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Conteúdos e competências em sala 

de aula: o que sai e o que fica?
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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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Habilidade de   
falar bem

Defender uma causaDar uma aula

Fazer um discurso Fazer um programa de rádio

O QUE SÃO HABILIDADES?
• 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. 

• Uma pessoa, por exemplo, que tenha uma boa expressão 
verbal (considerando que isso seja uma habilidade) pode se 
utilizar dela para ser um bom professor, um radialista, um 
advogado, ou mesmo um demagogo. Em cada caso, essa 
habilidade estará compondo competências diferentes.
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Competência

Conhecimentos

Habilidades

Atitude

Experiências

O QUE SÃO COMPETÊNCIAS?

• Competência é a capacidade para solucionar situações 
complexas que exijam conhecimentos e habilidades de 
diversas naturezas.

• Fazer escolhas, decidir, mobilizar recursos e agir. 

• A Competência é um atributo do sujeito e não da situação 
complexa. 

• No caso da avaliação, é essencial diferenciarmos competência 
e performance. 
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COMPETÊNCIAS NA ESCOLA E 
COMPETÊNCIAS NO TRABALHO

• As competências a serem 
desenvolvidas na escola 
precisam ir além simples 
eficácia.
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Habilidades e competências        
exigidas pelo ENEM

CRENÇAS, HÁBITOS E ATITUDES DA ESCOLA QUE SE 
OPÕEM AO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

• Apresentar o conteúdo em sua forma mais sistematizada.

• A “pressa” e a fixação em cumprir todo o conteúdo.

• O olhar sobre o erro.

• Conteúdo como a “água do rio”. 



8

Transposição Didática

Para desenvolvermos competências, é preciso modificar o “saber 

científico” para que ele se transforme em “saber didático”.                   

Isso é transposição didática.

Pra construir competências é necessário 

promover contextualização

• Contextualizar significa 
“(re)enraizar o conhecimento 
ao “texto” original do qual foi 
extraído ou a qualquer outro 
contexto que lhe empreste 

significado.
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Na Escola, o 
conhecimento 
sobre o mundo 
foi dividido em 

Disciplinas

O conhecimento 
sobre o mundo 

precisa se 
transformar em 

competências de 
ação sobre o 

mundo.

Reintegrando o 
conhecimento 
sobre o mundo 
de forma inter-
relacionada e 

dinâmica.
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Outros exemplos

O Seguir uma trilha usando uma bússola (Geografia)

O Fazer compras num mercadinho simulado 
(Matemática)

O Explicar o porque árabes e judeus são inimigos 
históricos (História)

O Explicar como um avião consegue voar (Física)

O Escrever uma reportagem (Língua Portuguesa)

O Interpretar um mapa de previsão do tempo 
(Geografia)

O Ampliar um desenho (Educação Artística)

O Traduzir uma música (Língua Inglesa)
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� É colocar-se, intencionalmente, 
entre o objeto de conhecimento 
e o aluno,

› modificando

› alterando

› organizando

› enfatizando

Transformando os estímulos que 
vêm do objeto, para que o aluno 
tire suas próprias conclusões.

CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS E 
MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

O QUE SIGNIFICA MEDIAR A APRENDIZAGEM?

Professor

ConhecimentoAluno

Mediação Didática
(expõe, contextualiza, define, 

exemplifica, compara, 

associa, justifica, pergunta, 

etc.)

Mediação Relacional
(encoraja, incentiva, desafia, 

supervisiona, apóia, escuta, 

aconselha, etc) 

Mediação Cognitiva
(traduz, relaciona, memoriza, 

aplica, organiza, etc.)
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AS VEZES, SOLUÇÕES PRECISAM SER MEDIADAS...

A DÁDIVA  DO  APRENDIZADO

CURRÍCULO ORGANIZADO POR COMPETÊNCIAS.
MUDA ALGUMA COISA?

Ensino baseado 
em Competências

Aprendizagem é baseada em 
resultados.

O que os alunos podem 
fazer/produzir/realizar?

Os resultados são 
baseados em padrões.

A Avaliação é baseada na 
ratificação dos resultados 

obtidos.
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• Integração horizontal e vertical.

• Decomposição de 
competências.

• Gradação de evidências

• Atualização e 
redimensionamento. 

O PLANEJAMENTO DA ESCOLA    POR 
COMPETÊNCIAS

APRENDIZAGEM DE COMPETÊNCIAS

Situação 
desafiadora

Dificuldade 
possível

Valor sócio-
cultural

Nível 
crescente de 
dificuldade

Solução de um 
problema
Decisão

Hipótese

Transferência

Meta-
cognição

Evocar 
saberes

(Conteúdos)



15

APRENDIZAGEM DE COMPETÊNCIAS

Situação 
desafiadora

Dificuldade 
possível

Auto-estima X Desafios

Auto-estima

Desafio

Sentimento de 
incapacidade

Não ocorre 
aprendizagem 
significativa
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Auto-estima X Desafios

Auto-estima

Desafio

Desinteresse

Não ocorre 
aprendizagem 
significativa

Auto-estima X Desafios

Auto-estima

Desafio

Sentimento de 
possibilidade

O desafio é 
encarado e ocorre 

aprendizagem 
significativa
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APRENDIZAGEM DE COMPETÊNCIAS

Situação 
desafiadora

Dificuldade 
possível

Valor 
sócio-
cultural

VALOR SÓCIO-CULTURAL

• Buscar a maior proximidade possível com a realidade. Se 
possível, simular a realidade.

• Dissecar uma planta ou animal.

• Encontrar um caminho usando a bússola.

• Analisar um documento histórico.

• Simular reações químicas.

• Resolver situações-problemas reais.
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APRENDIZAGEM DE COMPETÊNCIAS

Situação 
desafiadora

Dificuldade 
possível

Valor sócio-
cultural

Nível 
crescente de 
dificuldade

APRENDIZAGEM DE COMPETÊNCIAS

Situação 
desafiadora

Dificuldade 
possível

Valor sócio-
cultural

Nível crescente 
de dificuldade

Solução de um 
problema

Decisão

Hipótese

Transferência
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SOLUCIONAR UM PROBLEMA

• Elaborar hipóteses

• Fazer transferências

• Tomar decisões

• Avaliar o resultado

SOLUCIONANDO UM PROBLEMA...
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APRENDIZAGEM DE COMPETÊNCIAS

Situação 
desafiadora

Dificuldade 
possível

Valor sócio-
cultural

Nível 
crescente de 
dificuldade

Solução de 
um problema

Decisão

Hipótese

Transferência

Meta-
cognição

PROPICIAR DIFERENTES APRENDIZAGENS~;;;

Aprendizagem procedimental
• Seqüência de ações rotineiras
• Associações e repetições levam à automatização

Aprendizagem estratégica
• Planejamento, decisões, controle e adaptação
• Reflexão e consciência levam à reestruturação

Metacognição
• Auto gestão do processo de aprendizagem
• Torna-se ativo, construtivo e reflexivo
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APRENDIZAGEM DE COMPETÊNCIAS

Situação 
desafiadora

Dificuldade 
possível

Valor sócio-
cultural

Nível 
crescente 

de 
dificuldadeSolução de 

um problema

Decisão

Hipótese

Transferência

Meta-
cognição

Evocar 
saberes

(Conteúdos)

EVOCAR SABERES
• Eis o lugar dos conteúdos!

• Eles são necessários para:

• Levantar hipóteses

• Fazer transferências

• Tomar decisões

• Avaliar os resultados

• Analise a estrutura do solo na figura abaixo e aponte o local 
mais seguro para construção de casas. Justifique sua 
resposta.
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AFINAL, O QUE SAI?

• A atitude de encarar o conteúdo pelo conteúdo.

• Conteúdos desassociados de competências.

• Valorização desnecessária da memorização.

• Avaliação como “emboscada”.

• Forma única de avaliar.

• Supervalorização dos conteúdos “instrumentais”.

AFINAL, O QUE FICA?

• As competências “ditam” os conteúdos.

• A ordem dos conteúdos é dada pelas formas de 
solução das situações complexas.

• Prevalência das atividades em grupo.

• Planejamento de competências e conteúdos.

• Atividades complexas simuladas.

• Postura de Mediação da aprendizagem.

• Avaliação negociada.
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Desenvolver competências É ato que 
não pode ser fruto exclusivo da 

razão. Afinal, nossa maior 
competência a ser desenvolvida é a 

de nos tornarmos cada vez mais 
humanos.

Júlio Furtado

www.juliofurtado.com.br
E-mail: julio@juliofurtado.com.br

Obrigado pela atenção!

Lançamento em DVD


