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RESUMO 
 

Esta pesquisa analisa as competências que se desenvolvem na prática 

pedagógica do trabalho docente, tendo como referência as transformações 

ocorridas na escola pública e que atualmente conferem às professoras e aos 

professores o papel de mediador entre o aluno e o conhecimento. Nesse 

contexto, buscamos compreender os significados da formação, das competências 

e dos saberes docentes no cotidiano educacional. Embora as considerações 

sobre as competências e sua utilização estejam presentes nas discussões entre 

os docentes, o termo demanda várias interpretações e por isso ainda causa muita 

polêmica, principalmente sobre o modo como essas competências são 

desenvolvidas na prática pedagógica. Por isso, analisamos as competências em 

suas várias dimensões – técnica, estética, ética e política –, assim como 

procuramos apontar a importância da formação humana no espaço escolar. 

Realizamos também uma análise sobre as tendências pedagógicas que 

influenciaram e que ainda influenciam a escola brasileira. Dessa forma, podemos 

afirmar que a educação é fruto das interações humanas, seja no universo escolar, 

seja nas demandas da sociedade. Contudo, embora a legislação considere a 

formação da pessoa como um dos pilares educacionais, a prática escolar revela 

que a atuação do docente está pautada em uma política de resultados, voltada 

para ações racionalmente pensadas e planejadas, cujo fim é essencialmente o 

econômico, quando não é só esse o seu papel. Entendemos que a escola não 

pode se restringir às necessidades do mercado de trabalho – sem dúvida alguma 

primordial para a sobrevivência do homem. Ela deve alçar outros vôos também 

em direção ao belo, ao estético, ao ético e ao político. 

 

Palavras-chave: competências, formação docente, saberes docentes, trajetória 
profissional. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

 

ABSTRACT 
 

This study analyzes the competences developed by teachers throughout their 

pedagogical practice, considering that public schools have undergone 

transformations which led teachers to perform a new role as mediators between 

students and knowledge. Within this context, we sought to understand the 

meaning of teachers’ education, of teaching competences and of teachers’ 

knowledge present in their day-to-day educational practice. Though these 

competences and their application are discussed by teachers, the subject is open 

to several interpretations, and, as a result, it is controversial; particularly in respect 

to how these competences are developed within their pedagogical practice. Thus, 

we have not only analyzed these competences from technical, aesthetic, ethical 

and political dimensions, but also have pointed out the importance of human 

development in the school environment. Moreover, we have analyzed the 

pedagogical tendencies which have influenced and influence the Brazilian school 

system. This way, we can argue that education is the result of human interactions, 

either at school, or in society. But, though the legislation deems people’s 

development as one of the pillars of education, the pedagogical practice reveals 

that teachers’ performance is based on a policy of results, oriented to rationally 

firm and well-defined actions, the end of which is essentially economic; however, 

its role goes far beyond. As we understand, the school system can not be limited 

to the demands of the labor market, since, without a doubt, it is essential to men’s 

survival, but it must head towards that which is beautiful, aesthetic, ethical and 

political. 

 
Keywords: competences, teachers’ development, teachers’ knowledge, 
professional career 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

SUMÁRIO 
 
  
 
 
Introdução.......................................................................................................... 

 
 
01 

 
Capítulo I 
O tempo e os discursos da competência........................................................ 

 
 
09 

   
 1.1 As noções de competência pelas contribuições de Dolz: aspectos   

históricos.................................................................................................. 
 
10 

 1.2 Breves considerações acerca das concepções educacionais no  
Brasil, final do século XX......................................................................... 

 
12 

 1.3 A competência na contemporaneidade................................................... 17 
 1.4 O discurso da competência no espaço escolar....................................... 21 
 1.5 As dimensões técnica, política e estética, entranhadas na     

      dimensão ética........................................................................................ 
 
27 

   

Capítulo II 
Competências, formação e saberes docentes................................................ 

 
 
33 

   
 2.1 A formação docente e as competências diante dos desafios atuais…… 34 
 2.2 Formação docente e prática reflexiva..................................................... 42 
 2.3 Competências e profissionalização docente........................................... 46 
 2.4 Os saberes docentes e a trajetória profissional...................................... 51 
   

Capítulo III 
A articulação entre formação humana e trabalho docente competente...... 

 
 
59 

   
 3.1 A formação humana................................................................................ 62 
 3.2 Formação e trabalho docente.................................................................. 67 
 3.3 As tendências pedagógicas e suas concepções de homem................... 69 
   
Considerações finais......................................................................................... 75 
   
Referências bibliográficas................................................................................ 80 

 



 1 
 
 

 
INTRODUÇÃO 

  

 

O que está em questão não é o que 
fazemos, o que nós deveríamos fazer, 
mas o que, ultrapassando nosso querer 
e fazer, nos sobrevém, ou nos acontece. 

     Hans-Georg Gadamer  

 

 

Nas últimas décadas, as várias reformas educacionais, assim como 

inúmeras pesquisas acadêmicas, têm apontado para a necessidade da 

concepção de um novo perfil de professor, condizente com as demandas da 

chamada “era tecnológica” e, ao mesmo tempo, compatível com a universalização 

da Educação Básica.  

Como sabemos, são grandes os desafios educacionais no Brasil. Os 

graves problemas que a escola pública enfrenta têm sido amplamente discutidos 

e pesquisados, com vistas a promover melhorias na qualidade da educação. 

Muitas propostas buscam orientar novas atitudes, sugerindo práticas inovadoras 

que, por vezes, recaem sobre nós, professores e gestores da escola pública, 

como uma verdadeira  “avalanche de incertezas”.    

Assim sendo, a prática docente e a formação dos profissionais passam a 

ser contempladas por reformas educacionais que questionam o labor docente e 

propõem inovações. O discurso oficial e também o acadêmico enfocam a 

necessidade do desenvolvimento de novas competências por parte dos 

profissionais – especialmente os professores. Porém, se por um lado muitos 

professores tentam verdadeiramente desenvolver tais competências em suas 

práticas cotidianas, por outro, se deparam com obstáculos estruturais 

gigantescos, sendo obrigados a mobilizar grandes esforços para superá-los.  Mas 

nem sempre conseguem realizar o desejado, pois a realidade  atropela, muitas 

vezes, o querer e o fazer. 

Em nossa trajetória profissional, sempre organicamente ligada à educação, 

pudemos conhecer de forma aprofundada os anseios, as críticas, as dúvidas e as 
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propostas de profissionais da educação, bem como  as preocupações e as 

expectativas da categoria.  

Ao propor esta pesquisa, nosso objetivo foi o de contribuir para o 

desenvolvimento de uma reflexão sobre o significado das tão aclamadas 

competências docentes”  exigidas pela sociedade para o trabalho na escola 

pública atual. Pretendemos compreender como o professor articula as 

competências à sua experiência profissional e como as compreende em sua 

práxis, no seu “saber-ensinar”. Ao analisar as competências docentes, colocamos 

também em foco a formação humana, pois as “competências não são nada sem 

as pessoas” ( BOTERF, 2003, p.11). 

Além da questão das competências, consideramos fundamental a 

necessidade de abordar a formação docente, os saberes e a trajetória 

profissional, que muito têm a contribuir para a nossa reflexão.  

O fazer cotidiano, a vivência constante da (e)labor-ação e reflexão nos 

instigaram a buscar novas formas de atuação, porque o trabalho é para nós 

extremamente importante, significando a reconstrução contínua da nossa pessoa 

e do profissional, à medida em que nos relacionamos com os outros que nos 

acompanham, com os quais convivemos diariamente.  

Nessa perspectiva, nos formamos e também reconhecemos que trabalhar  

“não é somente fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa de si mesmo, 

consigo mesmo”(TARDIFa, 2005, p.56). E, também, que o labor de cada dia nos 

remete a uma apropriação e re-apropriação de novos sentidos e significados para 

nossa vida.  

Ao refletir sobre as competências, entendemos que a questão da qualidade 

do trabalho docente se torna presente, mas ela não será objeto desta 

investigação. “O conceito de qualidade é totalizante, abrangente, 

multidimensional. É social e historicamente determinado porque emerge em uma 

realidade específica de um contexto concreto. Portanto, uma análise crítica da 

qualidade deverá considerar todos esses aspectos, articulando aqueles de ordem 

técnica e pedagógica aos de caráter político-ideológico” (RIOS, 2002, p.64). 

Além disso, queremos explicitar que o nosso propósito não será uma 

abordagem das competências em sua dimensão puramente técnica, “pois que 
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esta reporta à realização de uma ação, a uma forma de fazer algo, está ligada à 

questão da habilidade”(RIOS, 2002, p.94). Por isso, traremos para a discussão 

também aquelas competências de caráter ético, estético e político.    

A abordagem preconizada nessa pesquisa apresenta como cerne principal 

a atuação docente, centralizando o estudo das competências no contexto da 

formação, dos saberes e da trajetória profissional. Nesse sentido, deslocamos o 

olhar técnico para um olhar voltado para o humano, e esse se assenta na idéia de 

que “ensinar é agir com outros seres humanos” (TARDIF, 2005a, p.13). Sendo 

assim, compreendemos que, ao ensinar, agimos com outras pessoas e por isso 

não basta somente incorporarmos técnicas de “como ensinar bem”, mas 

sabermos como incorporar a essas técnicas relações éticas no trato com quem 

estabelecemos diálogo.  

 Nesse sentido, buscaremos os discursos de competência que se 

aproximam do que aqui está posto, destacando a ação humana do docente no 

seu fazer profissional. Ao pensar dessa forma, traremos para essa discussão a 

formação docente como condição humana e o labor1 para a essência da própria 

vida (ARENDT, 2005). Além disso, fará parte dessa discussão o tema do desejo 

de ser e da existência, no sentido que lhe dá Ferreira(2003):        

          
O “desejo de ser”, que corresponde à busca da realização da vida como 
força motriz de cada um, é o ponto de partida de toda a trajetória 
humana, de cada ser que, vindo ao mundo, integra-se, desenvolve-se, 
torna-se sujeito e cidadão deste mundo, se esta “viagem rumo ao 
desconhecido” for possibilitada, permitida e facilitada por meio da 
educação. As respostas que elabora às provocações da própria 
existência” necessitam ser dadas a cada momento de sua vida até o 
momento em que esta se encerra, pois todo ser humano nasce 
condicionado e constrói sua liberdade na tentativa de superar seus 
próprios condicionamentos, num itinerário pessoal de auto-realização. 
(FERREIRA, 2003, p.17) 

 
Assim, ao nos depararmos com essa vontade de “ser”, que nos torna 

conscientes da nossa existência, da nossa cotidianidade, do nosso pensar e da 

nossa própria busca no mundo em que vivemos, nosso olhar vai ao encontro de 

docentes que por vezes estão desencantados e fragilizados pela alta 

                                                 
1 Arendt (2005: 15) destaca que o labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo 
humano, cujos crescimento espontâneo, metabolismo e eventual declínio tem a ver com as necessidades 
vitais introduzidas pelo labor no processo da vida. A condição do labor é a própria vida. 
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competitividade da vida moderna. E isso não somente é percebido por suas 

afirmações no dia-a-dia, mas também pelas pesquisas realizadas com 

professores da rede pública estadual. 

 Diante disso, percebemos que a precariedade do trabalho docente se 

traduz em vários aspectos: a questão salarial, a sobrecarga de trabalho/ensino e 

ao excesso de alunos nas turmas, só para citar alguns. Sabemos que essa 

problemática não é fato recente, mas ela se amplia cada vez mais, em virtude de 

novas e maiores necessidades criadas pela chamada “sociedade do 

conhecimento”, termo utilizado especialmente com o advento da globalização nos 

anos de 1990. Disso resultou  a crescente incorporação de ciência e tecnologia 

aos processos produtivos e sociais, configurando maior conhecimento e 

processos permanentes de educação continuada no mundo do trabalho. Ademais, 

convém relembrar a expressiva expansão do ensino a partir dos anos de 1970.   

As mudanças trazidas pelos novos ventos da tecnologia cada vez mais 

avançada provocaram a ampliação da informação com as chamadas “TICs” 

(Tecnologias da Informação e Comunicação). O evento da globalização se 

evidencia cada vez mais no cotidiano escolar e o trabalho não se limita mais à 

mera transformação instrumental da matéria, mas prioriza a ação sobre o humano 

e com o humano.  

As conseqüências desse processo de globalização e das mudanças 

ocorridas no mundo do trabalho se evidenciam nas novas exigências para a 

escola e para os docentes, exigências que, em geral, desconsideram a trajetória 

profissional e pessoal do professor – fator essencial para o sucesso ou o fracasso 

da escola.  

A exigência de uma escola de qualidade para uma vida melhor passa a ser 

rediscutida, porém os velhos problemas permanecem.  

Nessa perspectiva, faremos uma travessia pelo conceito de competência, 

estabelecendo contato com alguns autores. Dentre eles, destacaremos Philippe 

Perrenoud, para quem, no mundo contemporâneo, “a noção de competência 

designará uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para 

enfrentar um tipo de situação” (PERRENOUD, 2000, p.15). 
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Além de Perrenoud, caminharemos com Rios que, a nosso ver, amplia o 

conceito de competência e o complementa com outras dimensões, como a ética, 

a estética e a política, e o apresenta como sendo “uma totalidade que abriga em 

seu interior uma pluralidade de propriedades, um conjunto de qualidades de 

caráter positivo, fundadas no bem comum, na realização dos direitos do coletivo 

de uma sociedade” (RIOS, 2002, p.93).  

Tanto Perrenoud como Rios trazem idéias que ao mesmo tempo se 

contrapõem, se sobrepõem e se complementam, mostrando, dessa forma, uma 

dimensão paradoxal própria da existência humana. Faremos então um diálogo 

com eles, relacionado ao tema central deste trabalho.   

Recorreremos também a Maurice Tardif (2005a) na discussão dos saberes 

construídos pelos professores ao longo de sua trajetória escolar, para podermos 

compreender melhor como o professor vai construindo sua noção de 

competência, tanto na ação quanto no pensamento do docente.  

Sendo a educação uma atividade fundada numa complexa alteridade, o 

trabalho do professor está voltado para um “face-a-face com um outro coletivo” 

(TARDIF, 2005a, p.177), no qual o saber-ensinar está na ênfasena ênfase e nas 

interações com o outro, que é o elemento mais importante da ação. “Na realidade, 

os fundamentos do ensino são, a um só tempo, existenciais, sociais e 

pragmáticos” (TARDIF, 2005a, p103).   

Destacamos que o nosso propósito não é o de nos contrapormos ao 

apresentado pelos autores, mas fazer uma reflexão sobre como essas 

competências tão enfatizadas na atualidade se materializam no trabalho dos 

professores e na sua formação profissional e humana, e que nelas estão, 

implícitas  e explícitas, ao mesmo tempo, as dimensões éticas e políticas (RIOS, 

2000), e “o trabalho sobre e com o outro” (TARDIF, 2005a) tão necessários nas 

relações humanas. 

Diante do quadro exposto, na construção desse trabalho, levaremos em 

conta, tacitamente, nossa vivência escolar como educadora, apoiando-nos na 

pesquisa teórica dos conceitos de competência, formação e saberes docentes. 

Trata-se de um estudo que pretende muito modestamente utilizar-se dos 
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conhecimentos acerca desses conceitos para compreender a complexidade 

intrínseca de ser professor frente ao atual sistema educacional vigente em nosso 

país.  

Sendo o caminho trilhado pelos docentes da rede pública estadual, que 

considero árduo e desumanizador, surgem as seguintes questões: é possível 

articular a formação humana ao trabalho docente competente? A esse trabalho  é 

possível articular também os saberes docentes construídos no percurso?  

Para procurar elucidar essas questões, os objetivos que darão movimento 

a esse trabalho, desenvolvendo as questões postas, consistem na reflexão sobre 

os conceitos de competência, formação humana e saberes docentes, articulando-

os, à medida que  faremos  uma re-visita crítica sobre eles. Isso nos levará, já 

como outro objetivo, a dar sinalizações e finalizações ao que se vela e se desvela 

no trabalho docente competente, ofício fundamental do processo educativo. Eles, 

portanto, ganharão forma à medida que articulam as questões e, por 

conseqüência, essas nos guiarão no percurso.  

Além destes objetivos apontados acima, buscaremos compreender se os 

saberes adquiridos pelos professores ao longo de sua trajetória profissional são 

considerados importantes no seu fazer cotidiano em sala de aula.  

A nosso ver, a lógica dos discursos da competência docente ora 

introduzida no cotidiano escolar a partir da atual LDBEN 9394/96 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) evidencia que o professor, através da 

busca de uma formação continuada, deve-se tornar mais eficiente e deve 

responder de modo eficaz às novas necessidades criadas pela cultura 

globalizada. Contudo, a trajetória profissional do docente, os saberes adquiridos 

em sua formação inicial e, sobretudo, suas vivências pessoais são pouco 

valorizadas nessa concepção de ensino.  

 Diante disso, o professor passa a ser o “foco” de novas reformas 

curriculares, visando a uma formação mais prática e instrumental, e sobre ele 

recai toda a responsabilidade de realizar um trabalho eficaz e de qualidade. 

Entretanto, diante das condições precárias em que a escola pública se encontra, 

consideramos que se faz urgente e necessário questionar essa lógica de 

discursos  que  se configura no atual sistema educacional sobre as competências 
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que o professor necessita adquirir, visando apenas  (in)formá-lo para o mundo do 

trabalho, considerando precariamente as transformações ocorridas no mundo, 

mas que interferem substancialmente no fazer docente.  

Destarte, consideramos que não é possível a construção de uma escola de 

qualidade se desconsideramos a pessoalidade no trabalho, pois nos deparamos 

com vidas que nela estão envolvidas, de corpo inteiro, mesmo que na 

singularidade essas vidas não tomem consciência e cujas dimensões de “seus-

modos-de-ser”, via de regra, são desconsideradas em seus aspectos sociais, 

culturais, políticos, estéticos ou éticos.  

Ainda acreditamos que, ao retomar o sentido da competência, precisamos 

estar abertos para acolher o dizer compreensivo de outros “a(u)tores” que 

conosco estabelecem relações, desde os próprios educandos até outras pessoas 

que constituem a comunidade escolar. Entendemos, assim, que não basta ditar 

uma série de comportamentos sem que haja relações humanas e éticas na 

escola. 

Estarão presentes em nosso referencial, os conceitos de competência 

docente como um “saber fazer bem”, levando em consideração as inquietações e 

as tensões que fazem parte da ação profissional, e que comprometem os que 

vivem o magistério como construção de uma sociedade justa. Atrelado às 

competências, consideraremos o saber docente como saber de relevância social, 

“porque seus objetos também são sociais, isto é, práticas sociais” (TARDIF, 

2005a, p.13), diferentemente de um trabalhador da indústria, pois o professor não 

trabalha apenas com “um objeto”, mas com sujeitos em formação. 

Diante das questões apresentadas, buscaremos, como já dissemos, 

fundamentação teórica em  Perrenoud (2000), que defende um ensino voltado 

para a construção das competências e estuda como essas podem ser 

mobilizadas no contexto escolar; Rios (2002), que amplia o caráter técnico da 

competência, trazendo para o debate outras dimensões(da mesma), como a ética, 

a política e a estética, e  TARDIF (2005a e 2005b), que analisa a construção dos 

saberes que alicerçam o trabalho e a formação dos professores e as 

competências que estes  mobilizam na sala de aula. 
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 A escolha desses autores e sua compreensão em torno das competências 

se fundamentam na acepção de que o conhecimento produzido por eles abrange 

uma visão panorâmica sobre o assunto, e essas abordagens poderão permitir 

uma articulação entre as competências e a formação humana. Desse modo, esse 

trabalho se ergue no espaço onde os saberes da prática pedagógica se 

encontram com outros já elaborados e, quem sabe, permita a construção de 

outros olhares. 

O relato de nossa pesquisa é constituída por três capítulos. O primeiro tem 

como objetivo situar o contexto histórico e social no qual surge o conceito da 

competência, assim como construir, a partir do diálogo com os autores, o  nosso 

olhar sobre ela. Abordamos as dimensões técnicas, éticas, estéticas e políticas 

presentes, a partir das contribuições dos autores supracitados, destacando sua 

importância  no contexto escolar. 

No segundo, analisamos a formação docente, considerando algumas de 

suas características, tais como a formação reflexiva e as questões sobre sua 

profissionalização. Além disso, avaliamos como os professores configuram seus 

saberes ao longo de sua trajetória pessoal e profissional, procurando 

compreender sua articulação com os discursos apresentados hoje sobre as 

competências e de que forma eles se relacionam ou não. 

E, enfim, no terceiro capítulo, fizemos uma análise sobre as concepções de 

homem contidas nas tendências pedagógicas, assim como reflexões sobre 

formação humana e trabalho docente competente. 

Em nossas considerações finais, retomamos sinteticamente algumas das 

questões desenvolvidas nos três capítulos, apresentando uma leitura da realidade 

que conhecemos, tentando sinalizar o que vela e se re-vela sobre o discurso de 

competência na tarefa educativa da escola pública atual. 
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Capítulo I 

O tempo e os discursos da competência 

 

... o que importa é através dessa expressão 
– oficio de mestre – e do passado que 
carrega, entender-nos como continuadores 
de um saber-fazer enraizado no passado, 
em uma historia.  

Miguel G. Arroyo  

 

   Consideramos de grande importância buscar no “tempo” as raízes do 

nosso ofício, pois que isso nos apresenta como continuadores e transgressores 

que rompem com uma situação instituída, caracterizando um fazer que se 

aprimora e nos aprimora, como conseqüência da nossa própria vida. Toda 

pesquisa se realiza a partir das marcas que carregamos na nossa história de vida, 

forjadas socialmente, apropriadas e atualizadas de acordo com nossas vivências 

e que por serem proferidas, são acolhidas por nós.  

Nesse sentido é que este capítulo contextualizará o “tempo” que surge e 

tece o conceito de competência, pois, por eleger e saber, já constitui a priori, 

marcas móveis instaladas no corpo e atualizadas, portanto, ressignificadas.  

Nele, utilizaremos as contribuições das pesquisas de Perrenoud (2000) e 

Rios(2002), que são eleitos como o centro de onde se irradiam tantas outras 

conceituações acerca da temática pertencente ao universo escolar brasileiro e 

núcleo do presente capítulo.  

 Para falar da competência, entendemos que se faz necessário buscar no 

espaço-tempo, ou seja, na história, uma compreensão originaria2, para que 

possamos analisar sua implicação sobre a educação brasileira nos últimos anos. 

Não temos a intenção aqui de falar da história da educação ou da escola 

brasileira desde seu surgimento, com seus acontecimentos e desdobramentos. O 

intento é de apenas tecer uma breve retrospectiva da educação brasileira no final 

                                                 
2 Valemo-nos da palavra originária para enfatizar os usos da palavra competência, e não simplesmente buscar 
o seu significado etimológico.  
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do século XX, que entendemos ser, talvez, a mais marcante, para contextualizar 

este trabalho. 

 

1.1 As noções de competência pelas contribuições de Dolz: aspectos 
históricos 

 

Para compreendermos melhor o uso que se fez e que hoje se faz da 

palavra competência, fomos buscar no tempo suas origens. Segundo Dolz e 

Bronckart (2004, p.33), o termo surgiu na língua francesa no final do século XV 

sendo usado para a legitimidade e autoridade concedida às instituições. A partir 

do século XVIII, seu significado se ampliou para o nível individual e passou a 

designar “toda capacidade devida ao saber e à experiência”.  Porém o termo se  

tornou mais conhecido a partir dos anos de 1970, em virtude de transformações 

no mundo do trabalho, da formação e da escola, embora tenha sido mais 

especialmente divulgado na escola brasileira a partir dos anos de 1990.  

Por competência, a psicologia entende “uma capacidade objetiva de um 

indivíduo aproximar-se do outro” (dicionário Houaiss), mas, pela etimologia, ela 

deriva do latim competentia,ae, 'proporção, simetria; aspecto, posição relativa dos 

astros', de competère 'competir, concorrer, buscar a mesma coisa que outro, 

atacar, hostilizar'. Se de um lado vemos a competência com um foco mais 

humano, por outro ela se torna algo competitivo entre as pessoas. Assim, várias 

concepções em torno do termo competência surgiram e foram propostas.  

 Na verdade, o termo competência passa a ser investigado com mais 

profundidade a  partir das análises do lingüista Noam Chomsky no contexto da 

gramática gerativa, utilizando sistematicamente a oposição competência e 

desempenho.  

Para Chomsky:  

 
A competência sugere aquilo que o sujeito pode realizar idealmente, 
graças a seu potencial biológico, enquanto o desempenho está 
relacionado com o comportamento observável que não passa de um 
reflexo imperfeito da primeira. Por analogia a esse último, essas duas 
noções começam a se destacar(apud DOLZ e OLLAGNIER, 2004, p.10). 
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Depois dele, outros lingüistas centraram-se em suas pesquisas e se 

opuseram inclusive ao que Chomsky havia afirmado, embora a psicologia 

experimental continuasse a utilizar o conceito dessa  forma. Outras pesquisas vão 

demonstrar que “a competência não é mais fundada biologicamente, mas se torna 

uma capacidade adaptativa e contextualizada, cujo desenvolvimento requer um 

procedimento de aprendizagem formal ou informal”(DOLZ e BRONCKART, 2004, 

p.34). 

 Desse modo, a noção de competência na área educacional vai trazer 

mudanças epistemológicas, pois “ela remete à noção de construção interna, ao 

poder e ao desejo que o indivíduo dispõe para desenvolver o que lhe pertence 

como ‘ator’, ‘diferente’ e ‘autônomo’ (DOLZ, e OLLAGNIER, 2004, p.10), o que 

significa que, na questão do trabalho, ela irá caracterizar as dimensões potenciais 

e efetivas dos trabalhadores de agir eficazmente em função das exigências. 

É importante ressaltar que o uso do termo nos currículos pedagógicos irá 

causar estranheza aos professores, pois, ao mesmo tempo em que determina 

novas experiências de aprendizagens, haverá necessidade de fornecer saberes 

sobre como mobilizar essas competências, para se adequar a esse novo 

paradigma educacional, no qual o conhecimento sobre a prática acaba assumindo 

o papel de maior importância, em prejuízo de uma formação intelectual e política.  

Dessa forma, a formação prática recebe maior valor pelos docentes, pois  

acreditam que apenas ela, oportunizará diferentes modos de aprendizagens e se 

contrapõem ao dizer que a teoria ou o que a filosofia apontam, afirmando que a 

teoria não leva ninguém a lugar algum, crendo que a praticidade vai produzir e 

resultar em algo eficaz e efetivo ao trabalho docente.  

Essa forma de pensar se evidencia no quanto o professor se lança em 

cursos de formação continuada para apropriar-se de ferramentas que possam 

aprimorar sua prática. Esses cursos se constituem  no alvo dos docentes, que 

buscam alternativas para superar as dificuldades apresentadas em sala de aula. 

Esse processo decorre em virtude de políticas educacionais fortemente 

influenciadas por motivos econômicos, nas quais a produtividade e o mercado de 

trabalho são os maiores interessados.  
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Dessa forma, “a formação por competências tem sido elemento 

fundamental em número significativo de reformas curriculares, nos mais variados 

níveis e modalidades de ensino” (DIAS e LOPES, 2003), principalmente em 

virtude dos referenciais teóricos e legais de um sistema de ensino, 

continuadamente, fazerem referência a esse elemento.  

 

1.2  Breves considerações acerca das concepções educacionais no 
Brasil, final do século XX 

 

Durante muitos anos do século XX, em especial no período da Ditadura 

militar (entre as décadas de 1960 a 1980), o Sistema Educacional Brasileiro ficou 

pautado em  um tecnicismo desmedido, conforme aponta Marcílio (2005, p.244). 

 

De 1964 a 1985, o período da ditadura militar, predominou um espírito 
tecnocrata em questões de educação. A Reforma Universitária de 1968 
modernizou o ensino superior, mas desmantelou as Faculdades de 
Filosofia, Ciências e Letras, nascidas também para formar professores 
para o ensino secundário, normal e superior. A segunda reforma da Lei 
5692/71, partiu igualmente na direção tecnicista. Foi implantada uma 
desastrosa profissionalização da escola média, prejudicando seriamente 
sua organização durante a toda a década de 1970, antes de sua 
revogação na década seguinte. 

 

O planejamento, a burocratização e a racionalização predominaram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

em todos os níveis do sistema educacional. Entre os princípios básicos da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 5692/71, configurava a preocupação com a  

“eficiência e produtividade com vistas a se obter o máximo de resultados com o 

mínimo de custos” (SAVIANI et al. 2004, p.43).  

Sob a concepção econômica, à educação caberia preparar recursos 

humanos que atendessem às necessidades econômicas e tecnológicas da 

sociedade. Na LDB  (5692/71), no artigo3 que declarava o objetivo da educação 

escolar, aparentava haver uma dicotomia entre a formação como elemento para a 

                                                 
3 Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao 
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e 
preparo para o exercício consciente da cidadania. (Lei 5692/71) 
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realização dos alunos e sua cidadania e o que se configurava na prática escolar, 

resultante de um cientificismo exacerbado. O que se perguntava era como 

desenvolver o potencial humano por meio de um exagerado planejamento, o que 

se pensava ser neutro, ofuscando assim o desabrochar do aluno, cuja técnica 

aprendida durante as aulas levava ao esquecimento do que se havia de mais 

intrínseco em cada um. 

Essa ambigüidade, em verdade, era apenas  mais um elemento de como o 

pensamento científico na contemporaneidade dominava a academia, a economia 

e a vida social, privilegiando a racionalidade sobre a experiência, sendo fundante 

de todas as práticas sociais.   

O que aqui consideramos importante é perceber que a educação, em seu 

preceito legal, já vinha se apropriando do pensar e do dizer competente. 

Essencialmente, o aspecto teórico preconizado em lei dizia da potência humana, 

aproximando-se, dessa forma, do falar da competência, pois o objetivo dava 

atenção, em tese, ao que emanava do sujeito. Porém, mais uma vez, era algo 

apenas concebido no campo das idéias, uma herança platônica, ganhando forma, 

nessa medida, um escopo meramente de futuro que não se realizaria no 

presente, pois esse era extremamente pragmático, privilegiando o tecnicismo. 

O formato que se desenhava era de que o professor, com seu “manual” de 

aula, já de antemão planejada, tinha apenas como função aplicá-la, aferir seus 

resultados e classificar os alunos. Prática nada em sintonia com os objetivos da 

lei 5692/71: 

 

Não obstante e de forma intencional ao cumprimento desse propósito, 
torna-se visível, nas ações educacionais, o distanciamento entre teoria e 
prática. Os conteúdos pedagógicos são organizados de maneira 
racional/formal. É disparada a elaboração de cartilhas, materiais 
instrucionais e livros didáticos consumíveis. O formalismo didático-
pedagógico se consuma no papel do professor como mero executor das 
instruções pré-fixadas(SILVA, 2006, p.66). 

 

Cabe  ressaltar que o humano sempre esteve presente, mas o paradigma 

da técnica o obscurecia, à medida que o aluno era um corpo cuja função era 

responder às questões didáticas, oriundas do planejamento exacerbado. Ainda 
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hoje não ocorreram mudanças significativas, apenas ocorre uma nova forma do 

saber, ou novas formas de lidar com o velho saber. Novamente, o cerne não é o 

humano em toda a sua  intensidade, mas aspectos dessa intensidade. 

 Com a saída dos militares do poder, o discurso se reconfigurou. Passou-se 

a falar em construtivismo, em psicogênese, em materialismo dialético, em 

pedagogia histórico-crítica dos conteúdos, etc. O discurso da educação encheu-

se de ismos, sem alterações profundas e essenciais na base da educação formal, 

pois havia um descompasso, ou melhor, vivia-se uma dicotomia entre o que se 

falava e o que se praticava. Enraizado em acontecimentos de outrora, o 

respectivo sistema escolar, engessado, dificultava a fusão dos “novos” preceitos 

com a prática.  

A partir da década de 1990, percebe-se a presença de um grande número 

de produtos de uma “nova” onda cultural, amparada pelo crescimento exacerbado 

da tecnologia, em todos os setores sociais, mundializando as relações, 

principalmente as econômicas, consolidando-se a abertura de fronteiras, 

propiciando novas formas de intervenções no mundo do trabalho.  Era o período 

da Guerra Fria, embate entre Estados Unidos e União Soviética, e da queda do  

muro de Berlim.  

Para o mundo do trabalho, esses acontecimentos trouxeram grandes 

conseqüências. Promovem-se inovações tecnológicas e profundas mudanças no 

cotidiano de milhares de trabalhadores, uma vez que os novos materiais e as 

novas tecnologias alteram o espaço fabril e o fazer do trabalhador (IOKOI,1997, 

p.14). 

Esse novo fazer do trabalhador, antes empregado em grandes indústrias, 

vai sendo alterado e a mão-de-obra sendo substituída por novas invenções 

criadas pela robótica, como explicita a autora: 

 

O novo sistema, denominado toyotismo, supõe o uso da informática e da 
robótica no lugar das linhas de montagem mecânicas do fordismo, 
constituído a partir da segunda década deste século. O novo modo de 
produzir pressupõe um operário altamente especializado que alimenta 
um equipamento de alta precisão e exige reflexão rápida e tomada de 
decisão imediata. Não é possível esperar por um chefe ou 
gerente.(IOKOI, 1997, p.14) 
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   No campo educacional, como conseqüência, essas mudanças trazem 

novos olhares para o trabalho docente. Nesse período, a administração estadual 

ganha um novo jargão. O lema, a partir de então, passa a ser Gestão, trazendo 

novamente para a educação, sem os ajustes e os olhares críticos, a aplicação 

empresarial à educação. A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo 

resolve conferir o título de gestor a todos aqueles que protagonizavam a 

educação.                                                                                                                                              

Essa situação fica bem evidenciada quando no governo Mário Covas, cuja 

Secretaria de Educação passa a ser coordenada pela Sra. Rose Neubauer, 

estabelece-se e propõe-se o  curso de formação continuada, designado Circuito 

Gestão4, capacitando dirigentes de ensino, supervisores, diretores,  

coordenadores pedagógicos e docentes.  

Em síntese, a educação ganhou um colorido todo “cor-de-rosa”. 

Novamente, vivenciou-se uma dicotomia entre o que se falava e o que se 

praticava.  Muitos pesquisadores, entre eles Gentili(2000), aponta que, nessa fase 

do Capitalismo, o neoliberalismo5 precisa de uma nova ordem cultural e o 

mercado adquire, neste contexto, uma extraordinária materialidade(GENTILI, 

2000, p.240), que se traduz em discursos da qualidade e da integração ao mundo 
do trabalho, onde a escola assume papel fundamental de disseminação dessas 

idéias. 

Por esse olhar crítico, observa-se que o lema era reduzir o Estado ao 

mínimo, deixando para as poucas e monopolizadoras agora empresas trans-

nacionais a responsabilidade em conduzir, conforme seus interesses, as relações 

econômicas, principalmente no que tangia à produção de bens e serviços.  

O Estado passou a oferecer precariamente os serviços que são 

considerados necessidades básicas e coletivas, expressos na Constituição 

Federal de 1988, principalmente a Educação Formal, visando  instrumentalizar a 

população, formando o cidadão consumidor, para esse “mundo” dito 

                                                 
4 O Circuito Gestão, foi realizado a partir do ano de 2000,  era composto por 5 módulos com o objetivo de 
realizar cursos de formação continuada para os gestores da educação.  
5 Doutrina desenvolvida a partir da década de 1970, que defende a absoluta liberdade de mercado e uma 
restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e ainda 
assim num grau mínimo (dicionário Houaiss). 
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“Globalizado”, se bem que, em verdade,  mundializaram-se as relações 

econômicas a partir de interesses das poucas nações desenvolvidas, cuja 

economia ficou subordinada a “meia dúzia” de países ricos. 

Nesse contexto de mudanças, a lei que rege a educação também 

necessitava de alterações que viessem atender às novas demandas. Já não cabia 

mais uma lei criada em pleno Regime Militar (5692/71). Essa lei encerra princípios 

norteadores para a prática educacional, e surge sob a égide de um parco avanço, 

pois  nasce das novas necessidades de poucos grupos sociais que dominavam o 

cenário econômico brasileiro. Porém quase nada tem de concreto com a 

emancipação do homem, visto que novamente o que está escrito não passa de 

um ideal. Portanto, não emergiu da vida sofrida que carece de uma vida digna e, 

portanto, mais humanizada.  

Assim, em dezembro de 1996, uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

foi posta em vigor: a LDB 9394/96. Porém a nova lei demonstrava distância entre 

ela e “as necessidades dos diversos segmentos envolvidos com a educação” 

(GONÇALVES, 2002,p.49). Os textos nela inseridos “estão repletos de vocábulos, 

tais como: competitividade, vantagens corporativas, produtividade, eficiência, 

eficácia, gestão e controle”(AZEVEDO, 2000, p.196). 

Essa dicotomia de se falar e praticar atinge os profissionais da Educação, 

inclusive os que têm a função de gerir “o que é público”, em especial os 

professores. Enquanto o país se adaptava aos novos conceitos empresariais, o 

professor também “deveria” acompanhar essas mudanças, alterando ou propondo 

mudanças na forma de ensinar seus alunos. Não cabia mais ensinar como 

aprendera em toda sua vida escolar: era necessário se apropriar da lógica do 

mundo globalizado. Para isso, a escola necessita promover em seu espaço de 

trabalho docente, conforme prescrito na LDBEN de 1996, em seu artigo 13, um 

fazer no qual o professor se responsabiliza por: 

 

[...] participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a 
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avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade.  

 

Conforme assinalado, essas responsabilidades devidas aos docentes são 

pertinentes, porém elas somente podem ser possíveis desde que haja de fato sua 

participação na elaboração da proposta pedagógica da escola. Para isso, fazem-

se necessários momentos de reflexão e de horários coletivo, mas é preciso 

lembrar que vários professores têm sua jornada de trabalho em várias escolas, o 

que impossibilita sua participação nessas discussões.  

Do exposto, só é digno de atenção e de ser responsabilidade do docente, 

conforme apontado acima pela LBD, se estas vierem com necessidade de uma 

prática que ao mesmo tempo realiza o discente e o docente, possibilitando a este 

último aprimorar seu saber e, por conseqüência, sua pessoalidade. 

Neste contexto foi se consolidando, nos anos de 1990, no auge do 

neoliberalismo, novas formas de tecnicismo, nomeadas hoje de neo-tecnicismo, 

que lançam os docentes a um estado de atenção cujo pensar, condição sine qua 

non destes profissionais, favorecerá nova postura e disposições para um fazer 

competente que não será estranho à prática, uma vez que, necessariamente, 

deve ser fruto de um pensar coletivo e não individualizado. 

É necessário se desfazer do legado do ensino tradicional pelo 

desdobramento atento e cuidadoso para um fazer pedagógico que acolha 

intencionalmente um saber fazer demasiado humano. É desse  intento que se 

presta, agora, refletir  sobre competência na companhia de alguns pensadores. 

 

1.3 A competência na contemporaneidade  

 

 Dentre os autores mais conhecidos no espaço escolar brasileiro,  

Perrenoud é o que mais se destaca. Ele define a competência como “sendo uma 

capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” e acrescenta que ”a noção de 

competência designará uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos 

para enfrentar um tipo de situação”(PERRENOUD, 2000,p.15). 
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Dentro dessa perspectiva, cabe ao professor não se contentar apenas com  

a transmissão de conhecimentos, mas também refletir sobre a capacidade dos 

alunos de mobilizar seus conhecimentos a favor de uma aprendizagem 

significativa. No entanto, é preciso lembrar que, quando esse discurso sobre 

competência chega à escola, o professor procura apropriar-se desses 

conhecimentos, porém esse viés técnico não emana dos saberes que foram 

apropriados por ele em sua trajetória profissional. Ao invés de trazer benefícios 

para sua jornada, em seu fazer laboral, “esse saber” cria muitas vezes 

insatisfações e resistências, tornando este “saber fazer” num mero cumprimento 

do dever. 

Convém ressaltar que isso lhe causa conflitos, pois o que aprendeu não 

condiz mais com o que está sendo proposto e, nesse momento, para poder de 

alguma forma atuar nesse  sentido, ele recebe, igual ao receptáculo, apenas os 

discursos e não apreende seu significado e como utilizá-lo com seus alunos. 

Como conseqüência, sua prática torna-se desencantadora, desapaixonada, 

resultando numa rotina estéril, desvitalizada: despeja, para os alunos executarem, 

roteiros que  originam ações tecnicamente bem realizadas, mas sem desembocar 

em conhecimento novo e significativo.  

Consideramos importante ressaltar que, ao falar das competências, a 

questão sobre a qualidade do trabalho docente começa a tomar novas 

dimensões. O professor precisa, a partir de agora, “saber fazer bem” o seu 

trabalho, o que consideramos como positivo, porém esse fazer bem se confunde 

muitas vezes com  “fazer o bem,” como observa Rios: 

 
O romantismo que acaba acontecendo no interior da escola, na 
divulgação do saber escolar, no ensino e na pratica dos educadores, se 
revela, por exemplo, quando se confunde “saber fazer bem” ou “fazer 
bem” com conhecer o “bem”, fazer o bem. Como não há uma essência a-
histórica de bem, o bem é definido no âmbito de valores criados 
socialmente. No caso da nossa sociedade, muitas vezes o que se 
qualifica de bom é exatamente discutível, na medida em que atende a 
certos interesses, favorecendo indubitavelmente certa parcela da 
sociedade. (RIOS ,2005,p.49) 

 
No saber fazer, está implícita a dimensão técnica, que faz parte do ensinar.  

Os docentes precisam saber fazer bem o seu trabalho, não significando na 
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essência fazer o bem, como  se fizesse seu dever deslocado da história, remetido 

a um porvir bom, portanto uma promessa de se instalar num lugar onde existirá 

um bem supremo, porém atemporal.  

Cada docente possui conhecimentos específicos de sua área de atuação e 

isso o compromete a aplicá-lo, o que não deve se confundir com uma obrigação 

de transmitir os conhecimentos frios e descontextualizados, pensando fazer um 

grandioso serviço aos estudantes, portanto, um bem necessário sobre a égide de 

uma moral descolada da vida. É isso que remete a cada um, o olhar vigilante, 

atencioso e cuidadoso em direção ao outro. Assim, junto às dimensões técnica, 

política e estética – sendo as duas últimas objeto de nossa preocupação futura, 

precisamos colher, pela escuta, a dimensão ética.   

 Sabemos, como docentes, que nossa ação advém também de nosso 

aprendizado na condição de alunos que fomos, e que muito do que se fala hoje 

não foi vivenciado por nós e também não aprendido em nossa formação inicial, o 

que nos deixa, de primeiro contato, desprovidos de atenção e criticidade, 

resistentes ao que se apresenta, para nós, como novo. Realmente, o que dá 

segurança e conforto são os nossos modos costumeiros de agir e de nos colocar 

no mundo. 

Perrenoud  (2001) chama a isso  de habitus6: “um conjunto de nossos 

esquemas de percepção, de avaliação, de pensamento e de ação”,  graças ao 

qual “somos capazes de enfrentar, ao preço de acomodações menores, uma 

grande quantidade de situações cotidianas” (2001, p.162), ou seja, ao longo da 

nossa carreira de docentes, sempre ouvimos que “é na prática que se aprende a 

ser professor” (SILVA, 2005,p.157). Isso  significa que, ao longo de nossa jornada 

profissional, supomos aprender mais com nossa experiência do que com as 

teorias, transformando isto em habitus. 

É preciso ressaltar que as estruturas que compõem essa lógica são 

estáveis, mas não estáticas, o que significa que podem e devem ser 

transformadas. Em outras palavras, um “habitus pode ser reestruturado com 

outras práticas, configurando um outro habitus”.(SILVA, 2005, p.159) Para isso é 

                                                 
6  Bourdieu mostrou que a efetivação de práticas  exercidas social e coletivamente configuram um habitus, ou 
seja, deixam de ser meros saberes práticos e configuram um comportamento que denominou 
habitus(BOURDIEU, 1972, in SILVA, 2005, p.5). 
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necessário que novas estruturas sejam criadas e postas em prática o que não 

ocorre simplesmente de um momento para outro e com mínimo de esforço 

teórico, principalmente os conceitos nascidos da prática, colados, por 

conseqüência, à vida. 

Compreendemos que as mudanças no mundo do trabalho vieram interferir 

de forma radical nas concepções de que tipo de aluno “queremos formar”, que 

conteúdos precisamos ensinar, que atitudes precisamos ter com ele, que 

necessidades esses alunos possuem e como podemos ajudá-los. Porém, 

entendemos que se faz necessário voltarmos à situação de aluno, 

compreendermos nosso passado escolar, nossa trajetória, em especial a 

profissional, com seus saberes e experiências, objeto, nesse intento, de nossa 

atenção. Isso nos coloca numa jornada de aprimoramento do fazer docente, em 

que a prática e nossos estudos estão em constante tensão, o que nos possibilita 

novas formas de” saber-fazer”. 

 É nessa medida que, em relação às  competências, o docente precisa 

compreendê-las e, na ação de construí-las, no e através do corpo, deve também, 

ao mesmo tempo, tecer as dimensões “técnicas, políticas, éticas e estéticas” 

(RIOS, 2000) como elementos dessa construção.  

  Para Rios, falar em competência “significa falar em saber fazer bem”, e 

completa: 

 

Venho defendendo a idéia de que a competência pode ser definida como 
saber fazer bem o que é necessário e desejável no espaço da profissão. 
Isso se revela na articulação de suas dimensões técnica e política, 
mediadas pela ética. Procuro agora trazer à luz uma perspectiva 
estética, que diz respeito à presença da sensibilidade – e mesmo a 
beleza – no trabalho. Não invento nova dimensão. Des-cubro – no 
sentido de afastar o que está cobrindo – um componente da 
competência, que se articula organicamente com  os demais.(RIOS, 
2005, p.23) 

  

Assim, as competências não ficam restritas ao campo do conhecimento 

cognitivo e das habilidades, mas também passam a se ligar “ao valor da atuação 

docente” (RIOS, 2005, p.48), gerando disposições e atitudes que vão além do 
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sentido positivo da moral do dever-fazer, em detrimento do sentido negativo da 

mesma, mas que não se refere ao termo “bem” como um caráter moral.  

            Ao analisar um dos documentos oficiais intitulado PCN+ (Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio: orientações educacionais 

complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais), do MEC (Ministério da 

Educação e Cultura), encontramos, a nosso ver, referência somente sobre as 

competências técnicas que os docentes necessitam adquirir em sua formação 

inicial:  

 

  [...] orientar e mediar o ensino para aprendizagem do aluno; 
comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e 
saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; incentivar 
atividades de enriquecimento cultural; desenvolver práticas 
investigativas; elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos 
curriculares; utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de 
apoio; desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe. (PCN, 
2002, p.100) 

 

Diante do exposto, gostaríamos de salientar que, na escola pública, muitos 

professores não tiveram essas orientações em sua formação inicial,  e que, 

mesmo agora, nem todos conhecem tal documento na intimidade, o qual lhes 

evidencia apenas  uma lista de como o professor “deve” ensinar, desconsiderando 

o contexto escolar.  

Sabemos que tais conhecimentos são importantes, mas que, no mínimo, 

deveriam ser objeto de reflexão, quando tomamos a escola como mais um espaço 

de formação humana. Ademais, a escola que hoje aí está, sequer dá conta de 

resolver o que há de essencial e emergencial em sua interioridade: uma educação 

para a formação humana-cidadã. Nossa apreensão é de que os professores, 

diante esse quadro, sintam-se responsáveis em se engajar para a efetivação e 

concretização do que a escola se destina, enquanto uma viva instituição social.  

 

1.4 O discurso da competência no espaço escolar  
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Na tentativa de se configurar, ainda que minimamente, uma compreensão 

do que se vela e se re-vela no discurso sobre competência, para que possamos 

dar maior transparência de como nesse trabalho a significamos, para ao mesmo 

tempo realizarmos o diálogo com os outros temas pertencentes a esta pesquisa – 

trajetória profissional e formação humana, cremos ser necessário nos 

debruçarmos e tentarmos, de forma tênue, desdobrarmos como o discurso de 

competência é apresentado na escola e como dele nos apropriamos. 

 Considerando as parcas possibilidades de caminharmos com autenticidade 

na escola, o discurso ora apresentado aos profissionais da educação  já  é de 

antemão  um fator limitador da ação, uma vez que se apresenta como algo pronto 

aos docentes, bastando aplicá-lo aos alunos, em sala de aula, e aferir seus 

resultados por meio de exercícios, testes e avaliações, práticas habituais na 

escola oficial. 

 Diante do apresentado e na tentativa de compreender a competência, o 

que mais nos chama a atenção é o fato de como nos apropriamos dos discursos. 

Na escola, espaço de trabalho dos docentes, esses discursos, formas autorizadas 

de se falar, chegam-nos, por vezes, com ares de mudanças, para resultar, como 

conseqüência, em práticas eficientes e eficazes.  Porém o que se percebe, já dito 

anteriormente, é que há um distanciamento em sua suposta operacionalização.  

Em verdade, há uma grande dificuldade de ler e narrar a experiência 

escolar e desses procedimentos colher os discursos que se materializaram em 

ações que medeiam, efetivamente, a relação discente e docente. Pressuposto 

isso, observamos uma grande ilusão quando se realiza uma ação, considerando-

se que essa ou aquela competência que está sendo desenvolvida produz 

mudanças tanto no aprendiz quanto no docente.  

 É preciso não pressupor que uma ou mais competências, quando aplicadas 

numa prática pedagógica, por ser significativa, operam transformação e, por 

conseqüência, geram aprendizagem. Essa aprendizagem, resultante de uma 

alteração, mobiliza o indivíduo e gera nesse, novos comportamentos e novas 

atitudes. Daí a necessidade do olhar atento do docente para ver, ouvir e colher as 

mudanças que emergem do corpo. Esse corpo deve celebrá-las e testemunhá-

las.  
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 Mas como propor o engajamento docente, para um trabalho competente, 

se o discurso eleito na prática escolar, via de regra, materializa-se apenas nos 

discursos como ideal? 

 O escasso e espaçado horário destinado ao trabalho coletivo, denominado 

na escola pública estadual de HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo), 

muitas vezes, senão na maioria, é apenas uma forma de nomeação para cobrir e 

disfarçar um agrupamento de profissionais que partilham um mesmo espaço 

físico, cumprindo, na individualidade, suas rotinas burocráticas ou ensaiando um 

trabalho coletivo, que se restringe a discussões, sem amarrações e 

desdobramentos, sobre casos de indisciplina de alunos. 

 As parcas e raras discussões que tomam forma de diálogo e que operam 

transformações singulares e autênticas ocorrem entre uma aula e outra, no 

transitar de um lugar a outro. Para se tentar gerar novos movimentos na 

instituição, portanto, e esses ganharem caráter coletivo, dever-se-ia discutir 

exaustivamente, por meio do diálogo com o saber construído, suas práticas, até 

que dessas surgisse um novo saber. 

 Embora esses “milagres”7 aconteçam muito raramente, o fato é que os 

costumeiros discursos atualizam a dicotomia, tão presente no cotidiano escolar, 

que é expressão do paralelismo desencontrado entre prática e teoria. 

 Foucault (19718, 2005, p.08) elucida o que ora por nós foi posto, fazendo 

os seguintes questionamentos: “Mas afinal o que há de tão perigoso no fato de as 

pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, 

está o perigo?”, para responder  em seguida: 

 

...suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo 
número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e 
perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e 
temível materialidade. 

 

                                                 
7 Nesta pesquisa este repousa na compreensão de Lévinas (2004), para quem “... o milagre rompe a 
consciência biológica, ele possui um estatuto ontológico intermediário entre o vivido e o pensamento. Ele é 
começo do pensamento ou experiência. O pensamento que inicia se encontra diante do milagre do fato. A 
estrutura do fato, distinta da idéia, reside no milagre. Por aí, o pensamento não é simplesmente reminiscência, 
mas sempre conhecimento do novo ( p. 37 e 38). 
8 A data da primeira edição do livro é de 1971. 
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 Diante do exposto pelo autor, essa abordagem nos mobiliza a: 

 

romper com a compreensão do discurso como algo isolado,    
descontextualizado da cultura que é produzido. (...) Quem fala, fala de 
um lugar determinado, na instituição que o legitima e autoriza. Sustenta 
sua posição em relação a uma rede de referenciais teóricos, filosóficos 
ou políticos (FORTUNATO, 2003, p.17). 

 

Dessa forma, entendemos que todo discurso é conseqüência da dinâmica 

social, e que nada do que dizemos pode ser compreendido sem levarmos em 

conta as relações de poder que os permeiam.  

Sendo assim, consideramos que se faz necessário refletir exaustivamente 

sobre o que se tem falado, para que possamos construir nossa noção de 

competência, articulando-a, dessa maneira e de forma coerente, com os saberes 

docente e humano, aspecto essencial de nosso intento, nesta pesquisa.  

Respaldada nessa articulação coerente é que, de modo crítico e ao mesmo 

tempo cuidadoso e atento, dialogamos principalmente com Perrenoud, Rios, e 

Tardif, a fim de responder ao que nos propusemos. 

O discurso que chega à escola sobre competência enfatiza que não é a 

transmissão de conhecimentos a mais fundamental tarefa para os alunos. Os 

conteúdos assimilados por eles deverão ter um caráter utilitário, atendendo às 

necessidades da sociedade pós-industrial, com a qual o mercado de trabalho 

pactua. 

Sendo assim, percebemos que o discurso ocorre de forma vertical, pois 

enquanto as Secretarias de Educação mais impõem do que orientam sobre  o que 

os docentes devem fazer, aqueles dizem e determinam o que e como os alunos 

devem aprender. Como se percebe, essa verticalização, que se inicia no topo,  

irradiando-se para a sua base, que é exatamente a escola, não é logo visível. É, 

em verdade, velada pelos dizeres bonitos e expressos nos documentos oficiais e 

legais, remetidos a um homem genérico e formal. 

 Perrenoud tornou-se muito conhecido na escola brasileira em virtude de 

seus conceitos sobre competência que se destacaram, na ocasião da divulgação 

dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1999), e neles estão presentes, 
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com grande força e tarefa teórica, o vislumbre de uma prática eficiente e eficaz, 

que se bem aplicada, ao ver do autor é tarefa pouco salutar, visto que essa tarefa 

foi ...  

         

[...] pensada para um corpo docente que ainda não existia, pelo menos 
em larga escala, no momento decisivo. Assim, os professores de hoje 
não estão dispostos, nem preparados, em sua maioria, a praticar uma 
pedagogia ativa e diferenciada, a envolver os alunos em procedimentos 
de projeto, a conduzir uma avaliação formativa, a trabalhar em equipe 
(PERRENOUD, 2000, p.161). 

 E, continua: 

[...] As reformas curriculares são analisadores preciosos do 
descompasso entre a formação dos professores e o que supostamente 
sabem fazer hoje em dia. Tal descompasso não pode ser reabsorvido na 
hora, mas pode-se, em contrapartida, antecipá-lo e tentar atenuá-lo para 
a “próxima vez”. Porém dirão, é agora que são necessárias 
competências adequadas; na próxima vez será “outra vez”, a qual exigirá 
outras competências em outro contexto (PERRENOUD, 2000, p.161). 

 

Mediante essa fala, entendemos que não basta apresentar novas 

concepções de ensino-aprendizagem e novas reformas educacionais se não 

levarmos em consideração os saberes concretos dos docentes e seus percursos 

escolares, pois, ao receberem esses novos conceitos, os docentes da escola 

oficial, seja ela pública ou privada, vão tentando se apropriar deles e procurando 

se adequar aos novos tempos, porém suas práticas questionadas por esses 

discursos os colocam em situação de crise profissional, senão existencial. Diante 

disso, tentam compreender melhor o conceito sobre  competência, procurando 

expressá-lo em suas práticas pedagógicas.  

Assim, as competências apresentadas ficam muito restritas ao campo 

cognitivo e técnico, e isso, muitas vezes, causa um certo desconforto, pois 

somente elas não trazem os resultados esperados para a aprendizagem dos 

alunos.  

Dentre as competências apresentadas, as que mais se tornaram 

conhecidas no espaço escolar são as 10 famílias citadas por Perrenoud (2000, 

p.20,21), a saber: 

 
1. organizar e dirigir situações de aprendizagem;  
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2. administrar a progressão das aprendizagens;  

3. conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação;  

4. envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho;  

5. trabalhar em equipe;  

6. participar da administração da escola;  

7. informar e envolver os pais;  

8. utilizar novas tecnologias;  

9. enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão;   

10. administrar sua própria formação contínua 

 
 A nosso ver, essa “lista” traz um repertório que em muito se distancia da 

prática dos docentes, de  seus legítimos saberes, além de que educação não se 

faz com  roteiros prévios.  

 Esses saberes, internalizados e compartilhados, quando ensinamos nossos  

alunos, nos fazem mobilizar o que aprendemos. É, portanto, uma prática social 

que acontece na escola. Nessa depositamos nossas experiências positivas e 

negativas, que é o que nos constitui. Ao rememorá-las, atualizamo-las e, 

concomitantemente, nos atualizamos e nos transformamos. Ou seja, a formação 

do saber docente e a formação da  pessoa, articuladas às potencialidades que se 

materializam na forma de competência, brotam e acontecem na relação, e não 

por meio de um roteiro a seguir.  

Assim, para envolvermos os alunos em situações de aprendizagem, 

precisamos estar atentos e vigilantes ao que acontece conosco e ao nosso 

entorno, pois nosso saber-fazer precisa, além do caráter intuitivo, ganhar 

intencionalidade, para que o intento a ser traçado na escola emane das 

experiências vivas e intensas.   

 Disso, percebemos que o professor ser informado de uma lista de tarefas, 

através de um elaborado e bonito discurso teórico, é insuficiente para o que a 

escola se vocaciona.  

Carregamos uma “cultura escolar” centrada nos preceitos da escola 

tecnicista e em reformas educacionais baseadas em um perfeito discurso 
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impregnado de uma ideologia neoliberal9, que, “do ponto de vista das idéias, é o 

elemento de sustentação do sistema capitalista” (RIOS, 2005,p.35). Isto nos 

mostra o quanto a escola é determinada pelos condicionantes econômicos; sendo 

necessário rompermos com esse amálgama, colocando-nos num percurso que vá  

ultrapassar essa ideologia, que como afirma Rios,   

 

A ideologia caracteriza-se por dissimular a realidade, apresentando 
como “naturais” elementos que na verdade são determinados pelas 
relações econômicas de produção, por interesses da classe 
economicamente dominante. Assim, as diferenças sociais entre os 
sujeitos, as discriminações, são justificadas com base em princípios que 
são considerados isolados de um contexto histórico específico, 
aparecem como inegavelmente “verdadeiros”, mas que, analisados à luz 
de uma visão critica, encobrem uma realidade que é preciso denunciar 
(RIOS, 2005, p.36). 

 

 

 Consideramos de grande importância compreender que ideologias se  

encontram veladas nas propostas curriculares, centradas no ensino por 

competências, pois se percebe nos documentos oficiais a existência de uma 

estreita relação entre educação e neoliberalismo. 

 Pensar criticamente o discurso de competência que acontece no interior da 

escola nos remete à dimensão ética, porque somos lançados numa reflexão que 

questiona as formas veladas de desumanização presentes na instituição. 

 Engajados nesse movimento ético, já vamos nos apropriando, vivendo e 

expressando a competência que inaugura um saber-fazer-bem e que nos coloca 

num movimento para outro e em companhia deste, pois, essencialmente, a ética, 

como uma das dimensões da competência, é um constante cuidar de si e dos 

outros. É por essa compreensão de ética que não se pergunta mais: “... o que 

devo fazer para ser digno de ser feliz?” (LOPARIC, 2004, p. 59), mas o que devo 

e devemos fazer para o mundo sempre estar na condição de abrigo para mim e 

para os outros? 

  

                                                 
9 Trata-se não apenas de criar uma nova ordem econômica e política (tal como defendem alternativamente as 
versões economicistas ou politicistas), mas também da criação de uma nova ordem cultura.(GENTILI, 1995, 
p.232) 
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1.5 As dimensões técnica, política e estética, entranhadas na 
dimensão ética   

 

No bojo de nossas reflexões, é inevitável pensar sobre a ética, para não 

corrermos o risco do esvaziamento da discussão de competência, deixando-a  

localizada no campo das idéias. Ao aproximarmos o discurso de competência da 

ética, acreditamos que falamos a partir do próprio corpo que está numa relação 

com o outro. Na educação escolar, trata-se, especificamente, da relação docente 

e discente. 

Por isso, considerando que o uso primeiro da palavra ética referia-se à 

morada, ou melhor, ao abrigo humano, somos levados a pensar que ela guarda  

algo de bom e de positivo para a vida.  Assim, para além das idéias soltas no ar, 

somos lançados ao chão, lugar em que o ser humano faz sua habitação para se 

proteger das intempéries do mundo. 

Não obstante, a proteção e o cuidado acontecem na relação com o outro. A 

ética definitivamente consolida a articulação entre saber docente, pessoalidade e 

competência, por se constituir o campo em que esses elementos se atraem. É ela 

que permitirá a atualização em movimento desses elementos que se articulam, 

possibilitando ao profissional docente ser mais humanizado. 

É nessa direção que caminha Rios (2002): 

 

A idéia de relação, presente na vida humana, aponta-nos uma 
competência que, além de ser construída, é também compartilhada. Uma 
pessoa não pode ser humana sozinha. Do mesmo modo, uma pessoa 
não pode ser competente sozinha. A qualidade do seu trabalho não 
depende apenas dela – define-se na relação com os outros. As 
condições para a realização de um trabalho competente estão na 
competência do profissional e na articulação dessa competência com os 
outros e com as circunstâncias (2002, p.106). 

 

Sendo a relação humana condição necessária e essencial ao trabalho 

escolar, é preciso voltar à atenção aos espaços dessa instituição e colher o que 

neles é significativo no encontro entre discente e docente e promotores de um 

acontecer novo e inédito que, por sua natureza, não se encontra no campo da 
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visibilidade, ou seja, do que nos aparece primeiro, que chamamos de realidade e, 

por conseqüência, do que  temos como verdade. 

Para que o acontecer10 seja de verdade um acontecer e não simplesmente 

um produto bonito e acabado, fruto dessas novidades da tecnologia, que mais nos 

seduzem do que operam milagres, faz-se necessário valer e dar importância ao 

que dignifica o homem não como produtor do trabalho que gera mercadoria, mas 

sim como daquilo que em verdade, o dignifica enquanto criador. 

 Nesse sentido, Rios (2002, p.97) nos aponta que “a sensibilidade está 

relacionada com o potencial criador e com a afetividade dos indivíduos, que se 

desenvolve num contexto cultural determinado”. Assim, aprendemos algo de 

novo. Nossas potencialidades ganham forma. Nós nos humanizamos desse feito 

ainda mais, e dessa forma entendemos que as competências podem ser 

reorientadas permeando as relações humanas no espaço escolar.  

Além disso, a competência como ação que se desdobra, além de guardar 

em si a ética, pelo habitar cuidadoso e um novo agir, através da técnica, encerra 

em si, também, a estética, pois essa ação é intensamente sentida por quem a 

vive.  

Freire (2006) nos adverte, falando-nos da necessidade de ficar 

corporeificado o que dizemos, sob o risco, se isto não ocorrer, das palavras 

ficarem soltas, sem habitação, sem materializar-se nas mentes. O autor ainda nos 

assegura que “não é possível pensar nos seres humanos longe, sequer, da ética, 

quanto mais fora dela” (2006, p.33). 

 Sobre esse aspecto, ainda nos diz: 

   

Estar longe, ou pior, fora da ética entre nós, mulheres e homens é uma 
transgressão. É por isso que transformar a experiência educativa em 
puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente 
humano no exercício educativo: o seu caráter formador. (FREIRE, 2006, 
p.33) 

 

                                                 
10 Nessa pesquisa utilizamos o termo acontecer/acontecimento como momento significativo na vida das 
pessoas. 
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 Para Freire (2006, p.34) “ensinar exige corporeificação das palavras pelo 

exemplo”.   

Na ação docente, a ética tem sido constantemente discutida. Entendemos 

que ela é uma das vias para que possamos  enfrentar os desafios causados pelo 

intenso valor dado ao consumismo, marca de nossa época. É importante salientar 

que a ética não pode ser compreendida como sinônimo da moral, que 

entendemos ser um conjunto de normas. Não é demais repetir que “a ética se 

refere a ethos, ‘morada do homem’, espaço construído pela ação humana, que 

transcende e transforma o mundo, conferindo-lhe uma significação específica” 

(RIOS, 2002,  p.100). 

Nesse sentido, entendemos que as competências podem, quando trazidas 

à luz, pelo pensar atento, reorientar as relações humanas na prática pedagógica.  

Todavia, no nosso ponto de vista, pensamos que muitos docentes entendem que 

trabalhar sob a égide da ética deve, por meio do respeito, estar sempre numa 

relação unilateral de entrega e, assim, como recompensa, livram-se de uma 

possível culpa, em função do dever ser inteiramente executado. Essa entrega,  

caracterizando-se como uma afetividade de subordinação, é nomeada com 

bondade e, mais concretamente, quando direcionada ao docente, como 

“professor bonzinho”. Esse é o único ganho, se assim podemos considerar, 

aliviando novamente o fardo da estéril obrigação.  

Em meio a isso, as políticas educacionais utilizam-se de discursos ora 

morais, ora afetivos e, ingenuamente, fazem-nos pensar que sejam éticos, 

encobrindo outras intenções que são sinalizações de relações de poder, não 

possibilitando a politização dos docentes.  

Daí a necessidade da “... intencionalidade do gesto do educador” 

(RIOS,2005, p.59), que se traduz numa ação política em que o docente se 

compromete no processo de ensinar com os interesses e com o bem-estar dos 

alunos. 

 Isso nos leva a pensar que, além das dimensões éticas, técnicas e 

estéticas, faz-se necessário aparecer, na ação docente do saber-fazer-bem, a 

dimensão política, que abarca, além da intuição que garante o fazer, a ação 

intencional, pondo-nos em todos os instantes da prática pedagógica sob uma 
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tensão criadora, para gerar o que há de mais intencional na educação: as 

aprendizagens significativas, que promovem o aprimoramento dos fazeres, 

enquanto tarefas, possibilitando pôr em atos os saberes com competência, 

oriundos do emergir das potencialidades, que nos tornam mais humanos.   

Por um lado, valorizar apenas, como quer o projeto neoliberal, o saber-

fazer, ou melhor, a prática, por meio da incorporação de novas tecnologias, é já 

considerar que os elementos da atualidade que “... compõem a cultura estão cada 

vez menos aparentados com o humano” (SAFRA, 2006, p.31). Por outro lado, 

valorizar demais a sensação, em detrimento do pensar cuidadoso, pode levar a 

atos de violência. O primeiro acontece por manter a existência quase indiferente 

ao mundo-exterior, jeito de ser, como nos diz Lévinas (2004), que  é próprio do 

puro vivente, que  

 
...ignora assim o mundo exterior. Não por uma ignorância que tangencia 
o conhecido, mas por uma ignorância absoluta, pela ausência de 
pensamento. Os sentidos não lhe fornecem nada; ou não lhe fornecem 
senão sensações. Ele é suas sensações ( 2004,p.35). 

 

 

O outro ato de violência diz respeito à não-aceitação da realidade, pois a 

pura sensação impede que o mundo real do vivente, tomado pelo pensamento o 

“convida ao trabalho e à apropriação” (LÉVINAS, 2004, p.34).  

 Ferido por esse ato de violência, seu mundo é ele mesmo e a sua 

interioridade. Ele é o centro, “portanto não é sem consciência, mas tem uma 

consciência sem problemas, quer dizer, sem exterioridade” (LÉVINAS, 2004, 

p.35). Nesse lugar, não há espaço para o cuidado do outro, ou seja, para a 

morada humana. Daí a necessidade do pensar, que “começa, precisamente, 

quando a consciência de sua particularidade, ou seja, quando concebe a 

exterioridade para além de sua natureza (...) Como pensante, o homem é aquele 

para quem o mundo exterior existe”  (LÉVINAS, 2004,p. 36). 

Pensando a exterioridade, ou seja, o mundo, o homem se movimenta para 

o outro com a preocupação de protegê-lo e se proteger. Ele cria o abrigo, a 

morada humana. Aqui, consideramos a educação formal como um pequeno 

abrigo do homem. A dimensão ética, portanto, está entranhada nesse movimento. 
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Por esse ato ser consciente, já está presente a ação política do homem, 

pois todo ato consciente, por sua natureza,  guarda uma intenção. 

Nesta pesquisa, nosso mundo é a própria educação, que se materializa 

sob a forma de escola, que, por manusear o que nessa era impera, a informação, 

é confundida, passando a ser considerada, na perspectiva da prática, como sendo 

a própria tecnologia, por produzir um saber eficiente e eficaz de resultado.  

Cabe-nos, por atos políticos, distinguir a escola, colocando-a em seu 

próprio percurso. Assim ela se assentará sobre o que lhe é mais original, a scholé 

dos gregos, local do ócio. É através desse, que livres da mordaça da tecnologia 

estéril, pode  fazer nascer, pelo ato criador, o novo. É pelo ato criador que o 

humano mais acontece e aparece.  

Nessa medida, a técnica não será “coisa” que mais se destaca no mundo-

escola, mas ferramenta auxiliadora de sua construção. Buzzi (2006, p.124)  afirma 

que a “técnica significa trazer para perto, conduzir de lá para cá, pro-vocar a 

natureza a se revelar...” 

Na medida posta, há que se ter, além de tantos outros, um lugar na escola 

que privilegie o fazer-técnico-criativo de alunos e docentes. Para isso 

 

... não basta, então, o domínio de alguns conhecimentos e o recurso a 
algumas técnicas para socializá-los. É preciso que a técnica seja 
fertilizada pela determinação autônoma e consciente dos objetivos e 
finalidades, pelo compromisso com as necessidades concretas do 
coletivo e pela presença da sensibilidade, da criatividade (RIOS,2002, 
p.96). 

 

Ou seja, a técnica é extremamente importante, mas necessita estar 

atrelada aos compromissos coletivos, precisa estar a favor do humano. É 

necessário que ela habite um espaço no mundo-escola, e não o seu contrário, 

situação que hoje vem dominando o cenário escolar, colocando a escola  a 

serviço do avanço tecnológico. É urgente que a tecnologia esteja a serviço da 

escola para que deixe de ser um mero instrumento e o docente possa inaugurar 

novos mundos. 
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Capitulo II 

 Competências, formação e saberes docentes 

 

Quem forma se forma e re-forma ao formar e 
quem é formado forma-se e forma ao ser 
formado. É neste sentido que ensinar não é 
transferir conhecimentos, conteúdos nem 
formar é ação pela qual um sujeito criador dá 
forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 
acomodado. 

Paulo Freire 

 

Da conversa sobre o termo competência, colocando em relevância sua 

noção, na tentativa minimamente de compreendê-la, a partir da escola, lugar que 

ela deve habitar, fomos dialogar, inicialmente, com Perrenoud. 

Para acrescentar e propor novos sentidos para a competência, fomos 

mobilizados à procura de outros autores que têm certa familiaridade com o termo. 

Nesse percurso seguimos o discurso de Rios, por compreender que, ao significar 

competência, busca fazê-lo traduzindo o que o termo tem de mais familiar com a 

escola. Portanto, o conceito de competência aqui compreendido está habitado,  

materializando-se no mundo-escola. 

 Pensando nisso é que compreendemos competência como o construto de 

um saber-fazer-bem o que tem de se fazer mergulhado na técnica, na estética, na 

política e, principalmente, na ética, pois é a partir da presença da ética que se 

permite uma habitação. 

 Desse intento, inicialmente realizado por nós, presente no 1º capítulo 

desse trabalho, porém não esgotado, é que, agora, nos pomos a dialogar com 

outros autores, na tentativa de compreender o que vem a ser saberes docentes, 

para, no 3º capítulo, pensarmos e compreendermos o humano e como ele vai 

acontecendo no mundo escola.  

Além disso, nós nos voltaremos a uma outra tarefa.  Tentaremos  escrever 

um dizer que vislumbre a possibilidade de articulação dos três elementos, 
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propósitos dessa dissertação, a saber: competência, saber docente e formação 

humana.  

Tentaremos pensar que a competência, enquanto atualização das 

potencialidades do humano, está em trânsito no saber docente, quando esse se 

aproxima de sua autenticidade, portanto, de sua humanização, pois  humanizar-

se tem como peculiaridade o percurso. 

 Neste capítulo, ao procurarmos dar uma forma acerca da reflexão sobre os 

saberes docentes, já sinalizaremos qual será nosso encontro com o termo 

formação humana, para, no 3O capítulo, fazermos, especificamente, um diálogo 

com o termo, ou à luz do que significamos como competência e saberes 

docentes. Assim, entendemos que já possibilitaremos as suas articulações, para 

que nas considerações finais possamos conversar, sem a presunção de 

compreensão definitiva, com o re-velar da competência.  

 Nosso intento é compreender como os saberes construídos pelos 

professores e professoras, ao longo de suas trajetórias profissionais, são 

considerados  no atual saber-fazer docente. Para tanto, utilizaremos as 

contribuições de Tardif (2005a), apreendendo as possibilidades teóricas 

provenientes a respeito dos saberes docentes, oriundos  da trajetória profissional 

e nela entranhados. Disto, procuraremos apresentar uma tênue compreensão das 

relações, pelo viés reflexivo, que os professores(as) estabelecem com seus 

saberes e das concepções pedagógicas influentes na escola brasileira.  

 

2.1 A formação docente e as competências diante dos desafios 
atuais 

 

A preocupação com a formação docente intensificou-se nas últimas décadas 

do século XX, com as iniciativas das reformas curriculares e também com a 

intensa produção acadêmica sobre o assunto, especialmente a partir de autores 

como Nóvoa (1992), Garcia (1999) e outros.  

É preciso questionarmos o que apresentamos acima, sobre o que promoveu 

tal intensificação. Esse questionamento se desdobra em três perguntas 
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entrincheiradas: o elemento essencial dessa questão acarretou mudanças na 

escola e na sociedade? Tal elemento é resultante dessas duas mudanças? Ou, 

ainda, sua intensificação e as mudanças ocorreram concomitantemente? 

 Longe de responder a tais questionamentos e esgotá-los, este capítulo 

apenas corrobora para que, tensionados, sendo essa a essência do 

questionamento, passemos a nos ocupar e pensar a formação docente e 

compreendê-la. 

 No campo dessa “tensão-atenção”11, pensamos que a discussão, no caso 

brasileiro, se acentua e se formaliza com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional,  nº 9394/96, cujos artigos 63, inciso III, e  67 e inciso II,  ao expressarem 

a necessidade de formação continuada em serviço ou em Instituições de Ensino 

Superior, fomentam inúmeros discursos, em diversos espaços educacionais, 

como em nosso Sistema Educacional, originando, inclusive, documentos 

orientadores da prática, como consta nos PCN+, cujo fragmento desse vem logo a 

seguir: 

 

Não haveria razão aparente para discutir a formação inicial docente – 
competência do ensino superior – num documento dirigido a educadores 
que atuam no ensino médio. No entanto, há vários motivos para justificar 
que se levante essa problemática aqui e agora. Primeiro, porque 
crônicos e reconhecidos problemas de formação docente constituem 
obstáculos para o desempenho do professor, e a escola deve tomar 
iniciativas para superá-los (PCN+,2002, p.99). 

 

 A formação continuada ou em serviço ocorre concomitante ao exercício 

profissional, implicando neste a reflexão, o que possibilita a narração do percurso 

profissional, que sinaliza seus avanços e seus equívocos, promovendo, ainda 

mais, o comprometimento do profissional, em seu trabalho. Para isso, torna-se 

necessário compreender, um pouco, o que há de mais peculiar na docência,  

tentando, assim, revelá-la. 

                                                 
11 Esse termo, exclusivamente, usado nesta dissertação é uma outra nomeação utilizada por nós para 
denominar questão ou questionamento. 
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Por docência12, nos voltamos a compreender seu significado, que, por 

excelência, é a ação ou atividade de ensinar.  

Em diversos documentos, incluindo dicionários, principalmente os 

etimológicos, e mesmo em livros específicos, que abordam sobre essa atividade, 

nos deparamos com esse significado que é bastante amplo. Não obstante, é o 

significado mais comum que se apreende de quem direta ou indiretamente diz 

algo, oralmente, sobre a palavra.  

A tarefa a que somos lançados é, num primeiro momento, pelo menos 

escrever no limite menor da especificidade do que venha a ser ensinar, para 

distingui-la de sua amplitude, para depois eleger, à luz de sua especificidade, que 

narrativa faremos dela, a fim de nos mantermos fiéis à  nossa pesquisa. 

O trabalho docente revela-se fruto de um processo que envolve múltiplos 

saberes, oriundos da formação, da área disciplinar, do currículo, da experiência, 

da prática social e da cultura entre outros, incorporando também elementos de 

outras áreas do conhecimento, como a filosofia, a psicologia e a sociologia.  

A docência, como profissão, possui características próprias que permitem 

diferenciá-la de outras formas de trabalho, pois envolve as relações humanas, 

aspecto também compactuado com outras atividades profissionais. Além disso, a 

docência  lida com o humano, num modo de ser que é a do cuidado, o que ainda 

não difere, por exemplo, da medicina, da psicologia, dentre outras profissões. 

Porém, o que é peculiar nesse modo-de-ser que ainda podemos chamar de zelar 

é que ela promove a aprendizagem, que possibilita o aprender de um outro e, 

dessa realização, vai modificando seu ser, que se manifesta em sua 

pessoalidade.  

Essa ação transformadora acontece no interior de um movimento inerente 

à existência, que é, especificamente, o processo vital, denominado conhecimento. 

Por ser interno, é um processo essencialmente de caráter endógeno.  

 Para uma síntese a respeito da reflexão sobre aprendizagem e 

conhecimento, e para que possamos responder à pergunta que nos mobilizou e 

avançar um pouco mais acerca do tema formação docente, não é demais um 
                                                 
12 Docente deriva do latim, docere, significando atividade de ensinar, de indicar um caminho, mostrar que é 
possível . 
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pouco mais de reflexão, agora por analogia com as faces de uma moeda. 

Sozinhas, elas não se materializam, mas juntas se completam e se 

complementam, formando a moeda, mas mesmo assim mantendo sua 

especificidade, sendo uma cara e a outra coroa. Do mesmo modo que a ação 

está para o conhecimento e a transformação para a aprendizagem: são dois 

aspectos distintos que, juntos, formam  um mesmo processo, que é a 

aprendizagem. 

Para que ocorra uma ação transformadora, no espaço escolar, resultante 

da relação pedagógica, é crucial que haja um encontro entre docente e discente. 

Portanto, o docente não poderá se colocar apenas num campo de dever e de ter 

de ensinar o aluno pela transmissão de um suposto conhecimento.  

Inicialmente, o docente pode provocar o discente, dada a intencionalidade 

da ação de ensinar, podendo escolher meios de ensino adequados e 

motivadores, propiciando um posicionamento crítico do aluno na apropriação de 

conhecimentos, assim como  implementar novas maneiras de  abordar os 

conteúdos escolares. Ele, que está atuando no campo da tensão-atenção, deverá 

olhar e ouvir o discente em suas necessidades e depois provocá-lo, promovendo 

sua transformação. 

Neste capítulo, preocupamo-nos com a reflexão e a formação docente que 

é alvo de discursos oficiais. Para não cairmos ingenuamente nas suas malhas, 

faz-se necessário mostrar como entendemos o sentido da formação  pelo viés da 

prática reflexiva. 

Para que o ato de ensinar se torne significativo para o docente, este, 

necessariamente, deve buscá-lo através de sua mais e essencial invisibilidade, 

quando ocorre em sua interação com o discente.  

Esse saber-fazer, sendo uma ação docente competente, só pode acontecer 

se for possível a ele a tarefa de compreender como a aprendizagem acontece. 

Cremos que essa tarefa só se configura e promove a transformação se ele 

compreender em si como o processo formativo, em seu percurso profissional, é 

promovido.  

É crucial também ao docente um olhar atento sobre si mesmo. Além da 

empatia, é inevitável a ele debruçar-se sobre o seu pensar e descobrir meios para 
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desdobrá-lo. Essa atenção e essa reflexão sobre si e em si provocam a 

atualização de suas potencialidades e, por conseqüência, produzem um novo 

saber docente. Trata-se, essencialmente, da formação docente para um fazer 

competente.  

Exposta a nossa compreensão de como pode ser promovida a formação 

em serviço, no cuidado do outro e de si, propomos-nos agora pensar nas 

questões sobre as quais as instituições educativas se debruçam, a saber, 

formação docente e prática reflexiva, trajetória profissional e profissionalização 

docente.  

A formação docente, de modo bastante amplo, passa a ser alvo de 

discursos oficiais diante das novas reformas curriculares. O conceito de professor 

reflexivo passa a ser subjacente às ações desencadeadas nas diversas redes 

oficiais do sistema brasileiro de educação, com o propósito de promover a 

formação continuada em serviço.  

Nesse lugar da oficialidade, a nosso ver, é vital que o docente, em sua 

singularidade, esteja no campo de tensão-atenção, para que não se torne alvo 

passivo diante dos discursos oriundos de relações de poder, cuja tendência se faz 

na parcialidade, em virtude de grupos centrados em seus próprios interesses. É 

inevitável, a realização da depuração desses discursos, e mesmo evitá-los, se 

isso se fizer necessário.   

De acordo com García (1999, p.26), existem diversas considerações sobre 

o termo formação de professores:  

 

A formação de professores é a área de conhecimentos, investigação e 
de propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didáctica e da 
Organização Escolar, estuda os processos através dos quais os 
professores – em formação ou em exercício – se implicam 
individualmente ou em equipa, em experiências de aprendizagem 
através das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, 
competências e disposições, e que lhes permite intervir 
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da 
escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os 
alunos recebem.  

  

Não somente esse autor, mas também outros vão tratar dessa temática 

mostrando que ao professor não é mais suficiente apenas transmitir 
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conhecimentos socialmente construídos: é preciso também escolher meios de 

ensino necessários para o aprender essencial para um posicionamento autêntico, 

vivo e singular no meio social, considerando, para esse acontecer, as demandas 

presentes em sociedade. 

 Realmente é necessário aos docentes a formação continuada, 

principalmente em serviço, sob a égide da reflexão, de modo que possam 

redimensionar suas tarefas. Por isso a escola passa a ser vista também como um 

locus de formação em serviço, “ou seja, aquela que se dá no local do trabalho do 

professor e que toma essa atividade como conteúdo dos processos formativos” 

(LONGAREZZI, 2006, p.161).        

Tomados os cuidados necessários postos como desafios, diante das 

demandas da profissionalização, o docente adquirirá, no processo de formação 

continuada decorrente, a proteção necessária para não ser vítima dos discursos 

bem elaborados e sedutores  que não contribuem em nada para a humanização, 

condição essencial para um fazer-bem competente. 

As novas demandas de mercado, que foram desencadeadas pela 

globalização da economia, resultando em novas exigências aos docentes, não 

deverão ser assimiladas por esses senão em prol da vida. Assim, a lógica do 

capital não se sobreporá aos espaços de diálogo e de discussões entre os 

docentes envolvidos nesse novo trabalho pedagógico, como na atualidade é 

comum acontecer, tornando-se uma verdade imposta por esses interesses. 

 É na contramão do sentido desenhado acima que as ações passam a ser 

articuladas pelos sistemas públicos de ensino, demonstrando-nos através de 

documentos oficiais que os “problemas da formação docente constituem 

obstáculos para o desempenho do professor” (PCN+,2002, p.99) e passam a 

oferecer programas de formação continuada, almejando superar algumas dessas 

“deficiências”. Contudo, essas ações não consideram o processo interno de 

apropriação desses novos conhecimentos pelos docentes. “A formação passa a 

ser um ‘dever’, e não um ‘direito’” (LONGAREZZI, 2006, p.165).  
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É a partir dessa concepção do “dever” que os professores são 

“capacitados”13 para desenvolver habilidades cognitivas e comportamentais, 

ajustando-se aos novos padrões educacionais. Essa concepção tem o seguinte 

pressuposto: os professores não obtiveram uma formação inicial adequada e por 

isso não sabem como lidar com a comunidade escolar de modo adequado, como 

as autoridades dos sistemas de ensino esperam.  

Além desse pressuposto,  tem-se  o fracasso escolar como sendo efeito de 

uma simples causa: a incompetência dos professores. Por conseqüência, a 

ocupação de quem se preocupa com tal propósito é cuidar para que o percurso 

de formação esteja sob a égide da reparação. Ainda por esse viés, para melhorar 

a qualidade da escola, entende-se que é preciso que os professores sejam 

capacitados em cursos de formação continuada não só em serviço, mas também 

nos oferecidos por instituições credenciadas, além dos promovidos a distância, 

principalmente utilizando-se da informática como ferramenta.  

Esses cursos a distância são denominados cursos interativos on-line, por 

meio de programas cuja aprendizagem é mediada, em rede, pelos tutores, que   

via e-mail, oferecem orientações aos professores. 

 Esse processo acaba resultando, em muitos casos, numa supervalorização 

da prática (ou, na verdade, das novas práticas) sobre o conhecimento e, 

principalmente, não considerando que são as “ações para a formação do humano 

e da reflexão sobre elas, que se compõe o campo da Educação” (GATTI, 2006, 

p.20).  

  Tardif (2005a), através de um olhar crítico sobre esta valorização da 

prática que mobiliza os que se ocupam na oficialidade com o aperfeiçoamento 

docente, apresenta importantes e necessárias considerações no que se refere às 

mudanças de concepções e das práticas vigentes em relação à formação de 

professores. Para ele,  

 

...reconhecer que os professores de profissão são sujeitos do 
conhecimento é reconhecer, ao mesmo tempo, que deveriam ter o direito 
de dizer algo a respeito de sua própria formação profissional, pouco 
importa que ela ocorra na universidade, nos institutos ou em qualquer 

                                                 
13 Capacitados no sentido de que necessitam participar dos cursos de formação continuada de professores. 
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outro lugar. É estranho que os professores tenham a missão de formar 
pessoas e que se reconheça que possuem competências para tal, mas 
que, ao mesmo tempo, não se reconheça que possuem a competência 
para atuar em sua própria formação e para controlá-la, pelo menos em 
parte, isto é, ter o poder e o direito de determinar, com outros atores da 
educação, seus conteúdos e formas (p.240). 

 

 

Ainda aponta que países como Canadá e Estados Unidos têm implantado 

novos dispositivos de formação. Ou seja, os “professores de profissão” (Tardif, 

2005a) têm um certo controle legal e político de seu percurso e, dessa forma, 

podem ser formadores de outros professores.  

Nesse sentido, suas experiências e seus saberes são considerados tão 

importantes quanto aqueles oferecidos nas instituições de ensino onde se 

formaram. Isso demonstra que a formação docente, seja ela inicial, seja  

continuada, adquire um valor no qual a vivência profissional esteja relacionada 

diretamente com a teoria oferecida nas universidades. Consideramos que isso 

valoriza o docente, na medida em que a experiência profissional, bem como o 

percurso na existência, são reconhecidos e valorizados por aqueles que se 

ocupam com os cursos de formação. 

 Considerando essas diretrizes, principalmente no processo da formação 

inicial, os docentes terão condições concretas de se instrumentalizarem e se 

posicionarem para enfrentar os desafios que se apresentarão na profissão, mas 

que não são poucos, nem fáceis, porque muitos docentes, ao iniciarem sua 

carreira, enfrentam adversidades, como ocorrem nos primeiros encontros com os 

pares de trabalho e com as pessoas que são a razão de ser do profissional 

docente, a saber, os alunos. Para Guarnieri (2000), 

 
Tal postura do professor contribui para sua adesão integral à cultura 
existente na escola, à medida que vai incorporando rotinas, tarefas, 
procedimentos e valores presentes nessa cultura, que são considerados 
adequados pelos professores mais antigos. Assim sendo, o professor 
iniciante pode tornar-se passivo, resistente à mudança e procurar evitar 
conflitos, pela adesão a um modelo aceito e inqüestionável. (p.11). 

   

 Pelo posicionamento crítico, os docentes em início de carreira acolherão, 

no  espaço onde exercem sua atividade profissional, o que lhes é necessário, e 
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rejeitam os procedimentos que por ventura e, conseqüentemente, promovam um 

novo modo de pensar o cotidiano da escola; tanto para si mesmo, bem como aos 

alunos. Portanto, ensinar e aprender, mesmo em sua intencionalidade, é tarefa de 

via-dupla. Esse posicionamento possibilitará a presença de ferramentas 

necessárias para que o profissional possa lidar, com cuidado e atenção, com a 

“frustração” (GUARNIERI, 2000, p.12), condição humana presente no existir e, 

por efeito, no exercício da docência. 

 A formação docente pode, como uma ação política e por demandar 

intencionalidade, instrumentalizar esse profissional no interior da escola, 

fornecendo também elementos para promover a aprendizagem de quem será 

preparado para ser inserido no mercado de trabalho, que se torna presente, mas 

não evidente.  

Consideramos necessário que a ação docente tenha um caráter constante 

de questionamento nessa rede política que a nosso ver é de certa forma perversa, 

por não se preocupar com as questões humanas da ação educativa e romper com 

intenções e atos que não promovem a vida e, por conseqüência, possibilitam 

apenas uma aprendizagem mecânica.  

 

2.2 Formação docente e  prática reflexiva  
 
 

A excessiva disseminação da tecnologia na educação formal, não por 

primeira necessidade, mas, fundamentalmente, por modismo de nosso tempo e 

como plataforma de políticos que se valem da boa ação como uma forma de um 

suposto favor para a população e numa perspectiva assistencialista, obriga-nos, 

como trabalhadores da educação, a ter uma atitude de vigília, atentos ao risco de 

cairmos nas malhas desse discurso da era da informação, esvaziando a palavra 

poética que, além de ressignificar o dito, possibilita ao homem inventar mundos, já 

que o  fazer criativo não se dá por meio de palavras que, de tanto serem 

repetidas, ficam esvaziadas de significação.  

 Nossa preocupação com o restaurar da palavra se justifica por ser um 

instrumento da linguagem que promove também a liberdade do homem. Se isso 
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não ocorresse, nós, homens e mulheres, ficaríamos desprotegidos e à mercê das 

intempéries da vida, já que  “a linguagem é a casa do ser” (HEIDEGEER, 2005, 

p.8). É nossa habitação. Por ela, vamos acontecendo no mundo. Não é por 

demais dizer que o “ser” é o que guarda o que há de mais essencial de humano.  

Por essas palavras, a intenção mesmo é a de nos advertimos e quando 

fizermos uso dos elementos da linguagem autorizada do discurso educativo, 

sobre “formação docente e prática reflexiva”, não o repetir comol faz um papagaio 

, esvaziando-o e nos deixando no descuido e órfãos de habitação, por falta da 

“casa do ser” (HEIDEGGER, 2005).  

Dessa maneira, conservando interesses que não venham promover a vida 

de todos, visto pela miséria que assola o planeta, mas de grupos, ainda que em 

número reduzido que detém o poder econômico e, dessa forma, determinam o 

destino comum do planeta, não obstante, do Brasil e da instituição, objeto de 

nosso interesse, a educação escolar. 

Com olhos atentos é que voltamos ao tema, sobre a prática reflexiva que  

sendo muito repetida na escola, pouco se compreende dela, visto que a prática 

pedagógica, via-de-regra, é materialização das diversas correntes pedagógicas, 

que ainda dominam o cenário da educação nacional. Diz Saviani (1998, p.41) 

sobre o professor que 

 
[...] ele tem uma cabeça escolanovista. Devido à predominância da 
influência  “progressista” nos curso de educação, o professor absorveu o 
ideário da “Escola Nova”. Ele concebe o processo educativo como tendo 
o aluno como centro. [...] mas as condições em que terá de atuar são da 
escola tradicional. Isso significa que ele deverá ser o centro do processo 
de aprendizagem; [...] De repente, despencam sobre ele as exigências 
da pedagogia oficial. Ele deve ser eficiente e produtivo. [...] Logo, ele 
deve racionalizar, deve planejar suas atividades.   

 
 

Já para Alarcão (2005, p.41), “a idéia de professor reflexivo baseia-se na 

consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser 

humano como criativo e não como mero reprodutor de idéias e práticas que lhe 

são exteriores”. Nesse aspecto, Schön (1992) é um dos autores com mais 

influência nos espaços da escola brasileira, nos quais atores/autores, 

intencionalmente, se dobram sobre a ação e a reflexão, propondo uma análise 
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mais centrada no cotidiano da escola, assim como sobre à relação professor-

aluno. 

Schön (1992) defende que o conceito de reflexão-na-ação é um processo 

teórico-prático pelo qual os professores e professoras analisam e interpretam 

suas próprias práticas, as quais nos conduzem à criação de um conhecimento 

novo e a novos sentidos que vão redimensionar o exercício da docência.  

Para ele, ser profissional reflexivo é ser capaz de aprender com os seus 

próprios erros. São esses profissionais reflexivos que vão dar parâmetros ao que 

não deve ser repetido, ao que consideram uma rotina estéril e, por conseguinte, 

em contraposição, vão  dar vazão a um fazer novo e inédito. Além disso, Shön 

propõe alguns aspectos que considera necessários para orientar ações voltadas à 

formação de professores: a perspectiva de cursos centrados na promoção de 

professores reflexivos, cujos produtos equivaleriam à construção de 

conhecimentos e competências, norteadores de novas práticas.  

Consideramos de extrema importância a reflexão do trabalho docente, 

porém precisamos considerar que nos pressupostos da política educacional, 

eleitas pelos dirigentes governamentais, em seus programas de cunho educativo, 

não há preocupação com uma formação teórica, filosófica e histórica, que venha a 

respaldar essa prática e propor mudanças significativas na educação.  

Essa, formação, quando existe, indica o que salientamos antes: que os 

novos significados como parte da conversação dos que fazem e vivem a 

educação formal ficam estéreis de sentidos, em virtude de serem 

costumeiramente repetidos, empobrecendo-se e esvaziando as práticas pelo 

preenchimento dessas por recursos tecnológicos, aqui, especialmente, de 

linguagem, apenas com o sentido de mostrar também uma estética estéril, 

encobrindo o que já está escamoteado: a educação escolar. 

O risco que se corre, ao pensar na formação continuada pelo viés reflexivo 

da prática, sem esses elementos teóricos, filosóficos e históricos, que 

possibilitariam a criticidade e um novo posicionamento diante das demandas 

educacionais, é o de promover a valorização do conhecimento, apenas 

respaldado no aprender fazendo e incidindo numa formação apressada do 

professor, sem possibilitar de fato a reflexão, tal como Schön (1992) propõe.  
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Não é por demais re-lembrar que esse aprender-fazendo é mecânico, 

oriundo da excessiva tecnologização, que deveria ser lançada como uma 

ferramenta para instalar um mundo mais fácil para se viver, e não substituí-lo, 

sendo, por conseqüência, simples ferramenta tecnológica.  

  Rios (2002), no livro originado de  sua tese de doutorado, de viés filosófico, 

discorre a partir de sua própria prática no exercício da docência, sobre o 

compreender e o ensinar para a instauração de uma docência de melhor 

qualidade, e nos presenteia com o que vem a ser reflexão da prática para além de 

mera repetição de significados. A autora constrói uma obra poetizando seu pensar 

filosófico, uma vez que “a linguagem é a casa do ser”. Nessa habitação do ser 

mora o homem. Os pensadores e os poetas são os guardas desta habitação.” 

(HEIDEGGER, 2005, p.08) 

 Ao nos falar sobre reflexão, a autora  nos remete à idéia de crise, de algo 

que “mexe conosco”, com nossos sentidos, com o nosso agir, algo que vai à raiz 

do problema. Mostra  que o pensamento reflexivo pode nos auxiliar nas nossas 

ações educativas, para um viver melhor:  

 

O pensar e o repensar é o que podemos chamar de reflexão. “Re-
flexão”: “flexão” é dobra; o “re” indica retorno para trás. Flexão para trás: 
retorno do pensar sobre si mesmo para pensar melhor. Para examinar 
melhor o já pensado pela primeira vez. Pode-se fazer isso muitas vezes 
até que o exame nos mostre que procuramos detectar tudo o que 
poderia estar atrapalhando a “ciência” de algo. É nossa consciência se 
re-vendo por uma, duas ou mais vezes: examinando e re-examinando. 
Quando nosso pensar se examina e se reexamina por uma ou mais 
vezes, nós o estamos colocando em crise. Nós o estamos “balançando”: 
fazendo um balanço para verificar se as “contas batem”. Para verificar 
melhor se as idéias batem umas com as outras. Se elas fazem sentido. 
Se elas são bem fundamentadas. Se nossas razões  ou nossos 
argumentos são fortes o suficiente para podermos tê-los como certos, ou 
acertados, ou aceitáveis (RIOS, 2004, p.21). 

 

A reflexão nos põe em crise,  fazendo-nos  voltar a olhar nossas 

concepções como docentes e o que aprendemos ao longo de nossa trajetória 

pessoal e profissional. Ainda nos faz questionar o que consideramos 

competência.  
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Nessa crise, somos conduzidos a uma encruzilhada e, sob o risco de 

padecermos ou fazermos festa pelo caminho escolhido para continuar nosso 

percurso, ficamos nela hesitantes, até elegermos para onde caminhar. Para esse 

intento, pensamos que o caminho a ser escolhido é o que promove a festa do 

pensamento, pois somos destinados  a uma tarefa que vai construir a casa do ser, 

a saber, a reflexão sobre a ação, pois somos constantemente lançados em 

situações incertas e imprevistas, portanto, de risco, já  que essa é a condição do 

ser humano.  

O ato de refletir em sua essência é uma condição do humano, por vezes, 

quase sempre realizado na presença do outro. Daí, a necessidade, no espaço 

escolar, de refletir sobre a ação, no campo do diálogo solicitando a participação 

dos parceiros, visto que, 

 
“... quando estamos face a face com um homem, uma mulher ou uma 
criança na nossa especialidade” – escreve Winnicott -  “somos reduzidos a  
dois seres humanos de igual status. As hierarquias desaparecem” (DAVIS 
e WALLBRIDGE, 1982, p.41-42) 

 
Em companhia, “necessário se torna que usemos da reflexão para 

reflexionar e não simplesmente ‘refletir‘ (como no caso do espelho) o momento 

em que vivemos” (NASCIMENTO,1998, p. 91).  

 

2.3 Competências  e profissionalização docente  

 

Além da reflexão, outra temática surge com a questão da formação 

docente: a discussão sobre a profissionalização, trazendo questionamentos 

importantes para a carreira. Conforme Nóvoa (1992, p.15), “o professorado 

constitui-se em profissão graças à intervenção e ao enquadramento do Estado, 

que substituiu a Igreja como entidade de tutela do ensino”. Com isso ocorre a 

transferência da sujeição dos professores para o Estado, como podemos observar  

até hoje.  

Em sua atividade profissional, dadas as contingências, o docente pode se 

sentir despreparado para lidar com as demandas impostas, principalmente 
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quando apreende o papel interventor do Estado, em uma realidade absoluta, 

portanto, como dado da verdade a ser seguido.  

O que se ressalta é que o professor, simplesmente, não deve se sentir 

culpado por esse discurso que o aflige – o despreparo – tendo a profissão como 

um fardo. Por isso, cumpre seu dever, conforme as regras do jogo, atenuando 

assim essa culpa. Desta forma, esse profissional, tomado pela reflexão, deve 

apreender essa contingência como um desafio, colocando-se num percurso de 

superá-la. 

O docente estará num outro campo, portanto fora das armadilhas 

interventoras do Estado, mesmo que objetivamente esteja usando as ferramentas 

dessa Instituição secular, pois, além de ter o trabalho como uma tarefa árdua, na 

busca dos proventos que lhe garantam a subsistência, ele o terá como uma 

atividade pela qual possa modificar o que aparece e que, via-de-regra, é chamado 

de realidade, para que a arte de ensinar possa inaugurar novos mundos.  

Pelo trabalho, o humano “produz um mundo «artificial» de coisas, 

nitidamente diferente de qualquer atividade natural” (ARENDT, 2005, p.15), pois é 

isso que fundamentalmente o trabalho deve promover. Foi e é através do trabalho 

que o homem não só habita a Terra, como fazem os demais animais, mas que a 

transforma.  

A transformação sobre a noção de trabalho deverá promover efeitos no 

exercício da docência, para que ela se traduza não mais sob uma perspectiva 

produtivista, em prejuízo da formação humana, resultante da instalação da lógica 

do mercado na escola; não mais sob essa contingência mercadológica que  

aponta Freitas (2003) em relação às  políticas públicas que direcionam  a 

atividade escolar:  

 

No âmbito das políticas de formação de professores, mudanças 
significativas foram implementadas, objetivando a construção de um 
professor com habilidades e competências capazes de torná-lo a correia 
de transmissão, na escola e na sala de aula, das novas formas de 
laboralidade, demandadas pelo nível de desenvolvimento do capitalismo 
na atualidade. (2003, p.1097) 

 



 48 
 
 

 

 Há  a necessidade de nos engajarmos para pôr fim a essa lógica, pois, se 

antes o professor carregava em si a aura do sacerdócio e da vocação, hoje 

vemos que é preciso cuidar para que não caia nos apelos de uma política 

educacional  que o responsabiliza pela atual situação da escola pública, por 

causa de sua precária formação, lançando-o, novamente, numa perspectiva 

missionária, agora  sendo sacerdote de um mundo secular cujo dever é o de 

promover uma cidadania, prescrita em lei que, a nosso ver, é por demais utópica, 

senão metafísica, pois está para além de uma necessidade que emerge de um 

mundo presentificado. 

Não é por demais repetir que tal engajamento se dará  à medida que temos 

o trabalho como desempenho de nossa atividade profissional, nesse processo 

que sempre nos convida a transcender o imediatamente vivido.  

Considerando o contexto pelo qual o docente se faz, porém não o acatando 

passivamente, mas o olhando de forma crítica e fazendo a sua depuração, o 

docente poderá se instalar em  num lugar de valor para sua vida, percebendo 

seus efeitos em sua forma de ensinar. Essa tarefa é apontada por Fullan e 

Hargraves (2000), que pontuam: 

 

São muitos os fatores importantes na construção de um professor. Entre 
eles, encontram-se os momentos em que os professores cresceram e 
ingressaram na profissão, e os sistemas de valor e as crenças 
dominantes sobre educação que acompanharam aqueles momentos 
(compare aqui os anos 60 aos anos 80, por exemplo). Ainda importante 
é o estágio de vida e profissão em que se encontram, e o efeito de sua 
confiança na forma de ensinar, seu senso do real e suas atitudes quanto 
à mudança... esta visão do professor como uma pessoa  possui 
implicações essenciais para nossa compreensão de mudança, de 
desenvolvimento profissional e de relações de trabalho entre os 
professores e seus colegas. (p.42) 

 

Dentre os fatores que os autores apontam, consideramos que a segurança 

na forma de ensinar e suas atitudes quanto à  mudança são aqueles que mais se 

destacam no dia-a-dia da escola. Percebe-se, inclusive, uma divisão muito clara 

entre os profissionais que atuam nas séries iniciais e aqueles que atuam nas 

séries seguintes, ou seja, aqueles que lecionam da 5ª série ao Ensino Médio.  
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Além disso, os próprios professores e professoras se distinguem pelas 

disciplinas que lecionam, pelas instituições onde foram formados, decorrendo daí 

um corpo docente sem uma força una, como ocorre em outras profissões.  

Com a inclusão do currículo por competências, voltado especificamente 

para o mercado de trabalho, fundamentado nos dispositivos da qualidade total, 

aqueles valores que eram passados de geração em geração, construídos 

socialmente, hoje aparecem muito tímidos, não permitindo que o grupo construa 

uma memória coletiva como no passado.  

Nesse sentido, os professores se afastam de seu coletivo profissional  e  

são responsabilizados individualmente por suas ações, o que faz com que muitos 

se esqueçam de vitórias historicamente conquistadas.  

Nossa profissão carrega fragilidades muito complexas, provocadas 

especialmente pela precarização do trabalho docente e, além disso, necessita ser 

discutida para a nossa afirmação social. Até pouco tempo muitos diziam que 

“qualquer um podia ser professor”, não considerando a trajetória dessa classe, 

suas lutas, seus movimentos, sua história, suas convicções, sua identidade.  

Diante disso, se pudermos antecipar a situação de vir a ser, através de 

escopos a se alcançar, nos instrumentalizaremos e, desafiados, nos colocaremos 

em situação de risco, esperando que a situação ensejada vá se configurando por 

meio de nossas ações.  

Por essa demanda, não escamotearemos a insegurança, escondendo-a 

pela nomeação de segurança. Pelo contrário, nós a teremos como desafio; 

estaremos, portanto, diante de uma crise que nos movimentará num percurso que   

tentará  superá-la e com isso aprendermos algo significativamente. 

Se não pudermos antecipar nenhuma situação, sendo nesta jogados 

quando surgir, improvisaremos e o viveremos  intensamente, para, no final, 

aprendermos que a vida é surpreendente e, portanto, estaremos  sempre  em 

uma zona de insegurança e risco, o que, por conseguinte nos fará aprender 

significativamente algo. 

Em síntese, acolher confiantemente a insegurança é ser presenteado com 

a vida e, ao mesmo tempo, acolhê-la, não fugindo da exposição a que somos 
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submetidos, geradora  do medo, porém que nos salva do horror da exposição ao 

inédito, o que, do contrário, nos faria deixar escapar das mãos o milagre de 

instaurar o mundo.  

A passagem do natural, daquilo que é espontâneo, para chegarmos à obra 

que é exclusivamente humana é o que chamamos aqui de vita activa, expressão 

usada por Arendt  em seu  livro  “A condição humana”.   

A partir do apresentado acima, que são dados da condição humana, o 

Viver, portanto, o que chamamos de natural e de espontâneo, é o Labor14, a 

própria vida. Essa forma de atividade nos coloca  em contato com a terra através 

de nossa existência, mas, ao mesmo tempo, nos tira dela e somos remetidos para 

outro lugar. Trata-se do mundo “correspondente ao artificialismo da existência 

humana” (ARENDT, 2005, p.15). 

Portanto, estamos sempre “por um fio”, visto que a mesma ponte em que 

transitamos confiante nosso corpo, de uma margem à outra do rio, é a mesma 

que nos coloca em risco  para pôr  fim à vida, basta pular dela sem nenhuma 

proteção ou ela  se  arrebenta, e com ela nosso corpo será lançado ao abismo.   

É a profissão uma atividade humana promotora da vita activa, que abarca o 

labor e também o trabalho. Então, a profissionalização é um processo pelo qual 

realizamos algo, com os “pés na terra e os braços em direção aos céus”, pois 

criamos o mundo, na terra, fazendo uso de suas ferramentas. 

 Portanto, profissionalizar não é se alienar, tornando-nos objeto da 

atividade produtiva e econômica, vendendo nossa força de trabalho, nosso corpo. 

Ainda que isso aconteça, essencialmente, profissionalizar-se é possibilitar a 

presença das atividades que nos tornam demasiados humanos, a saber, o labor, 

                                                 
14 Para  Arendt, (2005) três atividades humanas são fundamentais: o labor, o trabalho e a ação .O labor é a 
atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano, cujos crescimento espontâneo, 
metabolismo e eventual declínio tem a ver com as necessidades vitais produzidas e introduzidas pelo labor no 
processo da vida. A condição humana é a própria vida. O trabalho é a atividade correspondente ao 
artificialismo da existência humana, existência esta não necessariamente contida no eterno ciclo vital da 
espécie, e cuja mortalidade não é compensada por este último... dentro de suas fronteiras habita cada vida 
individual, embora esse mundo se destine a sobreviver e a transcender todas as vidas individuais. A condição 
humana do trabalho é a mundanidade. A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens 
sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que 
homens, e não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo. Todos os aspectos da condição humana têm 
alguma relação com a política; mas esta pluralidade é especificamente a condição – não apenas a conditio 
sine qua non, mas a conditio per quan – de toda vida política. (p.15) 
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o trabalho e a ação. É por essa última que materializamos, por meio de nossa 

existência, nossas intenções, tornando nossas obras resultantes de ações 

políticas e marcas da história crivadas no corpo, na solidão e em companhia. É 

por isso que podemos narrar nossa trajetória profissional, capturando desta, 

conscientemente, nossos saberes docentes, promotores de um saber-fazer 

competente. 

 

2.4 Os saberes docentes e a trajetória profissional  
 

 Só podemos afirmar que a presente pesquisa cumpriu, até aqui, sua parcial 

tarefa, possibilitando-nos uma suave alegria, se realizarmos uma de suas etapas 

previstas, que se trata, especificamente, de refletir, ainda que brevemente, sem 

sequer pensar esgotar o assunto, sobre a trajetória profissional, pois é por meio 

de um mapeamento, ainda que estrutural, desse percurso que somos capazes de 

identificar as marcas significativas, positivas e negativas que desencadearam 

mudanças profundas no saber-fazer, na atividade profissional e na própria vida, 

portanto, geradoras de aprendizagens significativas, naquele ou naquela que se 

destinam ao exercício da docência.  

 É preciso esclarecer sobre que assento especulativo estaremos apoiados, 

para que o mapeamento mostre indícios do que o originou, a que se vocaciona, 

bem como os traços que o configuram.   

 Preocupados em não simplesmente explicar como se estrutura uma 

trajetória, fizemos a opção de tratar do que move a pesquisa nesse sub título, 

utilizando-nos de uma postura vivenciada. O que precisamos, por esse viés é  

realizar a tarefa, por nós proposta, tendo em mãos uma idéia geral de como 

podemos acolher o que se observa, para realizarmos nossa compreensão.  

 Do esboço anterior, versaremos mais precisamente sobre como se 

estrutura o ser humano, pois “o ser está naquilo que é e como é, na realidade, no 

ser simplesmente dado, (...) no valor e validade, no existir, ou dar-se”  

(HEIDEGGER, 2006, p.42). Fizemos a opção de estar em companhia de 

Heidegger,  porque seu livro “Ser e Tempo” nos fala do primado da questão 

ontológica sobre as ciências: é pelo questionamento, aspecto fundamental e 
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inevitável do “ser ontológico” (HEIDEGGER, 2006, p. 48), que vamos 

compreendendo o seu sentido, que vai se manifestar pelos diversos modos de ser 

do seu ente (homem).     

 Aqui compreendemos o ente como “tudo de que falamos dessa ou daquela 

maneira, ente é também o que é como nós somos nós mesmos” 

(HEIDEGGER,2006, p. 42). Logo, o homem é o ente em presença, no qual, em 

seu sendo, seu ser vai se manifestando.  

Nesse tópico, momento que terminamos de escrever o segundo capítulo 

dessa pesquisa, daremos atenção, especificamente, à questão de como vamos 

nos constituindo no exercício do magistério. Não nos ocuparemos do aspecto 

ontológico do ser, preocupação que se manifestará no terceiro e último capítulo,  

apesar de já sinalizá-lo.  

Nossa preocupação vai ao encontro da manifestação do ser, num espaço-

tempo determinado. Portanto, nossa ocupação estará se dando sobre o ente, na 

manifestação do ser. Melhor dizendo, no aspecto ôntico15 do homem. 

 É a partir da idéia geral que instrui o trabalho fenomenológico que dizemos 

que o homem, enquanto ente, sempre questiona seu ser, buscando dessa 

maneira compreender-se pelas questões estruturais e existenciais que o 

atravessa e, por vezes, o aflige, em sua imediatez. 

Ao longo de nossa vida vamos nos perguntando, na ação de existir, quem 

somos, o que fazemos, o que buscamos, o que devemos modificar ou 

reestruturar, como estamos, e o porquê de estarmos aqui, e assim por diante.  

É o condicionamento espaço-temporal que determinará que questões 

devem, dada a urgência, ser primeiro respondidas e que questões nos remetem a 

um percurso de compreensão, colhendo desse movimento um sentido. São esses 

questionamentos que fundamentalmente nos fazem seres ontológicos. 

Por esse viés, a própria ciência, como ente, é um modo de ser da presença 

do ser no mundo. É por isso que estamos cuidando para não teorizarmos 

antecipadamente, acerca da subjetividade do homem, correndo o risco de não 

                                                 
15 Ôntico (do grego. on, ontos: o ser, aquilo que é) palavra criada por Heidegger para designar o ser-aí 
(Dasen), em sua existência concreta, distinguindo-se do ontológico, que diz respeito ao ser em geral. 
(dicionário básico de filosofia, 2001, p.200) . 
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apreendermos os aspectos estruturais de uma trajetória que nos dará uma idéia 

geral do que ensejamos, sem, no entanto, nos descolarmos  do mundo.   

Nesse assento especulativo, que funciona como ancoragem, para que 

nosso dizer, um pequeno aspecto de nossa  linguagem, não naufrague e não se 

afogue no mar das  nossas próprias idéias, é que buscamos, agora, mapear 

minha trajetória profissional, para que, como já é sabido, se faz na subjagência do 

aspecto ontológico. Daí a necessidade de abordar minha trajetória profissional, 

carregada pelas marcas do tempo. 

Foi imersa numa prática social, com suas próprias regras, válidas para um 

espaço-tempo específico, foi em meados da década de 1990 que me tornei 

profissional da educação brasileira.  

Sob os desígnios desse tempo, sentia-me no dever, sob uma égide moral, 

de promover uma escola possibilitadora de uma educação desenvolvida numa 

prática democrática, voltada  para uma vida cidadã, desejada, pelo menos sob o 

viés da literatura científica e da legislação que se atualizava na época. 

Era a partir desse quadro prático-teórico que as aflições da profissão me 

invadiam, lançando-me em crise, que emergia, mas também em função desse 

quadro, que me exigia difícil engajamento, pois a minha formação de base não 

me instrumentalizara suficientemente para lidar com tal demanda.  

Não obstante, entranhada nesse momento difícil, e que muito 

provavelmente era a fonte principal de minha inquietação, estava a herança 

cultural cristã aprendida na família e nos espaços de agrupamentos sociais, 

especialmente a igreja.  

Meu engajamento, aqui muito mais fruto de minha intuição, era um jeito de 

dar, o mínimo que fosse, uma forma às minhas inquietações interiores, em virtude 

das ambigüidades de minha subjetividade, que me assombravam e me deixavam 

perplexa. Essa inquietação ganhava forma, portanto, sendo presença, dando 

respostas às questões sociais, especialmente à escola, onde ressurgiam meus 

aspectos ontológicos e que se manifestava em meus gestos.  

 Torna-se indispensável dizer que todas as marcas fincadas em meu 

exercício profissional, formando minha trajetória, não necessariamente, está 
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nesse campo de tensão-atenção, oriundo de como fui lançada e, por 

conseqüência,  originados no mundo por meio de um berço familiar. Além desse 

lugar original, o lugar ocupado socialmente em minha existência também foi 

deixando as suas  marcas. 

 Assim foi que surpresa e atônita, me ocupei em olhar com cuidado a 

realidade. Compreendi quais eram as regras do discurso que proliferava e que 

habitava a educação escolar brasileira. Este, especificamente, me conduzia, 

ainda que de forma dicotômica, a dizer de forma alegórica sobre as 

peculiaridades e as especialidades do mundo educação, com palavras bonitas 

que desfilavam de nossas vozes, e com elas, formas de se exibir  nos diversos 

discursos, porém com quase nenhuma intimidade com o lugar escola que a nós 

era apresentado e, por conseqüência, vivenciado. Desta forma, ao colocar minha 

vivência  profissional  e pessoal justifico minhas angústias, projetando as 

marcas de minha trajetória que se faz presente nesta pesquisa e retomo ao que 

me proponho neste trabalho.  

 Desta forma, a partir de um olhar crítico sobre esse desfile discursivo que 

deixaremos por ora o discurso de competência de Perrenoud, para pousarmos e, 

por conseguinte, habitarmos e sermos habitados pelo discurso de Rios (2005), 

que, a nosso ver, vai discorrer sobre competência instalada no chão da escola 

brasileira, nascida na prática. Rios (2005) vai tratar de versar sobre o que se 

propõe considerando as especificidades que moram em nossas ações, as quais 

ela vai chamar de dimensão técnica, política, estética e ética. 

 Em nossa trajetória escolar, especificamente no exercício da docência, 

tomada pelo questionamento é que, num dado momento do percurso, somos 

sobressaltados  e nos colocamos a dizer sobre ética, assentada nela. Ficamos 

perplexos, mas tomados por alegria, porque percebemos que nosso dizer estava 

instalado na vida e, para o caso específico da docência, instalado no mundo 

escola. Assim, compreendemos que, por ser parte de nossa trajetória profissional, 

falar sobre as relações humanas que permeiam a escola nos faz sentir mais 

verdadeiros e mais conscientes do nosso fazer.  

Observamos, então, a necessidade de nos engajarmos à atividade a que 

somos lançados e, a  que, ao mesmo tempo nos lançamos, a saber a docência,  
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de corpo inteiro, instalada em um lugar determinado, vulnerável ao sofrimento, 

pois é assim que estaremos numa morada, portanto, entrincheirados à dimensão 

ética, podendo, dessa maneira, nosso saber-fazer realizar o que tem que ser feito, 

sendo importante e significativo ao outro que conosco tem contato, principalmente 

o aluno. 

É na tentativa de exaltar a condição humana em nossa atividade 

profissional que nos propomos debruçar sobre o terceiro capítulo da presente 

dissertação e, quem sabe, nesse, promover a fertilização de um dizer humano, 

para que sua fecundação possa ter lugar nas práticas sociais, principalmente no 

mundo escola.  

Se como docente necessitamos compreender como o aluno aprende, 

entendemos também ser necessário saber como os saberes docentes são 

construídos. Entendemos que a maneira de ensinar evolui com o tempo e as 

mudanças sociais. Da mesma forma, o saber docente depende muito da história 

de uma sociedade e das políticas que compõem a hierarquia que predominam na 

educação formal. 

 As discussões sobre os saberes docentes nas pesquisas brasileiras 

ressurgem nas décadas de 1980 e 1990 e assinalam uma revisão da prática 

pedagógica das professores e dos professores, vindo a valorizar os 

conhecimentos didáticos e metodológicos sobre os saberes específicos que  o 

professor tinha sobre sua disciplina. Nesse contexto, o paradigma da 

racionalidade técnica trabalhava com a concepção do professor como transmissor 

de conhecimentos produzidos pelos saberes científicos.  

Embora essa concepção esteja ainda muito presente no imaginário e na 

prática de muitos docentes, ela passa a ser questionada pelo fato de negar a 

subjetividade do professor e também de não vê-lo como agente de mudanças no 

processo educativo. Além disso, ignora que “o saber dos professores é o saber 

deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua 

experiência de vida e com sua história profissional e suas relações com os 

alunos” (TARDIF, 2005a, p.11).  

 Além dessa concepção baseada na racionalidade técnica, outro motivo que 

contribuiu para esse debate foi a questão da profissionalização e da formação 
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docente, que busca resgatar o papel das professoras e dos professores, 

destacando a importância de se pensar numa formação que vá além da 

acadêmica, envolvendo os aspectos profissionais e pessoais da profissão.  

Entendemos que é preciso reconhecer que professoras e professores, 

especialmente aqueles do ensino médio e fundamental, valorizam muito mais os 

saberes experienciais, ou seja, aqueles decorrentes de sua prática profissional, 

do que seu cotidiano escolar, e percebe-se que ainda dissociam o conhecimento 

teórico da prática cotidiana, não enfatizando a questão dos saberes que são 

mobilizados nessa  prática. Assim, essa multiplicidade de saberes que envolvem 

os saberes da experiência é tida como fundamental na competência profissional 

originária do cotidiano e do meio vivenciado pelos docentes. 

 Considerando, hoje, que tanto a escola quanto os alunos e os professores 

mudaram, haja vista às próprias transformações tecnológicas e o mercado de 

trabalho, as questões dos saberes docentes se apresentam agora com nova 

importância em virtude de novos conhecimentos produzidos sobre o assunto, 

especialmente na literatura internacional e na brasileira.  

O professor passa a ser considerado um profissional que adquire e 

desenvolve conhecimentos a partir da sua própria prática e das dificuldades 

encontradas com as condições do seu trabalho cotidiano da escola. Nesse 

contexto, os saberes das professoras e dos  professores surgem como um fator 

importante nas pesquisas sobre a formação docente, resgatando o valor do seu 

papel junto à ação na prática escolar. O estudo sobre o trabalho docente foi 

revigorado e a análise sobre os saberes permitiu a ampliação da discussão sobre 

a formação e as experiências vividas pelos docentes. 

 Segundo Tardif (2005a), os saberes dos professores advêm de fontes 

variadas, ou seja, da sua formação inicial, dos saberes curriculares, da sua 

experiência profissional, dos saberes disciplinares, dos saberes pessoais, dos 

livros didáticos... enfim, de uma pluralidade extremamente diversa. Trata-se de 

conhecimentos que influenciam diretamente o seu saber-fazer pedagógico na sala 

de aula. “Portanto, o saber não é uma substância ou um conteúdo fechado em si 

mesmo; ele se manifesta através de relações complexas entre o professor e seus 

alunos” (TARDIF, 2005a, p.13). 
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 As próprias Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores para a 

Educação Básica destaca a importância do conhecimento advindo da experiência 

dos docentes, quando articulado com o teórico: 

 

 [...] o conhecimento experiencial pode ser enriquecido quando articulado 
a uma reflexão sistemática. Constrói-se, assim, em conexão com o 
conhecimento teórico, na medida em que é preciso usá-lo pra refletir 
sobre a experiência, interpretá-la, atribuir-lhe significado (in PCN+2002, 
p.103-104). 

 

 Por outro lado, no contexto das reformas políticas, percebe-se que, embora 

haja um plano de carreira para o magistério, em que a experiência é ressaltada, 

conforme documento citado, pouco se materializa no dia-a-dia da escola, no 

sentido de valorizar os saberes construídos ao longo dos anos pelos docentes.  

Para Pimenta (2002), o conceito de competência substituiu o de saberes e 

conhecimentos em virtude das transformações do mundo do trabalho as quais 

passaram a ser obtidas por meio da formação. Destaca, ainda, que: 

 

[...] ter competência é diferente de ter conhecimento e informação sobre 
o trabalho, sobre aquilo que se faz. [...] Portanto, competência pode 
significar ação imediata, refinamento do individual e ausência do político, 
diferentemente da valorização do conhecimento em situação, a partir do 
qual o professor constrói conhecimento (p.42).    

 

  A autora entende que não se trata de mera questão conceitual, porque 

conhecimento implica ”visão de totalidade; consciência ampla das raízes, dos 

desdobramentos e implicações do que se faz para além da situação, das origens; 

dos porquês e dos para quê” (p.42), enquanto competência está relacionada ao 

imediato, às ações.  

 Além disso, o conhecimento docente se constrói também a partir de 

experiências anteriores, seja da sua formação inicial, da sua vivência como aluno, 

do seu ambiente de vida, da sua família, dos estágios, dos cursos que participou. 

Portanto, “são mais amplos, permitindo que se critique, avalie e supere as 

competências.” (PIMENTA, 2002, p.43) 
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 Embasado na concepção de que o saber-fazer supõe um conjunto de 

saberes, Tardif (2005a, p.82) destaca que “os saberes dos professores 

comportam uma forte dimensão temporal” e que o alicerce dos saberes 

profissionais se constrói no início da carreira.  

 Sabemos que o início da carreira docente se apresenta de forma muito 

difícil para as novas e os novos professores. Em geral, são as classes mais 

difíceis que são atribuídas a eles, e os alunos nem sempre correspondem à 

imagem esperada ou desejada, ou seja, nem sempre são estudiosos e desejosos 

de aprender. Porém a consolidação e a estabilização não ocorrem apenas em 

função do tempo, mas dos acontecimentos que marcam a trajetória profissional, 

incluindo as condições de exercício da profissão. Por isso, muitos docentes dizem 

que se aprende a ser professor na prática da profissão, e daí pode-se dizer que: 

 

O habitus professoral faz parte do conjunto de elementos que  
estruturam a epistemologia da prática. Trata-se, sobretudo, da estética 
deste ato, isto é, dos modos de ser e agir de professores e professoras. 
E essa estética é produzida por meio das influências inexoráveis dos 
condicionantes advindos da cultura estruturada e estruturante da escola, 
que subsiste na instituição na qual o sujeito desenvolve sua carreira 
docente (SILVA, 2005,p.161). 

 

 Desta forma, o habitus expressa um saber ser e um saber fazer próprios de 

cada professora ou cada  professor, que se constrói no ser pessoal e profissional 

de cada um, realizado no trabalho cotidiano. Desse modo, os conhecimentos se 

transformam em saberes, que são realizados na mediação com o outro, no dia-a-

dia da escola, e as competências são adquiridas com o tempo e com a 

experiência do trabalho. 
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Capítulo III 
 

A articulação entre formação humana e  

trabalho docente competente 
 

 
A questão do ser é a experiência interior 
e irrecusável da necessidade da busca. 

Arcângelo R. Buzzi 

 

 

 Diante do desafio de compreender a realidade social da escola e dos 

sujeitos que nela convivem diariamente, e entendendo que a vivência escolar faz 

parte da vida das pessoas, pelo fato de que na escola também nos constituímos 

para vivermos em sociedade, consideramos de grande relevância fazermos uma 

breve reflexão sobre a formação humana. Esta, no que tange às suas 

compreensões, se torna cada vez mais urgente e necessária, diante de tantos 

acontecimentos que nos fazem esquecer do que há de mais essencial no ser 

humano: a própria vida.   

Violência e pobreza continuam sendo, ainda no século XXI, o legado de 

outros séculos. A crise da civilização contemporânea põe em questão não apenas 

a realidade do momento, mas o sentido de toda a  caminhada.  

Diante dessa perplexidade e aventurando-nos a compreender as 

mudanças necessárias e comuns no curso da história humana, que ocorrem em 

nome do progresso e, por conseqüência, de uma existência mais duradoura pelo 

menos, pelo viés temporal,  somos lançados, neste capítulo, a pensar, a partir de 

nossa própria trajetória, nas marcas fincadas nela, portanto, na própria vida.  

Acreditamos que é por meio da educação, fenômeno inerente ao homem 

na busca de sua humanidade, que buscamos compreender o sentido da vida, do 

trabalho e da realidade social em que vivemos. 
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A educação que ora tem sido introduzida nos espaços escolares ao longo 

de décadas, traz uma visão de ensino voltada à racionalidade técnica. Se o 

mundo atual, coberto pela alta tecnologia, propõe cada vez mais especialidades 

voltadas para a modernidade, o mundo-escola carrega, em toda a sua 

complexidade, relações humanas que se entrechocam todos os dias. 

O público diverso que hoje participa da escola tem acesso a uma série de 

informações que chegam até nós, especialmente a partir da televisão e da 

internet, trazendo-nos diferentes nuances para o rol das relações entre as 

pessoas, especialmente no que diz respeito ao consumo imediato e à 

individualidade de cada um de nós, neste mundo dito “civilizado”. 

 Atualmente as relações humanas tornam-se alvo de diversos sentimentos, 

desejos e apreensões em virtude da emergência da busca de novos saberes que 

venham a contemplar as necessidades de sobrevivência do homem. Se a 

tecnologia facilita o trabalho do homem, é certo que também o deixa muitas vezes 

solitário.  

 Sabemos, especialmente hoje, que não é possível reduzir a escola aos 

aspectos racionais, porque grande parte dos atores educacionais convivem num 

face-a-face e percebem a grande importância dos valores de convívio como 

essenciais ao ensino-aprendizagem. 

 As transformações ocorridas no mundo atual, mais especificamente no 

campo do trabalho, provocaram mudanças nas relações estabelecidas no 

contexto escolar, principalmente quanto aos valores, gerando por vezes 

sentimento de desencanto, resultando numa crise de identidade dos docentes. 

Como formar um aluno cidadão, com valores voltados à ética, à solidariedade, em 

um mundo tão povoado pelos valores materiais e individuais? 

 É nesse sentido que acreditamos que a escola necessita caminhar na 

busca pela formação do humano, sendo esta, vista como uma ação vital de 

construção de si próprio, que é essencial e que é inerente à  condição humana.  

Assim, colocando-nos na busca da compreensão do papel ensejado à 

educação escolar brasileira, entendemos ser relevante apontarmos algumas 

visões de humano, assinaladas através das tendências pedagógicas, sem a 
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pretensão de esgotá-las. Nela percebemos como a escola e seus sujeitos são 

vistos e por elas identificados.   

 Dessa forma, nós nos reportaremos ao que Saviani (2006) aponta em um 

artigo recente. Com rigor e coerência, demonstra o que vem pesquisando, desde 

a década de 80, sobre as concepções pedagógicas na história da educação 

brasileira.   

O rigor, a coerência e a unidade do artigo são resultados do eixo que 

Saviani estabelece para realizá-lo, o que, para nossa pesquisa, veio como um 

presente, pois a importância deste para nós se refere especialmente à “... 

oposição entre teoria e prática...” (Saviani, 2006, p:1)  

Saviani afirma que a relação entre teoria e prática é o que há de mais 

fundamental na pedagogia. Evidencia e comprova, analisando vários períodos 

históricos da escola brasileira, que as tendências pedagógicas, presentes nos 

diversos discursos como idéias, foram se materializando, ora na prática docente, 

ora nos métodos.  

Em verdade, no ambiente escolar, os conceitos da época sobre educação 

que norteiam as idéias nesses períodos históricos, vão se “encarnando” (Saviani, 

2006) nas práticas e vão ao mesmo tempo materializando as concepções de 

homem nelas contidas. 

  Através de uma explicitação ampla do que se configura na escola 

brasileira, ao escrever que “a pedagogia, como teoria da educação, busca 

equacionar, de alguma maneira, (...) no caso específico da escola, a relação 

professor-aluno” (SAVIANI, 2006, p.1), está o autor, em verdade, nos revelando   

as visões de homem que sustentam as diversas tendências pedagógicas e ao 

mesmo tempo podemos identificar em seu artigo as marcas a serem estancadas 

ou cuidadas, em função de sermos formas vivas nas quais essas concepções se 

presentificam.  

Por estarmos situados em um determinado espaço-tempo e, portanto,  

circunstanciados pelo momento histórico em que vivemos, momento hoje de 

diversas polêmicas acerca do que é importante e necessário para a escola, 

entendemos que, ao sinalizarmos nossa compreensão sobre formação humana, 
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estaremos captando as visões de humano que na atualidade atravessam o 

discurso da escola brasileira. 

Torna-se, então, escopo neste texto realizar uma espécie de depuração, 

procurando vestígios de sintonias entre nosso modo de pensar o humano e o 

modo como hoje esse humano é concebido na educação escolar brasileira. 

 Para isso, consideramos necessário discorrer, em um primeiro momento, 

sobre nossa compreensão a respeito de formação humana, sendo esse o eixo 

central deste capítulo, para que depois possamos escrever o que está em 

articulação com essa compreensão, a saber: saberes docentes e a competência.  

 

3.1 A  formação humana 
  

Para que possamos compreender, mesmo que de forma muito modesta, o 

que vem a ser formação humana, recorremos agora a Gadamer (2003) para nos 

dar suporte nesta tarefa que elegemos para escrever o que ora nos move.   

 

“Conceitos e palavras decisivas, com a quais costumamos trabalhar, 
foram cunhadas naquele tempo, e quem não quer se deixar levar pela 
linguagem, esforçando-se por alcançar uma auto compreensão histórica 
fundamentada, vê-se obrigado a encontrar um caminho entre questões 
da história, da palavra e do conceito “(p.44) 

 

Este entendimento o direciona a “... esboçar alguns princípios da grande 

tarefa que se coloca aqui à pesquisa, princípios que servem ao questionamento 

filosófico que nos move” (GADAMER, 2003, p.44)  

A palavra formação, de acordo com o autor, resgata a antiga tradição 

mística, segundo a qual o homem traz em sua alma a imagem de Deus conforme 

foi criado e que deve reconstruir em si mesmo. Nesse sentido, a palavra formação 

deixa de ter significado como “forma” e passa a ser interpretada de maneira 

dinâmica e natural, correspondendo a uma passagem do “vir a ser” para “ser” 

agora.  

Essa passagem do “vir a ser”  para “ser agora”, é bastante evidente, pois 

“... o resultado da formação não se produz na forma de uma finalidade técnica, 



 63 
 
 

 
mas no processo interior de formulação e formação, permanecendo assim em 

constante evolução e aperfeiçoamento”.(GADAMER, 2003, p.43). 

 Nesse âmbito compreendemos e concordamos com o autor que formação 

não se dá por mera atualização do que se considera prefixado. Portanto, não é 

“nada exterior” depositado numa interioridade, especificamente o homem, a fim de 

treiná-lo para aprimorar seu fazer, tornando-o, por conseqüência, competente.  

Assim, “... formação não pode ser um objetivo, não pode ser desejada, a 

não ser na temática reflexiva do educador...” (GADAMER, 2003, p.46). 

Recorrendo a Kant, afirma que a compreensão de formação para o homem o 

coloca num “... dever para consigo mesmo” (GADAMER, 2003, p.45), integrando 

e conservando tudo que se assimilou.  

Apostar nessa compreensão não significa ser indiferente aos demais 

elementos que constituem o processo de formação do educador. A atividade 

docente se expressa por nossas atitudes, na forma como atuamos, na nossa 

autonomia em conduzir as aulas, pois, ao ensinarmos, aprendemos na prática 

social do cotidiano. Assim, o propósito posto é ativo, pois promove o 

aperfeiçoamento e a evolução do homem, não na direção da técnica e da 

religiosidade, respectivamente, mas na acepção da elevação do espírito, naquilo 

que é mais humano. 

Essa elevação do espírito aqui é pensada sob a perspectiva da 

transcendência16, não no sentido religioso, mas de elevar-se e superar limites. O 

homem, o ente17, em seu percurso, se revela, se questiona, se desafia e, do seu 

labor e de seu trabalho, cria o novo que se integra ao seu ser. Esse é sua obra, 

pois que inicialmente se apresentou como natural, corriqueiro e usual e por ele se 

transformou em algo inteiramente novo.  

É essa atividade criativa, especificamente o trabalho, que traduz o que há 

de mais originário no homem. Ele possibilitará e promoverá sua transcendência,  

tendo uma tomada de consciência ética. Caso isso não ocorra, esse fazer se 

                                                 
16 Para Heidegger, o Ser é transcendência, o que se mostra no modo de uma tradução existencial, de ser em si 
um outro, sempre de novo, a cada vez. (HEIDEGGER, 2006, p.19). 
17 Heidegger (2006, p.42) chama de “ente” muitas coisas e em sentidos diversos. Ente é tudo de que falamos 
dessa ou daquela maneira; ente é também o que e como nós mesmos somos. 
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ofuscará pela ação da tecnologia, que segundo Buzzi (2006, p.127), “lança a 

sociedade moderna na grande aventura da vontade da dominação da natureza”. 

Diferentemente do animal que vive condicionado a seu ambiente, o homem 

é um ser inacabado e aberto, estando sempre em percurso, buscando se 

compreender e se descobrir. É um ser que sempre se põe em questão18 e 

transcende o imediatamente vivido, inventando, por conseguinte, um mundo. 

Na junção de formação e humano, constituindo o discurso de formação 

humana, é, pois, nosso dever, compreender a formação como um percurso de ir à 

origem, que não significa atualizar e repetir, em essência, um a priori, como se 

existisse um ser primordial, portanto, um exemplar a seguir, ou melhor, dizendo, a 

conquistar. A origem, aqui entendida, é cuidar para que o que há de mais 

originário do humano seja conservado e preservado. Resumindo e 

especificamente falando, tratá-se de garantir que, em seu percurso, o homem vai 

se revelando, se desvendando, se transcendendo e, por meio de sua obra, 

instalando um mundo, pois que “cada ser humano é questão em caminho” 

(SAFRA, 2006, p.135). 

Quando falamos de formação humana, nos lançamos em uma 

compreensão de “ser” na perspectiva de Heidegger (2006), que, ao se referir ao 

homem, utiliza o termo em alemão Da-sein, que significa “Ser-Aí”, ou seja (de 

uma forma aqui muito simplificada), estar presente no mundo, estar no mundo. 

Mas o homem não é um simples espécime natural inserido em um mundo natural: 

ele é um ser simbólico, é um ser no mundo das significações humanas, o mundo 

simbólico, o mundo da cultura. O autor ainda aponta que existir é interpretar-se, é 

questionar-se, colocando em jogo a questão do ser. Dessa forma, somos o ente 

que questiona o ser e, mediante isso, vamos nos transformando.   

Para Heidegger (2006),  

 

... a presença possui um primado múltiplo frente a todos os outros 
entes. O primeiro é um primado ôntico: a presença é um ente 
determinado em seu ser pela existência. O segundo é um primado 
“ontológico” com base em sua determinação de existência, a presença é 
em si mesma “ontológica”. Pertence à presença, de maneira originária, 

                                                 
18 Arcângelo Buzzi (2006) aponta-nos o significado de questão como busca, procura, investigação(p.15). 
Para Heidegger, todo questionar é um buscar (HEIDEGGER, 2006,  p. 40). 
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e enquanto constitutiva da compreensão da existência, uma 
compreensão do ser de todos os entes que não possuem o modo de ser 
da presença. A presença  tem, por conseguinte, um terceiro primado, 
que é a condição ôntico-ontológica da possibilidade de todas as 
ontologias  (p.48). 

 

Tentando traduzir de forma muito acanhada a citação acima, entendemos 

que os registros dos fatos que ocorrem em nossa existência são determinados 

pelo aspecto ôntico, aqueles que estão numa dimensão visível das coisas, daquilo 

que nos é compreensível. Porém, como entes em busca da compreensão da 

nossa existência, os questionamentos que fazemos acerca dela se determinam 

pelo aspecto ontológico, ou seja, é neste que reside a estrutura mais profunda do 

ser, mais originária. Nesse sentido, encontra-se o homem inserido no mundo, 

determinando o modo de ser do ente.  

Nessa perspectiva, o homem, em sua vida, está mergulhado desde o seu 

nascimento nos acontecimentos e  nos fatos da existência, estando sempre 

aberto ao ser, questionando-se e buscando-se continuamente. Assim, podemos 

dizer que o homem é um ser ôntico-ontológico.  

No que caracteriza seu modo ôntico de estar no mundo, o homem, pelo 

seu inacabamento e por ser aberto, “...é possibilidade de 

compreensão”19(HEIDEGGER, 2006, p.49). A compreensão deixa de ser uma 

função cognitiva, mas intimamente vinculada ao Da-sein. O ser passa a ser visto 

não a maneira de um fundamento, como um horizonte, diferente da ontologia 

tradicional onde o ser estava fora do ente, algo metafísico ou transcendental no 

aspecto religioso. 

Sendo o homem o único que é capaz de interrogar seu ser, ele também se 

percebe como finito e desta forma convive com outro(s) da-sein no mundo, e é  

nesse contexto que surge a alteridade. 

Daí se explica o porquê de ser questão em seu percurso, porque,  

debruçando-se na pergunta, busca desdobrá-la. É nesse movimento que, na 

perspectiva ôntica e ontológica, o homem se revela e se desvela, descobrindo sua 

verdade, e, por conseguinte, transcendendo-se, habitando novos lugares. Somos 

                                                 
19 Compreensão, para Heidegger, é um compreender que integra a estrutura ontológica do Da-sein, é 
existenciário.  
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ao mesmo tempo “a pessoa e o profissional, ao ser e ao ensinar” (NÓVOA, 2000, 

p.17) pois é “impossível separar o eu profissional do eu pessoa”. 

Na perspectiva da formação docente, seus saberes e também a trajetória, 

as marcas da atividade profissional, estão para a dimensão ôntica e ontológica, 

pois que não dizem respeito somente a um cabedal teórico-prático, mas, 

necessariamente, dizem respeito ao que funda, estrutura e dá sentido à  

compreensão do humano, remetendo o docente a um percurso de ir mais além 

em sua existência, no seu fazer cotidiano. 

Assim, cada docente tem uma maneira própria de ser e compreender seu 

trabalho, o que para nós está em questão. Isso resulta de como ele compreende a 

vida, decorrendo numa compreensão própria do que seja ser competente em seu 

saber fazer. Embora a formação docente, os saberes e as competências sejam 

objeto de estudo científico, eles sempre serão a “interpretação daquele ente 

propriamente histórico em sua historicidade” (HEIDEGGER, 2006, p.46). 

Nesta perspectiva, os saberes que adquirirmos ao longo da nossa 

formação são saberes que foram construídos por aqueles entes que os criaram, 

de acordo com a sua verdade. É importante ressaltar que aqui não estamos 

colocando em questão julgamentos de valor. Acreditamos que a humanidade 

sempre procura  caminhar em direção a um futuro melhor. Portanto, a reflexão 

heideggeriana está nos auxiliando neste percurso para que possamos 

compreender melhor essas questões. 

 Heidegger (2006) nos aponta que é a alethéia (verdade do ser) que 

possibilita entender o velar e o des-velar do homem. Porém, é preciso não 

confundir desvelar com aparência. Esta, revela a essência ambivalente da 

verdade, pois ao próprio ser enquanto aparecer, pertence à aparência. “Diz 

Heidegger que o ser, como aparência, não é menos poderoso que o ser, como re-

velação e descobrimento” (BATISTA, 2005, p.02). 

É nessa compreensão própria de verdade de cada “ser” que as 

competências se velam e se revelam. Assim, cabe ao docente poder perceber o 

que há por detrás do discurso sobre as competências que chegam ao universo 

escolar. É preciso que ele possa, a partir da sua compreensão, des-velar seu 

significado e, a partir daí, re-velar suas potências como competências.  
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3.2  Formação humana e trabalho docente 
 

O conceito de formação humana, compreendido a partir de uma forma ideal 

a atingir, pode-se  tornar, se não houver o cuidado necessário, ilusória utopia, 

longe de ser alcançada. A formação, a nosso ver, vai se revelando, conforme 

apontamos anteriormente, na própria ação do existir e também em função da 

nossa atividade profissional, pelo nosso labor, pelo nosso trabalho e, dessa 

forma, nossa existência vai se desdobrando no exercício da nossa docência.  

 É a ação do próprio existir humano que vai acontecendo e nos 

acontecendo, vai habitando e nos habitando, desdobrando-se  e nos 

desdobrando, revelando-se  e nos revelando. Finalmente descobrindo-se  e nos 

descobrindo. A verdade de nosso ser, sob a luz da ética, finalmente aparece e 

acontece, possibilitando que o humano nos aconteça como dádiva.  

 A formação humana aqui jamais se completa e se plenifica pela supressão 

de nossas carências afetivas, cognitivas ou materiais, ainda que bem 

intencionadas e necessárias. Esta ação corporificada vai se desdobrando e re-

velando nosso ser, colocando as claras às coisas que nos tornam mais 

verdadeiros. Por isso, estamos desde já e sempre numa zona de acontecimento 

misterioso e, por conseguinte, inédito. Rilke, ao responder às cartas do jovem 

poeta  Kappus, no inicio do século XX, numa delas o adverte de  que “as coisas 

estão longe de ser todas tangíveis e dizíveis quanto se nos pretenderia fazer crer; 

a maior parte dos acontecimentos é inexprimível e ocorre num espaço em que 

nenhuma palavra nunca pisou” (RILKE, 2001, p.:25). 

Estamos sempre em estado de acontecimento, num momento especifico 

de nossa trajetória e, por conseguinte, sendo presença corporificada em nosso 

percurso.  
É preciso esclarecer que pôr-se em atividade buscando o que há de mais 

essencial do humano é uma tarefa que acontece no paralelismo. Ocorre, portanto, 

na presença e junto de alguém, pois como já mencionado. “A ação, única 

atividade que exerce diretamente entre os homens sem a mediação das coisas ou 

da matéria, corresponde à condição humana na pluralidade, ao fato de que 
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homens, e não o Homem vivem na Terra e habitam o mundo” (ARENDT, 2005, p. 

15). 

 

Por esse viés, o trabalho docente é muito mais que exercer uma atividade 

profissional e acumular experiências: ele nos confere segurança e destreza 

(competências) para lidar com os desafios constantes da profissão. 

A trajetória, como marca de nosso percurso profissional, deve ser a 

lembrança viva que alimenta nossa esperança, mobilizando-nos para um agir que 

“... tem  também raízes na natalidade, na medida em que sua tarefa é produzir e 

preservar o mundo para o constante influxo de recém-chegados que vêm a este 

mundo na qualidade de estranhos... possuindo a capacidade de iniciarem algo 

novo, isto é, de agir” (ARENDT, 2005, p.17).  

Nosso trabalho como docente está muito além de uma atividade planejada, 

cujo escopo é um resultado esperado e controlado, sob a égide da linearidade 

dos pólos causa e efeito, por se tratar de um processo de acontecimentos 

gerados da ação criadora, especificamente  da arte de ensinar.  

Esse trabalho, movido pela lembrança de algo salutar, engaja-nos numa 

atividade que “cava a terra”, lugar que primeiramente nos aparece como chão 

árido, seco e por vezes frio, mas que, paradoxalmente, nos evoca para fertilizá-la, 

cultivá-la, a fim de que, em um período de recesso, possamos colher o que dela 

nasce. 

 É dessa forma que temos afinidade com o que Rodrigues (2001) nos 
aponta:  
 
 

Não fazemos a planta crescer, apenas lhes fornecemos os meios para que 
cresça. Há de se cuidar dela a partir do nascimento, para que seja moldada 
às finalidades que lhes atribuímos. De modo semelhante ocorre na 
formação das crianças. Sabe-se que é mais fácil ‘semeá-las’ do que formá-
las. Após o seu nascimento e até sua adolescência devemos lhes fornecer 
os meios – que são externos – para que desenvolvam sua capacidade 
intelectual, afetiva, psíquica, moral. Estes meios vão colaborar para seu 
crescimento e amadurecimento até o ponto em que  a dependência em 
relação ao exterior seja eliminada ou reduzida ao mínimo possível. Nesse 
momento, podemos dizer que a criança percorreu os estágios da formação 
como ser social e alcançou sua maturidade e autonomia. Ou, dito de outra 
forma, chegou à  maioridade. (p.242). 
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Na especificidade deste trabalho acadêmico, esse chão ao qual nos 

reportamos, e que por vezes está seco e árido, é propriamente a escola. Esse 

conhecido lugar, freqüentemente de esvaziada e estéril rotina, pode instalar novos 

mundos pela ação criadora do trabalho docente, no ofício da arte de ensinar, 

promovendo, por conseguinte, um habitar mais salutar, mais humano, 

construindo, desta feita, num processo recursivo, marcas vivas e móveis no 

percurso do docente e do discente.  

O magistério, por ser trabalho e ação, cujos aspectos são próprios da 

condição humana, deve, em companhia, principalmente do aluno, instaurar o 

mundo que lhe é mais peculiar. Trata-se especificamente do conhecimento, do 

saber. Então, no exercício da docência, o docente, por um lado, ao realizar sua 

arte, a de ensinar, vê surgir através de seus atos, os seus saberes, sinalizando 

seu percurso, ou, mais especificamente, sua trajetória profissional, que não é 

simplesmente acúmulo de experiências. São, sobretudo, sinais vivos e móveis de 

seu trabalho, de sua ação profissional. 

 Por outro lado, como o trabalho se dá por meio da ação, acontece entre 

pessoas, as quais, vão acontecendo, e de seus corpos surgem também saberes 

que estão para além de discursos que surgem na escola e nela fica instalado, 

sendo reiterado por pressupostos teóricos como ideais a serem alcançados.  

Preocupados com o modo como esse saber, tanto do ponto de vista 

docente como discente, foi ocorrendo na escola brasileira é que nos ocupamos 

agora de sinalizar as concepções de homem que ganharam forma na cabeça e 

nas ações dos profissionais da educação e como essas, de um modo ou de outro, 

estão presentes em nossa compreensão do  humano. 

 

3.3 As tendências pedagógicas e suas concepções de homem 

 

Como estamos circunstanciados, não é possível uma determinada postura 

que nos possibilite falar sobre o humano, considerando a independência total de 

nossa singularidade, trazendo à luz, pelo nosso intelecto, nossa compreensão 

deste dizer, em virtude de uma suposta isenção de contexto.  
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Por outro lado, considerar somente o contexto, oriundo das relações do 

homem consigo, deste com outros homens e com a natureza, ainda nos é 

insuficiente, visto que a própria ação do existir humano aparece sob diversas 

facetas, dependendo da situação espaço-temporal. 

Com esse olhar crítico é que nos ocupamos de, na brevidade, sinalizar as 

visões de homem que fundaram ou que ainda fundam as diversas tendências 

hegemônicas e que se materializaram ou que ainda se materializam na escola 

brasileira.  

Ressaltamos a não-necessidade de uma apresentação profunda e 

detalhada da questão acima, a não ser apenas para buscar rastros de como o 

humano foi considerado nas diversas abordagens pedagógicas, contribuindo para 

alicerçar e consolidar a presente pesquisa, por serem também essas abordagens 

de grande relevância para a escola brasileira.  

Também não colocaremos em relevo as tendências que, de uma forma ou 

de outra, ganharam um certo espaço no cenário da história da educação brasileira 

e que não chegaram a exercer domínio, a ponto de operar na instituição escolar 

marcas que mudaram o rumo de sua história, influenciando decididamente na 

prática pedagógica e, mais precisamente, no processo ensino-aprendizagem.   

Em um dado momento da história do país, em especial  o período posterior 

ao da ditadura militar, não só as diversas organizações sociais se proclamaram 

agentes de um processo de democratização: também a escola passou por esse 

processo. Disso resultou, ainda que momentaneamente, a intensificação de 

diversas tendências pedagógicas, denominadas por Saviani (2006, p.21), de 

“tendências contra-hegemônicas”, que tiveram um momento frutífero, mas que 

não vingaram como tendências dominantes. 

 Contudo essas tendências não serão aqui tratadas: não as elegemos, 

porque  a nosso ver, não trazem contribuições significativas para o corpo desta 

pesquisa, já que não operam uma substancial ligação com a compreensão de 

humano que estamos apontando.  

 Cremos que essas tendências em vias de pouco tráfego ─ apesar de 

serem consideradas produtos oriundos de diversos movimentos filosóficos e 
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teológicos de vanguarda, a saber, o pragmatismo, a fenomenologia, o 

existencialismo, o marxismo, sendo este último representado pela “... concepção 

pedagógica histórico-crítica ...” (SAVIANI, 2006, p.25),  ou ainda, o marxismo sob 

um viés cristão, aqui precisamente representado pelo “...Movimento Paulo Freire 

de Educação de Adultos” (SAVIANI, 2006, p. 16) ─ privilegiam, por demais, a 

dimensão social ou a dimensão cristã, numa perspectiva utópica, portanto, ainda 

dimensionadas sob um viés metafísico.  

Consideramos esse viés orientador de qualquer pensamento e ação 

fundada no marxismo, bem como no cristianismo, já  que 

 

Marx exige que o “homem humano” seja conhecido e reconhecido. Ele 
encontra-o na “sociedade”. O homem “social” é para ele o homem 
“natural”. “É na “sociedade” que a “natureza” do homem, isto é, a 
totalidade das “suas necessidades naturais” (alimentação, vestuário, 
reprodução, subsistência econômica) é eqüitativamente assegura...” 
(HEIDEGGER, 2005, p.17) 

enquanto, 
 

O cristão vê a humanidade do homem, a humanitas do homo, desde o 
ponto de vista da sua distinção da Deitas. Ele é, sob o ponto de vista da 
história da salvação, homem como “filho de Deus” que, em Cristo, escuta 
e responde ao apelo do Pai. “O homem não é deste mundo, na medida 
em que o “mundo”, pensado teórica e platonicamente, é apenas uma 
passagem provisória para o Além.” (HEIDEGGER, 2005, p.17). 

 

 Apesar de a utopia nos ser importante, por colocar sentido em nosso 

existir, nos lançando ao futuro por meio de projetos vindouros, torna-se 

insuficiente  quando se troca o acontecer humano, que na existência vai se 

revelando e se descobrindo dum véu de mistério, pelo a priori ou pelo posteriori 

assentados na metafísica, que “...busca sistematicamente, por trás dos 

acontecimentos, unidades que lhes proporcionem existência e sentido.” 

(BEARDSWORTH, 2003, p.28)  

 Tomar como perspectiva o acontecer pelo viés do mistério, que para nós é 

fundamental, mostra-nos que a vida, em especial a humana, se assemelha à 

poesia: qualquer coisa, como diz Adélia Prado, é “casa da poesia”, porque, por 

nossas obras, instauramos um mundo jamais pensado.  
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Apesar dessas tendências contra-hegemônicas serem demasiadamente 

importantes para a história da educação do país, suas presenças, ainda que 

tênues, serviram de contraponto às ditas tendências hegemônicas, portanto  

enfraquecendo-as em certa medida, o que, ao contrário, poderia tender para uma 

uniformização do pensamento, impossibilitando a diversidade, fator fundamental 

ao movimento de um processo educativo, que, desde sempre, estaria em sintonia 

com um olhar assentado sobre a complexidade do fenômeno humano.  

No final do século XIX e início do século XX, momento no qual a escola 

que se configurava no Brasil, a tendencia pedagógica estava assentada na visão 

essencialista de homem, sendo herança do domínio da religião católica de 

orientação cristã. 

Esta tendência pedagógica dominante era a chamada “escola tradicional”. 

Privilegiando os métodos de ensinar em detrimento dos processos de 

aprendizagem, do  domínio da relação pedagógica, ou, objetivamente falando, da 

relação aluno professor, era este quem subordinava aquele: sendo a visão de 

humano essencialista, o professor, já adulto e maduro, era o homem capaz de ser 

o ideal e o modelo. Estava preparado e investido de autoridade para dar 

condições para o aluno se preparar para a vida e se inserir em sociedade. 

O Estado, que se fortalecia, e, portanto, era  importante para o regime 

recém- instituído no país, o republicano, não assentava a escola sob seu domínio. 

Essa, apesar de ser financiada pelo Estado, estava assentada na família e na 

igreja, que eram “...consideradas respectivamente as instituições natural e 

sobrenatural sobre o Estado” (SAVIANI,2006, p.11). Eram elas, no entendimento 

dos católicos, os fundamentos e os alicerces da sociedade. 

Por volta da segunda década do século XX, dada a insuficiência da 

tendência da escola tradicional, no que diz respeito à inadequação de seus 

métodos de ensino, no que concerne ao preparo dos alunos para se inserir em 

sociedade, emerge o movimento renovador da escola, buscando uma pedagogia 

que abandona o “... autoritarismo, em favor da liberdade ...”, cujo objetivo é “ ... 

preparar o indivíduo para dirigir a si mesmo numa sociedade mutável.” (SAVIANI, 

2006, p.10 ). Nesse momento, a sociedade na qual a escola se insere está 

alicerçada nos princípios da Revolução Francesa, a saber: liberdade, igualdade e 

fraternidade. 
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Esses princípios consideram que o homem não tem uma essência, é a 

atividade que lhe possibilita ser ativo e existir. Portanto, ao contrário de ter uma 

essência, esse tem uma existência. É esta a visão de homem, que a partir da 

década de 20, no vigésimo século da Era Cristã, quer ganhar corpo, buscando se 

materializar na prática pedagógica e se consolidando quase três décadas após o 

início do movimento que também recebeu o nome de escolanovismo, o qual   

considera o homem livre, capaz de, numa sociedade mutável e democrática, ser 

senhor de sua vida. 

O efeito dessa tendência ganha forma na relação pedagógica, pois o 

professor deixa de ser centro para ser, agora o aprendiz. Em conseqüência,  

preza-se o interesse e o prazer de fazer algo, que é o aprender, em detrimento da 

obrigação e do dever.  

Privilegia-se a aprendizagem em prejuízo dos métodos de ensinar. Não 

sendo o centro, o professor deixa de ser o modelo e o ideal a ser alcançado. É a 

atividade do aluno que brota de seu desejo, portanto de seu interior, que é 

fundamental. A disciplina deixa de ser o domínio de um conjunto de regras 

preestabelecidas e de punições. 

Com o golpe de 1964 e a respectiva instalação da ditadura militar no país, 

o modelo de escola  baseado no escolanovismo se esgota, ganhando destaque, a 

partir desse período, como uma nova tendência pedagógica, o tecnicismo, com 

“... base produtivista ...” (SAVIANI, 2006, p.17).  

A teoria do capital humano, a partir de agora, fundamenta o acontecer 

humano e o vê como um recurso necessário ao desenvolvimento econômico. 

Fundada nesta teoria, que “... surgiu no período dominado pela economia e pela 

política do Bem-Estar que, na era de ouro do capitalismo, preconizava o pleno 

emprego...” (SAVIANI, 2006, p.20), cabia à escola: preparar o homem para que, 

quando se inserisse, de forma ativa na sociedade, pudesse, com a força de seu 

trabalho, possibilitar o acontecer e o desenvolvimento econômico do país, pois 

 
“... a concepção produtivista de educação resistiu a todos os embates 
de que foi alvo por parte das tendências críticas ao longo da década de 
1980; e recobrou um novo vigor no contexto do denominado 
neoliberalismo, quando veio a ser acionada como um instrumento de 
ajuste da educação às novas demandas de mercado numa economia 
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globalizada centrada na tão decantada sociedade do conhecimento (...). 
É essa visão que, suplantando a ênfase na qualidade social da 
educação que marcou os projetos de LDB na Câmara Federal, 
constituiu-se na referência para o Projeto Darcy Ribeiro, que surgiu no 
Senado e patrocinado pelo MEC, se transformou na nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.” (SAVIANI, 2006, p. 19-20) 

 

Em síntese, o que há de incomum entre as duas tendências hegemônicas, 

a saber, a tendência tradicional e o tecnicismo, com uma terceira, denominada 

escolanovismo, é que, enquanto, as duas primeiras privilegiam os métodos, ou 

seja, o que ensinar, sendo esse aspecto comum entre elas, sendo o professor o 

modelo a seguir, ou o agente que vai guiar a preparação do aluno para 

possibilitar, por meio de seu trabalho, o desenvolvimento econômico do país, a 

terceira vai se ocupar em equacionar a problemática do aprender e o aluno ser o 

centro do processo ensino-aprendizagem. 

Por outro lado, o que há em comum entre as três  tendências é que o 

humano que a escola deseja, ou, mais objetivamente, o homem que se espera 

preparar no interior da escola, numa perspectiva essencialista ou existencialista, 

bem como numa perspectiva de base produtivista, é passivo. Portanto, em última 

instância, esse deve se resignar em uma sociedade considerada autônoma e 

determinante de outros lugares sociais, cabendo-lhe, simplesmente, de um lado, 

se preparar, na escola, subordinando-se aos adultos para se adaptar  a ela, ou, 

por outro, ir se inserindo no grupo social pela atividade do  existir.  

É sobre esse aspecto de passividade, diante da sociedade, que está a  

nossa principal crítica, pois é preciso, a nosso ver, considerar que nosso ser vai 

se revelando e se descobrindo, apesar da sociedade e de qualquer ideal ou 

princípio  que nos orientam estarem presentes em nossa existência e, de certa 

medida,   determiná-la.   

O que é essencial a respeito do humano é a questão da manifestação de 

seu ser no mundo. O homem, como já nos advertiu Heidegger, é presença em 

percurso e sempre está a questionar qual é o sentido de seu ser. Portanto, é um 

ser inacabado que se lança e se põe a caminho. Por este último viés, o homem  

também é transcendência, não só porque transforma a natureza e a si, mas 

porque, fundamentalmente afetado, coloca sentido nas coisas e se lança para 

mais além, sendo abertura e mistério na concomitância. 
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Considerações finais 

 

O  intento deste trabalho foi compreender a ação docente em articulação 

com seu percurso profissional e com os saberes emergidos desse contato. Esses 

saberes  que pesquisamos nos possibilitaram compreender o que se vela e se re-

vela sobre competência.  

Consideramos a ação do docente na escola pública atual centralizando o 

estudo nas competências e verificando a possibilidade de articulá-las ao fazer 

pedagógico e a maneira como são significadas no saber-ensinar. Além das 

competências, destacamos a formação docente, a trajetória profissional, os 

saberes e também a formação humana, vista aqui como vital nas relações 

cotidianas no espaço escolar. 

O empenho em caracterizar e analisar a prática docente, seus saberes e 

sua formação, comparando-as com o processo vivido na escola, nos levou ao 

encontro de situações complexas, tanto pelas condições objetivas quanto pelo 

proposto pelos autores abordados.   

Para tanto, nos detivemos nas leituras referentes aos temas relacionados à 

pesquisa, no sentido de encontrar suporte teórico para o encaminhamento das 

idéias e sistematização dos capítulos.  

Sabemos que a afinidade social entre trabalho e escola é antiga, e 

acompanha o homem desde séculos. Contudo, a relação entre a escola e a 

sociedade é marcada por transformações históricas e pelo domínio de poucos 

homens sobre muitos. Mudanças significativas alteram, a cada transformação, as 

relações sociais e, por conseqüência, a organização das relações na escola.  

 No caso das novas tecnologias, a globalização da economia, o fim do 

regime de ditadura militar e o processo de democratização na escola pública  

provocaram inesperadas mudanças no universo escolar, trazendo à tona novos 

procedimentos metodológicos, novas formas de pensar a educação, novos 

objetivos para a escola e  para seus agentes.  

 Assim, o trabalho docente também sentiu as transformações decorrentes 

dessa nova reestruturação produtiva, e as escolas precisaram se adaptar às 
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novas necessidades. O mercado de trabalho, fonte de aspirações para nossos 

jovens, sempre foi visto como preponderante para a construção de seu futuro, e o 

ambiente escolar deve também contribuir nesse sentido. 

 Dessa forma, governos e empresas buscaram, através da escola, suporte 

para implementar seus desejos de ampliação de mercados. Ela passa a ser vista 

como locus de formação para o trabalho, aferindo a competitividade entre todos 

os  que fazem parte dela, e a formação prática passa a ser mais valorizada do  

que o conhecimento teórico.  

 É nesse clima de tensões e transformações que se encontra o docente, 

trazendo consigo sua experiência de vida, sua trajetória escolar e profissional. 

Seus conhecimentos tornam-se insuficientes para lidar com a rapidez que as 

novas tecnologias propõem, além das novas exigências para atender ao mercado 

de trabalho. Sua trajetória profissional e seus saberes passam a ser questionados 

pela lógica da imediatez.  

 Com a finalidade, então, de atender a essa nova demanda, governos 

propõem cursos de formação continuada aos docentes. É certo que hoje há a 

necessidade do estudo contínuo, pois sabemos que a formação inicial não 

consegue abranger as necessidades do mundo contemporâneo. Porém 

consideramos que os saberes adquiridos pelos docentes ao longo de sua 

trajetória são fundamentais, porque  fazem parte de sua história de vida, de suas 

alegrias, de suas tristezas. 

Acreditamos que, se não forem consideradas as reais condições de 

trabalho em que os docentes se encontram, as possibilidades de formação 

continuada tornam-se meros “treinamentos” e não serão reorientadas para o 

desafio de propor novas práticas pedagógicas, pois aprendemos através de 

experiências vividas. Nesse sentido, pesquisas apontam que os docentes 

valorizam mais a experiência profissional do que as teorias aprendidas ao longo 

de sua formação inicial. 

É preciso ressaltar também que, para o docente se apropriar dos novos 

conceitos sobre educação, é necessário que sejam oferecidas condições 

objetivas,  como melhores salários e menor jornada diária de trabalho, gerando 

com isso o tempo necessário para o estudo e o  preparo das aulas. Além disso, 
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não podemos deixar de observar a importância da criação de políticas públicas 

que venham a ser de fato implementadas em prol de sua profissionalização, 

promovendo uma educação de qualidade e voltada para as questões sociais e 

humanas. 

Nesse panorama escolar, carregado de dificuldades e com mínimas 

condições objetivas de mudanças, surgem as competências na escola. Essas, 

modificando a forma de pensar os conhecimentos, relacionando-os à capacidade 

real de desempenhos, deliberam um tratamento utilitário aos conteúdos de 

ensino, essencial às demandas da sociedade pós-industrial.   

Assim, as competências tornam-se desvinculadas de ações que 

potencializem novas práticas pedagógicas, tão fundamentais hoje no cotidiano da 

escola. É de suma importância o docente conhecer a técnica como um saber-

fazer; ser político, porque sua ação é coletiva e atinge outros sujeitos sociais; ser 

ético, porque suas atitudes necessitam ser fundadas no princípio da 

solidariedade, e ser sensível aos problemas sociais e ao outro com quem convive 

diariamente. 

O trabalho docente revela-se fruto das interações humanas no universo 

escolar, bem como das demandas da sociedade como um todo. Esse trabalho    

se revelará  significativo e provido de sentido no cotidiano da escola, para além 

dos escopos traçados no âmbito da instituição que o agrega, quando expressar as 

singularidades de seus atores, que, fundamentalmente na condição de autores, 

desfrutem das obras fecundadas a partir de seu agir criativo.  

Atualmente, na sociedade do conhecimento, o agir é resultado de uma 

causa, por demais pretensiosa. Essa, fundada numa política de resultados, não 

coloca em relevância o processo de uma determinada ação, mas sim uma ação 

racionalmente pensada e planejada, cujo fim último é produzir. E esse produzir 

tem, essencialmente, um sentido econômico. 

No âmbito escolar, esse produzir visa o homem como um recurso 

necessário ao desenvolvimento econômico, sob base produtivista, para qualificá-

lo, conferindo-lhe o status de empregabilidade, desenvolvendo-lhe competências  

como forma de mobilizar saberes para resolver situações complexas. Não 
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podemos negar, nem, portanto, fechar os olhos para essa dimensão de realidade 

que domina o cenário social.  

Diante dessa realidade, entendemos ser imprescindível repensar nossa 

condição referente a nosso labor, nossa  ação e  nosso trabalho, que nos move 

dia a dia no ambiente escolar. Pelo primeiro, conforme já dito em páginas 

anteriores, o homem é atividade que corresponde ao seu biológico, ou seja, é a 

própria vida. Pelo segundo, os homens, na pluralidade, vivem na Terra e, por 

conseguinte, pela terceira condição, por meio de suas atividades, habita mundos, 

sendo esses suas obras.  

É pela escolha de estarmos nesse lugar de instabilidade que elegemos a  

competência segundo Rios (2002), para quem essa  noção 

 
... guarda o sentido de saber fazer bem o dever. Na verdade, ela se 
refere sempre a um fazer que requer um conjunto de saberes e implica 
um posicionamento diante daquilo que se apresenta como desejável e 
necessário. (...) O conjunto de propriedades, de caráter técnico, ético e 
político – e também estético � , é que define a competência (...) que se 
revela na ação  (p.88-89). 

 

          Concordamos com essa noção de saber fazer bem o dever porque, quando 

a autora nos aponta que as dimensões técnica, política, ética e estética são 

componentes da competência, acreditamos que o saber docente, na medida em 

que narra um percurso profissional, está fundamentado essencialmente na vida e 

nos fatos da existência. 

É nesse sentido que procuramos desdobrar o significado do velar e o re-

velar das competências. Essas, da forma como são atribuídas pelos discursos 

oficiais, velam, a nosso ver suas reais finalidades. Destacando novas formas de 

procedimentos metodológicos para “melhorar” a atuação docente em sala de aula 

e justificando-se apenas na necessidade de mudanças no cenário escolar, não 

colocam em evidência sua intenção de atender às imposições do mercado de 

trabalho, que busca no homem atual apenas a praticidade para resolver 

determinadas situações. 

 Dessa forma, para que as competências docentes possam abarcar as 

dimensões apontadas por Rios e serem reveladas, indicando o caminho para o 

não-esvaziamento e, conseqüentemente, deixando de ter apenas um caráter 
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técnico e “mecanizado”, é necessário que sejam desveladas, a partir do humano, 

possibilitando um novo fazer docente. 

Assim nos será possível desabitar as velhas formas do lugar conhecido, 

portanto, da rotina estéril e ilusoriamente segura, dando lugar à  criação de novos 

saberes. A competência então se tornará ação que se desdobra, pois, além de 

guardar em si a ética pelo habitar cuidadoso e a técnica por um novo agir, trará 

consigo a estética numa ação intensamente sentida por quem a vive. Nessa 

medida, a técnica estará atrelada aos compromissos coletivos, a favor do 

humano. 

Nesse aspecto, a reflexão terá ainda mais importância para o trabalho 

docente. Ele revelará que ações necessitam ser desencadeadas e repensadas no 

ambiente escolar. 

O aprender deixa de ser um mero encontro fortuito e passa a ser um 

acontecimento. Para isso  é importante que nos coloquemos em movimento : e  

só assim teremos a possibilidade de encontrarmos as multiplicidades e as 

singularidades na escola e nos desprendermos das nossas mais ancoradas 

certezas e preconceitos.  
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