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Os conceitos de competên-
cias e habilidades foram 
introduzidos formalmente 

no sistema educacional brasileiro 
em 1990, com a criação do Sistema 
de Avaliação da Educação Básica 
(1990) e, posteriormente, em 1998, 
com a instituição do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). Na con-
tramão do chamado "conteudismo", 
defendia-se que os conteúdos curri-
culares, sozinhos, não dariam conta 
da formação dos alunos. Era preciso 
ensiná-los a usar os conhecimentos 
aprendidos em sala de aula no mundo 
em que viviam. 

Mais de vinte anos depois, obser-
va-se exatamente o inverso. As idéias 
de competências e habilidades foram 
mal incorporadas nas salas de aula, 
e poucos professores sabem como 
relacioná-las com os conteúdos cur-
riculares. Há quem defenda que exis-
te um modismo em torno dos termos, 
que invadiram a escola e o ofício 
docente praticamente destituídos de 
seus supostos significados originais. 
"Não houve aplicação prática dos 
conceitos. O aporte teórico produzi-
do sobre o assunto não chegou a se 
institucionalizar", desabafa Nilson 
Machado, professor da Faculdade 
de Educação da Universidade de São 
Paulo (USP) e um dos criadores do 
Enem em 1998. 

O vácuo conceituai parece não 
ser exclusividade da rede pública 
ou particular. Nem mesmo de uma 
determinada região do país ou de 
uma etapa escolar. "Participei como 
formadora em eventos destinados a 
professores e constatei que a difi-
culdade de colocar em prática um 
currículo com foco nas competências 

e habilidades é generalizada", conta 
Mônica Waldhelm, doutora em Edu-
cação pela PUC-Rio, que emenda 
duas perguntas para as quais ainda 
não há resposta: um currículo pauta-
do nas competências é esvaziado de 
conteúdo? Como articular conceitos 
e competências? 

Definições 
A pesquisadora Bernadete Gatti, 

da Fundação Carlos Chagas (FCC), 
lembra um princípio fundamental 
sobre a definição dos termos: não 
há competências e habilidades sem 
conteúdos. "A habilidade não existe 
em si, no espaço. Ela é decorrência 
de uma ação da pessoa sobre o 
mundo", esclarece. Para Bernadete, 
a interação entre as duas capacidades 
e o conhecimento se dá nos seguintes 
moldes: são decorrências do trabalho 
que a criança faz (intelectual ou 
prático) para tomar escolhas, funda-
mentar seus atos, resolver situações 
e tomar decisões. Ela exemplifica: 
para o aluno resolver situações-
problema, é necessário que ele tenha 
conhecimentos de física, química 
ou biologia, e saiba associar os 
conteúdos à atividade prática. "A 
discussão abstrata causou um mal 
muito grande, ficou mal colocada. E 
não era essa a intenção dos primeiros 
formuladores do Enem", opina. 

Em 1962, no livro Obra aberta, 

o filósofo italiano Umberto Eco in-
troduziu justamente a idéia de que a 
partir de interpretações sucessivas, 
pode-se produzir um conhecimento 
genérico sobre determinado conceito 
e até o falseamento de sua concepção 
original. Para Bernadete, a discussão 
sobre competências e habilidades 

caminhou nessa direção. "Você tem 
pessoas das áreas de economia e 
administração, por exemplo, que se 
apropriaram do conceito de forma 
simplificada, operacional, que não 
corresponde à teorização da psico-
logia cognitivo-social sobre esse 
assunto", explica. "Quando caímos 
na idéia de operacionalização e em 
querer transformar tudo em coisas 
factuais ou objetiváveis, as idéias 
perdem um pouco o sentido", aponta. 

A palavra "competência" deriva 
de "com" e "petere", que em latim 
significa "pedir junto com os outros, 
buscar junto com os outros". A de-
finição sobre o que são, de fato, as 
competências e habilidades é objeto 
de disputa na literatura acadêmica. 
Com outros colegas, Ricardo Pri-
mi, doutor em psicologia escolar e 
do desenvolvimento humano pela 
USP e coordenador do Laboratório 
de Avaliação Psicológica e Educa-
cional (LabAPE) da Universidade 
São Francisco, analisou, em 2001, 
o embasamento teórico do Enem, 
comparando-o aos modelos contem-
porâneos de inteligência humana 
sob a ótica da psicometria e da 
psicologia cognitiva. 

Primi constatou que a matriz 
da avaliação parte de uma visão 
de psicologia batizada por ele de 
"piagetiana", e que não corresponde 
à área da psicologia cognitiva teori-
zada por Richard E. Snow e David 
F. Lohman, entre outros autores. Isso 
porque, para o Enem, competências 
são "modalidades estruturais da 
inteligência, ou melhor, ações e 
operações que utilizamos para esta-
belecer relações com e entre objetos, 
situações, fenômenos e pessoas que 
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desejamos conhecer". Já 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". 

Mais concepções 
O Saeb trabalha com uma visão 

semelhante. O documento "Saeb 2001: 

Novas Perspectivas" retoma o conceito 

de competências do sociólogo suíço 

Philip Perrenoud, principal artífice da 

introdução desses conceitos na escola: 

"competência é a capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de 

situação, apoiando-se em conhecimen-

tos, mas sem se limitar a eles". Ainda 

para o Saeb, as habilidades se referem 

ao "plano objetivo e prático do saber 

fazer e decorrem, diretamente, das com-

petências já adquiridas e que se trans-

formam em habilidades". As definições 

dialogam com a teoria do epistemólogo 

e educador suíço Jean Piaget, segundo 

a qual a construção do conhecimento 

ocorre quando acontecem ações físicas 

ou mentais sobre os objetos. 

Enquanto isso, a área da psicologia 

Não há 
competências 
e habilidades 

sem conteúdos. 
Elas são uma 

decorrência da 
ação da pessoa 
sobre o mundo 

cognitiva referenciada por Primi traz a 

idéia de "capacidades", que represen-

tam o potencial de uma pessoa para 

lidar com determinadas informações e 

linguagens. A competência seria um es-

tado de maestria, em que as capacidades 

são cristalizadas e atualizadas por meio 

dos processos de aprendizagem (aqui 

entram os conteúdos curriculares), o 

que resultaria na aquisição de conhe-

cimento. Por exemplo: a capacidade 

de visualização, que corresponde à 

capacidade de representar conceitos 

visualmente e de operar com os mesmos 

mentalmente. "Se você a tem, se ela foi 

desenvolvida, terá uma competência em 

matemática", explica Primi. 

É preciso agregar outro elemento 

ao embate em torno da definição dos 

termos. Na década de 80, eles foram 

apropriados também pelo mundo 

corporativo. Como lembra Silza Ma-

ria Pazello, doutora em ensino na 

educação brasileira pela Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho (Unesp), à época, o ambiente do 

trabalho era visto como um modelo de 

sucesso, o que levou à idéia de que "ter 

só conhecimento não era suficiente; 

era preciso aplicá-lo na prática". Foi 

justamente essa a idéia que aterrissou 

no Brasil em 1996, quando os princípios 

foram adotados pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB 9.394/96), 

com o apoio de organismos internacio-

nais como a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco). 

Percurso irregular 
Para além dos problemas comunica-

cionais, os conceitos não se incorpora-

ram nas escolas por questões relaciona-

das ao próprio Enem. Nilson Machado 

acredita que o projeto inicial do exame 

não era definitivo. "Houve dificuldades 

iniciais de aceitação e consolidação, e 

quando era para começar a corrigir os 

rumos e repensar a prova, mudaram o 

governo e a equipe", explica. Para ele, 

as mudanças às quais o exame foi sub-

metido ao longo dos anos têm parcela 

de culpa na falta de consolidação dos 

conceitos. Bernadete Gatti concorda: 

as modificações no instrumento de 

avaliação, de modo a aproximá-lo das 

universidades, sacrificaram o debate em 

torno desse vácuo conceituai. "Depois 

que o Enem foi criado, houve dificul-

dade de fazer questões que cobrassem 

as competências e habilidades. Com a 

transformação da prova em vestibular, 

perdemos a condição de realmente ava-

liar competências e habilidades", diz. 

Outro problema já identificado 

diversas vezes pelos especialistas 
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diz respeito aos Parâmetros Curri-

culares Nacionais (PCNs) do ensino 

fundamental e do ensino médio. Para 

começar, eles não mencionam expli-

citamente os conceitos de habilidades 

e competências - e quando o fazem, 

no caso do ensino médio, trazem 

uma lista de capacidades, como se os 

termos fossem uma coisa só. Além 

disso, como não se concretizaram 

efetivamente nas escolas, falta clareza 

sobre o currículo mínimo, com as ex-

pectativas de aprendizagem para cada 

etapa educacional. O descompasso 

gerou uma situação curiosa: em 2009, 

com a mudança do Enem, as ciências 

matemáticas foram incorporadas à ma-

triz de avaliação (juntamente com lin-

guagens, ciências humanas, ciências 

naturais e ciências matemáticas). Os 

parâmetros curriculares do ensino mé-

dio, que só preveem os quatro temas, 

continuaram da mesma maneira. "Eles 

nunca se realizaram concretamente 

nos colégios. Precisamos adaptar esse 

currículo. Esse é o nó. Certamente 

fizemos muitas coisas, mas elas não 

estão articuladas e não produzem 

efeito prático algum", diz. 

A falta de diálogo não existe ape-

nas entre os parâmetros curriculares 

e a matriz de avaliação. Ela engloba 

também a sala de aula e, de maneira 

indireta, os próprios cursos de for-

mação docente, que não dão funda-

mentos e a instrumentação para que 

os futuros professores desenvolvam 

seu trabalho. "A formação é genérica. 

Há uma ausência de orientação curri-

cular. Uma matriz de avaliação como 

se fosse o currículo. E não sabemos 

se a matriz corresponde ao que é ensi-

nado nas escolas. E um desencontro", 

ressalta Bernadete Gatti. Mônica 

Waldhelm lembra que, para além da 

formação docente "conteudista", há 

outro entrave para a incorporação das 

competências e habilidades na prática 

docente: a existência de materiais 
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didáticos pouco diversificados, "com 

assustadora expansão dos apostila-

dos" nas redes de ensino. 

Repensar as matrizes 
Em paralelo às questões mais estru-

turais estão os problemas nas próprias 

matrizes do Enem e da Prova Brasil. 

A começar pela própria falta de diá-

logo entre elas, o que confunde quem 

as procura. A matriz referencial do 

Enem de 2009 engloba cinco grandes 

eixos cognitivos: dominar linguagens, 

compreender fenômenos, enfrentar 

situações-problema, construir argu-

mentação e elaborar propostas. Elas são 

comuns entre as quatro áreas de conhe-

cimento avaliadas (linguagens, códigos 

e suas tecnologias, matemática e suas 

tecnologias, ciências da natureza e suas 

tecnologias, ciências humanas e suas 

tecnologias). Para cada área, há uma 

lista de competências e habilidades. Em 

linguagens, códigos e suas tecnologias, 

por exemplo, são 9 competências e 30 

habilidades. 

As matrizes de Língua Portuguesa 

do Saeb (e, por conseqüência, da Pro-

va Brasil) estão estruturadas em duas 

dimensões. A primeira, denominada 

"objeto do conhecimento", traz seis 

habilidades. A segunda se refere às 

competências desenvolvidas pelos 

estudantes. A partir das delas, foram 

elaborados diversos descritores especí-

ficos. O mesmo vale para matemática. 

"Por que 9 competências? Por que 30 

habilidades? É tudo muito arbitrário", 

reclama Nilson Machado. 

O professor também considera 

que é necessário padronizar os pró-

prios conceitos de competências e 

habilidades nas duas matrizes refe-

renciais (Enem e Saeb). "A matriz 

Saeb é mais detalhada que a do Enem. 

Outra coisa: as próprias questões 

trazem linguagens diferentes para 

ensino fundamental e médio. Não tem 

sentido", diz. 

Machado é um dos pesquisadores 

convidados pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep) para partici-

par de um seminário sobre a revisão 

das matrizes de todas as avaliações 

aplicadas pelo órgão na área de ma-

temática. Até o fechamento desta 

edição, a previsão era de que este 

primeiro encontro acontecesse entre 

os dias 24 e 26 de outubro. O Inep 

programa também um debate sobre 

as matrizes de língua portuguesa, 

que está previsto para o dia 7 de 

dezembro. "Vou até lá para descobrir 

o quanto o governo está aberto para 

mexer nos documentos", afirma. 

Para Ricardo Primi, no caso do 

Enem, é preciso reavaliar também os 

significados das competências e habi-

lidades, considerados "genéricos" por 

ele. Enquanto a competência "dominar 

linguagens" prevê "dominar a norma 

culta da língua portuguesa e fazer uso 

das linguagens matemáticas, artísticas 

e científicas", a "construir argumenta-

ções" diz respeito a " relacionar infor-

mações, representadas em diferentes 

formas, e conhecimentos possíveis em 

situações concretas para construir argu-
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mentação consistente". "A primeira 

tem algo de concreto, a segunda não", 

explica o psicólogo. 

Falta contextualizar 
Nilson Machado reconhece essa 

falha do Enem, e diz que ela se estende 

também ao Saeb. Para ele, até agora 

não se discutiu o significado da pala-

vra "contextualizar" - uma das tarefas 

exigidas pelos exames é a de enfrentar 

situações-problema em diferentes 

contextos. "Contextualizar virou uma 

febre. Há vários mal-entendidos, e um 

deles é a supervalorização do fato, 

do concreto, e uma subestimação 

da imaginação, da ficção", explica. 

Com o foco no que é atual, os exames 

fazem com que os estudantes se refi-

ram somente ao que já existe. "Além 

disso, as questões têm enunciados 

enormes. Parece que isso significa ter 

contexto", aponta. 

Por último, é preciso averiguar 

se o modelo teórico se desdobra nas 

questões que aparecem nos exames. 

Ricardo Primi está envolvido em ou-

tro estudo, que investigou a articula-

ção das habilidades e competências 

com as questões do Enem. 
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A partir de análises de dados do 

exame e estudos que o correlacionam 

com outras provas, foi possível obser-

var que, apesar de ser regido por di-

versas competências e habilidades, na 

prática, ele só mede duas capacidades: 

o raciocínio quantitativo e a compre-

ensão e leitura. "E um modelo teórico 

difícil de ser implementado. Não tem 

ligação com a prática", aponta. 

Caminhos possíveis 
O preenchimento do espaço entre 

as competências e habilidades e os 

conteúdos curriculares pode ser levado 

a cabo pelos professores a partir de 

algumas idéias. Machado sugere que 

o professor elabore uma lista de idéias 

fundamentais de cada conteúdo a ser 

ensinado. "Para saber o que é funda-

mental, seleciono conteúdos que podem 

ser explicados em linguagem ordinária 

e aqueles que articulam diversas disci-

plinas", explica. Seguindo esse racio-

cínio, a idéia de proporcionalidade na 

matemática seria fundamental, porque 

pode ser usada para explicar frações 

e semelhanças entre triângulos, por 

exemplo. "No buraco entre as compe-

tências e habilidades gerais, precisamos 

nos ater ao que é fundamental. É atra-

vés do fundamento que se estabelece 

essa ligação. Mas também é preciso 

aproximar o aluno do que está sendo 

ensinado", continua. 

Nesse sentido, ele recomenda a 

leitura do documento do programa En-

sino Médio Inovador, que traz a idéia 

da criação de centros de interesse para 

os estudantes. São quatro os temas que 

podem auxiliar o docente na tarefa de 

aproximar crianças e jovens da escola: 

o trabalho, a ciência, a tecnologia e a 

cultura. "Ainda sobre a proporcionali-

dade, o professor pode usar o GPS para 

ensinar geometria e fazer a ponte para o 

desenvolvimento da capacidade de ex-

pressão", diz, já que o aparato exige que 

a aula seja desenvolvida em grupo. 

Mônica reforça a idéia de que 

as competências e habilidades só 

podem ser desenvolvidas através de 

situações de aprendizagem como 

esta. Mais um exemplo: na aula de 

geografia, podem-se discutir questões 

ligadas à posse de terra (para desen-

volver a competência de debater e 

argumentar), enquanto o professor de 

biologia pode focar a mesma compe-

tência promovendo debates sobre a 

clonagem. "Não é o tema escolhido 

Há vários mal-
entendidos em 
torno do termo 
"contextualizar" 
e um deles é a 

supervalorização 
do fato, do 

concreto 

que desenvolve essas capacidades, e 

sim a situação proposta: o debate", 

aponta. Outra sugestão: em uma aula 

de biologia, o professor pode analisar 

heredogramas (árvores genealógicas) 

para desenvolver a habilidade de ar-

gumentação. Ao mesmo tempo, pode 

usar textos de jornal sobre os baixos 

níveis de bem-estar das populações 

para ensinar a construção de argumen-

tos a partir da estatística. 

A educadora faz uma ressalva 

importante: as maratonas de exercí-

cios e simulados não desenvolvem, 

em hipótese alguma, as habilidades 

exigidas pelas provas. Mônica reite-

ra que é necessário rever as práticas 

pedagógicas, os materiais didáticos 

e o tipo de currículo predominante 

nas escolas. "Os conteúdos disci-

plinares são meios e não fins neles 

mesmos. Mas o quanto a nossa práti-

ca docente abre efetivamente espaço 

na sala de aula para a pergunta e a 

busca?", questiona. 
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Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 15, n. 175, p. 50-56, nov. 2011.




