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Ensino e saberes 
 Saber / sabor. 

 Um saber que. 

 Determinantes do saber. 

 O porque fazer. 

 O como fazer. 

 O para que fazer. 

 

 Saberes cognitivos, conceituais e factuais. 

 Saberes procedimentais.  

 Saberes atitudinais.  

Competências 



Competência: 
 Capacidade de responder  à demandas, muitas vezes 

inesperadas, de forma rápida e adequada. 

 A forma do agir pode assumir dois modos: rotineiro – 
guiada pelo impulso, hábito ou submissão à autoridade,  
ou  reflexivo – questionadora, baseada na vontade e 
intuição, implicando a busca de soluções lógicas e 
racionais para os problemas (DEWEY, 1933).  

 Pressupõe uma série de saberes cognitivos, 
procedimentais e atitudinais  mobilizados pelo futuro 
profissional a serem apropriados pelo estudante 
durante seu período de formação.  

 



Competência nas organizações 
 Tratada em três níveis: individual, coletivo  ou  

grupal e da organização / aumento da complexidade 
do trabalho /  aumento do tratamento de imprevistos 
no processo .( Zarifian, 1996). 

 Aprender a praticar de forma reflexiva: exige  um certo 
distanciamento da prática/  um exame crítico 
constante dos paradigmas e crenças que determinam 
aquela prática. 

 Conjunção da auto-avaliação/ avaliação inter-pares / 
avaliação da supervisão da ação.  

 



 Competência do indivíduo: 
“ Um saber agir responsável e reconhecido, que implica 

mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 
habilidades, que agreguem valor econômico à organização 
e valor social ao indivíduo."(Fleury e Fleury 2000)  

 Três dimensões interdependentes: conhecimentos, 
habilidades e atitudes, que  pressupõem o 
envolvimento de aspectos técnicos, cognitivos e de 
atitude relacionados ao trabalho, para se atingir um 
determinado objetivo / possibilitando  analisar uma 
situação complexa, identificar um problema  

   e planejar a sua solução. 
 Durand (1998), Duarte e Dallagnelo (2001) apud Santos (2003), 

 



Árvore de competências: 
 A raiz corresponde ao conjunto de valores, crenças e 

princípios, formados ao longo da vida, e determinam 
nossas atitudes. (...) O conhecimento é o segundo 
componente de uma competência. Trata-se do conjunto de 
informações que a pessoa armazena e lança mão quando 
precisa.  

 Quanto maior este conhecimento, mais a competência se 
fortalece e permite que o profissional enfrente com 
flexibilidade e sabedoria os diversos desafios de seu dia-a-
dia. (...) agir com talento, capacidade e técnica, obtendo 
resultados positivos, é o que chamamos de habilidade.” 
(Gramigna, 2202, p.17-21 apud Santos, 2003, p. 29) 



Competência: 
 Compreende, por um lado, um assumir de 

responsabilidade pessoal do trabalhador diante de 
determinadas situações produtivas /uma atitude social, 
antes de ser um conjunto de conhecimentos profissionais.  

 Se é certo que, na totalidade dos casos, o assumir 
responsabilidade frente às situações de trabalho complexas 
necessita de novas aquisições de conhecimento, o ponto de 
partida reside sempre na maneira como a pessoa aceitará 
ou não, conseguirá ou não assumir suas responsabilidades.  

 Uma pessoa que aceite e pode, subjetivamente falando, 
mobilizar esta atitude social terá muito mais facilidade para 
aprender que uma pessoa que esteja em posição defensiva 
ou de rejeição. 

 (Zarifian, 1996, p.5) 

 



Competência: 
 Por outro lado:  o exercício, de forma sistemática, de 

uma reflexibilidade no trabalho/ um distanciamento 
crítico por parte do trabalhador, de suas tarefas. 

 Inclui o questionar freqüentemente sobre  sua forma 
de trabalhar e os conhecimentos que ela mobiliza/  
mais necessário na medida em que os eventos 
aumentam em número e freqüência.  

 A reflexibilidade deve vir da própria pessoa, ela não 
pode ser prescrita e nem imposta de forma autoritária. 
Porém, ela pode ser progressivamente adquirida e 
acompanhada pelos supervisores. (Zarifian,op. cit.) 



Competência: 
 “A competência é um entendimento prático de 

situações que se apóia em conhecimentos adquiridos e 
os transforma na medida em que aumenta a 
diversidade das situações.” 

 “A competência é a faculdade de mobilizar redes de 
atores em torno das mesmas situações, é a faculdade 
de fazer com que esses atores compartilhem as 
implicações de suas ações, é fazê-los assumir áreas de 
co-responsabilidade.” 

 (Zarifian, op. cit., p. 72-4). 



Competência: 
 

 A singularidade de uma competência implica que as 
pessoas aprendam a atingir objetivos, resolver problemas e 
enfrentar situações complexas. Essa aprendizagem exige 
que as pessoas aprendam a mobilizar, integrar, 
compartilhar e transferir conhecimentos, habilidades e 
recursos, ou seja, mobilizar uma rede de  atores, em torno 
de uma mesma situação. 

  

 Uma competência pode mobilizar outras competências 
como recursos e, da  mesma forma, ser mobilizada como 
recurso para a formação de outras competências.”  

 (Santos, op. cit., p.31) 

 



Competência: 
  É o saber-agir diante de situações complexas e o saber 

mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e recursos ... 
 Quanto maior a complexidade das situações, mais 

intensamente são modificados os conhecimentos, as atitudes 
e as habilidades. 

 A eles são acrescentados uma sinergia e um valor de uso que 
torna a competência  singular e não suscetível de 
padronização. Isso deriva tanto da inteligência dos agentes 
formadores de competência e de sua busca por um 
significado, como da especificidade da situação  

    complexa com que as pessoas se defrontam. 
    Santos 
  

 



Competências 
 Termo usado para susbtituir saberes cognitivos, 

procedimentais e atitudinais, ou saberes, capacidades 
e habilidades.  

 Saber fazer bem, articulando as dimensões  políticas e 
técnica, mediadas pela ética e incluindo a estética, que 
diz respeito a sensibilidade no trabalho.  

 Assim: o resultado da ação faz bem a todos os 
envolvidos./ fruição, prazer, saborear a realidade.  

 (Rios, 2001) 



Competências 
 Capacidades que se apóiam em conhecimentos. 

 Utilizam, integram, mobilizam conhecimentos para 
enfrentar um conjunto de situações complexas, 
implicando por isto em capacidade de atualização de 
saberes, continua.  

 Descrição de uma competência envolve: 

 Natureza dos esquemas de pensamento que permitem 
a solicitação, mobilização e orquestração dos recursos 
pertinentes em situação complexa e tempo real.  

 Os tipos de situações  nas quais se dá o domínio.  



Competências 
 Os recursos que mobiliza:  

 Conhecimentos teóricos e metodológicos. 

 As atitudes. 

 O saber fazer. 

 Os esquemas motores e  de percepção. 

 Os esquemas de avaliação, de antecipação e o de 
decisão.  

 Cuidar: competência  da demanda social, pelas 
exigências do mercado ou referentes as necessidades 
sociais, dos membros de uma sociedade.  



 O mundo é do tamanho do conhecimento que temos 
dele. Alargar o conhecimento, para fazer o mundo 
crescer, e apurar seu sabor, é tarefa de humanos. Esta é 
a tarefa , por excelência, de  educadores. 

 ( Rios, 2001:24). 



 


