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Roteiro:
•
•
•
•

O sentido de desenvolver competências
Ensinar conteúdos X desenvolver competências
A especificidade da avaliação de competências
Desdobrando competências em evidências

Apesar da difusão da expressão
“desenvolver competências e habilidades”,
colocá-la em prática na sala de aula ainda
é um desafio para muitos professores.
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O chamado "conteudismo" saiu de cena para dar lugar
ao desenvolvimento de competências e habilidades.
Prova Brasil e ENEM

A ideia central do desenvolvimento
de competências é contextualizar
os conteúdos dados em salas de
aula de forma que os alunos
apliquem os conhecimentos
adquiridos em seu cotidiano
fora da escola.
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O limite conceitual entre o
saber e o saber fazer é
tênue e contextual.
O mais importante é perceber
que não se constroem
competências no vazio
conceitual, mas também
nenhum conceito por si só
faz alguém desenvolver
uma competência.

Competências
X
habilidades

Saber resolver um
sistema de Equações.

Lucas comprou 3 canetas e
2 lápis pagando R$ 7,20.
Danilo comprou 2 canetas e
1 lápis pagando R$ 4,40.
Qual o preço de um lápis e
qual o preço de uma
caneta?

Saber classificar
orações subordinadas e
coordenadas.

Escrever um texto sobre a
importância coleta seletiva
do lixo.

Saber como se forma o
solo e classificá-lo.
Caracterizar os tipos de
vegetação e de erosão.

Explicar as causas dos
deslizamentos de encostas
e apontar algumas ações
preventivas.
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O QUE SÃO HABILIDADES?
• As habilidades se aplicam em contextos práticos e
restritos e, por isso, são passíveis de treinamento.
• A competência é constituída, dentre outros, por
várias habilidades. Entretanto, uma habilidade não
"pertence" a determinada competência, uma vez
que uma mesma habilidade pode contribuir para
competências diferentes.
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Defender uma causa

Dar uma aula

Habilidade de
falar bem

Fazer um discurso

Fazer um programa de rádio

O QUE SÃO COMPETÊNCIAS?
• Competência é a capacidade para solucionar situações
complexas que exijam conhecimentos e habilidades de
diversas naturezas, articulados pelas atitudes e orientados
pela experiência.
• Fazer escolhas, decidir, mobilizar recursos e agir.
• A Competência é um atributo do sujeito e não da situação
complexa.
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Conhecimentos

Experiências

Competência

Habilidades

Atitude

As competências
pressupõem operações
mentais, capacidades
para usar as habilidades,
emprego de atitudes e
conhecimentos
adequados à realização
de tarefas.
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Desenvolver
competências é ajudar
os alunos a obterem
recursos necessários
para a solução
de situações
complexas.

Articular
competências,
habilidades e
conteúdos exige

não ter medo de investir em situações diversificadas de
aprendizagem, ainda que sejam trabalhados menos
conceitos no ano letivo.
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A competência é desenvolvida
em maior ou menor grau,
sendo o desempenho o seu
grande indicador.

• Na escola o educando deve se defrontar com problemas, pois reproduzir o
conhecimento transmitido pelo professor não desenvolve competências.
• Problema é o novo, o que supõe invenção, criatividade, astúcia, dependendo da
forma como lhe é proposto, em vez de reproduzir o conhecimento passado pelo
professor vai reconstruí-lo.
• O professor deve atentar-se a aplicação de atividades que sejam bem
elaboradas no sentido de proporcionar ao aluno oportunidade de resolver as
situações-problema.
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Para avaliar o desenvolvimento de competências é preciso usar
instrumentos que possam fornecer indicadores dos recursos básicos
desenvolvidos pelos alunos. As questões devem testar os vários
recursos tanto separadamente quanto inter-relacionados.

a) Conhecimentos– toda situação complexa tem conteúdos
conceituais que necessitam ser claramente compreendidos e dos
quais o sujeito precisa se apropriar significativamente;

b) Habilidades – correspondem ao saber fazer, o que podemos
também chamar de conteúdos procedimentais;

c) Linguagem – o domínio da linguagem de cada contexto é
fundamental para a compreensão dos fenômenos. As mesmas
palavras, em contextos diferentes, podem assumir
significados diferentes.
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d) Atitudes– ao analisar uma situação
complexa, a postura, as percepções e
as ações resultantes são coerentes e
apropriadas?;

e) Controle emocional – “Eu sabia tudo, mas na hora da prova deu branco!”.
Essa frase traduz bem situações em que o aluno domina o conteúdo,
desenvolveu as habilidades, tem conhecimento da linguagem, mas a falta de
controle emocional faz tudo desandar.
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O QUE É UMA EVIDÊNCIA?
• É um conjunto de elementos que nos permitem comprovar que um
determinado requisito, um critério específico de desempenho, uma
competência ou o resultado específico de uma aprendizagem foi
alcançado.
• Seguir uma sequência específica.
• Aplicar as fórmulas corretas.
• Usar determinados argumentos.
• Chegar a determinadas conclusões.

TIPOS DE EVIDÊNCIA
O alcance do cumprimento de uma competência pode ser
observado através da qualidade das evidências.
Evidência de Conhecimento
• Conhecimento de teorias, princípios e habilidades de forma cognitiva.
• Avalia apenas conhecimento

Evidência de Desempenho
• É o comportamento em condições específicas que mede desempenho.
• O desempenho deve evidenciar o domínio do conhecimento.
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COMO OBTER EVIDÊNCIAS?

Para avaliar, desdobre as competências em
evidências.
Analisar um texto e
reconstituir as
intenções do autor;
Traduzir uma
língua para outra;

Argumentar com a
finalidade de convencer
alguém cético ou um
oponente;

Sintetizar a
mensagem
do texto

Destacar trechos que
comprovem as
intenções

Usar o
vocabulário
correto

Adaptar mensagem
segundo a cultura

Fundamentar
argumentos

Prever e neutralizar
argumentos
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AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Dificuldade
possível

Evocar
saberes
(Conteúdos)

Valor sóciocultural

Situação
desafiadora
Nível
crescente de
dificuldade

Metacognição
Solução de um
problema
Decisão
Hipótese
Transferência

As questões devem ser elaboradas de forma que o aluno não
consiga chegar à resposta de forma mecânica sem dominar os
conteúdos conceituais envolvidos. O instrumento de avaliação
deverá dar ao professor esse retorno.
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A

B

Com base no que estudamos sobre formação, tipos e estrutura de solos, vegetação e
processos de erosão, indique em qual dos locais há maior probabilidade de ocorrer
deslizamentos de terra. Justifique sua resposta.

C

D

[...] A avaliação de competências busca verificar a capacidade do educando no
enfrentamento de situações concretas, sendo que o foco não é apenas na tarefa,
mas na mobilização e articulação dos recursos que o educando dispõe,
construídos formal ou informalmente [...] implicam em desenvolvimento autônomo,
assunção de responsabilidades, postura crítica e, sobretudo, comportamento
ético.
Depresbiteris (2001)
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A avaliação de competências exige diversos contextos de situaçõesproblema e de tomadas de decisão, além de uma clara distinção entre
performance e competência. Por isso, a avaliação continuada é
fundamental para avaliar competências.

As situações complexas exigem de forma diferenciada:
• mais conteúdos conceituais (solução de problemas de matemática),
• mais habilidades de execução (aulas de educação física),
• mais domínio de linguagem (interpretação de texto),
• mais contextualização cultural (análise de fenômeno social)
• mais controle emocional (discussão em grupo).

16

25/05/2015

“Viver é afinar o
instrumento
De dentro para fora
De fora para dentro
A toda hora
A todo momento”.
Walter Franco

www.juliofurtado.com.br
(21) 98826-3563
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