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1 INTRODUÇÃO 

1. O presente documento visa apresentar um acordo semântico sobre os 

termos competências e habilidades, usados em todos os Projetos 

Pedagógicos de Curso da PUCPR. Inicia-se o documento com uma análise 

do contexto da sociedade contemporânea que levou à abordagem por 

competências, que vem marcando de forma significativa as políticas 

educacionais do Brasil e de vários países. Em seguida são apresentadas 

algumas abordagens de competências e habilidades segundo autores que 

serviram de inspiração para as definições adotadas pela PUCPR. A 

taxonomia bidimensional de Anderson é discutida na última parte do texto, 

com o objetivo de servir como ferramental na estruturação dos objetivos 

educacionais. 

2. A abordagem da aprendizagem em termos de competências, que substituiu 

a abordagem reduzida à transmissão de conteúdo, terá sucesso com a 

adoção de novas abordagens de ensino que incentivem a participação ativa 

dos estudantes. Portanto, o entendimento do que são competências é o 

primeiro passo para a implementação das urgentes e necessárias 

mudanças nas abordagens de ensino, afinal, novas formas de aprender 

exigem novas formas de ensinar. 
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2 A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO SÉCULO XXI1 

3. A modernidade foi marcada pelo esforço - que culminou nos filósofos 

Iluministas - de fazer do ser humano um sujeito, senhor de seu próprio 

destino e autor de sua própria história. A convicção geral dessa época (que 

se inicia no século XVII) era de que a razão forneceria as garantias 

universais da igualdade e dos direitos dos seres humanos, 

independentemente de sua origem ou condição. Tratou-se de promover os 

ideais racionalistas e humanistas como base da emancipação e da 

afirmação dos direitos humanos. Segundo Rouanet (1993, p. 9) a 

perspectiva moderna poderia ser resumida em três conceitos: 

universalidade (emancipação de todos os seres humanos), individualidade 

(visão de cada indivíduo em sua concretude e realidade) e autonomia 

(todos os seres humanos, como indivíduos, são aptos para pensarem por si 

mesmos).   

4. Para que esse projeto se efetivasse, a educação precisou ser ampliada e 

reconhecida cada vez mais como um direito de todos, cujo lugar de 

efetivação era a Escola. Depois do surgimento das primeiras universidades, 

no século XIII, a instituição escolar passou a ser vista como um lugar de 

“humanização”, ou seja, ela deveria desempenhar o papel de ensinar os 

conhecimentos e os comportamentos capazes de tornar um indivíduo mais 

“humano”. Alfabetizado, o ser humano poderia acessar o espólio cultural 

que o tiraria da vida selvagem e lhe garantiria a sua verdadeira 

humanidade. Para isso, a escola precisou organizar-se didaticamente para 

a transmissão do conhecimento, racionalizar a aprendizagem dos diversos 

saberes, dividi-los em disciplinas, conformar os conteúdos em séries 

programáticas e implantar as mais diversas práticas repressivas e 

disciplinares (dentre as quais o exame, que passa a exercer um papel 

importante de controle impessoal dos saberes). Nasce a disciplina, a 

didática, o internato, as classes por idade e a graduação do processo de 

                                                           
1
 O texto a seguir, que consta neste item 2 e 2.1 foi retirado do Documento dos Princípios da 

Graduação da PUCPR, elaborado e aprovado pelo CIG (Comitê de Inovação na Graduação) e 
que será divulgado em breve a toda a comunidade acadêmica. Tais passagens tentam oferecer 
uma interpretação diagnóstica e, portanto, não estão completas ou acabadas.  
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ensino e de aprendizagem. E o conhecimento perde sua condição 

contemplativa para projetar-se como exploração e dominação da natureza. 

5. Tal projeto, entretanto, começa a receber sérias críticas por parte de muitos 

autores a partir do final do século XIX e no século XX. O argumento central 

desses autores diz respeito ao fato de que o projeto de emancipação 

promovia, na verdade, um novo encantamento, traduzido na crença 

absoluta na razão, cujas consequências levavam a novas formas de 

submissão e controle político, mais dissimuladas e mais capilares. Tal 

situação caracteriza, segundo Lyotard (2011) a pós-modernidade como a 

condição existencial contemporânea2, marcada pela descrença em relação 

aos principais elementos do projeto moderno. Tal diagnóstico está marcado 

por uma preocupação a respeito do conhecimento e do lugar da educação 

no mundo atual, diante das transformações tecnológicas vividas pelas 

sociedades desenvolvidas a partir dos anos 1950, cuja principal 

consequência foi a transformação do conhecimento em mercadoria e, 

consequentemente, na principal base do poder na sociedade pós-industrial. 

Nesse caso, o conhecimento teria perdido aquela característica moderna de 

algo que se legitima por si mesmo ou em função das possibilidades de 

emancipação humana. Comprado e vendido, ele é gerenciado pelas regras 

da utilidade e do lucro e pela unilateralidade do saber técnico-científico3 

que, ademais, segue fragmentado e sem compromisso com o 

desenvolvimento igualitário da sociedade como um todo. O resultado é que 

as atividades de investigação deixam de incluir a preocupação ética de 

solucionar os graves problemas contemporâneos, “como a dignidade da 

vida humana, a promoção da justiça para todos, a qualidade da vida 

pessoal e familiar, a proteção da natureza, a procura da paz e da 

estabilidade política, a repartição mais equânime das riquezas do mundo e 

uma nova ordem econômica e política, que sirva melhor a comunidade 

humana a nível nacional e internacional” (Ex Corde Eclesiae, 32). 

                                                           
2
 Esse é o título do livro publicado pelo autor em 1979: A condição pós-moderna: um relatório 

sobre o saber. Gilles Lipovetski, por razões próprias, prefere o termo hipermodernidade, 
enquanto outros autores (como Dussel) falam em transmoderidade.  
3
 A referência de Lyotard aqui é o projeto humboldiano da Universidade de Berlim, que não 

estaria apenas baseado na formação técnica, mas na formação de um sujeito do saber em 
sentido integral. 
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6. Nesse contexto, proliferam-se verdades, nem sempre nascidas dos fatos, 

mas das várias interpretações dos fatos, amplificadas globalmente com o 

apoio dos meios de comunicação de massa. Vive-se a crise das ciências e 

das próprias instituições educativas: as universidades perdem a sua função 

de investigação da verdade e limitam-se à transmissão dos saberes 

estabelecidos, assegurando “mais a reprodução de professores que a de 

Sábios” (LYOTARD, p. 82). Além disso, os horrores dos campos de 

concentração contribuem para comprovar que, no mundo contemporâneo, o 

saber científico, desvencilhado da reflexão ética, torna-se não apenas 

perigoso como nefasto para o bem comum. Eis a condição pós-moderna do 

saber: multiplicidade de interpretações, perda de referências, mera 

transmissão, mera performance, redução à sua utilidade e eficiência 

técnica, dependente dos novos aparatos tecnológicos de geração, 

armazenamento e difusão, baseado numa visão mercantil. 

7. Tal diagnóstico é comum a vários autores da chamada pós-modernidade. 

Ainda que seja difícil situá-los de forma simétrica, é possível encontrar 

várias semelhanças quanto às consequências desse diagnóstico: a pós-

modernidade é descrita como o tempo da fragmentação e 

compartimentação dos saberes4, da redução do conhecimento à 

operacionalidade dos critérios técnicos e da limitação da educação a meros 

objetivos performáticos baseados em hipóteses pragmáticas e 

especializadas. Vive-se a crise dos fundamentos tidos como verdadeiros; o 

enfraquecimento das instituições sociais e das utopias políticas e religiosas 

que elas representavam; o fim das identidades culturais locais em nome da 

globalização; o advento das promessas tecnológicas que abrem novos e 

mais rápidos canais de comunicação, interpretação e divulgação dos 

discursos; o consumismo, o culto do hedonismo e do prazer imediato; a 

recusa da memória e do passado em nome do presente absoluto; o 

mercado de massas e a padronização dos estilos de vida; a criação do ideal 

                                                           
4
 Edgar Morin fala da “hiperespecialização” como um elemento que “impede a percepção 

global”, como uma “forma peculiar de abstração” que “extrai um objeto de seu contexto e de 
seu conjunto, rejeita os laços e as intercomunicações com seu meio, introduz o objeto no setor 
conceitual abstrato que é o da disciplina compartimentada, cujas fronteiras fragmentam 
arbitrariamente a sistematicidade (relação da parte com o todo) e a multidimensionalidade dos 
fenômenos; conduz à abstração matemática que opera de si própria uma cisão com o concreto, 
privilegiando tudo que é calculável e passível de ser formalizado”(2007, p. 41) 
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do “homem médio” capaz de consumir os produtos do capitalismo de 

massas e coreografado pela rotina das dimensões meramente operativas 

do saber; etc.5 

8. Esse diagnóstico, entretanto, reconhece que os efeitos são ambivalentes e 

paradoxais: muitos autores esforçam-se por reconhecer alguns “pontos 

positivos” nesse cenário, que poderiam ser resumidos em três perspectivas: 

[1] no âmbito epistemológico: possibilidade de maior maturidade intelectual, 

com a ascensão de novos discursos especulativos e investigativos e uma 

maior democratização dos saberes; [2] no âmbito ético: abertura para uma 

ética do pluralismo, mais adequada à ideia de uma sociedade complexa que 

exige mais cooperação e maior responsabilidade com a proteção da vida 

em dimensões extra-humanas; [3] no âmbito político: fortalecimento das 

democracias, com maior reconhecimento dos direitos das minorias e 

abertura de novos canais de participação. 

2.1 ENTRE A TRANSMISSÃO E A PRODUÇÃO INTERATIVA DO 

CONHECIMENTO  

9. Todos esses elementos trazem enormes desafios ao mundo educacional, 

que tende a recusar a mera função transmissora de saberes, de forma 

autoritária e procedimental, para dar preferência ao modelo acêntrico; e a 

rejeitar o despotismo epistemológico das verdades únicas, em benefício de 

um modelo que valorize as interações e a construção dialógica do saber, a 

inter e a transdisciplinaridade, os conhecimentos significativos, vinculantes 

e integradores, multidimensionais e complexos, a fim de preparar para a 

autonomia e para a capacidade de enfrentar incertezas, imprevistos e 

novidades.  

10. Dos estudantes e egressos das instituições de ensino superior, espera-se a 

capacidade de somar competências técnicas e humanas a fim de promover 

a verdadeira emancipação, por meio dos aparatos tecnológicos (ou seja, 

aproveitando-se deles como instrumentos e não como fins em si mesmos) e 

de metodologias de ensino e aprendizagem focadas na interação, na 

solução de problemas complexos, no desenvolvimento de competências e 

                                                           
5
 Bauman fala em Modernidade Líquida para expressar essa crise dos fundamentos. 
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habilidades múltiplas, como a compreensão mútua, a comunicação oral e 

escrita, o trabalho em equipe, a liderança democrática e participativa, o 

empreendedorismo, a inovação, a atitude ética, a consciência comunitária, 

ambiental, ecológica e afetiva, entre outras. Tais demandas passam a exigir 

da universidade uma atualização dos currículos e das metodologias, 

visando enriquecer a experiência do estudante no ambiente universitário e 

garantir a empregabilidade e a qualificada atuação profissional e cidadã.  

11. Obviamente esse caminho não é fácil de ser traçado: a cultura da 

menoridade6 está disseminada, ao lado de práticas de superficialização dos 

saberes, da rapidez e da falta de memória, da recusa da argumentação 

lógica e coerente, da fragilização dos laços afetivos e comunitários, do 

individualismo, da busca constante pela conformidade ao status quo e pela 

adaptação utilitária ao conforto do pensamento médio (e, por isso mesmo, 

medíocre), pela segurança sem risco e sem engajamentos, pela mera 

busca por proteção do futuro através da busca unicamente por uma carreira 

e estabilidade financeira. 

12. Em instituições como a PUCPR, pautada em valores éticos e guiada pelas 

referências cristãs, católicas e maristas, a educação deve ser um processo 

integral de busca pela verdade, como condição para o desenvolvimento de 

cidadãos comprometidos com o bem da sociedade. Nessa perspectiva, 

nossos currículos e metodologias devem expressar experiências de 

aprendizado não reduzidas ao conteúdo técnico, mas promotoras de uma 

educação integral centrada nos estudantes, baseada no objetivo de 

aprender a aprender: por mais carga horária que tenha um currículo, nunca 

se ensina tudo e, por isso, é preciso desenvolver autonomia intelectual para 

solucionar essa falta inevitável, favorecendo a autonomia, o senso crítico, a 

criatividade, a inovação, a capacidade analítica e uma visão contextual do 

conhecimento.  

                                                           
6
 Segundo Kant, por preguiça e covardia, muitos seres humanos preferem permanecer 

tutelados (estado de menoridade) e evitam a emancipação e o esclarecimento (estado de 
maioridade). Nas palavras iniciais de seu texto, intitulado “Resposta à pergunta: o que é 
esclarecimento”, ele escreve: “Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da 
qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento 
sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa 
dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se 
de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu próprio 
entendimento, tal é o lema do esclarecimento [Aufklärung]. 
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13. Para responder aos desafios do ambiente cultural da pós-modernidade, não 

serve mais apenas o modelo baseado na transmissão e na recepção de 

informações: com o advento das tecnologias, há outros meios mais eficazes 

com os quais o estudante poderá acessar tais informações, fato que 

transforma a aula tradicional (baseada na simples transferência bancária de 

conteúdos) o momento mais empobrecido do processo educativo. Trata-se 

de reconhecer que o conhecimento não é um ato, mas um processo. Ao 

invés de ensinar apenas por transferência, poderíamos começar a ensinar 

por perguntas e, com isso, promover mais interações. É claro que a 

transferência de conteúdos ainda é importante; mas ela não deve ser mais 

o centro da atividade educativa. Do ponto de vista metodológico, isso não é 

nenhuma novidade: Sócrates, no mundo grego antigo, já ensinava através 

de questões. Nesse modelo, o aprendizado real está na discussão e no 

processo e não apenas na resposta. Para isso, é preciso valorizar a 

construção coletiva do saber, exteriorizar as razões e o processo pelo qual 

se alcançou tal resposta, fugir de uma abordagem prescritiva, pela qual o 

estudante deve seguir apenas um caminho pronto para chegar a resultados 

desconhecidos. É preciso centrar no caminho (ou seja, no processo, no 

método: em grego metá significa reflexão, raciocínio, verdade e hódos caminho, 

direção) para acessar a informação que ele já tem de antemão, na forma 

quiçá, de uma hipótese. 

14. Tal mudança exige também novas estruturas: a sala de aula, baseada no 

modelo de um teatro grego, é um espaço de espetáculo e de performance e 

não de interação. Salas em formado de auditório, com professores 

meramente preocupados na transmissão do conteúdo, podem favorecer 

unicamente a passividade, a acomodação, a repetição - e não o 

pensamento, o senso crítico, o aprendizado interpares e a solução coletiva 

de problemas. Para enriquecer a experiência universitária as estruturas 

precisam ser mais flexíveis, colaborativas, acêntricas e alegres. Os 

laboratórios devem ser menos burocráticos e neles os estudantes deveriam 

desenvolver livremente as suas ideias; neles os estudantes deveriam 

trabalhar com facilidade, fazendo testes, desenvolvendo seus próprios 

insights, fomentando a criatividade e o empreendedorismo. Na 

universidade, o estudante deveria experimentar novos conhecimentos, 
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novas relações afetivas, novas metodologias, novos modelos de gestão, 

novas formas de compreender e de organizar o mundo.   

15. Muitas dessas mudanças não são fáceis de serem efetivadas. No geral 

resistimos à transformação porque somos seres de hábito. Isso significa 

que, para as modificações desejadas se efetivarem, é preciso boa dose de 

esforço. Além de alguns professores, muitos estudantes podem resistir: mas 

é preciso engajá-los e comunicar a todos os ganhos e os resultados das 

inovações.  

16. É preciso reconhecer, em resumo, que a relação humana com o 

conhecimento passa por uma construção significativa que envolve um 

processo complexo. Aí, cabe ao professor, tal como um dia o fez Sócrates e 

tantos outros mestres da cultura, não apenas transmitir verdades, mas 

despertar nos estudantes o desejo de conhecer a verdade e buscá-la por si 

mesmo. 

 

3 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

17. O uso da proposta de competências na educação tem causado muitas 

discussões devido à origem e apropriação do termo: o mundo corporativo. 

Mas a partir desses debates, o conceito de competência tem sido 

desenvolvido e aplicado no contexto educacional, coletando, aos poucos, 

muitas influências derivadas da recepção crítica com diferentes vieses. Isso 

gerou uma diversidade de posições, provavelmente advindas da 

diversidade de contextos de recepção. Consequentemente, chegou-se a 

uma diversidade de significados para o termo “competência” e não há, 

ainda, um conceito único estabelecido na literatura científica sobre o 

assunto (SACRISTÁN, 2011, p. 37).  

18. Quando a proposta de competências é utilizada, contudo, com o intuito de 

“entender e desenvolver o currículo, dirigir o ensino, organizar a 

aprendizagem dos estudantes e balizar a avaliação” (SACRISTAN, 2011, p. 

13), cumpre-se o papel central da educação. Organiza-se, pois, o processo 

de ensino e aprendizagem de modo a favorecer que o estudante utilize um 

conjunto diversificado e coordenado de recursos na tomada de ações 
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pertinentes para o sucesso no tratamento de uma situação complexa 

(JONNAERT et al., 2010). 

19. Nessa perspectiva, iniciamos nossos estudos em 2001 (VOSGERAU, 

2005), quando a partir da análise dos documentos e materiais didáticos 

oferecidos aos alunos de uma disciplina de um curso de formação de 

professores resgatamos o modelo de competências, capacidades, 

habilidades e saberes (LASNIER, 2000) previsto e desenvolvido no curso 

para que pudéssemos avaliar formativamente as necessidades de 

adaptações e melhorias para uma nova oferta. A partir dessa experiência, 

elaboramos uma proposta de formação de professores para a concepção 

pedagógica de cursos de pós-graduação (VOSGERAU; ELEUTÉRIO, 

2005), na qual, por meio de questões propostas aos professores, o modelo 

pedagógico do curso seria construído (Figura 1). 

Figura 1 - Modelo conceitual da abordagem de competências 

 

 

Fonte: Vosgerau e Eleutério (2005, p. 7). 

20. Neste texto, apresentamos uma nova sistematização da proposta elaborada 

por Vosgerau e Eleutério (2005), que surgiu a partir da análise da 

proposição de outros autores, como Jonnaert, Ettayebi e Defise (2010), que 

enunciam a capacidade, mas tratando-a como competência de menor 

complexidade, e Perrenoud (1999), que reforça essa ideia enfatizando a 

recursividade que pode estar presente nas competências, comparando-as 

às “bonecas russas”. 
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21. Também considera-se nesta reformulação da proposta de aprendizagem 

para a aplicação do modelo de competência o conceito de competência 

presente no Projeto Pedagógico Institucional da PUCPR e que foi 

apropriado nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Além disso, para auxiliar 

na identificação das habilidades e saberes que comporão a competência, 

buscamos auxílio na proposta da taxonomia para aprendizagem, ensino e 

avaliação proposta por Anderson et al. (2001), visto que ela nos fornece 

elementos que podem auxiliar na identificação das estratégias e atividades 

que podemos realizar para o desenvolvimento das competências 

identificadas. 

22. A PUCPR utilizou, em seu Projeto Pedagógico Institucional, um conceito de 

competências que foi integrado nos Projetos Pedagógicos de Curso: 

“competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes” 

para a atuação em situações complexas. Por habilidade compreende-se um 

saber-fazer simples, que integra os conhecimentos declarados e que pode 

ser de natureza cognitiva, afetiva, psicomotora ou social (LASNIER, 2000). 

Ensinar por competências significa que o foco central do processo de 

ensino e aprendizagem não é a transmissão de conteúdos, mas o 

enfrentamento de problemas da vida real que, em si mesma, é fonte de 

problemas complexos que oferecem as melhores e mais importantes 

chances de geração e desenvolvimento de conhecimento.  

23. Em outras palavras, por competência entende-se um saber-agir complexo 

resultante da integração, da mobilização e do agenciamento de um conjunto 

de capacidades e de habilidades (podendo ser de ordem cognitiva, afetiva, 

psicomotora ou social) e de conhecimentos (conhecimentos declarativos) 

utilizados de forma eficaz, em situações similares (LASNIER, 2000). De 

forma similar, Le Boterf (2006) considera que uma competência consiste em 

saber mobilizar uma série de recursos pessoais que “são múltiplos e 

diversos: conhecimentos, saber-fazer, capacidades cognitivas, recursos 

emocionais, competências comportamentais...” 

24. A competência é demonstrada por uma pessoa em situação, dentro de um 

contexto determinado, utilizando um conjunto diversificado, mas 

coordenado de recursos. A demonstração da competência repousa sobre a 

escolha, a mobilização e a organização destes recursos e sobre ações 
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pertinentes para o sucesso no tratamento de uma situação (JONNAERT et 

al., 2004). Portanto, o saber-fazer pode ser, em si, uma competência 

quando demanda a articulação complexa de recursos.  Há, portanto, uma 

recursividade no conceito das competências lembrando “bonecas russas” 

(PERRENOUD, 1999, p. 25). 

25. Partindo destas definições, é possível identificar como a disciplina poderia 

contribuir para o desenvolvimento das competências esperadas do egresso 

do curso. Propõe-se que seja respondida a seguinte questão: como se 

espera que o estudante vá utilizar as aprendizagens realizadas na 

disciplina? Utilizando como exemplo a disciplina denominada Orientação de 

Trabalho de Conclusão de Curso, esta questão poderia ser respondida da 

seguinte forma:  

 

“Na realização de uma pesquisa científica, na área de atuação profissional 

proporcionada pelo Curso de Graduação em processo de conclusão”. 

 

Observam-se, na Figura 2, três elementos na resposta fornecida. 

Figura 2 – Utilização das aprendizagens realizadas na disciplina 

 

26. O elemento número (1) da resposta corresponde à situação de aplicação da 

aprendizagem. Portanto há que se ter clareza do contexto ou situação em 

que se pode evidenciar o desenvolvimento efetivo da competência, ou seja 

a Lógica da Ação em Situação (Atuacionista). O contexto corresponde à 

condição de aplicabilidade da competência, ou seja, se a disciplina de 
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Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso pertencer ao Curso de 

Biologia, espera-se que a pesquisa científica realizada demonstre as 

aprendizagens realizadas relacionadas ao Curso de Biologia. A 

apresentação de uma pesquisa cujo tema seja de Matemática não 

demonstraria as especificações da aplicabilidade da pesquisa em Biologia, 

objeto de estudo do estudante na Graduação. Contudo, espera-se que o 

estudante entenda que em outras áreas as competências relativas à 

pesquisa podem ser comuns, apesar de ser necessário distinguir as 

especificidades.  

27. Além do contexto, a competência explicita globalmente os conhecimentos 

necessários, ou o “conjunto de recursos” mobilizados. Este conjunto de 

recursos corresponde à Lógica Curricular necessária à aprendizagem 

definida, identificada como (2) no exemplo apresentado. Poderiam-se 

relacionar diversos temas de estudo necessários à aprendizagem sobre 

“Pesquisa científica”, tais como: definição de pesquisa científica; etapas 

para concepção e realização de um projeto de pesquisa; etc . 

28. Como último dos elementos (3) tem-se a  Lógica de Aprendizagem, ou seja, 

o que se espera que efetivamente o estudante faça ou aprenda. No 

exemplo apresentado espera-se que ele realize de fato uma pesquisa. 

Apenas a descrição, análise ou observação de uma pesquisa realizada por 

outro pesquisador não permitirá desenvolver a competência. 

29. Tem-se então três elementos essenciais que se articulam entre si para a 

composição da competência, a qual determinará as estratégias de ensino, 

aprendizagem e avaliação selecionadas e/ou criadas pelo professor (Figura 

3).  
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Figura 3 - Lógicas que se articulam na elaboração da competência 

 

 

30. A partir dos elementos descritos chega-se, então, à definição da 

competência que o estudante desenvolva ao concluir a disciplina de 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso: “Realizar uma pesquisa 

científica, na área de atuação profissional proporcionada pelo Curso de 

Graduação em processo de conclusão”. 

31. As competências e habilidades de uma disciplina ou curso não precisam 

surgir, necessariamente, dos temas de estudo, podendo ser feito o caminho 

contrário. Pode-se pensar diretamente em termos de competências ou 

habilidades: o que se espera que os estudantes sejam capazes de fazer ao 

final dessa disciplina?  

32. Nesse ponto é importante chamar a atenção para a grande diferença entre 

competências e habilidades e os objetivos de ensino. Diferente da 

competência ou habilidade, um objetivo de ensino sempre está relacionado 

ao planejamento do professor. Por exemplo, pode-se dizer que “ensinar o 

estudante a desenhar fluxogramas de engenharia” é um objetivo de ensino, 

mas não é uma habilidade. A habilidade, isto é, o saber-fazer, neste caso, 

seria: “Desenhar fluxogramas de engenharia”, tratando-se de um objetivo de 

aprendizagem. 
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4 A IDENTIFICAÇÃO DOS TEMAS DE ESTUDO E AS HABILIDADES QUE 

A ELES SE RELACIONAM 

33. Na competência enunciada como exemplo “Realizar uma pesquisa 

científica, na área de atuação profissional proporcionada pelo Curso de 

Graduação em processo de conclusão” o elemento central da lógica 

curricular é “Pesquisa Científica”.  Mas quais seriam então os temas de 

estudos (saberes) relacionados à “Pesquisa Científica” necessários para 

que ao final o estudante consiga expressar a competência definida? (Figura 

4). 

Figura 4 - Questão que permite refletir sobre os saberes necessários ao desenvolvimento 
da competência 

 

 

34. Ao responder esta questão é necessária uma reflexão profunda sobre todos 

os conhecimentos necessários para o desenvolvimento da competência, 

sejam estes saberes decorrentes das atividades a serem desenvolvidas na 

disciplina ou não. Pode-se dizer que a resposta a esta questão é um 

mapeamento que o professor faz para oferecer ao estudante instrumentos 

para que possa ter consciência de conhecimentos que já poderia ou deveria 

ter construído ao longo do curso, e que serão base para os novos 

conhecimentos, e os novos conhecimentos que serão construídos durante a 

realização da disciplina. No Quadro 1 relacionam-se os temas de estudo 

identificados como necessários para o desenvolvimento da competência 

descrita. 
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Quadro 1 – Resposta à questão: quais os saberes necessários para o exercício da 
competência? 

Competência: Realizar uma pesquisa científica, na área de atuação profissional 
proporcionada pelo Curso de Graduação em processo de conclusão. 

Temas de Estudo CP/AD 

O que é uma pesquisa científica  AD 

Etapas para concepção e realização de uma pesquisa científica AD 

Estrutura de um pré-projeto de pesquisa AD 

Definição de um problema de pesquisa AD 

Criação de hipóteses de trabalho AD 

Constituição de uma revisão de literatura AD 

Delimitação da pesquisa AD 

Tipos de textos acadêmicos CP 

Estrutura de um projeto de pesquisa AD 

Constituição de um Referencial Teórico AD 

Abordagens de Pesquisa AD 

Tipos de Pesquisa AD 

Técnicas de Coleta de Dados AD 

Técnicas para análise de dados AD 

Estrutura do Relatório Final de Pesquisa AD 

Estrutura de resumo AD 

Funções de Edição de Texto CP 

Critérios para aplicação da normas da ABNT definidos pela instituição CP 

Construção Textual (coerência, coesão, gramática, ortografia) CP 

Técnicas para apresentação de um trabalho científico AD 

 
Legenda: CP – Conhecimento Prévio / AD – À Adquirir na disciplina 

 

 

35. Na segunda coluna do quadro (CP/AD) classificam-se os temas de estudo 

em Conhecimento Prévio – CP, e aqueles que serão adquiridos durante a 

realização da disciplina – AD. Esta classificação é feita, pois diversas 

estratégias que se fundamentam na aprendizagem ativa utilizam estes 

conhecimentos mapeados para a elaboração de instrumentos diagnósticos 

de aprendizagem e também para elaboração e disponibilização de material 

complementar para que as dificuldades com conhecimentos prévios não 

sejam ruídos da aprendizagem. 

36. Além da definição dos saberes, é necessário que se definam quais as 

ações esperadas para que a competência possa ser construída, isto é, as 

habilidades a serem desenvolvidas. Propõe-se então a questão 3: Quais as 

habilidades necessárias para o exercício desta competência? (Figura 5). 
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Figura 5 - Habilidades necessárias para o exercício da competência 

 

37. Para definir as habilidades pode-se usar como estratégia identificar o tipo 

de conhecimento e a dimensão cognitiva a serem desenvolvidos. A 

taxonomia definida por Anderson et al. (2001) auxilia a definição da lógica 

de aprendizagem para cada um dos temas de estudo. Segundo Anderson et 

al. (2001) a classificação dos conhecimentos auxilia: a escolha de 

estratégias de ensino mais adequadas ao conteúdo trabalhado; a sugestão 

de estratégias de aprendizagem para o estudante; a identificação de 

conhecimentos que já foram desenvolvidos em disciplinas trabalhadas 

anteriormente; a identificação de conteúdos que possam depender de 

outros ainda não desenvolvidos.  

35. A taxonomia proposta por Anderson et al. (2001) considera duas 

dimensões(Quadro 2):  

a) a dimensão dos conhecimentos – os saberes necessários (lógica curricular) 

para o desenvolvimento da competência; 

b) a dimensão do processo cognitivo – a finalidade de aplicação do saber 

(lógica atuacionista). 

36. Os objetivos de aprendizagem (competências e habilidades) são inseridos 

nas células formadas pela intersecção das dimensões. 
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Quadro 2 - Taxonomia para aprendizagem, ensino e avaliação proposta Anderson et al. (2001) 

 

37. Os conhecimentos do tipo factual (Quadro 3) correspondem aos elementos 

básicos que os estudantes devem conhecer para que possam se familiarizar 

com a área de conhecimento ou resolver problemas nesta área. Podem ser de 

dois tipos:  

 conhecimento da terminologia de uma determinada área, por 

exemplo siglas, terminologias e vocabulário técnico de uma 

determinada área; 

  conhecimento de detalhes e elementos específicos, por exemplo 

especificações e características de uma terminologia.  
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Quadro 3 - Conhecimentos do tipo factual 

  

38. Os conhecimentos do tipo Conceitual (Quadro 4) correspondem à 

compreensão das inter-relações estabelecidas entre os elementos básicos 

de conhecimentos que precisam estar em conjunto para que possam ter um 

significado. Estes conhecimentos se classificam em três subtipos: 

 conhecimento das classificações e categorias – elementos que 

permitem ser agrupados em classificações e categorias, por exemplo 

os tipos de pesquisa, as abordagens de pesquisa, as taxonomias 

utilizadas em biologia, taxonomias utilizadas em educação, etc.; 

 conhecimento de princípios e generalizações – elementos que 

permitem a generalização de conceitos; 

 conhecimento de teorias, modelos e estruturas – elementos que são 

definidos por teorias já consolidadas, modelos ou estruturas pré-

definidas. 
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Quadro 4 - Conhecimentos do tipo conceitual 

 

39. Os conhecimentos do tipo procedimental (Quadro 5) explicitam passos para 

a realização de algum processo, métodos ou ainda critérios para a seleção 

de um método ou processo. Classificam-se em:  

 conhecimento de habilidades específicas ou algoritmos – habilidades 

que a prática nos permite a apropriação do conhecimento, por exemplo 

a utilização de um software de edição de texto ou algoritmos para 

realização de algum tipo de cálculo; 

 conhecimento de técnicas e métodos específicos – conhecimento sobre 

os processos de realização de alguma atividade; 

 conhecimento de critérios para determinar quanto utilizar os 

procedimentos apropriados – conhecimentos que permitem fazer a 

seleção de material específico ou aplicar algum procedimento. 
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Quadro 5 - Conhecimentos do tipo procedimental 

 

40. Os conhecimentos do tipo metacognitivos (Quadro 6) se referem ao 

conhecimento sobre si mesmo e as possibilidades que o estudante 

desenvolve para aprender a aprender, ou seja, para se tornar autônomo na 

construção do conhecimento. Classificam-se em três subtipos: 

 estratégias de conhecimento: conseguir identificar as estratégias de 

aprendizagem e estudo necessárias quando está frente a um material 

de autoaprendizagem, por exemplo, a utilização de manuais para 

aprendizagem sobre a utilização de uma tecnologia ou um novo 

processo; 

 conhecimento sobre tarefas cognitivas, incluindo a apropriação 

contextual e conhecimento condicional: ser capaz de elaborar e 

reconhecer as melhores estratégias para a realização de tarefas. Por 

exemplo, quando utilizar uma planilha Excel é mais adequado do que 

utilizar o editor de texto; 

 conhecimento de si mesmo: conhecimento de seus limites e 

possibilidades, do valor da utilidade de uma tarefa ou uma nova 

aprendizagem. 
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Quadro 6 - Conhecimentos do tipo metacognitivo 

 

41. A Figura 6 ilustra uma possível classificação dos conhecimentos. Utiliza-se 

o termo “possível”, pois seria possível dizer que para um estudante no 

último ano do curso de graduação os elementos necessários para a 

“Construção Textual (coerência, coesão, gramática e ortografia) poderiam 

ser Conhecimentos do tipo factual. Contudo, pode ser que esta não seja 

uma realidade para todos os estudantes, portanto é importante que o 

professor ao planejar o seu ensino procure definir todos os conhecimentos 

diretamente associados à nova aprendizagem, para que possa orientar os 

estudantes a buscarem os conhecimentos necessários e que, por algum 

motivo, não puderam ser desenvolvidos anteriormente. 
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Figura 6 - Exemplo da classificação dos conhecimentos 

 

42. Após ter os conhecimentos classificados, retorna-se às habilidades que os 

estudantes devem desenvolver a partir deles. Utilizando a taxonomia de 

Anderson et al. (2001) as habilidades são identificadas a partir da análise 

da dimensão do processo cognitivo que deve ser desenvolvida e torno 

daquele conhecimento (Quadro 7).   

Quadro 7 - Dimensões do Processo Cognitivo 
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43.  A Lembrança consiste em reconhecer e recordar informações 

importantes da memória de longa duração. Conforme ilustra o Quadro 8, 

o processo cognitivo denominado lembrança pode envolver dois 

processos: o de reconhecimento ou identificação e o processo de 

lembrança como resgate de uma informação. 

Quadro 8 – Dimensão do Processo Cognitivo: lembrança 

Processo 
Nomes 

Alternativos 
Explicação / 

Exemplo de habilidades a serem desenvolvidas 

Reconhecimento Identificação 

Localizar o conhecimento na memória de longa 
duração que é compatível com o material 
apresentado: 

Reconhecer datas históricas a partir de imagens e 
fatos marcantes. 

Lembrança Resgate 

Resgatar um conhecimento relevante da memória de 
longa duração: 

Resgatar as regras de ortografia; 
Recordar as regras de acentuação; 
Relembrar as regras de pontuação. 

 

44. A dimensão da Compreensão corresponde à atribuição de um significado 

para as mensagens instrucionais, sejam elas, orais, escritas ou gráficas. A 

compreensão pode ser expressa pela interpretação, exemplificação, 

classificação, sumarização, realização de inferências, comparação e 

explicação (Quadro 9). 

Quadro 9 - Dimensão do Processo Cognitivo: compreensão 

Processo 
Nomes 

Alternativos 
Explicação / 

Exemplo de habilidades a serem desenvolvidas 

Interpretação 

Esclarecimento 
Paráfrase 
Representação 
Tradução 

Mudando de uma forma de representação a outra: 
Converter o enunciado de um problema em uma 

equação de álgebra; 
Desenhar um diagrama do aparelho digestivo; 
Parafrasear o discurso de posse do segundo mandado 

do Presidente da República; 
Parafrasear textos do referencial teórico. 

Exemplificação 
Ilustração 
“Instanciamento” 

Encontrar um exemplo específico ou uma ilustração de 
um conceito ou princípio: 

Desenhar um paralelogramo; 
Citar um mamífero que vive em nossa região; 
Encontrar um exemplo de texto de opinião. 

Classificação 
Categorização 
Subordinação 

Determinar que algo pertence a apenas uma categoria: 
Separar números pares de impares. 
Listar os tipos de notícias encontradas em um jornal. 
Agrupar animais nativos em suas devidas espécies. 
Categorizar as ideias dos autores apresentados no 
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referencial  teórico. 

Sumarização 
Elaboração de 

Resumo 
Generalização 

Resumir um tema geral ou os pontos principais: 
Dar um título para uma passagem curta. 
Resumir a pesquisa. 

Realização de 
Inferências 

Conclusão 
Extrapolação 
Interpolação 
Predição 

Esboçar uma conclusão lógica da informação 
apresentada: 

Ler um trecho de um diálogo entre dois personagens e 
tirar conclusões sobre o seu relacionamento 
passado. 

Descobrir o significado de um termo desconhecido a  
partir do contexto. 

Inferir os resultados dados recolhidos. 

Comparação 

Identificação de 
Contrastes 

Mapeamento 
Correlação 

Detectar correspondências entre duas ideias, objetos: 
Explicar de que modo o coração se assemelha a uma 

bomba; 
Escrever sobre uma experiência que você teve 

semelhante às dos bandeirantes; 
Estabelecer correspondência e divergências entre os 

autores citados no referencial teórico. 

Explicação 
Construção de 

modelos 

Construir um modelo de causa e efeitos: 
Desenhar um diagrama para explicar como a pressão do 

ar afeta o clima; 
Apresentar detalhes que justificam por que houve a 

independência do Brasil; 
Descrever o que afeta o orçamento doméstico de uma 

família; 
Explicar a relação entre os resultados encontrados na 

análise e a discussão apresentada no referencial  
teórico. 

 

45. A dimensão da Aplicação corresponde à execução ou utilização de um 

procedimento em uma determinada situação. Pode ser identificada na 

execução ou implantação de um processo ou procedimento (Quadro 10). 

Quadro 10 - Dimensão do Processo Cognitivo: aplicação 

Processo 
Nomes 

Alternativos 
Explicação / 

Exemplo de habilidades a serem desenvolvidas 

Execução Aplicação 
Aplicar um procedimento em uma tarefa familiar:  
Aplicar a regra de 3 para calcular porcentagem; 
Editar um texto. 

Implantação Uso 
Aplicar um procedimento para uma tarefa não 

familiar: 
Determinar a aplicação cotidiana da regra de 3. 
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46. A dimensão de Análise corresponde a particionar o material e determinar 

como as partes se relacionam entre si, com a estrutura completa ou com o 

que é proposto. A diferenciação, organização e atribuição são processos 

inerentes da análise (Quadro 11). 

Quadro 11 - Dimensão do Processo Cognitivo: análise 

Processo 
Nomes 

Alternativos 

Explicação / 
Exemplo de habilidades a serem 

desenvolvidas 

Diferenciação 

Discriminação 
Distinção 
Extração de 

focos 
principais 

Seleção 

Distinguir partes relevantes de partes 
irrelevantes, partes importantes de partes 
menos importantes do material 
apresentado:  

Distinguir informações relevantes em um 
problema de matemática. 

Organização 

Encontro de  
coerência 

Integração 
Delineamento 
Estruturação 

Determinar como os elementos se encaixam ou 
funcionam dentro de uma estrutura: 

Estruturar as evidências históricas que levaram a 
2ª. Guerra mundial; 

Delinear a metodologia da pesquisa. 

Atribuição Desconstrução 

Identificar pontos de vista, vieses, valores, ou 
intenções subentendidas no material 
apresentado: 

Determinar as perspectivas políticas 
apresentadas em um texto; 

Identificar a teoria de aprendizagem 
predominante na estratégia escolhida pelo 
professor. 

 

47. A dimensão da Avaliação corresponde à emissão de julgamentos baseada 

em critérios e padrões. Pode ocorrer a partir dos processos de verificação e 

crítica (Quadro 12). 

Quadro 12 - Dimensão do Processo Cognitivo: avaliação 

Processo 
Nomes 

Alternativos 
Explicação / 

Exemplo de habilidades a serem desenvolvidas 

Verificação 

Coordenação 
Detecção 
Monitoramento 
Testagem 

Detectar inconsistências ou falácias em processos 
ou produtos;  

Determinar quando um processo ou produto tem 
consistência interna;  

Determinar a efetividade de um procedimento que 
está sendo implementado; 

Verificar se a conclusão da pesquisa é coerente 
com os dados levantados. 
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Crítica Julgamento 

Determinar inconsistências entre um produto e 
critérios externos; 

Determinar quando um produto tem consistência 
externa;  

Detectar a propriedade na aplicação de um 
procedimento em um determinado problema; 

Jugar entre dois métodos, qual resolve melhor o 
problema. 

 

48. A dimensão da Criação corresponde ao processo cognitivo mais complexo 

e corresponde à geração de hipóteses, planejamento de ações ou tarefas e 

à produção de algo que expressa o desenvolvimento da competência 

esperada (Quadro 13). 

Quadro 13 - Dimensão do Processo Cognitivo: criação 

Processo 
Nomes 

Alternativos 

Explicação / 
Exemplo de habilidades a serem 

desenvolvidas 

Geração 
Geração de 

Hipóteses 

Trazer hipóteses alternativas baseadas em 
critérios: 

Gerar hipóteses após a observação de um 
fenômeno. 

Planejamento Projeção 
Conceber um procedimento para completar 

uma tarefa: 
Planejar as etapas de realização da pesquisa. 

Produção Construção 
Inventar ou conceber um produto: 
Produzir o relatório final da pesquisa. 

 

49. Então, a partir da análise dos temas de estudo e seleção da dimensão do 

processo cognitivo que se espera ser desenvolvido podem-se descrever as 

habilidades a serem desenvolvidas na disciplina, respondendo à questão 

apresentada na Figura 7. 
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Figura 7 - Exemplos de habilidades a serem desenvolvidas para a construção da competência 

 

 

50. A partir das habilidades são descritas as estratégias de ensino e 

aprendizagem compatíveis com o seu desenvolvimento. Habilidades e 

competências são desenvolvidas em ação, e não em transmissão. 

Portanto, as metodologias de aprendizagem ativa são imprescindíveis para 

o sucesso do processo de ensino por competências. 

51. Na construção dos programas das disciplinas, não é necessária 

preocupação rigorosa com a distinção entre competências e habilidades. O 

que mais importa, por se estar trabalhando com educação superior, é 

atentar para privilegiar habilidades e competências situadas nos níveis 

mais elevados de complexidade da dimensão cognitiva (aplicação, análise, 

síntese, criação). Lembrando-se da metáfora das bonecas russas, para que 

não se tenha uma lista muito grande de competências em cada disciplina, 

segue uma sugestão: Após formular uma competência/habilidade, 

pergunte: para quê? Se sua resposta levar a uma competência/habilidade 

com maior nível de complexidade, mas que ainda cabe na sua disciplina, 

mantenha a versão mais complexa em lugar da mais simples. 
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52. Seguem algumas orientações para auxiliar a redação das 

competências/habilidades: 

a) redigí-las de forma que qualquer outro professor da sua área de 

conhecimento possa compreender exatamente seu significado e 

elaborar um plano de ensino compatível; 

b) redigí-las de forma que permitam a sua avaliação por meio de provas ou 

outros instrumentos; 

c) iniciar utilizando um único verbo no infinitivo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

53. As exigências de formação dos egressos do ensino superior em termos de 

desenvolvimento de competências não permitem mais a predominância de 

uma abordagem de ensino fundamentada unicamente na aula expositiva 

baseada na transmissão de conteúdos. Sendo assim, a abordagem de 

ensino e aprendizagem precisa estar alinhada aos objetivos de 

aprendizagem, o que significa aplicar metodologias centradas no 

estudante, caracterizadas por serem ativas. 

54. Este texto foi escrito com intuito de facilitar a compreensão da elaboração 

da proposta de competências dentro dos planos de ensino. Contudo, não 

se trata de um guia de automatização da criação de habilidades e 

competências, mas sim um instrumento de reflexão sobre os objetivos de 

aprendizagem, que são a finalidade das disciplinas. 
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