, têm optado por uma conceituação mais ampliada de inteligências, 

que iria além das funções exclusivamente linguisticas e lógico-matemáticas, normalmente 

privilegiadas pelas escolas e pelos testes de inteligência convencionais. Howard Gardner 
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(1995) deu importante contribuição para a revisão e expansão desse conceito por meio de sua 

teoria sobre as inteligências múltiplas. O autor admite que além das capacidades verbais e 

matemáticas a que basicamente dedica-se a escola, em sua visão, existiria uma série de outras 

inteligências que manifestar-se-iam em diversos domínios. Partindo do princípio de que nem 

todas as pessoas têm os mesmos interesses e aptidões, que estariam de alguma forma 

relacionados a fatores biológicos, e de que nem todos aprendem da mesma maneira, ele busca 

elencar uma série de outras dimensões pelas quais as inteligências podem se manifestar. 

Privilegiar uma em detrimento de outra pode significar negar à criança a oportunidade de 

aprimorar os domínios aos que estaria mais predisposta. 

Um foco exclusivo nas capacidades linguísticas e lógicas na instrução formal pode 
prejudicar os indivíduos com capacidades em outras inteligências. Fica claro, a 
partir do exame do papel dos adultos, mesma na sociedade ocidental dominada pela 
linguagem, que as capacidades espaciais, interpessoais ou corporal-cinestésicas 
geralmente desempenham papéis-chave. No entanto, as capacidades linguisticas e 
lógicas constituem o núcleo da maioria dos testes de diagnósticos de inteligência e 
são colocadas num pedestal pedagógico em nossas escolas (GARDNER, 1995, p. 
33). 

Em substituição da noção original de inteligência a que se refere Gardner propõe, então, o 

desdobramento das inteligências em diversos domínios. Ao invés de reconhecer a existência 

de uma inteligência geral que coordenaria todas as funções corporais e mentais, Gardner 

prefere elencar alguns tipos de inteligência que ele considera estar potencialmente presentes 

em todo ser humano e que se manifestam nas pessoas de maneira diferente e em diferentes 

graus.  

Até o momento, quase toda a avaliação dependia indiretamente da medida dessas 
capacidades [linguística e lógico-matemática]; se os alunos não são bons nessas 
áreas, suas capacidades em outras áreas podem ficar obscurecidas. Quando 
começarmos a tentar avaliar outros tipos de inteligência diretamente, estou certo de 
que determinados alunos revelarão forças em áreas bastante diferentes, e a noção de 
inteligência geral irá desaparecer ou atenuar-se imensamente (GARDNER, 1995, p. 
16).  

Tal ampliação do conceito de inteligência e o reconhecimento das múltiplas dimensões que 

ela pode assumir contribuiria, assim, para solucionar esse problema e traria luz às propostas 

de reformulação curricular e pedagógica nas escolas. Mais precisamente, ele identifica sete 

formas de inteligências diferentes, a saber: (1) a linguística, (2) a lógico, matemática e 

científica, (3) a inteligência visual e espacial, (4) a musical, (5) corporal, física e cinestésica, 

(6) interpessoal e (7) intrapessoal. Esses tipos de inteligência estão ligados a disposições 

naturais e biológicas, cujo desenvolvimento depende inicialmente de fatores internos e 

individuais, mas também de estímulos do meio. 
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Essa concepção de inteligência a aproxima muito da terminologia de competências que temos 

observado. Em suas palavras, “Acreditamos que a competência cognitiva humana é mais bem 

descrita em termos de um conjunto de capacidades, talentos ou habilidades mentais que 

chamamos de inteligências” (GARDNER, 1995, p. 20). As inteligências, assim como as 

competências, pareceriam assim ser compostas pela combinação de uma série de elementos, 

entre os quais as capacidades, talentos, habilidades e sensibilidades.  

Mas antes de equipararmos o termo inteligências ao de competências, deve-se observar que, 

por outro lado, por vezes Gardner acerca sua definição mais do que temos entendido até aqui 

por capacidades, conforme descrito anteriormente. Por exemplo, neste extrato ele define 

inteligência “como a capacidade de resolver problemas ou de elaborar produtos que sejam 

valorizados em um ou mais ambientes culturais ou comunitários.” (GARDNER, 1995, p. 14). 

Além disso, quando o autor se aprofunda sobre a definição de cada tipo de inteligência, não 

hesita em utilizar vastamente a ideia de capacidades, referindo-se, por exemplo, à capacidade 

de formar um modelo mental de um mundo espacial e de manobrar esse modelo (inteligência 

espacial), capacidade de compreender outras pessoas (inteligência interpessoal), capacidade 

correlativa voltada para dentro (intrapessoal), etc. (p. 15).  

Equipararmos o conceito de inteligências com competências ou com capacidades nos 

pareceria, por esse motivo, um pouco arbitrário, uma vez que é possível, talvez, que tais 

variações devam-se apenas a diferenças semânticas entre o português e o inglês – idioma em 

que Gardner escreve originalmente – ou a imprecisões de tradução. Recorrendo a uma opinião 

terceira, temos a interpretação de Roegiers (2004), que acredita que as formas múltiplas de 

inteligência nada mais seriam que tipos de capacidades (cognitivas, gestuais, socioafetivas) 

que cada um desenvolve de maneira diferente, em graus diversos e que constituem as 

diferenças interindividuais (ROEGIERS, 2004, p.36). Por essa perspectiva, se as 

competências seriam resultado da ativação de diversas capacidades e se essas equivalem às 

inteligências, pode-se então dizer, de outra maneira, que as competências dependeriam da 

combinação de diversos tipos de inteligências para manifestarem-se.  

De qualquer maneira, ainda que tendamos a coincidir com Roegiers em sua leitura de 

Gardner, tal discussão não aporta grande contribuição para nossa definição de competências, 

uma vez que as inteligências tal como sugeridas por esse autor apresentam forte correlação 

com fatores biológicos, assim como apontava Chomsky (1972), o que nos desviaria da ideia 
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de que as habilidades e competências não são necessariamente inatas e podem ser 

desenvolvidas por meio de estímulos educacionais. 

Uma vez que todas as inteligências são parte da herança humana genética, em algum 
nível básico cada inteligência se manifesta universalmente, independentemente da 
educação ou do apoio cultural (GARDNER, 1995, p. 31). 

Assim sendo, ainda que as inteligências sejam de natureza ontológica, em sua visão, ou seja, 

todo ser humano teria o potencial de desenvolvê-las, as pessoas as manifestam de maneiras 

diferentes e em níveis também distintos. À educação caberia então diagnosticar tão precisa e 

prontamente quanto possível quais aptidões o aluno já congrega de maneira mais incisiva e 

decidir sobre a melhor maneira de estimular essas e outras inteligências em cada fase de suas 

vidas, de acordo com cada necessidade. Daí sua proposta de uma escola centrada no 

indivíduo, voltada para um desenvolvimento e entendimento ótimos do perfil cognitivo com 

que cada aluno chega à sala de aula. 

Ao contrário, grande parte dos defensores da abordagem por competências acredita que os 

elementos que conformam as competências, tais como os conhecimentos, os valores, as 

crenças e também as habilidades não são necessariamente congênitas ou genéticas e podem 

ser desenvolvidas em maior ou menor grau, a depender das experiências educativas com as 

quais as crianças forem contrastadas. Obviamente, entre os inúmeros fatores que podem 

influenciar a predileção por uma ou outra área do conhecimento e afetar o desempenho dos 

alunos em certas atividades encontram-se também fatores biológicos, lado a lado com 

influências externas das mais diversas naturezas a que o indivíduo foi submetido desde a 

gestação. Essa bagagem é importante e certamente deve ser observada, reconhecida e 

utilizada a favor do processo de aprendizagem de cada aluno.  

No entanto, acreditamos que o indivíduo é capaz de elencar opções e tomar decisões com base 

em seus anseios e predisposições internas, mas também, e principalmente, a partir das 

informações externas que coleciona a partir do convívio em sociedade. Assim, suas escolhas e 

ações não seriam exclusivamente reflexo de heranças biológicas, e podendo ser objeto de suas 

expectativas e visões de mundo construídas com base nos elementos à sua volta. De acordo 

com essa visão, por exemplo, uma criança que tenha uma predisposição física para o esporte e 

efetivamente demonstre aptidões para tal poderia desenvolver habilidades artísticas caso 

assim o decida, ainda que não seja possível identificar previamente nenhuma característica 

biológica ou cognitiva que o direcione a priori para essa área. Caberia à educação, justamente 

por esse motivo, oferecer-lhes ferramentas para que aprimore as competências e se especialize 
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na(s) área(s) que mais lhe interessar(em), desde que respeitadas, em primeiro lugar, suas 

preferências e aspirações voluntárias e genuínas. 

Transferência de conhecimentos x mobilização de recursos 

Uma das principais alterações sobre o conceito inicialmente sugerido por Perrenoud (1999) 

foi a introdução da ideia de mobilização de recursos, entre os quais estão os conhecimentos 

compartilhados e os privados, próprios do indivíduo, em substituição à metáfora de 

transferência de conhecimentos, comumente utilizada pelos críticos da escola. A transferência 

de conhecimentos consistiria na capacidade de trasladar os conceitos assimilados em sala de 

aula para outras realidades em que terão aplicação prática, enquanto a mobilização teria como 

foco central a própria atuação do indivíduo nesse processo de transferência.  

A ideia de transferência evoca um deslocamento do conhecimento do lugar de sua 
construção para o seu local de uso, e a metáfora da mobilização acentua a atividade 
do indivíduo. Por outro lado, enquanto o conhecimento se transfere, é mobilizado 
pelo indivíduo em ação. [...] A mobilização não é apenas o uso ou aplicação, mas 
também adaptação, diferenciação, integração, generalização ou especificação, 
combinação, orquestração, coordenação; em suma, um conjunto de operações 
mentais complexas que, ao ligá-las às situações, transformam os conhecimentos, ao 
invés de deslocá-los (PERRENOUD, 2000, p. 55). 

Assim, em sua visão, as competências não correspondem a uma simples aplicação dos 

saberes. Elas vão além e envolvem diversos processos cognitivos tais como associar, acionar, 

mobilizar diversos recursos, entre os quais os saberes e os conhecimentos, mas também a 

intuição, a interpretação, o improviso, as experiências anteriores e principalmente a aplicação 

de todos eles a uma situação concreta e prática e à produção de novos conhecimentos. Trata-

se, em suma, de  

realizar operações mentais complexas cuja organização apenas se pode construir na 
realidade, de acordo com os saberes do especialista, assim como segundo sua visão 
da situação. Uma competência nunca é o puro e simples emprego “racional” de 
conhecimentos, de modelos de ação, de procedimentos. Formar por meio de 
competências não significa dar as costas à assimilação de conhecimentos. No 
entanto, a apropriação de vários conhecimentos não permite sua mobilização ipso 
facto em situações de ação. (PERRENOUD, 1999, p. 9). 

Essa colocação abre margem para outra discussão igualmente polêmica a respeito da 

transversalidade das competências as maneiras pelas quais pode ser abordadas durante o 

processo educativo. 
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Competências, transversalidade e currículo 

A introdução das competências como novos elementos organizadores do currículo, conforme 

vimos, também levantou questionamentos sobre como conciliá-las com as disciplinas 

tradicionalmente oferecidas. Ao conhecerem o enfoque por competências os transversalistas 

não tardaram a advogar pela abolição da estrutura disciplinar do currículo em nome de uma 

abordagem totalmente transversal e holística.  

Não obstante, não se pode afirmar que o ensino por competências necessariamente prescinde 

das disciplinas curriculares tradicionais (PERRENOUD, 1999). Ao contrário, ainda que 

determinadas competências sejam dotadas de um caráter transversal – colecionam elementos 

de diversas áreas do conhecimento, formando-se a partir de múltiplas entradas disciplinares 

ou mesmo por mecanismos alheios às disciplinas formais – elas podem também alimentar-se 

e conformar-se no âmbito de uma única disciplina, as chamadas competências disciplinares, 

ou resultar da combinação entre diversas, as competências transversais (PERRENOUD, 1999, 

p. 62), como, igualmente, de nenhuma delas.  

Embora reconheça a transversalidade das competências, Perrenoud não advoga pela adoção 

de uma abordagem totalmente “pluri-, inter-, ou transdisciplinar” (PERRENOUD, 1999, p. 

50), nem defende a dissolução das disciplinas em uma indefinida “sopa transversal” 

(PERRENOUD, 1999, p.51). Segundo o autor, no que se refere à educação escolar, as 

competências mobilizam, entre outros recursos, conhecimentos que continuarão sendo de 

ordem disciplinar, pelo menos enquanto os saberes se organizarem em disciplinas escolares, 

cada uma delas encarregando-se de um nível ou componente específico da realidade 

(PERRENOUD, 1999, p.51). Assim sendo, no que diz respeito ao âmbito escolar, as 

competências poderiam tanto ser abordadas por disciplinas tradicionais como por meio de um 

recorte transversal que permeie todas as disciplinas e atividades educacionais.  

Vale ponderar, no entanto, que a própria questão da transversalidade das competências é uma 

prerrogativa que desperta discussões. Bernard Rey (2002) tece duras críticas a essa suposição, 

radicando sua análise sobre as próprias definições atribuídas às competências em cada uma 

das três abordagens que ele enuncia. Mais precisamente, as duas primeiras compreensões de 

competências, como comportamento e como função, sugerem que as competências são 

aplicadas e/ou ativadas em contextos específicos.  
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Se definimos uma competência pela resposta comportamental a uma situação dada, 
então ela se encontra ligada às condições particulares dessa situação e, se definimos 
uma competência pela sua função técnica, social ou escolar, a tornamos específica à 
tarefa ou ao tipo de tarefas que ela permite realizar (REY, 2002, p. 48).  

Seguindo esse raciocínio, por definição, as competências não poderiam ser transversais, uma 

vez que necessariamente estariam atreladas a uma situação específica, supostamente 

enquadrada dentro de uma determinada disciplina. Já a visão chomskyana, que compõe a 

terceira classificação sugerida por Rey, abriria mais espaço para a transversalidade. 

Entretanto, como esse modelo não explicita os mecanismos pelos quais o sujeito adquire essas 

competências, uma vez que as sugere como congênitas, ele tampouco contribui com qualquer 

proposta de transversalidade que possa resultar em uma organização curricular 

transdisciplinar. O argumento de Rey, contudo, enfraquece-se ao observarmos que, ainda que 

consideremos o pressuposto de que as competências se consolidam apenas em contextos 

específicos e em situações concretas, elas não necessariamente estarão presas a um único 

domínio ou disciplina, justamente porque situações semelhantes ou idênticas podem ser 

compartilhadas por diversas disciplinas e acontecimentos da realidade.  

Na verdade a segmentação dos conteúdos em diferentes disciplinas foi apenas uma maneira 

didática de se recortar a realidade para poder compreendê-la e explicá-la no âmbito escolar. 

Foi uma estratégia pedagógica para abarcar seus componentes e para contemplá-los sob 

diferentes prismas, dada a impossibilidade de tempo e espaço de abordá-los em sua totalidade. 

Tal segmentação criou raízes sólidas no sistema escolar, a tal ponto que atualmente os 

educadores se veem diante do desafio de auxiliar os alunos a relacionar as informações 

aprendidas em diversas disciplinas e entendê-las como conformadoras de uma mesma 

realidade que pode ser apreendida sob diferentes enfoques. A interdisciplinaridade, a 

identificação da interdependência e das correlações entre os conteúdos dos quais os alunos 

vão se apropriando em diversas situações, escolares ou não, tem se tornado tarefa cada vez 

mais complexa, muito provavelmente em decorrência da enrijecida estratificação curricular e 

do distanciamento da escola da realidade.  

A transversalidade das competências poderia surgir então como um elemento a contribuir para 

esse retorno da educação ao mundo real, auxiliando os alunos a fazerem a grande síntese que 

dele se espera ao confrontar-se com a vida em sociedade e fora da sala de aula, sobretudo nos 

domínios profissionais. Tal fator pode tornar-se particularmente relevante se tais 

competências puderem ser desenvolvidas justamente nesses mesmos contextos em que os 

indivíduos serão levados a atuar ao longo da maior parte de suas vidas, ou seja, em contextos 
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extraescolares. Em outras palavras, a vinculação de uma competência a um determinado 

contexto não justifica seu monopólio por parte de uma disciplina, uma vez que a mesma 

situação específica pode se reproduzir também no seio de outras cátedras e em atividades 

cotidianas intra e extraescolares, o que confirma o próprio conceito de transversalidade. 

Assim sendo, parece-nos adequada a formulação sugerida por Braslavsky (2006) para a 

introdução das metodologias por competências nos projetos educacionais. Eles propõem, com 

base nos estudos conduzidos por Sinclair (2004) sobre as abordagens curriculares por 

competências na Suíça, que a inserção das competências no currículo se dê por meio de três 

eixos fundamentais:  

(1) um eixo formador/disciplinar: disciplinas específicas do currículo destinadas a ensinar 

uma ou várias competências determinadas. Tais disciplinas poderiam ser tanto 

disciplinas tradicionais, como História, Biologia, etc., como disciplinas desenhadas 

exclusivamente para a transmissão de determinadas competências, tais como a 

Educação Cívica.  

(2) um eixo transversal: todas disciplinas curriculares abordariam aspectos relacionados a 

certas competências, por exemplo, por meio da introdução de temas transversais que 

enfocassem valores e comportamentos por meio de múltiplas visões fornecidas 

simultaneamente pela perspectiva de diferentes disciplinas. 

(3) Um eixo ambiental: não apenas a escola, mas também a comunidade local e a 

sociedade como um todo podem desempenhar um importante papel no 

desenvolvimento de competências e devem ser levadas em consideração. 

As diversas reformas educacionais que têm se dedicado à incorporação da abordagem por 

competências nos sistemas educacionais de todo o mundo têm focado atenção especialmente 

sobre os dois primeiros eixos sugeridos por Braslavsky (2006), enquanto o eixo ambiental 

parece ter ocupado, quando muito, uma posição secundária nos estudos que se dedicam a 

investigar o desenvolvimento de competências e de encontrar maneiras eficientes de 

contemplá-las. Exatamente sobre esse eixo norteia-se nossa pesquisa, a fim de explorar novas 

possibilidades educativas que podem revelar-se eficientes para o alcance dos objetivos 

perseguidos pelas propostas educacionais orientadas pelas competências. 

Antes de adentrarmos esse tema, no entanto, alguns pontos que circundam a própria definição 

de competências merecem desdobramentos adicionais. Tal é da eventual consideração da 

eficácia e do êxito como indicadores da existência de competências.  
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Eficácia e êxito 

Por fim, outro ponto presente na definição de Perrenoud (1999), mas pouco debatido por ele é 

a questão da eficácia e do êxito. Voltando ao seu conceito inicial, o autor define as 

competências como a capacidade de agir de maneira eficaz em uma dada situação. De maneira 

análoga, a definição proposta por Gillet segue a mesma linha:  

Uma competência é definida como um sistema de conhecimentos, conceituais e 
procedimentais, organizados em esquemas operatórios, que permitem, com relação a 
uma família de situações, identificar uma tarefa-problema e sua solução por meio de 
uma ação eficaz (1991, p. 69, grifo nosso). 

Por essa definição, temos a impressão de que uma ação que não seja eficaz, seja por não 

alcançar completa ou parcialmente seus objetivos, seja por conduzir a um equívoco, poderia 

ser tomada como um indicador da ausência de uma referida competência. Em um trabalho 

posterior, Perrenoud (2000) é ainda mais incisivo nesse sentido. Para ele, a noção de 

competência permite apreender melhor o fracasso da ação, distinguindo pelo menos duas 

razões para justificá-lo: o fracasso porque o indivíduo não possui os recursos necessários ou 

então porque dispõe deles, mas não consegue mobilizá-los adequadamente ou em tempo hábil 

(p. 59).  

Entretanto, conforme pondera Allal (2004), mesmo que o sujeito seja dotado de uma 

competência definida, sempre haverá ocasiões em que não lhe será possível manifestá-las, 

tanto devido a fatores internos como externos. A decisão por não lançar mão de uma 

competência em determinada circunstância também deve ser levada em consideração, por 

exemplo, na avaliação quanto à posse ou carência de uma dita competência. Por esse motivo, 

preferimos relativizar o conceito proposto tanto por Perrenoud como por Gillet (1991), 

dispensando a confirmação do êxito ou não da ação empreendida em função da manifestação 

de uma competência. Vale ressaltar, porém, assim como postula Allal (2004), que a definição 

utilizada mantém a ideia de ação finalizada como indicador da presença de uma competência, 

mas não necessariamente a eficácia no resultado alcançado.  

Estudos que se dediquem à avaliação e certificação de competências, entretanto, deveriam 

retomar essa questão e aprofundar-se sobre suas implicações. De acordo com essa nova 

percepção de Allal, se o fracasso de uma ação não implica a ausência de uma competência 

associada a ela, qual poderia ser um indicador apropriado de sua presença? Se uma 

competência está associada a uma ação, o simples fato de executar essa ação por completo já 
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garantiria sua existência? Não necessariamente. Mas, segundo a análise de Allal, tampouco o 

fracasso indicaria sua ausência. Uma possibilidade para se resolver esse dilema talvez seja 

proceder com testes repetidos sobre a mesma ação em diferentes contextos. O fracasso em um 

grande número de ocorrências poderia sugerir debilidade no desenvolvimento de determinada 

competência, enquanto o sucesso em grande parte delas poderia ser um indicador de que há 

domínio satisfatório da competência em questão. Em todo caso, detalhes sobre a consolidação 

de avaliação de competências fogem à alçada do presente trabalho e ficam como sugestões 

para futuras investigações. 

Parece-nos interessante, contudo, determo-nos um pouco em um ensaio sobre alguns 

possíveis motivos que levaram à ampla disseminação das competências e sua rápida aceitação 

por parte de diversos países. Enquanto um conceito polissêmico e multifacetado, vale nos 

perguntarmos quais teriam sido as principais razões para que os países passassem rapidamente 

a vê-lo como uma alternativa viável para orientar suas reformas educacionais e se sentissem 

induzidos a incorporá-las em seus documentos de política. O que teria catalisado sua 

propagação pelos discursos oficiais e acadêmicos? A seguir revisaremos alguns ensaios que 

buscaram elucidar essa questão. 

1.3 A rápida disseminação internacional das competências  

Como vimos, o conceito de competências tem adotado inúmeras conotações e seu uso tem 

permeado diversas áreas do conhecimento pelas mais distintas maneiras. A popularidade do 

termo, assim como as críticas em relação a ele, disseminou-se rapidamente e conquistou tanto 

adeptos convictos como opositores incisivos. Muitos têm se dedicado a compreender a rápida 

expansão desse conceito na área educacional. De fato, trata-se de um fenômeno que desperta a 

atenção, uma vez que, como ressalta Stroobants (2002, p. 65), “A súbita predileção por essa 

noção nos anos 1980 não encontra nenhuma justificativa empírica. [...] Apesar das ambições 

relacionadas à noção de competência, ela não parece resultar de um avanço científico nem 

estar prestes a produzi-lo”.  

Marc Romainville (1999) atribui a “irresistível ascensão” do termo competência em educação 

às transformações nas políticas educativas dos países da OCDE em resposta à identificada 

ausência de referenciais concretos e objetivos sobre os níveis de aprendizagem que os alunos 

deveriam atingir em cada etapa escolar (ROMAINVILLE, 2006).  
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Perrenoud (1999) descreve a disseminação do conceito como uma espécie de contágio do 

mercado de trabalho sobre as esferas escolares. “Como o mundo do trabalho se apropriou da 

noção de competência, a escola seguiu seus passos, amparando-se na modernidade e na 

mudança de valores da economia de mercado” (PERRENOUD, 1999, p. 14). Para esse autor, 

tal contágio se confirmou também pela revitalização de uma preocupação mais antiga com a 

crise do sistema educativo. O caráter de praticidade que emana da ideia de competências fez 

com que o termo fosse ao encontro tanto do que pregavam os utilitaristas, em sua busca de 

adequação da escola ao mercado, como dos militantes da pedagogia ativa e dos 

escolanovistas, em defesa de uma escolaridade que refletisse a realidade e preparasse para ela.  

Em outras palavras, a amplitude do conceito de competências levou à sua apropriação por 

parte de correntes não necessariamente convergentes, fazendo-a emblema tanto da evocação 

da adaptação da escola à modernização do aparato de produção como do incremento da 

autonomia e da democracia em seu interior. De maneira similar, o conceito serviu às críticas 

construtivistas e pós-modernas ao modelo hierárquico e tradicional de escola e se encaixou 

nos ditames dos defensores da transversalidade, transdisciplinaridade, educação ao longo da 

vida e educação para a paz. Assim, a propagação da noção parece ter sido mais favorecida do 

que prejudicada por sua inconsistência (STROOBANTS, 1993).  

Os usos que são feitos da noção de competência não permitem uma definição 
conclusiva. Ela se apresenta, de fato, como uma dessas noções cruzadas, cuja 
opacidade semântica favorece seu uso inflacionado em lugares diferentes por 
agentes com interesses diversos. [...] É necessário reconhecer que a plasticidade 
desse termo é um elemento da força social que reveste e das ideias que veicula. 
(ROPÉ e TANGUY, 1994/2004, p. 16). 

A disseminação indiscriminada do conceito fez com que suas definições se tornassem cada 

vez mais amplas, flexíveis e genéricas, tais como evidenciamos ainda hoje, condenando-o à 

tautologia de, ao pretender explicar tudo, não explicar nada. E o que é mais grave, ao ser 

vendido como a solução mágica para a crise da escola, o conceito foi cercado de expectativas, 

seguidas, evidentemente, de uma elevada dose de frustração, dando lugar, consequentemente, 

a críticas e rejeições. 

Tanguy e Ropé (2004), entretanto, não acreditam que a utilização do termo competência se 

trate de uma questão de moda. Segundo elas, sua permanência e permeabilidade por entre 

diversos setores podem indicar um fenômeno mais amplo, de busca de um sentido mais 

concreto para o ensino-aprendizagem. 

[A utilização do termo competências] não se trata simplesmente de modismo porque 
o caráter relativamente duradouro do uso dessa noção e a existência de uma certa 
congruência em relação ao seu significado, em esferas como as da educação e do 
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trabalho, podem ser reveladores de mudanças na sociedade e na forma como um 
grupo social partilha certos significados. Nesse sentido, o termo competência não só 
é revelador de certas mudanças como também pode contribuir para modelá-las, ou 
seja, comparece no lugar de certas noções, ao mesmo tempo em que modifica seus 
significados (ISAMBERT-JAMATI, 1997, p. 205). 

Além disso, elas defendem que a permanência e a extensão do uso das competências e a 

suplantação de noções que prevaleciam anteriormente, tais como os saberes e conhecimentos 

na esfera educativa e de qualificações, na esfera do trabalho, pode indicar mudanças 

significativas na sociedade que precisam ser identificadas.  

Entre elas, o anseio por respostas aos dilemas que emergiam após o declínio do império 

soviético e de grande parte dos regimes ditatoriais, por exemplo, na América Latina. A 

necessidade de reações rápidas e efetivas às demandas de um mundo de grandes e súbitas 

transformações, de muitas perguntas e poucas respostas. Da urgência de medidas educativas 

capazes de ampliar a qualidade do ensino e sua eficácia em preparar para o convívio nessa 

nova sociedade. Tais anseios criaram expectativas pelo surgimento de abordagens inovadoras 

e pragmáticas, ou seja, por estratégias práticas que se propusessem a responder de maneira 

concreta a esses desafios.  

As competências parecem vir cumprir esse propósito. Apesar da vastidão de definições que se 

lhe atribuem, uma característica primordial é compartilhada por praticamente todas: “a 

competência é inseparável da ação” (TANGUY e ROPÉ, 2004, p. 16). Independente de qual 

noção se adote, portanto, é válido perceber que as competências supõem conhecimentos 

colocados em prática, traduzidos em ações concretas. A difusão desse termo por diversas 

áreas do conhecimento em períodos relativamente concomitantes pôde revelar, segundo essa 

visão, um anseio generalizado por estratégias fortemente dotadas de praticidade, que fossem 

capazes de responder de maneira concreta, efetiva e imediata às demandas que se anunciavam 

em um mundo em rápida transformação e rumo a um processo de globalização.  

A disseminação da abordagem por competência poderia então ser compreendida, quiçá, como 

uma reação compartilhada simultaneamente pela comunidade acadêmica, por formuladores de 

políticas e pelos agentes educacionais frente a tais mudanças, na tentativa de fazer com que os 

conteúdos correspondessem cada vez mais à realidade e fossem capazes de preparar de fato os 

alunos para a vida. Pode indicar, ainda, um processo coletivo mais amplo na busca de conferir 

teor mais concreto, mais real, mais factível à produção e à apropriação de conhecimento. 

Independente de qual noção se adote, portanto, é válido perceber que as competências supõem 

conhecimentos colocados em prática. “Geralmente considera-se que não há competência total 
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se os conhecimentos teóricos não forem acompanhados das qualidades e da capacidade que 

permitem executar as decisões sugeridas” (LAROUSSE COMERCIAL, 1930 apud TANGUY 

e ROPÉ, 2004, p.16). Com base nessa observação, pode-se sugerir que a adoção do termo em 

contextos diferentes, por atores sociais tão distintos e também por parte daqueles que os 

observam pode assinalar uma tendência à busca de uma conotação prática, concreta e real 

para a escola, capaz de ampliar a qualidade do ensino oferecido e sua eficácia em cumprir a 

função de preparar para a vida em sociedade.  

Como diria Rey (2002, p. 42), “eles são essencialmente diferentes nas suas implicações 

teóricas, mas compartilham um mesmo terreno quanto aos fatores práticos em jogo que 

podem situar-se na base dessas teorias”. Ainda, segundo Allal (2004), a partir da colocação de 

Dewey (1963) de que a forma como o aluno aprende também faz parte de sua aprendizagem, 

uma competência sempre se constrói por meio de uma aprendizagem na prática, o que implica 

a apropriação não só de saberes e de savoir-faire, mas também de modos de interação e de 

ferramentas valorizadas no contexto em questão (ALLAL, 2004, p. 83).  

Tal percepção pode sugerir uma possível justificativa para a rápida apropriação das 

competências pelas reformas educativas que tiveram lugar a partir dos anos noventa, o que vai 

além das justificativas mercadológicas comumente atribuídas ao termo. A análise dos 

desdobramentos por que passou o conceito ao ganhar terrenos nacionais em países em 

desenvolvimento tais como o Brasil pode fornecer-nos pistas importantes no sentido de 

aprofundar nossos conhecimentos a respeito dessa questão. Passemos a eles. 
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CAPÍTULO 2 – A EDUCAÇÃO POR COMPETÊNCIAS NO BRASIL 

2.1 A perspectiva internacional e regional 

A década de 90 foi marcada pelo surgimento de uma agenda social planetária no âmbito das 

grandes conferências internacionais sobre temas globais (ALVES, 2001, p.11). Pode-se citar, 

por exemplo, a Conferência Mundial de Educação para Todos em Jomtien (1990), a Rio-92, 

sobre Desenvolvimento Sustentável (1992), a Conferência de Viena sobre Direitos Humanos 

(1993), a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social em Copenhague (1995), entre 

outras. Esse concentrado despertar de atenções para temas sociais pode ser atribuído a 

diversos fatores, entre os quais a internacionalização das sociedades, a ampliação dos 

mercados, o impacto dos processos de integração regional, a economia política da 

globalização e a crise de identidade pós-mundo bipolar (ALVES, 2001).  

Tais preocupações refletiram-se diretamente no Brasil, país cuja política externa sempre 

apresentou clara tendência de alinhamento com posturas desenvolvimentistas e de caráter 

social, buscando assumir posições de lideranças nesses temas, ao mesmo tempo em que 

procurava preservar uma imagem de pragmatismo responsável (CERVO, 2005). Foi a partir 

dessa década, pois, que se notou um fortalecimento da pró-atividade brasileira nos fóruns 

multilaterais sobre temas sociais e uma disposição em firmar compromissos internacionais 

que pudessem denotar sua intenção de reduzir a desigualdade e promover o desenvolvimento 

social, aumentando assim sua credibilidade internacional e, com ela, as possibilidades de 

consolidação dos laços de cooperação. A intensificação de sua participação internacional 

junto a diversos organismos de cooperação, tais como a ONU e a OCDE (da qual desde 1995 

é membro observador), trouxeram implicações diretas para o processo de formulação de 

políticas nacionais, que passaram a ser desenhadas de modo a honrar os compromissos 

assumidos internacionalmente. As reformas políticas internas não tardaram então a surgir no 

país, bem como em países em desenvolvimento, de cuja realidade compartilhavam. 

Assim, não por coincidência, essa mesma década foi marcada particularmente também por 

uma onda de grandes reformas educacionais na América Latina, situadas no âmbito de 

profundas transformações nas esferas econômicas, sociais, culturais e políticas (KRAWCZIC 

e VIEIRA, 2006, p. 674). Esses processos carregam similitudes e disparidades, natural ou 

artificialmente forjadas. Entre os marcos comuns, figura o contexto nacional e internacional 
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em que as motivações de ditas reformas se criam e se desenrolam. Reformas de qualquer 

natureza sempre ocorrem em um marco histórico contextual, ou seja, em um dado recorte de 

tempo e espaço, cujos conteúdos vinculam-se a um conjunto de ideias mais ou menos 

compartilhadas em nível internacional e que certamente exercem influência sobre as decisões 

nacionais no plano econômico, mas também no cultural e educacional (CASASSUS, 2001, p. 

8).  

Nesse marco, podemos citar três fenômenos marcantes do contexto comum compartilhado 

pelas realidades latinoamericanas do início dos anos 90 e que podem ser entendidos como 

fatores a disseminar as sementes reformistas que ajudaram a introduzir o conceito de 

competências nos sistemas educativos desses locais.  

Em primeiro lugar, essas nações eram contrastadas, nesse momento, com um sensível 

aumento da demanda educacional relacionada a uma série de fatores, entre os quais a 

crescente identificação da educação como instrumento de ascensão social por parte das 

camadas populares e por outros setores tradicionalmente excluídos, que passaram a militar em 

favor da ampliação do acesso ao ensino formal (BEISIEGEL, 2005, p. 23). O decorrente 

crescimento da matrícula escolar, também resultado do que Casassus (2001, p. 9) chama de 

primeiro ciclo de reformas, iniciado nos anos 60 a favor da expansão dos sistemas educativos, 

impôs a necessidade de um segundo ciclo, então marcado por temas relacionados à gestão e à 

qualidade desse sistema ampliado, de forma a torná-lo capaz de responder eficazmente às 

demandas desse novo contingente heterogêneo, diverso e numeroso que lhe adentrava. 

Em paralelo, os países do continente se deparavam com a necessidade de reconstrução 

democrática após o fim dos regimes ditatoriais militares, que tiveram efeitos nefastos sobre as 

formas de organização social e sobre a educação de maneira geral. O escasso crescimento 

econômico, as políticas imprecisas de ajuste fiscal, taxas incontroláveis de inflação e a 

repressão política haviam causado um impacto brutal sobre a qualidade e pertinência dos 

serviços educativos oferecidos, o que pressionava por mudanças estruturais urgentes 

(PALAMIDESSI, 2006, p. 6).  

Por fim, conforme vimos, outro elemento contextual com o qual se deparam as populações 

latinas nesse período é a instauração de uma nova ordem mundial marcada pela revolução dos 

meios de produção, pela economia planetária em larga escala e em tempo real, pela abertura e 

interdependência dos mercados sob a égide do pensamento neoliberal. A globalização da 

economia anunciava impactos profundos sobre a educação, principalmente porque provocava 
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uma revolução na produção, gestão e disseminação de conhecimento e na carência de 

respostas inovadoras aos novos desafios (CARNOY, 1999, p. 14). Caberia à educação, a 

partir de então, capacitar o indivíduo para inserir-se pró-ativamente na sociedade da 

informação (CASTELLS, 2000), e permitir-lhe desenvolver as competências demandadas 

pela economia global. 

Marcadamente, esses três processos incitaram transformações nos sistemas educativos, 

principalmente em decorrência da crescente percepção da potencialidade da educação como 

chave para se contornar as dificuldades oriundas das mudanças súbitas do cenário global 

(BRASLAVSKY e ACOSTA, 2004 p. 123). Durante esse período, a educação passou a 

ocupar posição privilegiada nas agendas nacionais da América Latina, bem como nos foros 

multilaterais de cooperação, o que se traduziu em um aumento dos compromissos nacionais 

de financiamento, de expansão da oferta, de incremento da qualidade e da potenciação da 

eficiência dos resultados educativos (PALAMIDESSI, 2006, p. 5). 

Se, de um lado, essa conjunção de fatores fez premente a necessidade de reformas educativas, 

de outro, também impôs à comunidade acadêmica e política internacional a urgência de 

respostas inovadoras para responder a esses desafios. Como vimos, é nesse mesmo cenário 

que ganha força o debate sobre a educação voltada para o desenvolvimento de competências, 

lançadas a dotar o cidadão das ferramentas de que ele precisará para continuar aprendendo e 

se adaptando às realidades dinâmicas e em constante transformação. Seria razoável supor, 

portanto, que as reformas políticas educacionais, guiadas pelas mesmas causalidades e 

aspirações que levaram ao fortalecimento e reconhecimento das competências em nível 

global, não tardariam a incorporá-las ao seu discurso e em seus documentos legislativos 

nacionais.  

Tal foi o ocorrido em diversos países latinoamericanos, como na Argentina e no Brasil10. O 

fato de o termo competências ter passado a fazer parte do vocabulário educacional e das 

metodologias didáticas desses países em períodos concomitantes e por estratégias compatíveis 

pode sugerir influência de fatores externos comuns sobre países vizinhos que enfrentavam 

desafios semelhantes, embora carregassem particularidades de tradições e configurações 

díspares na arena política e em seus sistemas educativos (BORGES, 2009). Assim, se por um 

lado é verdade que os caminhos percorridos pelo termo competências nos contextos nacionais 

                                                            
10  Aprofundamos a perspectiva comparada entre esses dois países em um artigo apresentado no Congreso 
Internacional de Educación Comparada de la Sociedad Argentina de Educación Comparada (SAECE), em 
Buenos Aires, de 22-25 de junho de 2009. 
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dos países da América Latina tenham assumido nuances específicas, por outro pode-se dizer 

que os pontos de convergências são notáveis e podem indicar potenciais motes para sinergias 

e cooperação rumo à solução conjunta de desafios compartilhados.  

2.2 As competências e os documentos normativos nacionais 

Pela reflexão apresentada no apartado anterior, não resulta difícil compreender porque o 

Brasil somou-se rapidamente aos defensores das competências, incorporando-as via reformas 

educativas de toda sorte a partir da década de 90, alinhando-se ao discurso global amplamente 

favorável à nova abordagem que surgia como carro-chefe das reformas em prol da qualidade 

da oferta educativa. Entretanto, foi apenas com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

aprovados em 1997 em complementação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 

1996 (Lei Federal 9.394), que são positivadas oficialmente as prerrogativas para o 

desenvolvimento de competências no sistema de ensino brasileiro.  

Antes da aprovação da LDB de 1996, o sistema educacional do Brasil era regido pela Lei 

Federal n. 5.692, de 11 de agosto de 1971, que estabelecia como objetivo central da educação 

nacional proporcionar aos educandos a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de auto-realização, preparação para o trabalho e para o 

exercício da cidadania. A preocupação fundamental do regime militar durante as décadas de 

70 e 80 era basicamente ampliar as oportunidades de escolarização, sobretudo o acesso à 

Educação Básica. No entanto, altos índices de repetência e evasão se mantinham e revelavam 

a urgência por uma oferta educativa não apenas estendida a todos, mas também e 

principalmente de maior qualidade, capaz de atender às reais necessidades educativas da 

população. 

Os fundamentos para as primeiras mudanças nesse sentido foram lançados pela Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988), conhecida como “constituição cidadã”, mas os passos mais 

efetivos em direção a uma transformação mais substantiva da política educacional foram de 

fato plasmados apenas pelo Plano Decenal de Educação (BRASIL, 1993), preparado à luz dos 

acordos das Conferências sobre Educação para Todos (EPT) em Jomtien, na Tailândia e em 

Nova Déli, Índia. O texto do Plano já traz consigo as primeiras manifestações do 

comprometimento brasileiro em ensinar com base nas competências, mencionando os termos 

competências comunicativas, cognitivas, sociais. Fazendo coro ao Marco de Ação de Jomtien, 
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estabelece como seu objetivo primeiro a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem 

e a provisão de competências fundamentais requeridas para a participação plena na vida do 

país, as quais dividem-se em cognitivas e sociais (BRASIL, 1993, p. 37). 

Foi apenas com a aprovação da nova LDB, em 1996, no entanto, que a reforma educacional 

realmente se consolidou sob a forma de lei, reforçando a necessidade de se propiciar a todos a 

formação básica comum e de qualidade, o que pressupunha a formulação de um conjunto de 

diretrizes capazes de orientar um conteúdo curricular mínimo. Essa tarefa ficou a cargo dos 

PCN (BRASIL, 1997/1998). Antes deles, a palavra competências somente aparecia nos 

termos da lei para se referir às responsabilidades de cada um dos órgãos implicados. Embora a 

nova LDB lançasse as bases iniciais para a disseminação do conceito, são os Parâmetros 

Curriculares os pioneiros a nos fornecerem uma imagem sobre como as competências de fato 

foram introduzidas no sistema educacional brasileiro, respondendo às demandas anunciadas 

pelo Plano Decenal de Educação, ainda que não definissem exatamente o que se entendia pelo 

termo. 

Não basta visar à capacitação dos estudantes para futuras habilitações em termos das 
especializações tradicionais, mas antes trata-se de ter em vista a formação dos 
estudantes em termos de sua capacitação para a aquisição e o desenvolvimento de 
novas competências, em função de novos saberes que se produzem e demandam um 
novo tipo de profissional, preparado para poder lidar com novas tecnologias e 
linguagens, capaz de responder a novos ritmos e processos. Essas novas relações 
entre conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa e inovação e, mais do 
que nunca, “aprender a aprender”. Isso coloca novas demandas para a escola. A 
Educação Básica tem assim a função de garantir condições para que o aluno 
construa instrumentos que o capacitem para um processo de educação permanente 
(BRASIL, PCN, 1997, p. 28).  

Como se nota, a incorporação de competências na educação brasileira surge fortemente 

vinculada à educação voltada para o trabalho, ainda que sua porta de entrada tenha sido mais 

bem a Educação Básica e não o Ensino Técnico e Profissional. Em outras palavras, ainda que 

os PCN tentassem se resguardar nesse sentido, ressaltando que a formação escolar deve 

possibilitar aos alunos condições para desenvolver competência e consciência profissional 

sem restringir-se ao ensino de habilidades imediatamente demandadas pelo mercado 

(BRASIL, 1997, p. 34), pode-se perceber uma clara predominância da abordagem por 

competências em estágios de formação mais próximos à inserção do aluno na vida 

profissional. Ou seja, embora no discurso oficial brasileiro esteja manifesto que a 

compreensão sobre competências não se resume a adequações às demandas de capacitação 

profissional, sua predominância nos documentos normativos referentes a níveis educativos 

mais avançados pode revelar que essa conotação é mais real do que se costuma reconhecer. 
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O contraste entre os PCN para o Ensino Fundamental, aprovados em 1997, e para o Ensino 

Médio, aprovados em 1998, confirma essa percepção. Embora tanto um como outro sejam 

organizados pela abordagem por competências, a implementação prática do termo 

concentrou-se, sobretudo, no Ensino Médio. Conforme ressalta Ramos (2006, p. 160), os 

objetivos estruturantes das competências quando se referem ao Ensino Fundamental remetem-

se ao desenvolvimento de capacidades de aprendizagem ou a uma meta-cognição. Já no 

Ensino Médio, predomina a noção de formação para o mercado, em que o domínio de 

princípios científico-tecnológicos, dos conhecimentos, da linguagem e das ciências sociais é 

preponderante.  

As competências são oficialmente transladadas para o Ensino Técnico e Profissional por meio 

do parecer CNE/CEB nº. 16/99, que se dedicou ao delineamento das competências para o 

trabalho, cujas implicações pedagógicas serão recuperadas pelos Referenciais Curriculares 

Nacionais de Nível Técnico (RCN), aprovados em 2000 (BRASIL, 2000a). Tal parecer 

acompanhou a onda de reformas do Ensino Profissional no país que se verificou a partir de 

1995, sob a prerrogativa de torná-la compatível com os avanços tecnológicos e de 

organização da produção. Em 1997, o Ensino Médio se separou do Ensino Técnico (BRASIL, 

1997) e com isso foi introduzido um amplo processo de reforma curricular em ambos os 

níveis, o que permitiu a adoção da noção de competências.  

No que tange o Ensino Técnico, procedeu-se a uma análise funcional e à identificação de 20 

áreas profissionais, às quais se elencaram uma série de competências correspondentes ao 

perfil de funcionário que se esperava para cada uma delas. As competências tal como 

definiam os RCN eram sempre tidas como responsáveis por conferir maior autonomia do 

trabalhador diante das súbitas mudanças econômicas. Agir com competência significava ser 

capaz de alocar saberes por meio de esquemas mentais (análises, sínteses, inferências, 

generalizações, etc.) em ações contextualizadas e eficazes em um âmbito profissional 

particular (RAMOS, 2002, p. 406).  

[ter competência é ter] capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, 
conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 
atividades requeridas pela natureza do trabalho (BRASIL, 1993, art. 6º). 

Paralelamente, as competências ganharam amplo destaque nos programas de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Na verdade, elas se consolidaram nesses dois campos de tal maneira 

que hoje é comum, ao se ouvir falar em competências no país, imediatamente remeter-se a um 

debate sobre EJA ou sobre o Ensino Técnico e Profissional, o que, embora fundamental, pode 
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subestimar as possibilidades de desenvolvimento de competências também em outros níveis 

de ensino.   

O destaque das competências no Ensino Médio, no Ensino Profissional e na EJA se faz claro 

também pelos exames educacionais nacionais. Embora a Prova Brasil e o SAEB, destinados 

ao Ensino Fundamental, também se foquem sobre as competências e habilidades de leitura e 

de resolução de problemas matemáticos, é nos exames destinados às fases posteriores de 

ensino que sua abordagem se torna mais completa e complexa. Por exemplo, elas representam 

o principal marco teórico e conceitual para a elaboração e realização Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), que tem sido considerado como potencial alternativa ao exame 

vestibular para ingresso nas universidades públicas federais do país. O mesmo se repete para o 

do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), que 

representa hoje, para muitos, uma importante via de acesso ou de retorno ao sistema formal de 

educação, já que reconhece e valida competências desenvolvidas no mundo da vida.  

No que se refere ao desempenho do Brasil em exames internacionais destinados ao 

diagnóstico do desenvolvimento de competências, os resultados não têm sido muito 

animadores. Tomando o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA, sigla em 

inglês) como exemplo, observamos que o país tem alcançado qualificações muito baixas nas 

três áreas selecionadas11. A seguinte tabela sintetiza as colocações do Brasil nas últimas 

edições do exame no que se refere ao desempenho em cada um das competências ou grupo de 

competências observado. 

 

 

 

                                                            
11  O PISA é uma avaliação realizada internacionalmente sob orientação da OCDE que obedece a padrões 
estabelecidos conjuntamente pelos países participantes no sentido de diagnosticar o status de desenvolvimento de 
competências de seus sistemas educacionais. O exame busca compreender em que medida os estudantes de 15 
anos, ou seja, que se aproximam da fase final da Educação Básica, adquirem conhecimentos e desenvolvem 
habilidades e competências essenciais para a plena participação na sociedade. O Programa foi lançado em 1999 e 
sua primeira avaliação deu-se em 2000, abrangendo um total de 43 países. Essa avaliação ocorre numa base 
trienal e desde seu lançamento foi aplicada outras duas vezes, em 2003, em 41 países, e 2006, em 57 países. O 
exame considera uma ampla gama de resultados educativos, entre os quais se encontram a motivação dos alunos 
por aprender, a concepção que eles possuem sobre si mesmos e suas estratégias de aprendizagem. A partir dessa 
perspectiva, a avaliação concentra-se sobre áreas temáticas consideradas chave, a saber, a leitura (2000), 
matemática (2003) e ciências (2006), considerando ainda as habilidades de resolução de problemas (problem 
solving) em 2003.   
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Tabela 1. Colocação do Brasil nas avaliações do PISA. Fonte: elaboração própria com base no ranking oficial do 
PISA. 

Entretanto, há que se tomar cuidado ao traçar correlações entre os resultados do PISA e o 

atual estágio de desenvolvimento de competências no Brasil. Primeiro porque, como toda 

avaliação o PISA é alvo de diversas críticas, entre as quais as de que não avalia a pertinência 

individual-subjetiva da educação, é calculado por amostragens nem sempre proporcionais ou 

representativas da realidade de um país em nível nacional, as definições utilizadas não 

correspondem com as adotadas por outros países para se referirem e abordarem os mesmos 

aspectos (ex. letramento, alfabetização, leitura, capacidade leitora, etc.), entre diversas outras.  

Em segundo lugar, porque os governos nacionais são os responsáveis por aplicar o exame 

entre seus alunos de 15 anos e de preparar o relatório ao PISA, com base no qual são 

elaborados os resultados finais do programa. Em terceiro, porque o PISA só avalia três 

competências, ou conjuntos de competências, essencialmente ligadas aos conteúdos 

disciplinares tradicionais, o que vai de encontro às diretrizes postuladas pela própria OCDE 

sobre o tema e, assim, acaba fornecendo uma visão apenas parcial sobre o desenvolvimento 

de competências de cada país. Por esse raciocínio, dizer que o Brasil teve baixos 

desempenhos no PISA não significa dizer que o desenvolvimento de outras competências que 

não as matemática, científica ou leitora também se encontra na mesma condição, muito 

embora salte os olhos para os desafios encontrados pelo país nesses três setores. 

Essa ponderação, contudo, não deve servir de pretexto para se ignorar os baixos resultados do 

país nesses três domínios. Quaisquer que sejam os critérios e definições adotados pela 

avaliação e independentemente das críticas levantadas contra o exame, há que se considerar 

que os baixíssimos resultados do país em rodadas consecutivas, obtendo pontuações inclusive 

mais baixas que muitos países de contextos econômicos e sociais semelhantes, é um fator que 

merece atenção e investigação. Tal fato confirma nossa percepção de que tanto o conceito 

                                                            
12  Os resultados do PISA 2009 ainda não haviam sido publicados quando da realização da presente 
pesquisa. 

PISA Total de países 
avaliados 

Colocação em 
Leitura 

Colocação em 
Matemática 

Colocação 
em Ciências 

2000 42 39 42 42 

2003 41 48 41 40 

200612 57 49 54 52 
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quanto as estratégias estabelecidas para se desenvolver competências no Brasil carecem de 

uma revisão e de aprofundamento teórico a fim de encontrar estratégias para o seu 

aprimoramento.  

2.3 Desdobramentos teóricos e implicações político-ideológicas 

É interessante notar, entretanto, que nenhum dos documentos jurídicos que se seguiram 

imediatamente à LDB foi claro quanto à definição conceitual das competências e sobre as 

metodologias sugeridas para desenvolvê-las, nem mesmo os PCN. Tal lacuna somente é 

suprida posteriormente, após forte demanda de professores e acadêmicos, pelos trabalhos de 

Berger Filho, então Secretário de Educação Média e Tecnológica (BERGER, 1998) e pelo 

documento de base do ENEM (BRASIL, 1998). A esse respeito, podemos dizer que as 

competências, no Brasil, se definem como segue: 
Entendemos por competências os esquemas mentais, ou seja, as ações e operações 
mentais de caráter cognitivo, sócio-afetivo ou psicomotor que, mobilizadas e 
associadas a saberes teóricos ou experiências, geram habilidades, ou seja, um saber 
fazer (BERGER, 1998, p. 8, grifo nosso). 

Assim, as competências seriam entendidas como estruturas mentais organizadas em rede, 

responsáveis pela interação dinâmica entre os próprios saberes do indivíduo e os saberes já 

construídos pela humanidade, pela incorporação de novos conhecimentos à bagagem 

cognitiva do aluno e pela aplicação desses saberes em novas situações, possibilitando, assim, 

a construção de novas competências. As habilidades, por sua vez, seriam o saber fazer em si, 

que, para Berger (1998), consiste na conversão das potencialidades cognitivas em ação 

(BERGER, 1998). O texto do Exame Nacional do Ensino Médio reforça essa interpretação, 

As competências são modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, 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. Através das 
ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova 
reorganização das competências (BRASIL, 1998). 

Tais definições transitam tanto pela perspectiva chomskyana, ligada ao inatismo das 

competências (CHOMSKY, 1972, p. 125), como pelas contribuições de Jean Piaget em 

relação à epistemologia genética e estruturas mentais, que consideram inato apenas o 

funcionamento geral da inteligência, não o seu desenvolvimento, que por sua vez pode ser 

estimulado por fatores exteriores (PIAGET, 1973). Nas palavras de Berger, 
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Quando da elaboração da proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais a ser 
encaminhada ao Conselho Nacional de educação e dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio e dos Referenciais Curriculares para a educação 
Profissional, fizemos a opção de trabalhar a partir do conceito de competências. 
Entretanto, reconstruímos o conceito que vinha sendo utilizado, quer pela recente 
tradição anglo-saxônica, quer pela tradição francesa, aproximando-nos mais desta 
última. Tínhamos como referências básicas a epistemologia genética de Jean Piaget 
e a linguística de Noam Chomsky (2000, p. 2). 

O ponto de encontro entre o pensamento dos dois autores, Chomsky e Piaget, seria, então, a 

capacidade de construção do conhecimento tanto por determinações genéticas e biológicas 

como pelos estímulos do meio exterior (RAMOS, 2006, p. 162). 

Diferentemente do conceito proposto por Perrenoud (1999) 13, pela definição escolhida por 

Berger (2000), as competências ficariam no campo das faculdades mentais, cognitivas, sócio-

afetivas ou psicomotoras que, ao serem estimuladas de uma forma ou de outra geram 

habilidades, essas sim, de caráter prático. Nesse sentido, as habilidades são entendidas como o 

saber fazer, ou seja, representam as dimensões práticas do conhecimento e seriam uma 

consequência da associação entre saberes e experiências mobilizados pelas competências.  

Em outras palavras, enquanto para Perrenoud (1999) a competência é a própria prática, isso é, 

só se confirma a partir da ação e engloba as habilidades, para Berger a noção de competências 

aproxima-se mais das faculdades mentais, ficando o aspecto prático a cargo das habilidades. 

Para um, as habilidades combinam-se com diversos outros recursos para conformar as 

competências, entendidas como a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Para o 

outro, as competências acionam saberes e experiências e a partir daí geram habilidades, ou o 

saber fazer14.  

O que se observa pela definição adotada no Brasil, amplamente focada no domínio cognitivo 

e no saber fazer, é que os demais recursos tais como as emoções, valores e expectativas, que 

em nossa visão também corroboram a formação das competências, tendem a ficar em segundo 

plano se comparados aos conhecimentos e a habilidades. No entanto, para que esses recursos 

                                                            
13  Retomando, para Perrenoud, as competências praticamente equivalem à própria (re)ação eficaz em um 
tipo definido de situação a partir de toda uma bagagem cognitiva de saberes e experiências (PERRENOUD, 
1999, p. 7). 
14  Essa interpretação explica em grande parte porque no Brasil o termo competências sempre aparece ao 
lado de habilidades na produção teórica e nos documentos de políticas, revelando sua complementaridade, quase 
como se constituíssem uma expressão composta, engessada e de significado único. Internacionalmente, contudo, 
utiliza-se mais comumente apenas competências, ou então competências para a vida. De qualquer maneira, tal 
divergência tem poucas implicações práticas para a formulação de políticas, visto que tanto habilidades como 
competências são contempladas pelos documentos de política brasileiros, englobando, portanto, também a 
prática. 
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todos se transformem de fato em competências e cheguem a manifestar-se sob forma de ações 

concretas, é necessário que eles sejam combinados, entrelaçados e mobilizados em todo o seu 

conjunto e, mais que isso, que sejam aplicados a uma situação específica e convertidos em 

ação.  

A partir da análise dos documentos político-metodológicos nacionais, têm-se a impressão de 

que o conceito proposto por Perrenoud e retrabalhado ao longo do primeiro capítulo aparece 

apenas parcialmente contemplado. Em outras palavras, pela simples análise dos marcos 

jurídicos nacionais não foi possível apreender e observar a concretização do conceito integral 

de competência tal como definido no capítulo anterior com base em Perrenoud (1999), 

Braslavsky (2005), Le Boterf (1995) e tantos outros autores. Tampouco se vislumbram 

condições para que ele se realize plenamente nas práticas pedagógicas, o que revela a 

necessidade de aprofundamentos sobre os planos e programas destinados a colocar tais 

referencias normativos em prática. 

Por outro lado, o contraponto dessa constatação, entretanto é feito pela observação de que, na 

visão brasileira, construir um currículo por competências não pressupõe abandonar a 

transmissão de conhecimentos nem a construção de novos. “Ao contrário, esses processos são 

indissociáveis na construção dessas competências” (BERGER, 1998, p. 3). Tal postura 

resolve um dilema muito presente nas discussões internacionais sobre competências e vai ao 

encontro do que sugere Braslavsky (1999) ao postular que um currículo definido em termos 

de competências não se divorcia dos conteúdos, mas, ao contrário, encontra seu fundamento 

justamente ao entender as competências como o conhecimento em ação (BRASLAVSKY, 

1999). Dito de outra maneira, se, por um lado, ter acesso aos saberes, comumente associados 

a uma cultura geral, não é suficiente para colocá-los em prática, por outro, tampouco é 

possível desenvolver competências sem valer-se de a serem mobilizados e aplicados. Não se 

trata, pois, de termos concorrentes, senão complementares na esteira dos mecanismos de 

ensino e aprendizagem (PERRENOUD, 1999). 

Vale ponderar, ainda, que da incorporação de um termo de tamanha complexidade pela 

primeira vez nos documentos e discursos oficiais do Brasil à sua efetiva transformação em 

referência para a prática docente, pouco tempo transcorreu. A partir de então, rapidamente as 

competências foram tomadas como orientadoras do currículo da Educação Básica e da 

formação de professores. Esse fato talvez possa justificar as dificuldades de operacionalização 

do conceito na prática pedagógica das salas de aula.  
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Ainda hoje, não é raro encontrarmos em uma mesma escola professores com 
concepções muito diversas de competência ou mesmo, o que também não é 
incomum, profissionais que apenas tenham “ouvido falar” do conceito. [...] Com 
essa dificuldade em vista, alguns pesquisadores têm se preocupado em definir esse 
conceito, que tem sido objeto de muitas críticas uma vez que é facilmente associado 
a políticas educacionais vinculadas ao apoio financeiro de organismos internacionais 
(MORETTI, 2007, p. 54). 

Pode explicar, ainda, o surgimento da não pouco numerosa legião de críticos a oporem 

resistência à sua incorporação efetiva nos currículos educacionais em todos os níveis, 

principalmente por ainda as associarem exclusivamente com as demandas mercadológicas e 

de formação profissional – visão reforçada, como vimos, pelos próprios documentos de 

política nacionais. Do ponto de vista prático, o que se evidenciou com frequência foi uma 

readaptação superficial dos modelos até então tidos como base estrutural do ensino para a 

abordagem baseada em competências, sem uma alteração efetiva das metodologias e posturas 

adotadas. Ao lado dos objetivos, foi comum, por exemplo, a simples a adição de um verbo ou 

então da expressão “ser capaz de” ao lado de uma atividade antiquada, como se isso bastasse 

para transformar conhecimentos em ação e em mudança. 

[...] afirmar que alguém deve ser capaz de... não diz nada a respeito do conteúdo 
dessa capacidade. Na verdade essa expressão, seguida de um verbo de ação é uma 
expressão enganadora (RAMOS, 2002, p.410).  

No que se refere aos âmbitos educacionais aos quais tocou estruturarem-se por competências, 

notamos que há uma evidente predominância sobre as esferas escolares. Da mesma maneira 

como ocorre internacionalmente, as medidas que envolvem o desenvolvimento de 

competências no Brasil estão centradas quase exclusivamente nos ambientes formais de 

educação. Tal fato pode ser reflexo da mencionada tendência internacional em se trabalhar as 

competências majoritariamente a partir do ponto de vista escolar. Mas pode também 

evidenciar outro processo importante, mais ligado à compreensão a respeito das 

responsabilidades de cada ator em relação a cada esfera educativa. 

Como vimos, a introdução da ideia de competências no cenário brasileiro deu-se, sobretudo, 

em decorrência das reformas legislativas que tiveram lugar ao longo de toda a década de 90. 

A aprovação de qualquer documento de política, seja ele em termos de legislação ou apenas 

sob forma de portarias, programas e diretrizes nacionais, gera imediatamente 

responsabilidades governamentais – se não de execução, ao menos de viabilização das 

condições de cumprimento e de fiscalização das prerrogativas acordadas. O que se nota, 

portanto, é que a legislação educacional brasileira, embora reconheça que “a educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
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organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1988, Art. 1º.), 

acaba reduzindo o conceito de educação a ensino (Art. 206) e à escolarização.  

Assim sendo, uma vez que a porta de entrada das competências para o sistema educacional no 

Brasil foram os documentos jurídicos e de políticas e se esses, por sua vez, versam 

basicamente sobre a educação formal, é razoável esperar que tenham sido vislumbradas 

estratégias quase unicamente escolares para sua consolidação. Dessa maneira, sugerir que 

contextos educativos extra-escolares sejam considerados como ambientes possivelmente 

favoráveis para o desenvolvimento de competências passa necessariamente por um debate 

ainda mais amplo a respeito das responsabilidades de gestão estatal e da participação da 

sociedade civil, que não deve ser deixado em segundo plano. 

Independentemente das razões que possam justificar a predominância das competências na 

educação formal e nos níveis mais avançados do sistema educacional brasileiro, bem como 

para a priorização de conteúdos e ações, em detrimento dos outros elementos cognitivos, é 

importante voltarmos o olhar para os impactos político-ideológicos dessa transformação e dos 

significados que jazem por trás dos discursos oficiais.  

Recuperemos, para tal, a discussão encampada por Ramos sobre as tensões entre as 

competências e as qualificações no plano da educação profissional apresentadas no capítulo 

anterior (RAMOS, 2000). Esse debate ganha maior vigor após a análise detida sobre os 

desdobramentos nacionais das competências e sugere-nos um importante gancho para 

repensarmos as denotações do conceito no país.  

Com base nas categorias lançadas por Schwartz (1995), a autora aponta que as qualificações 

consistem em uma construção social dinâmica capaz de abarcar de maneira equilibrada três 

dimensões fundamentais: a conceitual, a experimental e a social15. Para Ramos, as alterações 

trazidas pela reestruturação das formas de produção e das demandas mercadológicas 

colocaram as qualificações em questão, principalmente no que se refere à sua dimensão 

experimental. A principal crítica destinada a elas era que os diplomas conferidos não tinham 

correspondência com a prática e não eram capazes de preparar o indivíduo para suas 

incumbências profissionais.  

                                                            
15  Conforme apresentado no Capítulo 1, a dimensão conceitual está relacionada com as vias formais de 
ensino-aprendizagem e os diplomas; a experimental, ao contrário, refere-se às aprendizagens desenvolvidas na 
prática por meio da própria experiência de trabalho e a dimensão social, por fim, reconhece as funções mais 
subjetivas relacionadas à interação social dos trabalhadores.  
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É nesse ponto que as competências ganham um espaço privilegiado. Dado o seu caráter 

essencialmente voltado para a prática, elas seriam capazes de dar conta tanto da dimensão 

experimental como da conceitual, uma vez que se utilizam também as vias formais de 

capacitação. Entretanto, o novo conceito tal como concebido nacionalmente não tem se 

mostrado capaz de abarcar a dimensão social, o que a conduz a um inegável determinismo 

técnico.  

Ao contrário, a noção de competência, pela conotação individual que carrega, tende 
a despolitizar essas relações [sociais tecidas entre os trabalhadores e entre esses e a 
gerência]. Questões relacionadas às oportunidades educativas, ao desemprego, à 
precarização das relações de trabalho, às perdas salariais, entre outras, assumem um 
caráter estritamente técnico (RAMOS, 2002, p. 406). 

Assim sendo, as competências passam a servir à despolitização das relações sociais e de 

individualização das reivindicações e negociações, o que enfraquece o poder de agremiação e 

de transformação de cada trabalhador. Nas palavras de Ramos, 

As relações coletivas não se esgotam, posto que o trabalho continua sendo uma 
relação social e o homem continua vivendo em sociedade, mas elas se pautam cada 
vez menos por parâmetros coletivos e políticos, para se orientarem por parâmetros 
individuais e técnicos (2002, p. 405). 

Essa reflexão de Ramos, ainda que voltada para o ensino técnico-profissional, fornece-nos 

importantes pistas para compreender os meandros que as competências assumiram no Brasil 

em todas as esferas. O que percebemos, de acordo com esse raciocínio, é que diferentemente 

das tendências de se priorizar cada vez mais estratégias sociais e coletivas para o 

desenvolvimento de competências observadas internacionalmente, no país as vocações 

individualistas do conceito parecem resistir e reafirmar-se. Essas constatações vêm reforçar as 

preocupações apresentadas no início desse trabalho, quando apontávamos para a necessidade 

de se considerar as dimensões sociais do processo cognitivo humano no debate sobre 

competências. Uma educação que se pretenda efetivamente de qualidade não pode aceitar que 

tendências individualistas se reafirmem e se confirmem, tal como parece estar ocorrendo no 

Brasil. A análise oferecida por Ramos lança importante luz nesse sentido.  

Na verdade, para nós, seria preciso mais que reforçar nas competências o seu caráter social. 

Isso significaria garantir que passassem a contemplar as três dimensões de Schwartz (1995), 

tal como o faziam as qualificações, como se bastasse substituir um termo pelo outro e torná-

los equivalentes. Contudo, o que notamos é que tais dimensões não deveriam vir dissociadas, 

sob pena de incorrerem novamente em uma dicotomização infértil. O que é preciso, mais que 

isso, é ir além e fazer com que as competências não só contemplem todas as três, mas que 

superem essas subdivisões dimensionais. Mantê-las como fronteiras intransponíveis 
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implicaria hora ou outra termos de nos deparar com o dilema de se priorizar uma delas em 

cada momento, o que não necessariamente tem ou deve ter correspondência com a prática. 

Parece-nos, mais bem, que em cada empreitada pedagógica a dimensão social deve-se fazer 

premente tanto nas manifestações formais da dimensão conceitual como nas não-formais ou 

informais experimentais. E que as dimensões conceitual e experimental não fossem vistas 

como caminhos apartados, senão interdependentes para a construção de competências.  

Essa discussão alude a outro debate que se iniciou logo no início da década de 80 a respeito 

da diferenciação entre a competência técnica e a competência política, conduzido por 

Demerval Saviani (1983), Guiomar Namo de Mello (1982) e Paolo Nosella (1983). Nessa 

época, esses autores debatiam sobre o compromisso político e a competência técnica dos 

professores, ou seja, sobre a dicotomia entre o educador técnico e o educador político. 

Tratava-se de um reflexo da conjuntura política em que se situava essa reflexão, marcada pelo 

enfraquecimento dos governos militares que tinham feito da dimensão tecnológica, as 

competências específicas e a prática do ensino como treinamento e capacitação a sua bandeira 

pedagógica. O abrandamento do regime fez emergir um novo alento democrático, que 

destacava o sentido e a necessidade do engajamento político e da prática científico-

pedagógica (NOSELLA, 2005, p. 224).  

De um lado, figurava a neutralidade técnica da prática pedagógica e do outro, o compromisso 

político inerente a qualquer atividade pedagógica, em linha com a ponderação freiriana de que 

nenhuma pedagogia é, por natureza, neutra (FREIRE, 1979). Para Namo de Mello (1982), à 

capacitação profissional técnica deveria seguir-se uma imersão em um universo político que 

imprimiria posicionamento ideológico às práticas educativas dos educadores. Entretanto, ao 

construir sua tese, Mello acaba por criar uma justaposição entre esses dois termos, 

competência técnica e comprometimento político, como se se tratassem de duas dimensões 

separadas e que, por isso, justamente, deveriam ser utilizadas de forma complementar.  

Para Nosella (1983), entretanto, essas duas noções não deveriam ser consideradas como 

momentos separados, mas sim como dimensões de natureza indissociável. Afinal, a própria 

definição de competência sempre guarda consigo uma concepção cultural relativista: o que é 

considerado competente em um determinado âmbito pode, na verdade, identificar a própria 

representação de incompetência para outro grupo cultural.  

A competência técnica não é uma categoria em si, universal, acima dos interesses de 
classe, mas pelo contrário, competência e/ou incompetência são qualificações 
atribuídas no interior de uma visão de cultura historicamente determinada, pois 
existe o competente e o incompetente para certa concepção de cultura, como existe o 
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competente e o incompetente para uma nova concepção de cultural (NOSELLA, 
1983, p. 92). 

Por essa visão, qualquer competência técnico-pedagógica é entendida ao mesmo tempo como 

um ato político. Assim sendo, devemos necessariamente definir de qual compromisso político 

estamos falando e que tipo de indivíduo pretendemos formar. Se a política e a técnica estão 

necessariamente imbricadas, é premente então definir que tipo de relacionamento intrínseco é 

esse, e mais, a qual fim se presta a educação. Ao assumirmos, juntamente com Freire (1979), 

que a educação não é neutra, devemos imediatamente definir a que projeto de sociedade ela 

serve, sobre qual visão de ser humano está embasada e qual tipo de indivíduo queremos 

formar. 

Trazendo essa reflexão para o debate sobre competências, isso significa igualmente discutir 

sobre suas finalidades. Quais competências devem ser desenvolvidas e para quê? Para a 

satisfação pessoal ou profissional do indivíduo? Para que ele se sinta completo, que tenha uma 

formação holística que o torne versátil e flexível para de fato exercer sua liberdade de 

escolha? Ou para que tenha mais chances de inserir-se no mercado, de aumentar sua 

produtividade e de servir à lógica de produção e consumo na qual está situado? Os indivíduos 

devem desenvolver competências para tornarem-se especialistas, bailarinos, cantores, 

astronautas, ou pelo simples prazer de cantar, dançar e descobrir, sem que necessariamente 

isso deva estar ligado a um aspecto profissional? Vale ponderar, ainda, se competências 

atenderiam apenas a essas duas funções, pessoal ou profissional, ou se poderiam estar também 

associadas a fins sociais, que permitam ao sujeito garantir a inclusão, reafirmar os pilares de 

transparência e de solidariedade e aprimorar sua qualidade de vida, mas também a dos 

demais.  

São todas questões que se encontram intimamente relacionadas com as próprias percepções 

sobre o ser humano e sobre em que tipo de valores está baseada a sociedade que queremos 

construir, para as quais ainda encontram-se poucas respostas. Tomando por base o contexto 

histórico, diríamos que esse é o tempo para a consolidação do pensamento e da cultura 

democrática e dos direitos humanos. Trata-se de uma cultura que reconhece a equidade entre 

as pessoas, os povos e nações, respeitando suas particularidades. Que preza pela transparência 

social, populariza as leis e humaniza as relações econômicas internacionais. Uma cultura que 

defende a proteção e disseminação de direitos fundamentais a todos, entre os quais a 

educação, tanto como meio para levar à conscientização sobre os demais direitos, quanto 

como um direito humano inalienável em si.  



81 

 

Estamos falando de uma estrutura educacional que não se contente com a mera transmissão de 

informações de gerações mais velhas para as mais novas, mas que se dedique ao 

desenvolvimento do potencial de construção de conhecimento de cada indivíduo como uma 

responsabilidade de toda a sociedade. De uma postura que priorize uma política econômica de 

inclusão e coesão social (NOSELLA, 2005, p. 229), de propostas educacionais que rejeitem a 

ideia de um nacionalismo exclusivo em favor de uma noção mais ampla de relações inter-

étnicas e multiculturais. Que contemplem as preocupações pela paz, pela diversidade e pela 

equidade. Finalmente, em um projeto de sociedade que está baseado no direito à educação de 

qualidade para todos, não no sentido de padronizar modalidades educacionais, mas de 

promover oportunidades equitativas de acesso a todos ao longo de todas as etapas da vida e 

por meio de todos os contextos educativos que lhe estiverem disponíveis – um modelo de 

educação profundamente relacionado com a democracia (BRASLAVSKY, 2006, p. 92).  

Fica evidente, portanto, que o debate sobre as competências no Brasil carece de um novo 

fôlego, de uma retomada a partir de um ponto anterior que busque, em primeiro lugar, 

alcançar um consenso quanto à compreensão de sua definição. Em segundo, o debate sobre 

suas implicações, vantagens e desvantagens entre todos os envolvidos no processo educativo, 

desde a base até o topo dos processos decisórios sobre a questão. Se se optar por continuar 

utilizando o conceito de competências, é indispensável que suas conotações sejam revisadas, a 

fim de resgatar sua interdependência com as raízes sociais e com as relações interativas entre 

os indivíduos.  

De qualquer maneira, essa reconceituação participativa ainda faz-se necessidade premente, 

sendo fundamental para o alcance de uma abordagem por competências que realmente faça 

sentido para os brasileiros. A retomada do debate sobre as competências e a revisão de suas 

implicações no Brasil poderiam ganhar maior vigor se complementadas com uma reflexão 

acerca da viabilidade de se explorar metodologias que não se prendam aos contextos 

escolares. Para tal, contudo, faz-se necessária uma revisão do próprio papel da educação e do 

que se entende por educação de qualidade. Somente assim faz-se possível localizar e 

identificar um fértil ambiente para o reconhecimento e fortalecimento das funções sociais da 

educação, que favorecem igualmente a construção do tipo de competências do qual temos nos 

aproximado: as competências sociais.  
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CAPÍTULO 3 – EXPLORANDO NOVAS POSSIBILIDADES EDUCATIVAS 

3.1 As funções sociais da educação 

Reconhecidamente, as escolas tais como as concebemos hoje são uma invenção relativamente 

recente na história da humanidade, marcadamente a partir das transformações trazidas pela 

Revolução Francesa. A educação, ao contrário, é tão antiga quanto à própria capacidade do 

ser humano em aprender.  

A escola é uma instituição histórica. Não existe desde sempre nem nada garante sua 
perenidade. Foi e é funcional a certas sociedades, mas o que é realmente essencial a 
qualquer sociedade é a educação. A escola constitui apenas uma de suas formas, e 
nunca de maneira exclusiva (TRILLA, 2008, p. 17). 

Efetivamente, a espécie humana é a única capaz de acumular experiências, modificá-las e 

transmiti-las, transformando o meio ao seu redor e seu modo de vida. Os processos de 

transmissão de conteúdos de cultura e de conhecimentos tornam-se, assim, importantes fatores 

de interação social em prol da sobrevivência e da perpetuação da espécie.  

Diversas são as formas pelas quais os processos educativos têm se concretizado, mas fato é 

que ao longo da história a tradição de se aprender uns com os outros e de transmitir 

conhecimentos e culturas acumulados ao longo de gerações sempre esteve presente em 

qualquer cultura e agrupamento social e pode ser considerado como inerente à própria 

natureza humana e como um elemento essencial para a manutenção da espécie.  

A natureza do homem, na sua dupla estrutura, corpórea e espiritual, cria condições 
especiais para a manutenção e transmissão da sua forma particular de ser e exige 
organizações físicas e espirituais, ao conjunto das quais damos o nome de educação 
(JAEGER, p. 7). 

Pestalozzi foi um dos primeiros autores a trazerem luz à finalidade social da Pedagogia, 

tomando a família como ponto de referência até chegar à noção de educação livre, ligada à 

humanidade, de caráter eminentemente moral (PESTALOZZI, 1902). A ele seguiram-se 

diversos outros e progressivamente se reconheceu e solidificou a ideia de que à educação cabe 

despertar as predisposições sociais do sujeito e formá-lo para a vida em sociedade, da qual ele 

essencialmente faz parte e por natureza depende (DURKHEIM, 1973, NATORP, 1898). Para 

eles, “a educação não molda o homem em abstrato, mas dentro de uma determinada 

sociedade” (MANNHEIM, 1958, p. 48). Educar significaria, então, socializar, integrar o 

indivíduo à sociedade e ensiná-lo a viver, antes de tudo, em função do grupo. A educação 
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seria assim o meio que lança os fundamentos da lógica de convivência social, por meio da 

qual se transmitem experiências acumuladas e modificadas e se disseminam as regras de 

coexistência. 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não 
estão maduras para a vida social. Tem por objeto suscitar e desenvolver na criança 
certo número de estados físicos, intelectuais e morais que lhe exigem a sociedade 
política no seu conjunto e o meio ao qual se destina particularmente. [...] Constituir 
esse ser [social] em cada um de nós, tal é o fim da educação (DURKHEIM, 2007, p. 
53). 

De acordo com essa corrente, o indivíduo por si só nada tem e nada é senão mero resultado 

das circunstâncias sociais. Essa doutrina afirma que a realidade humana está na coletividade, 

na sociedade e é justamente ali que residiriam os pilares para a própria constituição do 

indivíduo. Paul Natorp (1898) alcança um extremo ainda mais distante, ao dizer que o homem 

individual é uma total abstração, uma vez que ele só encontra seu sentido quando inserido em 

uma comunidade.   

De maneira semelhante, Parsons (1964) acredita que a educação é o mecanismo básico de 

constituição dos sistemas sociais e de sua manutenção e perpetuação e destaca que, sem ela, o 

sistema social é ineficaz em manter-se integrado e em conservar seus limites. O equilíbrio é o 

fator fundamental do sistema social e para que ele sobreviva é necessário que os indivíduos 

assimilem e internalizem os valores e as normas que regem seu funcionamento. Parsons 

afirma que é necessária uma complementação do sistema social e do sistema de 

personalidade: ambos os sistemas têm necessidades básicas que podem ser resolvidas de 

forma complementar e harmônica.  

Enquanto para Durkheim e para Parsons a educação acabaria servindo, dessa forma, à 

manutenção do status quo, ou seja, da ordem, do equilíbrio e da continuidade de um dado 

sistema social, cujas leis são apenas assimiladas e reproduzidas pelos indivíduos, para Dewey 

(1971) e Mannheim (1971) a educação constitui um mecanismo dinamizador das sociedades 

por meio da ação de um indivíduo que é sujeito das mudanças desse sistema. O processo 

educacional, para esses autores, possibilita ao indivíduo atuar na sociedade sem que 

necessariamente esteja reproduzindo experiências anteriores, de forma acrítica. Pelo contrário, 

sua ação é capaz de voltar-se tanto para mudanças na sociedade como da sociedade, isso é, 

internas ou externas. 

No entanto, essa não foi a única visão que predominou ao longo da história da educação. A 

própria história da infância nos indica que as primeiras atividades educacionais praticadas 

entre mestres e aprendizes revelavam uma educação puramente customizada, individualizada 
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em princípio e em forma (ARIÉS, 1981). Em contraponto aos que acreditam que à educação 

são reservadas funções especificamente sociais, há também os que acreditam que sua 

principal vocação é servir nada mais que à formação do indivíduo (NEILL, 1968). 

Conhecidos por seus críticos como individualistas, esses teóricos defendem que a educação 

deve se dedicar essencialmente à formação individual do ser humano, de sua personalidade, 

de sua auto-estima e de seus conhecimentos e aptidões. Essa abordagem encontra grande parte 

de seus fundamentos na psicologia e na epistemologia cognitiva e parte da perspectiva de que 

a educação só pode ser de fato de qualidade quando adaptada a cada um de seus destinatários 

em particular, reconhecendo, respeitando e valorizando suas especificidades. Nessa visão, por 

meio da educação seria permitido aos indivíduos desenvolver integralmente sua 

personalidade, adaptar-se à vida e, só assim, passar de uma condição puramente natural, ou 

mesmo animal, a um estágio mais avançado de desenvolvimento cultural e social. 

Essa interpretação marcou por muito tempo a pedagogia e encontra-se presente inclusive nas 

práticas atuais. A ascensão dos preceitos liberais parece ter fortalecido essa tendência, 

levando a uma sobrevalorização das atribuições individuais do ser humano em detrimento das 

sociais, o que representou, de certa maneira, um retorno às origens individualistas 

educacionais da educação customizada. Tal é a leitura de Bauman, para quem a sociedade 

pós-moderna é formada por “indivíduos cada vez mais individualizados” (BAUMAN, 2008, 

p. 21), que entram em ágora apenas para encontrar outros indivíduos solitários (BAUMAN, 

2008). 

Entre um extremo e outro, entretanto, encontramos a ponderação de se reconhecer na 

educação uma dupla vocação: social e individual. 

A educação equipa os indivíduos para servirem à sociedade e servir a si mesmos 
como pessoas, como membros de suas famílias, como trabalhadores, 
impulsionadores da economia de seu país, como dirigentes e inovadores, como 
cidadãos locais e do mundo e como colaboradores na cultura, e tudo isso porque a 
educação melhora nos indivíduos seu conhecimento básico, sua destreza intelectual 
e moral, seu poder de raciocínio e crítica, suas atitudes e motivações, sua capacidade 
de criatividade e inovação, seu apreço pelo saber, seu sentido de responsabilidade 
social e, por último, sua compreensão do mundo moderno (COOMBS, 1973, p. 
182).  

Nesse sentido, sendo o indivíduo a partícula nuclear da sociedade, ele tanto dela se beneficia 

como nasce em seu âmago o entusiasmo e o poder para transformá-la (QUINTANA, 1974 p. 

5). A partir dessa visão, o ser humano não é visto apenas como um fruto apático e moldável 

das estruturas sociais, mas como um ente capaz de contribuir com a instituição social e 

também modificá-la a partir da própria transformação de sua maneira de comunicar e de ver o 
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mundo. A educação passa a ser vista como o mecanismo que permite a construção ou a 

legitimação dessa relação simbiótica, dialética, entre indivíduo e sociedade, que se constroem, 

complementam-se e se transformam mutuamente. Assim o faz também a Pedagogia, ciência 

dedicada ao estudo e à compreensão de seus fenômenos. 

[...] a relação da educação com a sociedade tem sido a base principal da educação. 
Em seu seio tem-se realizado a atividade educativa desde os tempos mais remotos 
até os nossos dias. Vista por esse prisma, a Pedagogia tem de ser social. Mas a 
educação não se esgota na sociedade. Destina-se antes de tudo à formação do 
homem, que é mais que um ser social: é uma personalidade com vida própria e 
intransferível, que cumpre cultivar ou desenvolver. Nesse sentido, a Pedagogia tem 
de ser individual. Esses dois aspectos não são independentes. Constituem, antes, 
unidade indivisível, como na vida humana (LUZURIAGA, 1960, p. 5).  

Fica claro, pela leitura desses autores, que não se pode falar em educação sem se considerar 

igualmente sua dimensão e sua função social, sem desconsiderar sua importância na formação 

do indivíduo e sem entender essas suas duas facetas como contraditórias, senão como 

complementares. Nas palavras de Nassif (1958, p.165), “a educação é socializadora e a 

sociedade é educadora”. Fazemos juz à essa perspectiva ao defendermos que uma educação 

de qualidade é aquela capaz de extrair frutos dessa relação simbiótica e equilibrada entre 

indivíduo, a sociedade e o meio em que vivem, oferecendo-lhes oportunidades concretas de 

desenvolver competências individuais e sociais que lhes capacitem para a vida. 

Dizer que a vocação fundamental da educação é formar os indivíduos para a vida em 

sociedade, não implica necessariamente assegurar a concretização prática desse ideal, nem 

garantir que a educação, em todas as suas formas, estará naturalmente voltada para esse fim 

em definitiva. É necessária, antes disso, uma decisão deliberada em fazê-la  coexistir, 

prevalecer ou sucumbir em meio aos objetivos individuais. Por esse motivo as diferentes 

etapas de socialização foram partilhadas por atmosferas educacionais distintas e com 

intensidades variadas ao longo da história. Atualmente essa distribuição de papéis entre os 

diferentes entes educativos é cada vez menos nítida, mais difusa entre os diversos setores 

educacionais, também esses mais difusos. Se por um lado esse fator torna mais difícil a 

identificação e a responsabilização de atores por determinadas funções, por outro ele cria 

também um imenso potencial de cooperação entre setores que agora passam a exercer uma 

co-responsabilidade pela formação individual e social do indivíduo. Preferimos olhar por esse 

viés. 

O que se nota, entretanto, é que esse equilíbrio nem sempre se fez presente ao longo da 

história da educação e das instituições que se dedicaram ao seu desenvolvimento, 

majoritariamente a escola. Passemos então à revisão dessa instituição em particular, das 
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definições que acabou assumindo o próprio conceito de educação e da necessidade de retorno 

a uma visão mais abrangente, capaz de efetivamente tornar possível o alcance de um 

equilíbrio entre a formação individual e a constituição social do ser humano, essencial para 

uma educação de qualidade.  

3.2 Algumas reflexões a respeito da escola  

Sendo a educação resultado de uma ação majoritariamente social em sua natureza e fins, 

conforme sugere a reflexão anterior, alguns veem a escola então como uma instituição 

histórica, uma criação do ser humano para dar forma, sistematizar e organizar os processos 

educativos que ocorriam de forma espontânea e assumiam distintas feições.  

Alguns a vêm, na verdade, como o ápice da apropriação da função de educar por parte de 

alguns grupos ou pessoas (BRUNO, 1996, p. 21). Outros, como o momento em que a 

educação se sujeita a uma teoria científica e se institucionaliza. 

A Educação aparece sempre que surgem formas sociais de condução e controle da 
aventura de ensinar e aprender. O ensino formal é o momento em que a Educação se 
sujeita à Pedagogia (a teoria da Educação), cria situações próprias para o seu 
exercício, produz os seus métodos, estabelece suas regras e tempos e constitui 
executores especializados. É quando aparecem a escola, o aluno e o professor 
(BRANDÃO, 1981, p. 26). 

O atrelamento da função de educar à instituição que a incorpora de maneira predominante – a 

escola – no entanto, se deu de forma tão intensa e predominou ao longo do tempo de maneira 

tal que a educação praticada por outros atores passou a ser apenas marginalmente reconhecida 

como parte importante da formação do indivíduo. Com isso, as atenções e reflexões 

acadêmicas sobre educação acabaram por se restringir em grande parte ao setor formal. 

Assim, foi disseminada a compreensão de que a ação educativa e o alcance de uma formação 

apropriada e condizente com as demandas sociais de aprendizagem necessariamente 

passariam pela escola (TRILLA, 2008, p. 17). O que se testemunhou, em decorrência, foi uma 

progressiva redução do conceito de educação à escolarização, limitando os contextos de 

ensino-aprendizagem a setores exclusivamente formais (CAMORS, 2008, p. 88). Visão essa 

que tem sido difícil desmistificar.  

No entanto, diante da dificuldade por parte da escola em atingir parcial ou totalmente grande 

parte de seus objetivos e à medida que, por outro lado, vão se acrescendo suas 

responsabilidades, ao lado das expectativas em torno dela, invariavelmente surgem 
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indagações quanto a sua efetividade, seu custo-benefício e sobre sua capacidade em oferecer 

as respostas mais adequadas aos desafios educativos que se anunciam (GRANDSTAFF, 1973, 

p. 41). Dessas reflexões emergem diversas críticas e propostas, que variam desde 

recomendações mais radicais de abolição completa da instituição escolar a reformas internas 

sensíveis, estruturais, passando pela exploração de novos campos e possibilidades que 

também possam revelar um precioso potencial educativo, tal qual o universo pertencente à 

chamada educação não-formal.  

No Brasil, um dos movimentos que fizeram história ao dirigir duras críticas à configuração 

escolar na década de 30 e que lançaram as bases do modelo adotado até hoje ficou conhecido 

como Escola Nova. Seus adeptos, entre os quais Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, 

Lourenço Filho, Afrânio Peixoto, entre outros, criticavam a estrutura tradicional da escola 

centrada na autoridade do professor e lutavam pela universalização da escola pública, laica e 

gratuita. O escolanovismo, que consagrou suas diretrizes por meio do Manifesto dos Pioneiros 

da Escola Nova (1932), propunha uma total reformulação da estrutura interna da escola, de 

modo a ampliar a qualidade do ensino ali oferecido por meio da construção de relações 

democráticas em uma escola “livre, criadora, espontânea, sem medo da liberdade” 

(GADOTTI, 2001, p. 13).  

A postura antiautoritária dos escolanovistas, entretanto, não chegou a colocar em questão a 

concepção de neutralidade da ação educativa, sobre a qual se orientava a escola tradicional. 

Foi apenas a partir da década de 60, diante das condições históricas e como reflexo de 

contribuições da Ciência Política, da Economia e da Sociologia, que se disseminou a 

percepção de que a educação não pode ser neutra e nunca esteve separada da questão do poder 

(FREIRE, 1979). Ao contrário, carrega sempre como pano de fundo um projeto político, a 

serviço de determinados objetivos e interesses, implícitos ou explícitos, opressores ou 

emancipadores. O reconhecimento do caráter político da educação induziu à revisão do papel 

da escola para que se colocasse também como formadora de consciência crítica e de 

mobilização social.  

A escola deixa de ser considerada aquela ilha de pureza sonhada pelos educadores 
que viam a educação como a redentora da humanidade. Num mundo em que os 
conflitos sociais, étnicos e culturais são cada vez mais perceptíveis, a escola não 
pode ficar imune. A educação passou a ser o lugar da denúncia da própria educação 
e a escola tornou-se uma instituição em conflito como qualquer outra (GADOTTI, 
2001, p. 22). 

Internacionalmente, aos fins da década de 60 e princípio dos anos 70, esse olhar crítico em 

relação à escola também ganhou espaço entre a comunidade acadêmica, sobretudo, a partir 
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das ponderações de Philip Coombs sobre a crise mundial da educação (COOMBS, 1968). O 

autor reconhece que a educação oferecida então pela escola não correspondia às demandas 

sociais de maneira adequada, tinha perdido a qualidade dos conteúdos e metodologias 

trabalhados, colocando-se a serviço das aspirações mercadológicas por mão de obra. Para ele, 

os sistemas de ensino formais tardaram a adaptar-se às velozes transformações das demandas 

educacionais em decorrência de diversos fatores, entre os quais, o abrupto crescimento das 

aspirações populares perante a educação, a escassez de recursos, a apática resistência à 

transformação e à inércia da sociedade tradicionalista e de base religiosa. A superação da 

crise, em sua opinião, dependeria do ajustamento entre o que a escola tinha a oferecer e as 

necessidades da população, o que pedia uma transformação de comportamento tanto por parte 

da escola quanto da sociedade (COOMBS, 1968, p. 21). 

Adotando uma postura muito mais radical, Ivan Illich (1976) ficou conhecido mundialmente 

pelo seu ceticismo em relação è escola e pelas duras críticas tecidas contra ela e contra o 

contexto que a circunda, este, em sua visão, profundamente tomado por uma “mentalidade 

escolarizante” (ILLICH, 1976, p. 6). Dirigindo duros ataques aos propósitos escolares e às 

conseqüências da escolarização, Illich acreditava que a escola estaria nada mais que a serviço 

da reprodução da ordem estabelecida e à manutenção do status quo, assim como já adiantava 

Parsons (1971). Ele a vê como um  

ritual de iniciação para uma sociedade orientada para o consumo progressivo de 
serviços cada vez menos tangíveis e cada vez mais caros, uma sociedade que se 
baseia em padrões internacionais, planejamento de larga-escala e longo prazo: a 
tradução constante das novas necessidades em demandas específicas de consumo de 
novas satisfações. Essa sociedade tem se mostrado infrutífera (ILLICH, 1976, p. 6).  

Dados os nefastos efeitos que a escola, na sua opinião, dirige aos que dela se servem, Illich 

propõe a completa abolição da instituição escolar, lado a lado com a desescolarização da 

cultura, que ele entende estar já contaminada pela visão de que não seria possível progredir 

socialmente sem a educação escolar (ILLICH, 1970, p. 11). Em substituição desse modelo, 

ele propõe outra racionalidade pedagógica, não curricularizada, não fragmentada e não 

estandardizada, que deve ser acompanhada por uma mudança radical da postura política do 

Estado de modo a garantir liberdade de acesso às fontes educacionais por meio das quais se 

realiza a aprendizagem.  

De maneira semelhante, alguns cognitivistas e construtivistas chegaram também a defender 

alternativas mais fluidas e flexíveis em contraposição à rigidez escolar, defendendo 

metodologias voltadas à auto-aprendizagem e ao autodidatismo. Tais visões são também 

muito controversas, sobretudo devido ao fato de que de certa forma chegam, em última 
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instância, a responsabilizar o próprio indivíduo por sua informação, formação e qualificação 

(AFONSO, 2001, p. 33), ou pela falta delas. 

A partir de todos esses questionamentos quanto à efetividade da escola, o potencial educativo 

das práticas extra-escolares de educação passa a ser crescentemente reconhecido e valorizado. 

Obviamente, elas já existiam muito antes, desde sempre e antes mesmo da própria criação da 

escola. A diferença é que com as críticas direcionadas à escola e as preocupações em se 

revisar os pilares educacionais, tais práticas passaram a ser analisadas pela comunidade 

acadêmica de maneira mais incisiva, fortalecendo-se enquanto possibilidades factíveis e 

efetivas de se contornar os desafios enfrentados e de aproximar o mundo da escola do mundo 

da vida (FREIRE, 1986), universos que parecem permanecer ainda tão distanciados. 

Como proposta para se contornar a crise que acabara de anunciar, Coombs sugere que a 

educação passe a ser abordada a partir de diferentes “linguagens e ideias de muitas disciplinas 

intelectuais e esferas de ação que possam ampliar a visão do processo educativo” (COOMBS, 

1978, p. 17). Ele propõe a revisão e a ampliação do próprio conceito de educação – ou uma 

recuperação de sua natureza original – de maneira a considerar outros contextos educativos 

como potenciais respostas às expectativas geradas naquele momento em torno da escola 

(Idem, p. 23).  

Em nossa opinião, há necessidade de alguma coisa a mais – de uma abordagem 
estratégica fundamentalmente nova, que consiga quebrar os grilhões do 
convencionalismo e tenha a ousadia de levar em consideração as inovações com 
facilidade aceitas em outros domínios da vida, mas que, por falta de coragem e 
imaginação, consideramos de pequena aplicabilidade no domínio vital da 
aprendizagem e do desenvolvimento humanos. Fato estranho – é muito mais difícil 
inovar no ensino formal que no ensino não-formal (COOMBS, 1986, p. 196). 

Colocações como tal abriram margem para o reconhecimento de práticas extra-escolares que 

já vinham ocupando a arena educacional tanto como fonte de inspiração para que a escola 

revisasse seus critérios e métodos de atuação, como para complementar seus esforços no 

sentido de garantir uma educação de qualidade e de acesso universal. A seu ver, era necessária 

uma grande transformação para que os problemas da escola pudessem ser resolvidos, por 

exemplo, por meio da consideração e, por que não, da incorporação de elementos alheios à 

sua atmosfera. 

Vale ponderar, contudo, que a suposta crise da escola não foi o único fator a abrir margem 

para o reconhecimento e expansão de estratégias educacionais não-escolares. O período que 

antecedeu os primeiros críticos da escola testemunhou um sensível aumento na demanda por 

educação, que se deve a inúmeros fatores, entre os quais o crescimento de uma percepção 
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compartilhada de que a educação poderia servir como porta de acesso a novas oportunidades 

de emprego, de melhores condições de vida e de ascensão social (BEISIEGEL, 2005, p. 23). 

Além disso, as transformações no mundo do trabalho passaram a exigir um nível cada vez 

mais elevado de capacitação e especialização, sendo cobradas formações mais especializadas, 

assim como uma constante reciclagem dos profissionais já inseridos no mercado (TRILLA, 

2008, p. 19). A emancipação feminina também contribuiu para o aumento da demanda pelo 

acesso educacional por parte de seus filhos, o que se intensifica, por fim, pelo aumento da 

sensibilidade social para a inclusão de setores marginalizados da sociedade, provavelmente 

em decorrência da exasperação da percepção das funções sociais e econômicas que também 

cumpria à educação corresponder (TRILLA, 2008, p. 20). 

A consideração dessas outras causalidades nos leva a crer que a crise da escola foi apenas o 

estopim para que a comunidade acadêmica se coordenasse em torno da revisão e ampliação 

do que se entendia por e, principalmente, do que se esperava da educação. Mais que um 

momento de buscar novos caminhos para substituir as instituições educacionais formais, a 

segunda metade do século XX mostrou-se um período de reflexão a respeito da distribuição 

de papéis dentro dessa renovada e ampliada esfera educacional. E, assim, o próprio conceito 

de educação ganha novas nuances e recupera seu sentido mais amplo, que vai além da 

escolarização, incorporando os processos educativos não-escolares, conforme pondera Petrus 

(1998) no seguinte extrato:  

A educação, felizmente, deixa de ser patrimônio da escola, ultrapassa a esfera do 
tempo escolar e vai além dos espaços de sala de aula. A educação é concebida como 
uma característica da existência humana (PETRUS, 1998, p. 10) 

Entretanto, dizer que essas práticas educativas que têm lugar em contextos não-formais 

podem contribuir para o alcance de uma educação de qualidade não significa, obviamente, 

priorizar um contexto em detrimento do outro, nem colocar o universo extra-escolar como 

uma alternativa à escola ou como uma fórmula mágica para se resolver todos os problemas 

educacionais.  

É tão maniqueísta projetar toda a culpa educacional na escola quanto supor que a 
educação não-formal seja uma poção mágica e imaculada. Apresentá-la globalmente 
como remédio para as desigualdades educacionais e sociais, e para os vícios em que 
a escolarização formal tem caído é tão simplista e todo quanto recusar sua 
colaboração para facilitar o acesso mais amplo e justo a uma educação da maior 
qualidade possível (TRILLA, 2008, p. 54). 

Isso significaria, na verdade, incidir novamente sobre o mesmo equívoco de enviesar e 

restringir o escopo educacional a um contexto parcial de ações educativas, que, assim como a 
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escola, constitui apenas uma das faces que a educação pode assumir. Como coloca Dewey 

(1918), 

Costumamos superestimar o valor da instrução escolar diante da que recebemos no 
curso ordinário da vida. Contudo, não devemos corrigir esse exagero 
menosprezando a instrução escolar, e sim examinando aquela educação ampla e 
mais eficiente propiciada pelo curso ordinário da vida, para iluminar melhores 
procedimentos de ensino dentro dos muros da escola (DEWEY, 1918, p. 10, apud 
TRILLA, 2008, p. 18). 

À medida que se busca aproximar esses dois grandes domínios, nota-se um fortalecimento do 

debate sobre as funções sociais da educação, pelo qual introduzimos o presente capítulo. Entre 

um e outro mundo, o que se encontra então é a chamada educação social, partilhada tanto 

pela escola como pelas instituições sociais, não-formais e informais. 

3.3 O reconhecimento da educação social 

A preocupação em recuperar esse escopo mais holístico da educação foi o grande leitmotiv 

que inspirou o surgimento da Pedagogia Social, vertente pedagógica já de grande tradição 

histórica em países europeus, mas que apenas recentemente tem permeado a cena educacional 

brasileira. Segundo Hans-Uwe, essa corrente científica originou-se como uma crítica à 

educação focada exclusivamente no desenvolvimento individual, sem se considerar as 

dimensões sociais da existência humana (HANS-UWE, 2009, p. 25), sobre as quais, conforme 

vimos, soerguem-se os pilares educacionais. Para a Pedagogia Social, à educação cabe 

fortalecer os processos de autoconhecimento, autoestima, autodidatismo, conscientização e 

transformação tanto dos indivíduos como da sociedade (KURKI, 2006 apud RYYNÄNEN, p. 

63). Conforme pondera Luzuriaga, um dos autores dessa corrente, se é verdade que há uma 

relação simbiótica entre educação e sociedade, é também verdadeiro que o objeto de ambas é 

o ser humano em sua personalidade individual. “Daí a estreita correlação entre a Pedagogia 

Social e a Pedagogia Individual” (LUZURIAGA, 1960, P. 7). 

Os objetivos daquela, no entanto, focam-se sobre essa segunda vocação, ou seja, interessa-se 

pela dimensão social da personalidade e das relações entre os indivíduos: “ela educa para a 

participação social” (RYYNÄNEN, 2009, p. 63).  

A ótica da Pedagogia Social parece mesmo estar concentrada nos processos conexos 
com a socialização dos indivíduos, com o desenvolvimento da identidade, com a 
formação da personalidade humana e com os condicionamentos que os diversos 
contextos impõem à formação de atitudes, valores e crenças. Nesse sentido, está 
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ligada de modo particular às necessidades humanas de sujeitos sociais 
contextualizados (CALIMAN, 2009, p. 54).  

Mais que isso, a Pedagogia Social serviria para o próprio fomento de estratégias de 

desenvolvimento pessoal por vias sociais, com vistas ao empoderamento do indivíduo para 

que os efeitos de sua intervenção sejam duradouros ao longo do tempo e para permitir sua 

plena integração no meio social em que vive (CASTELEIRO, 2009, p. 86-87).  

Seus primeiros teóricos tinham a intenção de construir uma teoria adicional para 

complementar o que chamavam de pedagogia individual exercida pela escola, conforme 

ponderavam seus críticos, com vistas a ampliar o escopo educacional e englobar práticas 

desenvolvidas também em outros setores que os não-escolares. Assim, essa vertente parte do 

princípio de que é possível influenciar circunstâncias sociais por meio da educação e adota 

como diretriz o preceito de confrontar pedagogicamente as aflições sociais tais como a 

pobreza, a exclusão, o abandono, entre outros. Desde o seu surgimento, portanto, ainda 

quando era ainda fortemente vinculada ao assistencialismo e ao atendimento a setores 

marginais, a Pedagogia Social se propunha a desvelar os fenômenos que se desenrolavam no 

universo da educação não-formal, que eles preferem reconceituar como educação social.  

Antes de adentrarmos o universo da educação social, contudo, cabe aqui uma digressão 

importante a respeito das denominações tradicionalmente atribuídas à educação extra-escolar, 

principalmente no que se refere aos termos e conotações utilizados no Brasil. No país, assim 

como em diversas partes do mundo, habituou-se subdividir a educação em três universos, 

denominados educação formal, não-formal e informal. Coombs foi, provavelmente, o 

primeiro a fazer essa diferenciação (LA BELLE, 1986, p. 2), distinguindo tais domínios da 

seguinte forma (COOMBS e AHMED, 1975, p. 27): 

(1)educação formal: sistema educacional fortemente institucionalizado, 

cronologicamente graduado e hierarquicamente estruturado, que compreende os 

primeiros anos da escola primária até a universidade;  

(2) educação não-formal: toda atividade educativa organizada e sistemática realizada 

fora do marco do sistema oficial para facilitar a aprendizagem de subgrupos 

específicos da população; e  

(3) educação informal: um processo ao longo da vida, em que as pessoas adquirem e 

acumulam conhecimento por meio das experiências diárias e de sua relação com o 

meio, o que engloba a família, o trabalho e as demais práticas de convívio social.  
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Daí seguiram-se diversas outras definições e adicionaram-se uma série de critérios, tais como 

a intencionalidade, a natureza das instituições envolvidas, as limitações de tempo e espaço, as 

metodologias utilizadas, a centralização, a flexibilidade, etc. A maneira muitas vezes 

entrecruzada e porosa pela qual esses três grandes domínios se relacionam leva-nos a 

concordar com Libâneo: “muitas vezes é mais fácil compreendê-las em suas interpenetrações 

do que nas delimitações nem sempre evidentes” (LIBÂNEO, 1999, p. 89). A ilustração a 

seguir representa essa visão e reúne os principais critérios atribuídos a cada uma das 

dimensões educacionais mencionadas16: 

 
Figura 2 - Delimitação conceitual entre educação formal, não-formal e informal. 

 

Em realidade, a própria diferenciação entre educação formal e não-formal e a validação desse 

último conceito têm sido revisadas e questionadas, principalmente pela comunidade 

acadêmica brasileira. Conforme nos indica o prefácio da primeira publicação brasileira sobre 

a Pedagogia Social (SILVA et al., 2009), a denominação educação não-formal pode, de certa 

maneira, levar (ou reafirmar) à marginalização de suas atividades e vinculá-la ao atendimento 

de grupos específicos, em situação de vulnerabilidade social. Para esses autores, tal 

denominação oculta ou favorece uma forte dicotomia entre os dois grandes contextos em que 

ocorre a educação e coloca num mesmo frasco, práticas de naturezas e propósitos tão 

distintos.  

                                                            
16  Para um aprofundamento acerca de tais critérios e definições, ver: AFONSO, 1989; COOMBS e 
AHMED, 1975; LA BELLE, 1986; LIBÂNEO, 1999; TRILLA, 1985 e 2008. 
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Citadas por muitos autores como campo preferencial de atuação da Pedagogia 
Social, parece-nos que as ricas e diversificadas práticas educativas que se 
convencionou arrolar sob o rótulo de educação não-formal foram despidas de suas 
conotações históricas, políticas e ideológicas. Sob o mesmo rótulo de educação não-
formal são relacionadas manifestações do espírito humano, formação para o trabalho 
e preparação para o exercício da cidadania, como se todas comungassem dos 
mesmos propósitos, adotassem como fundamentos as mesmas matrizes teóricas e 
fossem ministradas segundo as mesmas técnicas e metodologias (SILVA et al., 
2009, p. 289). 

Ao colocar o mundo chamado formal e não-formal em oposição, pode-se abrir margem para 

uma idéia de competitividade entre dois domínios que possuem, na verdade, um enorme 

potencial colaborativo. E o que é ainda mais grave, a utilização do termo pode chegar a 

induzir a uma conotação negativa ao que se entende por não-formal, ou seja, o não-oficial e, 

consequentemente, o não-estatal, isentando assim certos atores de responsabilidades sérias e 

indispensáveis para com esse contexto educativo. A educação não-formal invariavelmente 

acabaria ocupando, assim, uma posição secundária, ou mesmo marginalizada em relação às 

estratégias escolares.  

Obviamente, essa é apenas uma das visões. Gohn (1999), uma das principais autoras a 

introduzir o debate sobre a educação não-formal no contexto brasileiro, propõe uma definição 

mais ampla desse conceito. Para ela, a educação não-formal se subdivide em algumas sub-

áreas de abrangência: a conscientização sobre direitos, a capacitação para o trabalho, a 

resolução de problemas comunitários, os conteúdos comumente abordados pela escola, a 

educação midiática e a educação para a arte de bem viver. Essa visão parece ir além da 

compreensão da educação não-formal como aquela destinada exclusivamente ao atendimento 

setores marginais da população, sendo distinta também da vertente que prefere adotar uma 

visão mais estrutural do não-formal, equiparando-o basicamente ao local onde a educação é 

desenvolvida (TRILLA, 2008). Segundo a autora, uma das premissas básicas da educação 

não-formal é que a aprendizagem se dá por meio da prática social, ou seja, somente por meio 

da interação social as pessoas tornam-se capazes de gerar e acumular aprendizados, 

construídos no seio de grupos (p. 104). Essa colocação, independente de qual conotação infira 

de educação não-formal, vem a somar-se com as contribuições da Pedagogia Social ao 

ressaltar as correlações entre a educação e as práticas sociais, independentemente do termo 

que se decida adotar para referir-se às práticas educacionais realizadas fora da escola.  

No presente texto, contudo, manteremos o uso do termo educação social para nos remetermos 

às práticas educacionais relacionadas ao desenvolvimento social do indivíduo e educação não-

formal para fazer referência às práticas educacionais institucionalizadas e intencionais 

realizadas fora da escola, ou seja, uma definição mais relacionada com o local onde se 
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desenvolvem as práticas do que com a natureza da ação ali desenvolvida17. De acordo com 

essa definição pode haver ocorrências da educação social tanto dentro da educação formal 

como da educação formal, a depender do contexto em que se desenrole, respectivamente, 

dentro e fora da escola. 

Feita essa ponderação a respeito das três classificações dos subdomínios educacionais, 

retomemos o debate a respeito da educação social. A educação social seria então o aspecto da 

educação integral do ser humano que tende a preparar a criança, o adolescente, o jovem ou o 

adulto para uma convivência com seus pares, que elimine ou reduza os atritos e conflitos, 

capacitando-o para a compreensão dos demais, para o diálogo construtivo e para a paz 

(MAILLO,1971, p. 12 apud QUINTANA, 1974, p. 28). Essa definição, no entanto, ainda 

permanece muito abstrata e abrangente. Para lapidá-la, recorremos aos critérios oferecidos por 

Trilla18, importante teórico da Pedagogia Social espanhola, e depois a Paulo Freire, para 

entendermos os contornos que a Pedagogia Social tem assumido no Brasil.  

Para Trilla (2003, p. 15-23), a educação social pode ser entendida por meio de três acepções, 

das quais duas devem ser necessariamente verificadas: (a) o desenvolvimento da sociabilidade 

do indivíduo, (b) o atendimento a indivíduos em situação de conflito social; e (c) a educação 

em âmbitos não-formais.  

A primeira dimensão consiste precisamente na função social da educação a cujo debate nos 

dedicamos no início deste capítulo ao debatermos a função social da educação. Nesse eixo, a 

Pedagogia Social teria como objeto a educação destinada à formação social do indivíduo, ou 

seja, o estudo das ações que produzem efeitos educativos na esfera social da personalidade, 

conduzindo o ser humano à maturidade. Dizer que a Pedagogia Social se ocupa da educação 

social entendida segundo essa acepção não implica dizer, porém, que a formação social do 

                                                            
17  Essa compreensão se aproxima do critério estrutural sugerido por Trilla: “entendemos por educação 
não-formal o conjunto de processos, meios e instituições específica e diferenciadamente concebidos em função 
de objetivos explícitos de formação ou instrução não diretamente voltados à outorga dos graus próprios do 
sistema educacional regrado” (TRILLA, 2008, p. 42) 
18  Assim como Trilla, outros teóricos da Pedagogia Social especificam a educação social de outras 
maneiras. Garrido, por exemplo, sugere quatro dimensões para compreender a educação social: (1) o meio onde 
se desenvolve – a sociedade; (2) a transmissão de valores educativos próprios de uma determinada sociedade; (3) 
a influência educativa da sociedade sobre o cidadão e (4) a influência do poder político sobre a vida social 
(GARRIDO, 1971, p. 89-91). Quintana sugere outros seis critérios, definindo-a como doutrina de: (1) formação 
social do indivíduo; (2) educação nacionalista e política do indivíduo; (3) ação educadora da sociedade; (4) 
assistencialismo; (5) sociologismo pedagógico; e (6) trabalho social (QUINTANA, 1997). Esses critérios não são 
muito menos abrangentes que o apresentado por Maillo e por isso baseamo-nos em Trilla, que nos fornece base 
mais concretas para a contextualização desse debate no marco das competências. 
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indivíduo fica – ou deve ficar – sob seu monopólio. Ao contrário, conforme defendem os 

teóricos mais radicais – e também o terceiro grupo – toda educação é, por natureza, social, 

independente do meio onde se desenrola, já que é uma prática recorrente em diversas 

sociedades e que, ainda quando se volta para o indivíduo e para sua formação individual, 

presta contribuição à própria consolidação da sociedade e à sua continuidade. Ao mesmo 

tempo, a socialização do indivíduo não seria a única entre as facetas abordadas pela 

Pedagogia Social. 

[...] parece que o uso da expressão pedagogia social, por um lado, remete não só a 
intervenções educativas sobre a dimensão social da personalidade e, por outro lado, 
tampouco todas as intervenções educativas deste tipo costumam ser contempladas 
sob os prenúncios daquela disciplina pedagógica. Poderíamos dizer que o 
desenvolvimento da sociabilidade é um traço muito identificador do “ar de família” 
da pedagogia social; mas um traço que não é exclusivo dessa família nem 
necessariamente é compartilhado por toda a parentela (TRILLA, 2003, p. 19).  

Fica clara, assim, para Trilla, a necessidade de outros critérios para delinear mais 

precisamente o seu escopo. Assim, na segunda acepção proposta pelo autor temos a educação 

social como a educação voltada para indivíduos em situação de conflito social. Essa 

concepção se foca sobre os destinatários da ação educativa, formados por aqueles que 

necessitam de algum tipo de assistência educacional por encontrarem-se fora do sistema ou 

não terem acesso a ele. Seria o caso da educação em abrigos e prisões, educação de meninos e 

meninas na rua, educação em hospitais. Tal dimensão assume, dessa forma, um aspecto mais 

emergencial e assistencialista, ou seja, uma “pedagogia da necessidade” (TRILLA, 2003, p. 

20). 

A terceira e última refere-se ao lócus da ação educativa: os contextos educativos não-

escolares, mais precisamente, os que ele chama de não-formais. Isso implica destacar o viés 

da educação social que se desenrola por vias não-oficiais, ou seja, não-escolares, tais como 

nos movimentos sociais, nas organizações não-governamentais, nos projetos e programas 

sociais.  

Vale mencionar, novamente, que essas dimensões tampouco limitam-se entre: 

[...] nem o que chamamos educação não-formal se esgota no que chamamos 
pedagogia social nem vice-versa. Existem sub-setores da educação não-formal que 
não costumam ser objeto da Pedagogia Social e há intervenções próprias dessa que 
não se realizam em contextos nem sob procedimentos não-formais (TRILLA, 2003, 
p. 22). 

A proposição de Trilla nos leva a compreender a educação social como um universo mais 

abrangente, que passa então a englobar o próprio conceito de educação não-formal, ou seja, a 

educação não-escolar institucionalizada, como uma de suas três manifestações possíveis. 
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Contudo, ao perceber que nenhuma dessas acepções basta para abarcar por si mesmas o objeto 

da Pedagogia Social, nem tampouco a somatória ou a intersecção entre todas elas, Trilla 

(2003) sugere então uma alternativa para se resolver a imprecisão quanto à definição do 

escopo da Pedagogia Social. Segundo o uso vigente, para ele o referencial da Pedagogia 

Social se forma pela verificação simultânea de, no mínimo, duas das três possíveis formas de 

concretização da educação social. Logo, estaríamos falando de Pedagogia Social quando nos 

deparamos com uma das situações seguintes: (i) educação voltada à formação social do 

indivíduo em contexto não-formais, ou seja, fora da escola, (ii) à inclusão social dos 

indivíduos em situação de conflito ou (iii) a populações em conflito em contextos 

extraescolares. 

O que se percebe por essa leitura é que, embora cada um desses três pilares, ao serem 

definidos separadamente, de fato abarquem o conteúdo comumente compreendido como 

objeto de ação da educação social, nenhuma das análises combinatórias traçadas entre elas 

abre espaço para as manifestações da educação social que podem ocorrer também dentro da 

escola. Em outras palavras, se compreendêssemos que a educação social só estaria presente 

quando duas das acepções de Trilla (2008) fossem verificadas, necessariamente estaríamos 

vinculando a educação social aos contextos de marginalidade, ainda que a definição do autor 

sobre o termo se anuncie mais amplo do que esse único domínio. 

Diferentemente do que se pode apreender por esse viés da leitura de Trilla (2008), Paulo 

Freire (1973), largamente referenciado pelos europeus como teórico da Pedagogia Social, 

embora não tenha utilizado o termo em sua produção bibliográfica, não avaliza a percepção de 

que a educação social – por ele denominada educação popular – deva ser confinada apenas ao 

universo dos excluídos sociais. Mesmo tendo dedicado sua principal obra – Pedagogia do 

Oprimido – aos "esfarrapados do mundo" (FREIRE, 1977, p. 12), Freire sustenta a convicção, 

estruturadora de sua teoria do conhecimento, de que a educação deve libertar não apenas o 

oprimido, mas também o seu opressor. Essa perspectiva desafia e instiga a educação social a 

tornar-se uma prática libertadora, emancipatória aplicável onde quer que se constituam as 

relações oprimido/opressor, inclusive dentro da escola.  

“A nova pedagogia social” não pode reduzir seu âmbito de atuação ao tratamento 
dos tradicionais problemas sociais. A educação social tem de refletir também acerca 
de sua intervenção, onde realizá-la e se perguntar por que o faz de uma maneira e 
não de outra. A educação social deve abrir novos espaços de reflexão e trabalho e, o 
que é mais importante, deve incidir nas causas dos problemas; deve prevenir as 
causas que os geram (PETRUS, 2003, p. 61). 
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Essa visão privilegia iniciativas capazes de criar espaços e possibilidades de convivência na 

diversidade, entre diversas culturas, diversas classes socioeconômicas, diversas realidades e 

visões de mundo, superando assim os “muros invisíveis” (RYYNÄNEN, 2009, p. 74) que os 

separam. A Pedagogia Social deixa de ser vista, assim como uma pedagogia para os 

excluídos, mas uma pedagogia para todos, principalmente no que se refere à sua socialização, 

ou seja, à sua postura e ações perante os demais. “A importância dos processos de 

conscientização vai muito além das classes menos favorecidas, sendo necessário alcançar as 

classes com poder” (RYYNÄNEN, 2009, p. 74). 

[...] precisamos de uma Pedagogia dos direitos, sobretudo para as elites. A 
Pedagogia Social de rua, como parte constituinte dessa pedagogia dos direitos 
precisa educar também a família, o ministério público, advogados, juízes, 
promotores e a polícia, não só os educadores e os oprimidos (GRACIANI, 2005, p. 
15).  

Com a desvinculação da Pedagogia Social com uma suposta vocação para o atendimento aos 

excluídos sociais e aos órfãos de guerras que até muito recentemente lhe era atribuída, a 

corrente transformou-se em área de conhecimento que tem por objeto a educação social em 

todas as suas dimensões: a dimensão sociocultural, a dimensão sociopedagógica e a dimensão 

sociopolítica (SILVA et al., 2009, p. 309), que podem ganhar forma tanto nos âmbitos 

educacionais formais como nos não-formais.  

A dimensão sociocultural se estende pelas manifestações do espírito humano expressas pelos 

sentidos, tais como as artes, a cultura, a música, a dança e o esporte. O domínio 

sociopedagógico abrange o desenvolvimento de habilidades e competências que permitam às 

pessoas o rompimento com os fatores e condições de marginalidade, violência e pobreza, 

voltado às áreas de exclusão social. Ela se desenvolve em abrigos, unidades de internação, 

asilos, instituições psiquiátricas e demais outras chamadas “instituições totais” (ADORNO, 

1993), o que equivale à terceira acepção que Trilla atribui à educação social. Seu escopo 

sociopolítico, por fim, diz respeito à educação voltada para a educação popular, o 

protagonismo político e social, o cooperativismo, o associativismo, a geração de renda, entre 

outros. Seu objetivo é desenvolver competências para qualificar a participação social, política 

e econômica da comunidade onde se insere seus destinatários (SILVA e al. 2009, p. 309). 
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CAPÍTULO 4 – UMA NOVA PERSPECTIVA SOBRE COMPETÊNCIAS 

4.1 A concepção das competências sociais 

Diante das diversas críticas à escola e à organização do sistema educativo e, igualmente, na 

busca de uma compreensão compartilhada sobre o que seria uma educação de qualidade para 

todos no século XXI, como vimos, emerge o debate da educação voltada para o 

desenvolvimento de competências. A adoção da educação baseada em competências como um 

dos possíveis caminhos rumo à educação de qualidade surge, assim, entre os grandes temas 

que têm gerado uma crescente pressão sobre os sistemas educativos de todo o mundo para que 

revisem suas metodologias de ensino e privilegiem estratégias cada vez mais participativas, 

que coloquem o aluno de fato como sujeito de sua própria aprendizagem (VYGOTSKIJ, 

1977).  

Ao passo que as competências foram se inserindo nas agendas políticas e, em seguida, nas 

diretrizes e bases nacionais de educação, muitas expectativas se erigiram em relação à escola 

para que ela buscasse garantir o desenvolvimento de competências que nem sempre estiveram 

sob sua alçada e com as quais até hoje ela tem sido desafiada a lidar. Conforme mencionado, a 

escola tem sido responsabilizada pelo preparo do indivíduo para a vida em sociedade, o que 

depende de uma aproximação entre o que tem sido ensinado aos alunos em sala de aula e a 

realidade que os aguarda fora dela, o que progressivamente abriu margem para abordagens 

mais pragmáticas e contextualizadas.  

O cumprimento dessa função, contudo, passa pelo ensino de competências que vão além 

daquelas diretamente decorrentes dos conteúdos transmitidos pelas disciplinas escolares mais 

tradicionais – a saber, as competências linguistico-verbais e as competências lógico-

matemáticas (GARDNER, 1999) – e que muitas vezes acabam sendo deixadas em segundo 

plano. Seria o caso da solidariedade, da empatia, da convivência com a diversidade e a 

adversidade, da tolerância, da mediação e da resolução pacífica de conflitos – elementos cada 

vez mais indispensáveis nos contextos atuais e que, na maioria das vezes, dependem de 

fatores que extrapolam os muros escolares. Como pondera Carneiro (1996, p. 189), “a arte de 

viver juntos será um recurso para cicatrizar as múltiplas feridas provocadas pelo ódio e a 

intolerância que tantas vezes imperaram ao longo do século XX”.  
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Essas competências estão ligadas a outras formas de inteligência possíveis, tal como sugere 

Gardner (1994) – musical, espacial, cinestésica, inter e intra pessoal – que são desenvolvidas 

preponderantemente no “mundo da vida” e, tanto quanto as anteriores, são igualmente 

ensináveis e aprendíveis. Ultimamente tem-se convencionado chamar tais competências de 

competências para a vida, ou competências para aprender a viver juntos (SINCLAIR, 2004)19. 

Contextualizando tal debate no referencial teórico da Pedagogia Social, preferimos chamá-las 

competências sociais, ou seja, aquelas competências desenvolvidas como resultado da 

educação social. Delineando um pouco mais esse conceito, as competências sociais poderiam 

ser entendidas, de maneira simplificada, como aquelas voltadas para finalidades coletivas que 

favoreçam o convívio social, as relações democráticas e os direitos humanos.  

Retomando o conceito sugerido por Perrenoud (1999) para definir competências, talvez as 

competências sociais possam ser caracterizadas como um tipo específico capaz de mobilizar 

todos os elementos da bagagem cognitiva – habilidades, valores, conhecimentos, expectativas, 

culturas – que nos caracterizam como seres sociais em função de objetivos – esses também – 

de natureza social, ou seja, aqueles voltados para a melhoria das condições de vida da 

sociedade em seu conjunto. O desenvolvimento e o exercício pleno das competências sociais 

implicariam mobilizar os elementos que nos despertam para o convívio em sociedade e 

traduzi-los em ações concretas rumo ao bem estar coletivo, à redução das desigualdades, à 

ampliação da democracia e da cidadania, à equidade e à proteção aos direitos humanos.  

Aprofundando então o próprio conceito de educação social, temos que seu principal objetivo é 

desenvolver competências sociais, ou seja, aquelas aplicadas a fins coletivos e que envolvem 

a formação do indivíduo enquanto ser social. A partir desses pressupostos, a educação social 

passa a ser interpretada como a ação educativa cujo objetivo é a aprendizagem das virtudes ou 

capacidades sociais que um grupo ou sociedade considera corretas e necessárias (PETRUS, 

1997, p. 22). Ao mesmo tempo, a educação social pode também formar indivíduos com um 

enorme poder transformador, consciente do seu progresso pessoal enquanto ser social e que 

possui habilidades e competências que favorecem sua participação social. 

Educar para a participação social implica introduzir possíveis mudanças dentro da 
família, melhorar as relações com os companheiros da mesma idade e com os 
adultos. Educar para a participação social é preparar o cidadão para operar com 
habilidade social no âmbito das relações de trabalho, é gerar certas mudanças de 

                                                            
19  Entre as iniciativas educacionais que dedicam-se ao aprender a viver juntos, Sinclair destaca a educação 
para a paz, a educação multicultural e inter-cultural, a educação para os direitos humanos, educação para 
habilidades para a vida, educação cívica, educação para o desenvolvimento sustentável educação humanitária e 
educação em valores (SINCLAIR, 2004, p. 22).  
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atitude frente à cultura e às subculturas. É, em suma, ser responsável e assumir os 
princípios de uma convivência social justa (PETRUS, 1997, p. 23) 

A educação social entendida como fomentadora do desenvolvimento de competências sociais 

ganha cada vez mais relevância diante da conjuntura internacional, sobretudo com a 

valorização da importância da integração social e do estreitamento da relação entre os povos. 

A existência dessa relação integrada e simbiótica está diretamente relacionada à capacidade 

dos indivíduos em desenvolver competências sociais e emocionais a partir de metodologias e 

âmbitos distintos. Vista por esse prisma, a educação social passa a cumprir a função de 

desenvolver nos indivíduos os elementos, virtudes e capacidades de que necessita para 

alcançar a integração e o êxito da convivência social (PETRUS, 1997, p. 24). 

Conforme visto, diversos atores, sobretudo os organismos internacionais, têm se dedicado a 

compreender como se constroem os mecanismos de desenvolvimento de competências 

sociais, ainda que não as denominem como tal20. Não obstante, da mesma maneira como 

ocorre com os demais tipos de competências, as propostas mais frequentes têm buscado 

apontar indicadores e estratégias educativas entre as práticas consagradas pelo modelo de 

escola tradicional, esquecendo-se do vasto leque de possibilidades que se revelam além dos 

muros escolares. Diferentemente de tais perspectivas, acreditamos que pode haver estruturas 

educacionais favoráveis para se explorar as dimensões sociais do processo cognitivo em 

contextos extra-escolares e que esses mecanismos devem ser reconhecidos e valorizados 

enquanto possibilidades de oferta de uma educação integral e de qualidade.  

Deve-se ressaltar, entretanto, que as competências sociais também podem ser desenvolvidas 

no âmbito escolar – e esse de fato tem sido um objetivo progressivamente perseguido, assim 

como as competências escolares podem ser – e, em nossa opinião o são – desenvolvidas por 

outras instituições educativas. O que caracteriza uma competência como social, portanto, não 

seria o contexto em que elas são desenvolvidas e sim a natureza dessas competências em 

relação aos seus objetivos. Em realidade, tal ponderação diz respeito ao mesmo desafio 

enfrentado pela educação ao lhe ser cobrada classificações e definições nítidas quanto ao seu 

âmbito de atuação, ao invés de reconhecer a riqueza de sua completude, de seu sentido mais 

amplo e integral e, a partir dessa percepção, construir sinergias entre os seus meandros. Tais 

sinergias serão exploradas em maior detalhe no próximo capítulo. 

                                                            
20  A OCDE, por exemplo, ao tomar a frente na escolha de competências primordiais para se responder aos 
desafios globais, enumera entre seus três pilares as competências para agir em grupos socialmente heterogêneos. 
Os outros dois são agir de maneira autônoma e usar ferramentas de maneira interativa, que voltam-se mais para 
fins individuais.   
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4.2 A “invasão” do social 

Na verdade, as competências sociais definidas como tal encontram suas raízes justamente na 

própria educação informal e costumavam ficar a cargo primordialmente da família. O 

desenvolvimento de ditas competências corresponderiam, segundo Berger e Berger (1978), a 

uma etapa de socialização primária, isso é, à primeira fase de socialização por que passa o 

indivíduo em sua formação, originalmente desenvolvida no seio familiar (BERGER e 

BERGER, 1978). Trata-se de competências orgânicas, imbricadas no reconhecimento do 

papel do indivíduo como parte de um grupo e dentro dele. Essas competências estão 

diretamente associadas à formação do indivíduo enquanto ser social (DURKHEIM, 1973) e 

são responsáveis pela transformação da criança em um membro efetivo da sociedade, com 

funções que vão progredindo ao longo de seu desenvolvimento individual, em compasso com 

a coletividade (LUCKMAN e BERGER, 1973).  

Em contraposição, a socialização secundária, segundo esses autores, diria respeito à 

socialização do indivíduo em contextos específicos, o que se desenrolaria basicamente no 

âmbito de instituições e organizações especializadas, tais como a escola. Em suas palavras, 
A socialização primária é o processo por meio do qual a criança se transforma em 
um membro participante da sociedade. A socialização secundária compreende todos 
os processos posteriores, por meio dos quais o indivíduo é introduzido num mundo 
social específico. Qualquer treinamento profissional, por exemplo, constitui um 
processo de socialização secundária (BERGER e BERGER, 1978, p. 213-4) 

Esta última vertente de socialização corresponde ao que Trilla (2008) atribui ao viés 

socializante que compete à educação, ou seja, o primeiro três pilares que compõem a 

educação social em sua visão e que é defendida pelos sociologistas como a função primordial 

da educação. Se bem se afirma que tal é o objetivo da educação, é também verdade que na 

prática essa manifestação pode se dar em maior ou menor medida, em maior e menor 

concentração e variar também no que se refere aos domínios em que se desenrola.  

O que se percebe atualmente, contudo, é que diante do desmantelamento da família nuclear 

(SILVA, 2009)21, a escola vem ampliando suas funções sociais, a ponto assumir 

incumbências que antes costumavam ficar a cargo da família ou de outras instituições 
                                                            
21  Roberto da Silva define família nuclear como aquele modelo de família tradicionalmente reconhecido 
pela sociedade e pela Igreja, principalmente a Católica, formado por pai, mãe e filhos originários de um mesmo 
casamento. Segundo ele, a estrutura dual da sociedade brasileira está pautada sobre esse modelo, que, no entanto, 
há muito não reflete a realidade do país, se é que um dia de fato chegou a existir. Da desestruturação e 
recomposição da família nuclear encontram-se as raízes dos estigmas e preconceitos por que passam os 
excluídos do sistema, acusados de “desvio social”. 
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governamentais. As dificuldades tanto por parte da família, como do governo central em 

suprir por completo ditas necessidades fundamentais acabaram introjetando na escola uma 

carga muito mais ampla do que a prevista em seus termos de referências iniciais. Em outras 

palavras, notamos que a etapa de socialização primária vem pouco a pouco se deslocando 

progressivamente para os âmbitos escolares, comumente associados à socialização secundária. 

Mais do que promover o fortalecimento da vocação da escola para o desenvolvimento de 

competências sociais secundárias, percebe-se que o que tem ocorrido é a atribuição de 

responsabilidade pelo desenvolvimento das competências sociais primárias. Tarefa da qual já 

não pode mais abdicar, sob pena de comprometer a própria consolidação de seu objetivo 

primordial: oferecer condições de ensino-aprendizagem para a concretização de uma 

educação de qualidade para todos.  

A essa transposição das funções de socialização primária da família para a escola alguns 

autores têm denominado invasão do social nas instituições educacionais escolares (SILVA et 

al., 2010). Assim, por essa análise pode-se dizer que além do papel de socialização 

secundária, destinada ao desenvolvimento de conteúdos que tradicionalmente sempre 

estiveram sob sua alçada, a escola assumiu prerrogativas ligadas à socialização primária e ao 

desenvolvimento de competências para a vida. Sob outra perspectiva, tal invasão pode ser 

vista como uma revisitação das próprias funções sociais inerentes à educação como um todo 

e, por conseguinte, também à escola, e que foram por muito tempo subjugadas em função de 

uma visão majoritariamente individualista. 

De fato, para que a escola tenha condições de cumprir com esse objetivo, é necessário que 

uma série de premissas sejam verificadas, tais como a alimentação e a nutrição das crianças, 

boas condições de saúde, proteção contra a violência, assistência social, para citarmos apenas 

algumas. Foi assim que aos poucos em seu seio foram criando-se mecanismos para suprir as 

lacunas deixadas por outras agências e políticas sociais, como é o caso da merenda escolar, 

das campanhas de vacinação, ou do incentivo à participação política e democrática nos 

grêmios e associações escolares. Efetivamente, a escola pública brasileira é hoje um dos 

braços do Estado que mais se aproxima do cotidiano das crianças e se tornou, por isso, um 

arcabouço para ações de prevenção e assistência em uma série de domínios sociais que 

anteriormente não costumavam figurar sob sua alçada.  

O incremento das funções de natureza social não foi, porém, acompanhado por uma 

correspondente intencionalidade de aliá-las ao desenvolvimento de competências sociais. Ou 

seja, não se verificou o atrelamento da adoção de ações sociais à aquisição de saberes, 



106 

 

habilidades, valores e ações que lhes permitissem fazer dessas medidas não um mero 

paliativo, mas uma fonte de aprendizagem de uma série de competências para prevenir certas 

situações de injustiça social no futuro próximo e de capacitar o indivíduo para uma 

convivência equitativa em uma sociedade diversa.  

Mais precisamente, a introdução da complementação nutricional, depois da merenda escolar, 

por exemplo, não foi secundada por um processo formativo sistematizado, orientado a 

desenvolver nas famílias as noções de educação alimentar. A penetração das campanhas de 

vacinação e a autorização para ministrar demais medicamentos na escola nem sempre foram 

seguidas por um processo de conscientização sobre as causas das enfermidades e por um 

debate sobre as principais maneiras de preveni-las. A violência continua a ser tratada como 

algo com origens extrínsecas à escola e são poucas as ações que oferecem aos alunos a 

oportunidade de refletir abertamente sobre suas causas e propor, por si mesmo, por meio da 

reflexão conjunta e indiscriminada, estratégias para contorná-la. E assim por diante. 

Assim, nota-se que diversas políticas sociais foram pouco a pouco se incorporando à escola 

brasileira sob uma perspectiva majoritariamente assistencialista, subjugando seu imenso 

potencial em atuar como instituição em favor da disseminação de uma série de competências 

sociais associadas a tais medidas, que acabaram, por essa omissão, assumindo um caráter 

majoritariamente compensatório. Ao fazer isso, a escola abdicou de uma postura preventiva, 

que encara os problemas sociais desde suas origens e propõe a eles soluções que vão além de 

meras medidas paliativas, que embora já completamente indispensáveis nos contextos atuais, 

continuam a contentar-se em compensar, mais do que em atacar os problemas em suas raízes.  

Além disso, se de um lado as responsabilidades escolares na arena social foram se ampliando, 

o mesmo não ocorreu com os recursos a ela destinados, nem com os critérios utilizados para 

avaliar a qualidade de seu desempenho. Isso nos leva a pensar que qualquer avaliação sobre a 

qualidade da escola e a educação ali ofertada deve ser acompanhada de uma revisão dos seus 

termos de referência e dos recursos com que conta. Essa percepção corrobora a importância 

de um debate constante e aprofundado sobre as funções sociais da educação e da escola, 

lembrando que não devem ser tomadas como grandezas equivalentes, senão com definições e 

atribuições também distintas. 

A invasão, ou talvez revigoramento, do campo social na escola tem fortalecido os canais para 

diversas trocas possíveis entre a educação formal, não-formal e informal. Algumas dessas 

parcerias já se encontram até mesmo institucionalizadas. Seria o caso, por exemplo, da 
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Associações de Pais e Mestres (APM), dos grêmios estudantis, conselhos de escola, conselhos 

de direitos, etc. Mas a cooperação faz-se presente também em atividades e parcerias mais 

disformes e fluidas que se desenrolam igualmente em torno da escola, como os projetos 

conjuntos entre escolas e organizações não-governamentais, movimentos sociais, sindicatos, 

associações de moradores, etc. Todas essas atividades são marcadas fortemente pela educação 

social, justamente por fazer convergir tanto as responsabilidades sociais da escola, como as 

funções sociais lapidadas pelas iniciativas educacionais que se encontram fora dela, 

organizadas ou não. A concretização de tais responsabilidades é representada pelas 

metodologias que favorecem o desenvolvimento de competências sociais nesses entremeios. 

No entanto, esse universo social para o qual a escola tem aberto caminho invade não apenas 

os espaços extra-classe e interinstitucionais. Ele invade também as salas de aula e desafia os 

conteúdos e metodologias curriculares a darem conta também dessa inegável responsabilidade 

da educação em preparar o indivíduo para a vida em sociedade e de assistí-lo, seja por meio 

dos conteúdos, seja pela relação aluno-professor, seja pelo currículo oculto.  

4.3 Desenvolvendo competências sociais 

No primeiro capítulo, ao debatermos a transversalidade das competências, passamos 

brevemente pelos três eixos normativos sugeridos por Braslavsky (2006) como caminhos 

possíveis para o desenvolvimento de competências: o eixo disciplinar, o eixo transversal e o 

eixo ambiental. Esse aparato teórico nos ajuda a compreender de que maneira as 

competências sociais vêm permeando a educação escolar e de que forma podem ser 

desenvolvidas tanto dentro como fora da sala de aula. 

O primeiro se refere às disciplinas escolares e estão mais fortemente vinculadas à educação 

formal curricular, que cumprem a função de formar determinados elementos da bagagem 

cognitiva tais como os saberes e os conteúdos, assim como as habilidades práticas associadas 

a cada disciplina. Tais disciplinas podem ser tradicionais, ex. a história, a geografia, o ensino 

de idiomas e as ciências sociais, ou específicas, ou seja, aquelas exclusivamente desenhadas 

para fomentar o desenvolvimento de competências específicas, como seria o caso, por 

exemplo, da educação cívica, da educação ambiental, etc. (BRASLAVSKY, 2006, p. 99).  
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Temas ligados à construção de uma memória coletiva, à diversidade cultural, à discriminação 

podem ser introduzidos tanto em aulas de literatura ou idiomas, como em uma disciplina 

deliberadamente criada para abordá-las. A equidade, a justiça social, o reconhecimento de 

partes diferentes, mas equânimes, a contestação e a refutabilidade, a análise de probabilidades 

e possibilidades distintas, podem permear os conteúdos de matemática ou filosofia, enquanto 

temas relacionados à ética, à evolução, à produção e à apropriação social do conhecimento 

podem ser estudados pelas ciências naturais ou pela informática. São todas essas questões que 

tocam elementos importantes para a socialização do indivíduo e para o reconhecimento de seu 

papel dentro da sociedade a qual pertence ou à qual queira pertencer.  

No entanto, mais do que abordar tais assuntos, é importante que essas disciplinas, 
tradicionais ou específicas, contribuam para fortalecer as competências sociais ao 
reforçar valores de equidade e lealdade, habilidades tais como a participação, a 
conciliação, a defesa de uma causa, promover atitudes tais como a assertividade e a 
capacidade de ouvir e motivações tais como a solidariedade e a justiça 
(BRASLAVSKY, 2006, p. 100). 

As reflexões sobre a aprendizagem de competências para a vida, invariavelmente acabam 

recaindo sobre a questão de qual deveria ser, entre as duas opções acima, a mais adequada 

para desenvolver determinadas competências, quais sejam as sociais, insinuando uma 

aparente dicotomia entre as disciplinas tradicionais e as específicas. De fato, poucos estudos 

têm se mostrado conclusivos em dizer que aqueles países cujo currículo é permeado por 

disciplinas específicas tais como a educação cívica têm sido os mesmos a apresentarem os 

melhores resultados, ou ao menos bons resultados, em indicadores de democracia, 

transparência e participação política e este ainda permanece um campo a se explorar. De 

qualquer maneira, o que se confirma mais e mais é a importância do ensino interdisciplinar e 

de se explorar as complementações e interações entre as disciplinas escolares quando se trata 

de desenvolver competências que se aplicarão justamente em uma realidade muito mais 

complexa e muito menos compartimentada do que a lógica que as disciplinas escolares 

acabam por criar. 

No que se refere às metodologias das quais costuma-se lançar mão para trabalhar as 

competências sociais sob o enquadre disciplinar, temos o desenvolvimento de trabalho em 

grupos, o estímulo à interação das crianças com o meio onde estão inseridos e com a 

comunidade, a promoção da participação política democrática, estratégias de resolução 

conjunta de problemas e estratégias de aprendizagem por resolução de problemas (PBL - 

Problem Based Learning), o modelo de simulações e de atribuição de papéis (Role Play), 

intervenções artísticas e ambientais, entre inúmeras outras. 
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O eixo transversal se constitui pelos conteúdos e competências que permeiam todas as esferas 

curriculares e vão além, ou seja, aqueles que não cabe desenvolver necessariamente por 

nenhuma disciplina escolar em específico, mas que devem, ao contrário, permear todas elas e 

estar por trás dos conteúdos abordados em cada instância escolar, tanto do currículo explícito 

como do currículo oculto. Para Petrus, é precisamente neste eixo que se concentram as 

competências sociais. Mais que isso ele acredita que a própria natureza dos conteúdos 

transversais define-se por seu aspecto social e justamente por isso os mesmos não devem ter 

fronteiras 

Princípios tão fundamentais para uma convivência democrática como podem ser o 
exercício equilibrado da liberdade, a participação, a responsabilidade, a 
solidariedade, a igualdade de gêneros, a discussão dos conflitos, dos direitos 
humanos, etc. são parte essencial da educação. Esses princípios, o diálogo e a 
tolerância não devem ter fronteiras. Ao contrário, deveriam impregnar todos e cada 
um dos espaços e atividades escolares. [...] O grande aporte dos currículos 
transversais é sua relação com todas as áreas ou matérias escolares, possuir 
conteúdos de relevância social, ter uma carga valorativa, buscar a criação de 
atitudes, desenvolver comportamentos sociais adequados e ter caráter aberto e 
flexível. Ou seja, as duas principais finalidades dos conteúdos transversais são: 
tomar consciência dos conflitos e adquirir competências sociais (PETRUS, 1998, p. 
34-35). 

Nessa visão, a porta de entrada da educação e das competências sociais no currículo se dá 

primordialmente por esse segundo eixo proposto por Braslavsky (2006) e Sinclair (2004), que 

abre margem para a aproximação progressiva entre educação escolar e educação social.  

O terceiro e último eixo é o eixo ambiental. Esse eixo considera a ação de atores diversos no 

desenvolvimento das competências sociais, tais como a família, a comunidade, mas também 

organizações não-governamentais, movimentos sociais, fundações. Para Braslavsky, trata-se 

de um eixo fundamental para que as crianças sejam capazes de contrastar os conteúdos 

aprendidos com a realidade e de colocá-los em prática justamente nos contextos onde essas 

ações são demandadas.  

Em países em que as instituições democráticas ainda não estão completamente 
consolidadas, mas até em países com longa tradição democrática, é importante que 
as crianças sejam confrontadas com elementos que lhes levem a questionar 
conhecimentos, valores e comportamentos ensinados na escola. [...] Esses contrastes 
podem oferecer a possibilidade de se comparar diferentes interpretações da 
realidade, de entender os processos que permeiam processos e elaborar estratégias 
para uma intervenção responsável. É importante ainda que os estudantes 
desenvolvam a noção de diferentes espaços de intervenção. É ainda fundamental que 
eles estejam aptos a compreender ethos particulares e normas, como elas 
influenciam o comportamento e como elas podem evoluir por meios e níveis 
diferentes ao longo dos quais a competência histórica vai sendo adquirida 
(BRASLAVSKY, 2006, p. 100). 

Para o nosso debate, contudo, o último eixo assume mais uma conotação além da 

supramencionada. Enquanto os dois primeiros eixos dizem respeito ao currículo formal, ao 
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terceiro cabe por fim dar conta de todo o universo de práticas educacionais que não pertencem 

a ele nem à escola, ou seja, as esferas e estruturas não-formais, tal qual descrito acima. Mas 

cabe também nesse domínio considerar os ambientes escolares que trespassam as salas de 

aula, sem ultrapassar, porém, os muros escolares. As atividades extra-classe, como costumam 

ser denominadas ocupam todo um lócus de desenvolvimento de práticas fortemente marcadas 

pela interação social e, por isso mesmo, apresentam um enorme potencial para o 

desenvolvimento da educação social e de suas competências. Quase todas as atividades 

desenvolvidas nesse nicho possuem forte vínculo com o desenvolvimento de competências 

sociais, justamente por valerem-se de metodologias participativas, de forte interação em 

grupos grandes ou pequenos. Entre as que poderiam ser mencionadas encontram-se todas 

aquelas classificadas pela Pedagogia Social como socioculturais (SILVA, 2009, p. 309), ou 

seja, as atividades desportivas, de extensão comunitária, agremiações estudantis, educação 

ambiental e demais outras atividades classificadas pela Pedagogia Social como socioculturais 

(SILVA, 2009, p. 309). 

No entanto, vale lembrar que ainda que se possam vislumbrar as possibilidades teóricas de 

construção de competências sociais por essas três vias, é bem verdade que ainda resta um 

longo caminho a percorrer até que elas sejam de fato incorporadas pelas práticas escolares, 

principalmente no que se refere à absorção das lições aprendidas com as demais instituições 

educacionais do contexto não-formal. Essa colocação torna-se particularmente relevante 

quando o que está em questão é o desenvolvimento das competências sociais na escola 

pública brasileira. No entanto, a progressiva ampliação do debate sobre essas questões em 

âmbitos acadêmicos e governamentais e o reconhecimento da Pedagogia Social como 

alavanca desse processo demonstram um grande avanço no que se refere ao desenvolvimento 

de competências sociais no sistema educacional do país.   

Por essa análise temos que a responsabilidade por desenvolver competências sociais, assim 

como em dedicar-se à educação social é compartilhada pela escola e também pelas 

instituições educacionais que encontram-se fora dela. Mas percebemos, ademais, que é 

principalmente em seus intercruzamentos, suas trocas, suas sinergias e interdependências que 

ela se realiza plenamente e é dessa complementação que dialeticamente emerge e depende. A 

transladar por essas reflexões e explorar esse rico universo de intercâmbios nos convida o 

seguinte capítulo. 
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CAPÍTULO 5 – ENTRE O MUNDO DA ESCOLA E O MUNDO DA VIDA 

5.1 Educação social dentro e fora da escola 

A compreensão das manifestações da educação social e das possibilidades de 

desenvolvimento das competências sociais está em muito ligada à verificação dos entremeios 

que se interpõem ao que Habermas (1984, p. 124-136) e Freire (1996, p. 164) denominam 

"mundo da escola" e "mundo da vida". Suas colocações buscam diminuir pouco a pouco o 

distanciamento histórico, ou mesmo a aparente ruptura, entre um e outro domínio e o 

referencial teórico e metodológico da Pedagogia Social auxilia-nos a compreender melhor 

essas esferas e, principalmente, as intersecções desses dois mundos.  

A concepção freiriana de mundo da vida foi originalmente desenvolvida em uma entrevista a 

Ira Shor, em que analisava as perspectivas da educação nos Estados Unidos, com as seguintes 

palavras:  

Tenho a impressão de que uma das principais dificuldades é uma dicotomia que 
existe na experiência educacional dos EUA. Refiro-me à dicotomia entre ler as 
palavras e ler o mundo. Vejo isso como um dos principais obstáculos, aqui nos EUA, 
para se praticar a educação libertadora, procurando captar criticamente o objeto de 
estudo. O que é que eu quero dizer com dicotomia entre ler as palavras e ler o 
mundo? Minha impressão é que o mundo da educação norte-americana, a escola, 
está aumentando a distância entre as palavras que lemos e o mundo em que vivemos. 
Nessa dicotomia, o mundo da leitura é só o mundo do processo de escolarização, um 
mundo fechado, isolado do mundo onde vivemos experiências sobre as quais não 
lemos. Esse mundo escolar, onde lemos palavras que cada vez menos se relacionam 
com nossa experiência concreta exterior, tem-se tornado cada vez mais 
especializado, no mau sentido da palavra. Ao ler palavras, a escola se torna, um 
lugar especial que nos ensina a ler apenas as “palavras da escola”, e não as “palavras 
da realidade”. O outro mundo, o mundo dos fatos, o mundo da vida, o mundo no 
qual os eventos estão muito vivos, o mundo das lutas, o mundo da discriminação e 
da crise econômica (todas essas coisas estão aí.), não tem contato algum com os 
alunos na escola através das palavras que a escola exige que eles leiam. Você pode 
pensar nessa dicotomia como uma espécie de “cultura do silêncio” imposta aos 
estudantes. A leitura da escola mantém silêncio a respeito do mundo da experiência, 
e o mundo da experiência é silenciado, sem seus textos críticos próprios, 
circunscrevendo a primeira a uma "educação bancária" e a segunda a uma educação 
pobre para pessoas pobres (FREIRE e SHOR, 1986, p. 85).  

O que se pode apreender por essa crítica de Freire é que há uma necessidade clara de se 

aproximar os conteúdos ensinados na escola e a realidade prática com a qual os alunos são 

confrontados quando dela saem. Na verdade, a sugestão indica, mais bem, que crianças e 

adolescentes, jovens e adultos não deveriam ter de esperar desvincularem-se de suas 

instituições formais de educação – seja a escola, seja a EJA, seja as universidades ou 
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instituições de ensino técnico – para se depararem com os desafios da prática cotidiana onde 

deverão aplicar esses conhecimentos. Cabe ao currículo e demais elementos escolares 

incorporá-los, esmiuçá-los, sugerir a reflexão crítica sobre eles e, mais que isso, oferecer aos 

seus beneficiários a vivência prática dos conceitos e conteúdos debatidos. Em resumo, tem se 

cobrado da escola oferecer aos seus alunos uma vivência “práxica” (RYYNÄNEN, 2009), 

desafio que curiosamente concentra as possíveis soluções em espaços alheios a ela. 

Daí a sugestão de se buscar na Pedagogia Social, ciência por natureza voltada para a 

compreensão social em todos os seus domínios, algumas respostas que a escola não tem 

conseguido processar de maneira autônoma e isolada. O referencial teórico e metodológico 

desse campo possibilita configurar de forma muito objetiva os saberes e as competências 

necessários tanto ao mundo da escola quanto ao mundo da vida e que têm suscitado algumas 

primeiras experiências de complementaridade entre as duas. Pode-se dizer que as propostas 

recentes de reforma da estrutura escolar têm apontado para uma abertura progressiva à 

educação social e que as práticas desenvolvidas em contextos alheios à escola podem passar a 

permear as práticas educacionais escolares, contribuindo para o aprimoramento da qualidade 

da educação oferecida ali e também fora dela.  

Dizer que a educação social é o campo de especialização das práticas educativas 

institucionalizadas que se desenrolam fora da escola e objeto central da Pedagogia Social não 

implica defender que esse é o único domínio onde ela se desenvolve, nem dizer que se 

desenvolve melhor nessas esferas. Ao contrário, a educação social enquanto formadora de um 

indivíduo para a prática da liberdade, dos direitos individuais e para a vida em sociedade, não 

apenas encontra na escola um ambiente fértil para sua realização, mas consiste em um dos 

seus pilares principais. Mais precisamente, se a educação social já não pode mais ser vista 

como um universo exclusivamente dedicado às populações marginalizadas, ao entendê-la 

como a preparação do indivíduo para a vida em sociedade, temos claro que ela não apenas é 

abordada pela pedagogia escolar, como efetivamente constitui uma das funções primordiais da 

escola pública brasileira.  

Se por um lado, contudo, é possível afirmar que a educação social é mais bem desenvolvida 

em âmbitos não-escolares, não podemos deixar de assumir que tal é a principal função da 

educação desenvolvida nesses contextos. Historicamente, os contextos extraescolares têm sido 

considerados como o lócus central de desenvolvimento dos contextos não-formais de ensino e 

aprendizagem e pode-se dizer que esta constitui a sua vantagem comparativa, ou seja, sua 
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especialidade entre todas as funções que pode vir a desempenhar22. Tanto que por muito 

tempo, como vimos, a educação esteve atrelada à ideia de educação em contextos hostis e 

marginalizados e apenas ultimamente essa inter-relação tem começado a ser questionada. Fato 

é que a experiência secular das práticas não formais muito tem contribuído para a 

concretização do que viemos entendendo por educação social e para a própria consolidação do 

conceito. Dessas experiências históricas podem surgir inspirações para a solução dos desafios 

contra os quais as escolas, e a educação de maneira geral, têm sido contrastadas. 

Observa-se, dessa maneira, que o lócus de desenvolvimento da educação social e, 

consequentemente, das competências sociais, pode variar muito, mas sua diferenciação não 

necessariamente precisa seguir o critério escolar ou não-escolar. De maneira mais precisa, 

quaisquer dos domínios educacionais que se considere possuem manifestações explícitas da 

educação social, embora os setores não-formais tendam a concentrar-se sobre essas práticas e 

tenham sido mais referenciados como espaços privilegiados para seu desenvolvimento.  

A partir dessa reflexão, podemos aprofundar a própria definição de educação social sugerida 

no capítulo anterior. Conforme vimos, se a educação social e o desenvolvimento das 

competências sociais podem se dar tanto em âmbitos formais como não formais, pode-se dizer 

que a educação social passa a constituir-se como a própria intersecção entre o mundo da 

escola e o mundo da vida e, enquanto tal, um instrumento privilegiado para se analisar as 

interdependências e trabalhar as conexões possíveis e necessárias entre esses dois domínios. 

As educações formais, não-formais e informais, o escolar e o social, estão cada vez 
mais entremeados, o que tem muito de positivo. Por isso, já não valem certos 
maniqueísmos, típicos em seu momento, do ar de família da educação social 
(TRILLA, 2003, p. 43). 

Muitas das propostas que emergem em reação à crise da escola apontavam justamente que 

grande parte das respostas para o fortalecimento dos pilares da escola revelava-se nas práticas 

educativas existentes fora dela e que suas chances de sucesso cresciam ao passo que se abriam 

oportunidades para o intercâmbio entre esses ricos universos de aprendizagem. Conforme 

pondera o próprio Ministério da Educação brasileiro, 
A reaproximação entre a escola e a vida representa um desafio enfrentado por 
muitos educadores em diferentes tempos e, pelo menos, desde o advento da 
institucionalização da escola obrigatória, laica, gratuita, universal e controlada pelo 

                                                            
22  O conceito de vantagem comparativa sugere uma comparação consigo mesmo, ou seja, indica o que 
uma instituição, organização ou país é capaz de fazer de melhor em relação às outras funções que lhe cabem 
desempenhar. A comparação não é, portanto, externa nem relativa a terceiros. Neste caso, esse conceito extraído 
da economia serve a indicar não que os contextos não-formais podem implementar melhor a educação social do 
que a escola, mas sim que é o que faz de melhor entre todas as tarefas sob sua alçada e sobre a qual, justamente 
por isso, tem se especializado. 
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Estado, fortemente influenciado pelo desenvolvimento da ciência moderna. [...] Ao 
se enfrentar a distância que hoje caracteriza as relações entre escola e comunidade é 
que se pode ampliar a dimensão das experiências educadoras na vida dos estudantes, 
promovendo a qualificação da educação pública brasileira. Para isso, as diversas 
experiências comunitárias precisam estar articuladas aos principais desafios 
enfrentados por estudantes e professores. Quando a escola compartilha a sua 
responsabilidade pela educação, ela não perde seu papel de protagonista, porque sua 
ação é necessária e insubstituível, porém não é suficiente para dar conta da tarefa da 
educação integral (MEC, 2009, p. 32). 

Essa linha nos sugere que talvez o êxito escolar dependa justamente da medida em que a 

escola seja capaz de fortalecer em sua estrutura e em sua pedagogia a capacidade de 

desenvolver a educação social em sua função socializante. Ou seja, pode ser que o sucesso da 

escola em cumprir com os novos encargos que lhe têm sido atribuídos e de dar conta da 

invasão ou retorno do social dependa diretamente de sua abertura para a incorporação ou a 

revitalização da educação social em todas as suas atividades, intra ou extra-classe. Conclui 

nesse sentido Libâneo (2005, p. 89), 

É preciso superar duas visões estreitas do sistema educativo: uma, que o reduz à 
escolarização, outra que quer sacrificar a escola ou minimizá-la em favor de formas 
alternativas de educação. Na verdade, é preciso ver as modalidades de educação [...] 
em sua interpenetração. A escola não pode eximir-se de seus vínculos com a 
educação informal e não-formal; por outro lado, uma postura consciente, criativa e 
crítica ante os mecanismos da educação informal e não-formal depende, cada vez 
mais, dos suportes da escolarização. 

Interessa-nos, portanto, conhecer de que maneira a educação social tem transitado entre os 

campos da educação formal e não-formal, inspirando a criação de pontes cada vez mais 

sólidas entre um e outro universo educativo. 

5.2 Algumas sinergias possíveis 

Nos últimos anos, novas concepções sobre os propósitos de ensino e aprendizagem e sobre 

quais formas a educação deve assumir ganharam relevância ao redor do mundo. Pouco a 

pouco ela vai então se desvinculando daquela imagem estritamente associada à infância, à 

adolescência e ao ensino formal e sendo entendida como um processo que se estende ao longo 

de toda a vida e pode se manifestar nos contextos mais diversos, tanto não-formais como 

informais. Como sabemos, tudo o que acontece na vida das pessoas é dotado de um enorme 

potencial educativo. A maneira e a gradação com que as pessoas se apropriam das 

informações a sua volta e as convertem em conhecimentos e ações fazem parte de um 
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processo de aprendizagem contínuo que cada indivíduo faz inconscientemente em seu 

processo evolutivo e como fruto de sua interação social.  

Daí a importância de consolidarmos a visão mais ampliada de educação da qual falávamos a 

princípio, capaz de englobar também atores externos à escola, presentes em todos os outros 

meios e tempos da vida do indivíduo. Não basta, contudo, que os sistemas educacionais se 

contentem em considerar as iniciativas extra-escolares de educação social de maneira 

pulverizada. É necessário, mais que isso, um compromisso de integrar todas essas ações, 

escolares e não-escolares, em torno do objetivo comum compartilhado de oferecer uma 

educação de qualidade a todos.  

É assim que vamos nos aproximando do conceito de educação integral, também proposto, 

lado a lado às competências, como nova concepção a guiar-nos rumo a essa educação de 

qualidade. Trata-se de uma proposta educacional voltada para a formação integral do 

indivíduo, ou seja, responsável pelo desenvolvimento de todas as dimensões de sua 

personalidade e de sua constituição social. Ela foca-se sobre o respeito à diversidade, ao 

reconhecimento e à promoção dos direitos de todos, que fortaleça valores como a tolerância, a 

solidariedade, os cuidados ambientais, a participação cidadã e democrática (GADOTTI, 

2009).  

Edgar Faure (1974) foi um dos primeiros teóricos a lançar luz sobre a expansão da educação 

para além dos limites etários e escolares. No relatório preparado para a UNESCO em 1972, 

ele falava sobre a função libertadora da escola e da expansão da educação para além dos 

métodos disciplinares tradicionais. Faure acreditava que a formação deveria dedicar-se a 

formar o homem completo. 

Trata-se então de não mais adquirir, de maneira exata, conhecimentos definitivos, 
mas de preparar para elaborar ao longo de toda a vida, um saber em constante 
evolução e de aprender a ser. […] A partir de agora, a educação não se define mais 
em relação a um conteúdo determinado que se trata de assimilar, mas concebe-se na 
verdade, como um processo de ser que, através da diversidade de suas experiências, 
aprende a exprimir-se, a comunicar, a interrogar o mundo e tornar-se sempre mais 
ele próprio (1974, p. 225). 

Tal visão foi posteriormente corroborada pelos trabalhos da Comissão Delors na década de 

90. Agregando outros três pilares ao objetivo de aprender a ser postulado por Faure, Delors 

(1996) pede a revisão das funções escolares de modo a que ela passe a preparar o indivíduo 

para a vida, dando-lhe condições de “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e 

aprender a viver juntos” (DELORS, 1996, p. 17). Essa concepção encontra suas raízes no 

pensamento de Édouard Claparède-1873-1840, Célestin Freinet, 1896-1966 e Jean Piaget-
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1896-1980 a respeito da educação para a vida e apresenta vínculos claros com correntes 

teóricas que defendem a permanência da aprendizagem consciente durante todo o processo 

evolutivo do indivíduo. São algumas delas a educação popular e transformadora de Paulo 

Freire (1994), a educação permanente, a educação holística (YUS, 2001), vertentes que 

podem ser consolidadas pela definição de Gadotti para educação integral. 

Há muitas maneiras de pensar a educação integral. Não há um modelo único. Ela 
pode ser entendida como um princípio orientador de todo o currículo, como a 
educação em período integral, ou como a educação que leva em conta todas as 
dimensões do ser humano, formando integralmente as pessoas. [...] O que se propõe 
à educação integral é a integralidade, isto é, um princípio pedagógico onde o ensino 
da língua portuguesa e da matemática não está separado da educação emocional e da 
formação para a cidadania. Na educação integral a aprendizagem é vista sob uma 
perspectiva holística (2009, p. 41). 

Nota-se, por essa colocação, que o conceito de educação integral tal como colocado não se 

restringe às escolas em período integral, embora seja importante repensar os tempos de 

instrução para que se torne de fato possível abarcar as necessidades de formação holística do 

ser humano. Conforme pondera o autor, “todas as escolas precisam ser de educação integral, 

mesmo que não sejam de tempo integral. Trata-se de oferecer mais oportunidades de 

aprendizagem para todos os alunos” (GADOTTI, 2009, p. 37).  

No entanto, não podemos supor que seria suficiente ampliar o tempo de permanência das 

crianças na escola para garantir que elas de fato sejam capazes de desenvolver uma série de 

competências que lhes são esperadas, entre as quais as competências sociais. Dobrar o turno 

escolar de uma escola que mal consegue dar conta das responsabilidades que lhe são 

atribuídas em um único período é incorrer no risco de reproduzir fragilidades e privar os 

alunos de algumas vivências educacionais às quais já costuma ter acesso quando não estão na 

escola. Por esse motivo, qualquer decisão nesse sentido deve ser tomada com 

responsabilidade, pesando-se com cuidado qual é a educação que será oferecida a esses 

estudantes nesse período adicional e em substituição a quê, de forma a assegurar-lhe de fato 

uma formação integral e integradora, voltada para os princípios democráticos e de cidadania. 

De nada adiantará esticar a corda do tempo: ela não redimensionará, 
obrigatoriamente esse espaço. E é nesse contexto que a educação integral emerge 
como uma perspectiva capaz de ressignificar os tempos e os espaços escolares. [...] 
Faz-se necessário considerar a questão das variáveis tempo, com referência à 
ampliação da jornada escolar, e espaço, com referência aos territórios em que cada 
escola está situada. Trata-se de tempos e espaços escolares reconhecidos, graças à 
vivência de novas oportunidades de aprendizagem para a reapropriação de espaços 
de sociabilidade e de diálogo com a comunidade local, regional e global (MOLL, 
2009, p. 18).  

Ao reconhecer a importância dos espaços, mencionados pelo extrato acima como o segundo 

eixo, a Prof. Jaqueline Moll, responsável pelo desenvolvimento das políticas de educação 
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integral no Brasil e atual coordenadora do Programa Mais Educação do Ministério da 

Educação, reforça a necessidade de diversificar os mecanismos de aprendizagem e de 

reconhecer práticas desenvolvidas por outras instituições que não a escola. Em outras 

palavras, a proposta de educação integral, ao mesmo tempo em que propõe a expansão do 

tempo educacional, compreendendo o processo educativo como uma intervenção contínua e 

ininterrupta, requer, simultaneamente uma abertura para a admissão de novos atores no 

processo educativo e a multiplicação dos espaços de aprendizagem oficialmente reconhecidos, 

sobretudo no âmbito extraescolar. 

Nesse marco, as práticas educacionais realizadas fora da escola começam a ganhar maior 

relevância e a serem referenciadas como estratégias possíveis para a formação do indivíduo 

para a vida em sociedade. Com isso, as instituições a aventurarem-se por esses meios 

passaram a ser progressivamente vistas como parceiros em potencial e sua expertise tem sido 

cada vez mais valorizada, muito embora ainda reste pela frente um mais longo caminho a 

percorrer do que o já trilhado (UNESCO, 2006), principalmente no Brasil.  

Retomando então o nosso debate inicial, a consolidação da educação integral passa 

necessariamente pela aproximação entre o mundo da escola e o mundo da vida, ou seja, pela 

mobilização e integração de diversos setores da sociedade em torno de objetivos e 

responsabilidades comuns. Tais motivações estão associadas à formação do indivíduo para 

viver em sociedade e constituem, como tal, elementos estruturantes da educação social. 

As inúmeras estratégias para se construir pontes entre esses dois universos assumem formas 

diversas. Elas podem ser encontradas desde a educação municipal até a federal, da escola 

primária à educação superior. Tal é o caso de propostas que incentivam a participação e o 

envolvimento dos pais nas decisões e mobilizações escolares, dos centros de aprendizagem 

comunitária, nos movimentos de cidade educadora, entre outros. É interessante notar que, 

diferentemente das tentativas de deslocar as práticas comuns à educação não-formal, por 

exemplo, a música, teatro, idiomas ou de práticas de educação ambiental, para dentro da 

escola como costumava ocorrer anteriormente, há hoje uma tendência em levar os alunos para 

os espaços de convivência social: trazê-los para a realidade e convidá-los a conviver e 

aprender nos locais em que ela de fato acontece.  

Essa é uma mudança fundamental de postura, que surge também no sentido de construir suas 

bases sobre a experiência histórica acumulada pelas instituições não-formais de educação e de 

aprender com elas. Percebe-se, assim, um crescente reconhecimento da riqueza educacional 
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dos espaços públicos, o que tem fomentado iniciativas que valorizam o papel das cidades 

enquanto formadoras, inspirando ações tais como a educação em museus, zoológicos e demais 

espaços públicos, assim como diversos outros projetos realizados em parcerias com 

movimentos sociais e organizações não-governamentais voltadas para o desenvolvimento da 

cidadania. Reconhecer e valorizar o potencial educador das cidades significa valorizar as 

atividades educacionais que elas inspiram e ofertam e chamar atenção para a necessidade de 

se preparar as escolas para interagir com elas e, por sua vez, formar os alunos para atuar 

nesses espaços enquanto cidadãos. 

A escola precisa de regras claras, mas pode abrir-se mais para a cidade, aprender na 
cidade, da cidade e, sobretudo, abrir-se para a participação da sua comunidade, 
interna e externa. [...] Precisamos de uma pedagogia da cidade para nos ensinar a 
olhar, a descobrir a cidade, para poder aprender com ela, dela, aprender a conviver 
com ela. A cidade é o espaço das diferenças (GADOTTI, 2009, p. 45). 

No entanto, em coerência com o próprio princípio de integralidade que permeia a intenção de 

aproximar práticas formais e não formais de educação, qualquer ação voltada para o 

desenvolvimento da educação integral não pode ser empreendida de maneira isolada. Não 

bastaria, por exemplo, determinar a expansão do período letivo ao contraturno, sem que essa 

decisão fosse acompanhada de todo um processo coordenado e sistematizado de se pensar a 

quais práticas se destinariam esse período, em quais ambientes e por meio de quais parcerias.  

É necessário, mais que isso, um compromisso generalizado de oferecer uma educação integral 

e integrada, que mobilize os diversos setores da sociedade e concatene os princípios, objetivos 

e ações das políticas sociais. Conforme pondera Castro, 

É impossível desenvolver a educação integral sem articulá-la com a saúde, a 
assistência social, o esporte, a cultura, as políticas de formação profissional e 
geração de renda. E para isso, é preciso fortalecer as redes de interação entre as 
políticas sociais. Também parece fundamental entender as dinâmicas familiares. A 
pobreza, o desemprego, que caracterizam as periferias urbanas, afetam 
profundamente as relações sociais e familiares e, também, o desempenho escolar. 
Muitas vezes a escola preocupa-se em cumprir rituais, ignorando os problemas 
presentes num determinado contexto social (2006, p. 82) 

Tal constatação depende da consolidação da educação integral não como um projeto 

passageiro de governo, mas como uma verdadeira política de Estado – permanente e para 

todos. É evidente, portanto, a necessidade de uma aproximação clara e deliberada entre o 

mundo da escola e o mundo da vida e de uma postura social que se comprometa a construir 

sinergias entre eles. Tal processo se desenvolve, como vimos, no âmbito da educação social. 

Esse processo já foi iniciado em várias partes do mundo e faz-se particularmente relevante no 

momento político que vive atualmente o Brasil, conforme se apresenta em seguida. 
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5.3 Educação (em período) integral no Brasil 

No Brasil, destaca-se a visão integral de educação defendida por Paulo Freire, uma visão 

popular e transformadora, associada à escola cidadã e à cidade educadora (GADOTTI, 2009, 

p. 57). As ações práticas no domínio da educação em período integral encontram suas bases 

no pensamento de Anísio Teixeira (1962) e em suas experiências políticas em todo o país. Tal 

é o caso da reforma educacional baiana de 192523, uma das pioneiras a fazer referência à 

educação integral.  

A partir daí, o termo passou a ser marca constante nos discursos políticos e acadêmicos, ainda 

que até então sem corresponder à extensão do período diário de escolaridade, mas sim à 

formação holística a que todo indivíduo deve ser submetido até sua fase adulta. Ou seja, uma 

educação que abrangesse todas as necessidades básicas de aprendizagem do indivíduo, em 

termos de conteúdo, mas também – e principalmente – em termos de absorção de valores e 

princípios para a vida e de satisfação de suas funções vitais. Ela implica a integração de vários 

conteúdos e atividades, ampliando-se o leque de conhecimento e vivência de alunos, o que 

está diretamente em linha com a concepção de educação por competências que temos 

desenvolvido e vai ao encontro da noção ampliada de educação que buscamos resguardar 

neste trabalho.  

No entanto, é apenas em 1950 que o conceito de educação integral passa a transladar-se à 

noção de educação em período integral, sendo posta em prática pela primeira vez, por meio da 

criação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro - CECR na Bahia, também idealizado por 

Anísio Teixeira (1952). A criação desse Centro reflete a preocupação em pôr fim à dicotomia 

erigida na década de vinte entre qualidade e quantidade, propondo a escola pública como um 

local de instrução, mas também de formação integral do indivíduo, sobretudo daqueles 

advindos das classes menos economicamente favorecidas da população, o que corrobora as 

propostas que emergiram internacionalmente em reação à crise da educação.  

Objetivos semelhantes guiaram a formulação do Plano Diretor que versava sobre a as 

diretrizes para a nova capital, Brasília, na segunda metade dos anos 50 e primeira metade de 

60 e que deram origem às Escolas-Classe/Parque da cidade, que, por sua vez, contribuíram 

como fonte de inspiração dos atuais modelos dos Centros Educacionais Unificados, os CEUs, 

                                                            
23 Lei nº. 1.846/25, Art. 65.  
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criados em 2002 na cidade de São Paulo (PADILHA e SILVA, 2004). O projeto dos CEUs 

nasce de uma proposta intersetorial e interdisciplinar, que envolvia ao mesmo tempo setores 

ambientais, educacionais, sociais, de saúde, cultura, esporte e lazer e que se propõe a fazê-las 

convergir em torno do modelo escolar, reconhecido como um “equipamento urbano agregador 

da comunidade” (GADOTTI, 2009, p. 29).  

Antes destes, ainda, podemos mencionar entre as primeiras instituições a abordarem a 

educação integral e o período instrucional ampliado após o CECR e o modelo de escola aberta 

de Brasília, os CAICs (SOBRINHO e PARENTE,1995), fruto do projeto Minha Escola, 

posteriormente denominado PRONAICA (BRASIL, 1992), e os CIEPs de Darcy Ribeiro e 

Niemeyer, instituído Rio de Janeiro (CAVALIERE, 2002) durante o governo de Leonel 

Brizola. 

No que se refere às leis e planos governamentais, a LDB foi a primeira a propor a progressiva 

ampliação do período de permanência dos alunos na escola pública do Ensino Fundamental. 

O Plano Nacional de Educação, de 2001, reforça essa idéia e vai além, trazendo à tona o 

debate sobre a extensão da jornada também da Educação Infantil e Profissional. O mesmo 

ocorre com o Plano de Desenvolvimento da Educação-PDE, aprovado em 2007, que dá ainda 

maior destaque às escolas em período integral por meio de seu programa Mais Educação. Os 

pilares desse programa guardam um caráter de cunho fortemente social e fundamentam-se em 

preocupações sobre as desigualdades sociais e as correspondentes medidas redistributivas de 

combate à pobreza, assumindo que a situação de vulnerabilidade e risco social pode contribuir 

para o baixo rendimento escolar, a defasagem idade/série e para a reprovação e evasão 

escolares, os principais problemas enfrentados pela escola pública brasileira.  

Esse programa busca reunir em seu âmbito medidas que tornem as escolas mais atrativas e 

seus conteúdos e metodologias cada vez mais relevantes e significativos para seus alunos. Seu 

foco não se concentra sobre o acesso, mas sobre a permanência e a atenção integral e 

integradora do indivíduo, valendo-se das variáveis tempo e espaço como ferramentas para a 

“reapropriação pedagógica de espaços de sociabilidade e de diálogo com a comunidade local, 

regional e global” (MEC, 2009, p. 18). Adotando como objetivo central fomentar a educação 

integral de crianças, adolescentes e jovens por meio de atividades sócio-educativas no 

contraturno escolar, o programa procura tanto promover a qualificação dos processos de 

ensino característicos da escolarização quanto a participação em projetos socioculturais e 

ações educativas que visem a dar conta das múltiplas possibilidades e dimensões sociais do 

território e da sociedade. 
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A postura governamental expressa por esse projeto revela com clareza a intencionalidade em 

fortalecer os laços entre as iniciativas escolares e não-escolares de educação, ampliando 

tempos, espaços e conteúdos curriculares “buscando constituir uma educação cidadã, com 

contribuições de outras áreas sociais e organizações da sociedade civil” (MEC, 2009, p. 25), 

nos termos do próprio texto de referência proposto para debate nacional sobre o programa, 

ainda em construção. Ainda segundo a visão manifesta no plano,  

Pode-se dizer, conforme Guará (2006), que conceber a perspectiva humanística da 
educação como formação integral implica compreender e significar o processo 
educativo como condição para a ampliação do desenvolvimento humano. [...] para 
garantir a qualidade da educação básica é preciso considerar que a concretude do 
processo educativo compreende, fundamentalmente, a relação da aprendizagem das 
crianças e dos adolescentes com sua vida e com sua comunidade. Para dar conta 
dessa qualidade, é necessário que o conjunto de conhecimentos sistematizados e 
organizados no currículo escolar também inclua práticas, habilidades, costumes, 
crenças e valores que estão na base da vida cotidiana e que, articulados ao saber 
acadêmico, constituem o currículo necessário à vida em sociedade (MEC, 2009, p. 
27). 

Essa colocação nos remete imediatamente ao conceito de competências que debatíamos no 

primeiro capítulo e que destaca a importância da mobilização de uma série de conteúdos da 

bagagem cognitiva e emocional humana, tal como os valores, as expectativas, as crenças, os 

saberes articulados de tal maneira a capacitar o indivíduo para exercer suas funções sociais ao 

longo de toda sua vida. É nesse momento que o debate sobre educação (em período) integral 

revela todo o seu potencial para o desenvolvimento de competências entendidas dessa 

maneira, as chamadas competências para a vida. 

Pode-se afirmar que a educação integral é fruto de debates entre o poder público, a 
comunidade escolar e a sociedade civil, de forma a assegurar o compromisso 
coletivo com a construção de um projeto de educação que estimule o respeito aos 
direitos humanos e o exercício da democracia. Esses debates representam a 
valorização da pluralidade de saberes e a criação de momentos privilegiados em que 
se possa compreender a importância das distintas formas de conhecimento e suas 
expressões no mundo contemporâneo (MEC, 2009, p. 27). 

Dessa maneira, podemos perceber que ao abrir-se para a incorporação e a aprendizagem a 

partir das práticas educacionais de sucesso empreendidas por outras instituições, a escola 

acaba por acolher e fortalecer todo o seu potencial para o desenvolvimento de determinadas 

competências que serão cobradas do indivíduo não em sua esfera pessoal, mas na vida em 

sociedade.  

Na disponibilidade para o diálogo, de abertura respeitosa aos outros, é possível 
potencializar todos os agentes educativos enquanto instituições formadoras. Dessa 
forma, a escola poderá ser afetada positivamente, pelas práticas comunitárias, pela 
liberdade e autonomia presentes nos espaços de educação informal, pela concretude 
e pelo movimento da vida cotidiana (MEC, 2009, p. 31).  
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Assim, essa perspectiva favorece ainda os princípios de educação para a transformação da 

sociedade e a formação de cidadãos consolidando a escola não mais como um instrumento 

homogeneizante em prol da manutenção do status quo de desigualdade social, senão como um 

braço a serviço da transformação e da construção de sociedades mais livres, sustentáveis e 

democráticas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira versão do projeto de pesquisa que deu origem ao presente estudo trazia como 

objetivo principal compreender de que maneira as competências poderiam ser desenvolvidas 

pela educação informal. Qual foi a nossa surpresa quando, na primeira conversa de 

orientação, passamos a ter melhor ideia de todo o universo educacional que se revelava por 

trás do conceito de educação informal e que, além dessa denominação, cabia uma série de 

outras também destinadas a abarcar domínios equivalentes –educação não-escolar, 

extraescolar, não-formal, educação difusa, para nomearmos apenas algumas.  

Uma vez preliminarmente esclarecidas as classificações por entre as quais costuma-se 

compartimentar a educação e constatados os desafios em abordar cientificamente a educação 

informal que se interpõem a um pesquisador não proveniente da carreira pedagógica, 

decidimos redesenhar nosso objeto de análise. Assim, num segundo momento, optamos por 

ficar “apenas” com a educação não-formal, entendida como as práticas educativas que se 

desenrolavam fora da escola sob a supervisão de instituições educacional não-escolar. O 

segundo susto então se deu ao percebermos as inúmeras definições disponíveis também para a 

educação não-formal e os critérios igualmente diversos para classificar uma atividade entre 

formal, não-formal e informal.  

Além disso, identificou-se uma recorrente associação da educação não-formal às práticas 

ligadas à assistência sócio-psicológico-pedagógica, voltadas a populações em situação de 

marginalidade social, o que parecia reduzir demasiadamente a percepção que guardávamos do 

universo não-escolar institucionalizado. Sem saber se devido à carga já negativa presente na 

própria nomenclatura do termo não-formal ou se pela aparente relutância das políticas 

públicas em reconhecê-las como práticas oficiais com relevante potencial educativo, sentiu-se 

a necessidade de se buscar uma definição de educação que fosse capaz de unir, mais do que 

dicotomizar, esses dois mundos ainda bastante afastados, o da escola e o da vida.  

Assim chegamos às contribuições da Pedagogia Social, com manifestações ainda recentes na 

cena acadêmica brasileira, mas que traz um instrumental teórico interessante e importantes 

contribuições para se observar as práticas educacionais voltadas para o preparo do indivíduo 

para a vida em sociedade a partir de um enfoque distinto. Ali descobrimos o conceito de 

educação social, que parece contribuir para essa compreensão mais abrangente, ampliada e 
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integral de educação e fornecer peças cruciais ao grande-quebra cabeças que se tornou a 

prerrogativa de educação de qualidade para todos. 

Pensando-nos prontos para nos acercarmos do debate de educação por competências sob o 

viés da educação social e tentarmos responder à pergunta de pesquisa inicial já revisitada, 

notamos então que o que se entende por competências no Brasil, de maneira geral, apresenta 

várias divergências em relação às definições debatidas internacionalmente. Na verdade, a 

impressão era de que permanecia no país uma perspectiva econômica, voltada para 

concepções mais mercadológicas do conceito, o que, recapitulamos, de fato marcou as 

primeiras menções ao termo.  

A partir de uma busca mais minuciosa das possíveis justificativas para essa compreensão um 

tanto quanto frequente, encontrou-se que os documentos nacionais de base para a introdução 

das competências no sistema educacional brasileiro efetivamente deixavam (e deixam) 

margem para tais apreensões e apresentam lacunas relevantes. Mais precisamente, ainda que 

em discurso se defenda uma visão mais abrangente e humanística das competências, nos 

exemplos e considerações práticas ainda se nota um forte atrelamento com a educação voltada 

para o trabalho e para a formação profissional. 

Daí a necessidade de recuarmos um passo no processo investigativo e dedicarmo-nos à 

compreensão da historicidade do conceito de competências, de conhecer como surgiu, como 

foi assumindo novas conotações ao longo do tempo e das diversas áreas do conhecimento por 

qual passou, bem como das possíveis explicações para o boom de disseminação ao longo da 

área educacional a partir dos anos 90. Evidentemente, tal necessidade acabou por intensificar 

o caráter teórico da pesquisa, demandando um profundo levantamento bibliográfico e uma 

dedicada revisão da literatura nacional e internacional especializada no tema. Essa etapa de 

imersão teórica acabou por constituir o núcleo-duro da pesquisa, o qual pautou as reflexões 

que se seguiram. 

Uma vez dotados de um referencial mais sólido sobre o estado da arte das competências e de 

instrumentos analíticos para compreender o conceito e as conotações assumidas no Brasil, 

encontramo-nos finalmente em posição de sugerir uma revisitação da própria categoria de 

análise à luz da realidade nacional. A partir dessa reinterpretação, temos então um significante 

de competências que parece adequar-se aos princípios de uma educação integral, voltada para 

a aproximação entre teoria e prática, o mundo da escola do mundo da vida, o formal do não-
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formal, buscando, enfim, a formação holística do indivíduo, ou seja, em todas as dimensões 

de seu desenvolvimento.  

Tal noção busca então reconstruir a idéia de competências a fim de adequá-la à demanda 

premente de se aliar os conteúdos, metodologias e práticas ensinados na escola da realidade 

que aguarda o aluno não apenas em sua fase adulta, mas que o reconhece desde já como 

sujeito de direitos humanos fundamentais, tais como o direito à educação de qualidade e ao 

exercício pleno da cidadania. Essa visão é então complementada pela noção de competências 

sociais, aqui entendidas como uma modalidade específica de competências, capaz de 

mobilizar todos os elementos da bagagem cognitiva que nos caracterizam como seres sociais 

em função de objetivos de natureza igualmente social.  

As competências sociais, assim como a educação social, não estão vinculadas, como vimos, 

aos locais onde podem ser desenvolvidas, mas sim à natureza de ações e objetivos que 

circundam esse desenvolvimento. Em decorrência dessa versatilidade e devido à flexibilidade 

das metodologias propostas para estimulá-las, as competências sociais conseguem transitar 

livremente por entre os mundos da educação formal e não-formal, suscitando a exploração de 

propostas que se realizem justamente nesses ricos entremeios e fortuitas sobreposições de 

funções. Diversas são as modalidades de cooperação que começam a situar-se precisamente 

nesse lócus. No presente estudo mencionamos algumas e nos concentramos mais 

especificamente nas propostas de educação integral e em período integral, temas que ocupam 

a ordem do dia da agenda educacional brasileira. 

Nosso intuito não era, naturalmente, esgotar o debate sobre as estratégias possíveis para se 

construir pontes entre o mundo da escola e o mundo da vida, nem de tomar como dadas as 

prerrogativas da educação integral, programa que ainda se encontra em discussão e que pede 

debates cada vez mais participativos e aprofundados. A intenção era, ao contrário, contribuir 

para o reconhecimento das práticas não-escolares de educação e despertar o interesse para os 

meandros que se apresentam entre esses dois mundos, que parecem guardar um enorme 

potencial educativo, porém ainda subutilizado. A intenção era, ainda, conjecturar sobre de que 

maneira as competências, mais precisamente, as competências sociais, poderiam servir ao fim 

de explorar esses contextos e fortalecer as iniciativas que já começam a despontar no front.  

Em resumo, nossa intenção era lançar as bases para o debate a respeito de uma visão renovada 

de competências e convidar todos aqueles que se interessarem a refletirmos juntos sobre este 

tema, abrindo foro, inclusive, para contestações que possam resultar em uma construção 
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positiva de mecanismos que de fato favoreçam o alcance de uma educação de qualidade para 

todas as brasileiras e brasileiros. Está lançado o desafio24. 

                                                            
24 A autora coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos, sugestões e oportunidades de diálogo que se 
fizerem necessários ou desejáveis por meio do seguinte email: carla.borges@gmail.com.  
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