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Partimos da noção de que não podemos analisar nem catalogar todas as facetas da profissão 
professor com a mesma ótica nem com o mesmo peso. Nenhum professor tem a mesma história. 
Os recortes das realidades são diferentes.  
 
As competências seguem esta línea de exposição. Nenhum autor apresentará o assunto 
competências da mesma maneira que outro autor, elas são construídas, estruturados nos 
caminhos percorridos a partir da vivencia “real, mas também das tramas conceituais e de pré-
conceitos teóricos e ideológicos”. (PERRENOUD P. 2000). 
 
Os estudos atuais tentar direcionar o tema Competências para o movimento observável e 
aparente das reformas educacionais, para as emergências da ação e para a exigência cada vez 
maior nos níveis de especialização. 
 
As competências clássicas e tradicionais continuam sendo necessárias e importantes. Tais como: 
dar aulas teóricas expositivas, exercícios, manter a disciplina, avaliar adequadamente 
(PERRENOUD P. 2002 citando SHON, 1996). Tudo isto se torna autônomo, muda de sentido e de 
lugar, serve de ponto de apoio para a inovação. Ultrapassar é possível. 
 
Portanto é necessária uma integração das competências tradicionais e as emergentes. O bom 
senso e as diferenças anunciadas acima tornam praticamente impossível unificar e definir as 
práticas pessoais da profissão em um referencial aceito por todos. Mas já podemos identificar 
algumas práticas que são caracterizadas como emergentes: avaliação criteriada, regulação 
interativa, auto-avaliação, metacognição, entre outros. 
 
Não podemos negar que a prática tradicional de competências tem a ver com as desigualdades, e 
também de que toda ação competente não é altamente recomendável. 
 
PERRENOUD ainda cita que “a profissionalização é uma transformação estrutural que ninguém 
pode dominar sozinho {...}, o que significa que a profissionalização é uma aventura coletiva, mas 
que se desenrola também largamente através das opções pessoais dos professores, de seus 
projetos, de sua estratégia de formação”. 
 
A profissionalização dos professores, o domínio das competências tradicionais, a conquista das 
competências emergentes, a prática reflexiva, também dependem das políticas públicas e 
institucionais que avancem em direção a projetos de desenvolvimento pessoal e coletivo. 
 
A pedagogia das competências no mundo de hoje acontece naturalmente impulsionada pelo 
marco das demandas da transformação e não deixa de ser um instrumento de controle 
 
A responsabilidade de formação continuada e a de ajustar-se ao momento histórico e de escolha 
individual, é autônoma, apontam na direção da profissionalização. 
 
Formar em competências significa mudar a prática docente. A ênfase não está mais no ensinar e 
sim no aprender, focalizando os alunos e as diferenças. Isto mobiliza novos recursos de trabalho, 
fundamentalmente movimento ativo em direção a respostas e decisões rápidas de acordo com a 
situação exigida, para entrar em sintonia com as demandas que vem dos alunos, do meio, das 
instituições, do mundo do trabalho, da sociedade em geral.  
 
Dentro desta nova visão o planejamento é fundamental mais não será essa a única via de acesso 
ao conhecimento. PERRENOUD P 1999 comenta: “A comedia do domínio impede os professores de 
saber o que fazem de verdade e de construir uma imagem realista de suas próprias competências 
profissional”. 



Os professores acostumados a transmitir o saber pronto, disciplinado não imaginam as 
possibilidades de partir de problematizações e o campo que se abre dentro deste novo olhar. A 
formação por competências exige a mudança de um trabalho planejado, transmitido, para a 
formação através do contato com uma prática docente partindo de situações cada vez mais 
complexas. Não podemos confundir com a improvisação. Estamos falando da construção de uma 
pratica através de problemas em complexidade crescente. 
 
Se observarmos os métodos de ensino-aprendizagem, ainda encontramos a prática tradicional 
com bastante força. Não se trata de negar a teoria, nem os métodos transmissivos e 
associacionistas, mas sim integrar uma nova postura de ação entre o novo e o antigo, e entender 
que o conhecimento consolida-se somente na ação. Assim, teoria e prática devem caminhar 
juntas. 
 
Trabalhar por competências significa “aceitar aportar o mínimo requerido, sabendo-se que o 
restante virá depois, oportunamente, de maneira mais desordenada, é verdade, porém em função 
de uma real necessidade” PERRENOUD, 1999, pág. 56. 
 
O professor que trabalhe por competências terá que desistir do prazer de demonstrar os seus 
conhecimentos perante os alunos.  A satisfação e a felicidade do trabalho docente virão por outros 
caminhos mais complexos, que irão sendo desvendados durante a jornada. 
 
O aprendiz terá que ser colocado em situações que o obriguem a alcançar uma meta, a resolver 
problemas, a tomar decisões. Desta maneira será defrontado não só com suas prática, mas 
também com situações que mobilizem suas estruturas cognitivas e desenvolvam suas 
competências. 
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