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As competências na 
educação escolar: 
pouco mais que uma moda e bem  
menos que um remédio

César Coll

conceito de competência e as propostas pedagógicas e didáticas 

baseadas em competências surgiram de maneira contundente no 

panorama da educação escolar no decorrer dos últimos anos. Limitado pratica-

mente ao âmbito da formação profissional, ocupacional e trabalhista até quase o 

início da década de 1990, o discurso das competências foi ganhando terreno de 

maneira progressiva em todos os âmbitos e níveis da educação formal, desde a 

educação superior até a infantil, transformando-se em muitos países em um en-

foque dominante. Não há dúvida de que sua adoção por muitas administrações 

educacionais e por instituições e instâncias internacionais destinadas a formular 

recomendações curriculares e a promover avaliações de rendimento em uma pers-

pectiva comparada é um fator importante para entender essa rápida difusão e pe-

netração do conceito de competência e das propostas e abordagens educacionais 

que estão de acordo com o mesmo.

Sem negar a especificidade do fenômeno nem a importância que outros fatores po-

dem ter nesse caso — como, por exemplo, a ênfase nos resultados e na prestação 

de contas dos serviços públicos, incluindo os educacionais; ou na qualidade en-

tendida nem tanto em termos de investimentos e de recursos, mas em termos de 

resultados —, a rapidez e a extensão com que esses enfoques baseados em compe-

tências se propagaram não constituem uma exceção na evolução das ideias e das 

abordagens pedagógicas. A educação é um campo de conhecimento e de atividade 

profissional especialmente propenso ao surgimento e à difusão de conceitos e en-

foques, apresentados muitas vezes como “novidades” e como portadores de solu-

ções para todos os problemas e carências existentes, que conseguem alcançar um 

grau considerável de aceitação em períodos de tempo relativamente curtos. Sua 

vigência, no entanto, também costuma ser curta, já que sucumbem com relativa 
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100 rapidez e pouca resistência diante de novas ondas de conceitos e enfoques, supos-

tamente com mais “novidades” e portadores de melhores soluções, que vêm para 

substituí-los. A história das ideias e do pensamento educacional parece sempre 

adotar mais a forma de um processo de reestruturações sem fim do que a de uma 

evolução de ideias e abordagens que vão sendo enriquecidas, aperfeiçoadas e di-

versificadas de maneira progressiva.

Com esses antecedentes, parece lógico perguntar se os enfoques baseados em com-

petências não são um elo a mais dessa corrente de propostas e abordagens educa-

cionais que se sucedem com relativa rapidez, mas que, enquanto estão em vigên-

cia, erguem-se como fonte de solução de todos os problemas educacionais. Assim 

parece sugerir, de fato, a rapidez com que esses enfoques vão sendo difundidos, o 

entusiasmo um tanto quanto acrítico com que são apresentados e as virtudes ma-

ravilhosas atribuídas a eles. Nesse fenômeno existem, sem dúvida, ingredientes 

que podem nos levar a pensar que estamos diante de outra “moda educacional”. 

No entanto, além desse componente de moda, o conceito de competência e os en-

foques baseados em competências possuem elementos interessantes que repre-

sentam um avanço na maneira de se propor, de enfrentar e buscar soluções para 

alguns dos problemas e das dificuldades mais urgentes com os quais a educação 

escolar se depara atualmente. Mas, ao contrário do que às vezes parecem suge-

rir alguns discursos entusiastas e certamente acríticos sobre o alcance e as van-

tagens desses enfoques, parece que também ainda não encontramos o remédio 

maravilhoso suscetível de curar, tal como o bálsamo de Ferrabrás, todos os pro-

blemas da educação. Os enfoques baseados em competências supõem, a meu ver, 

um progresso em relação aos enfoques e às abordagens precedentes, mas eles con-

tinuam apresentando, como não poderia ser de outra maneira, limitações impor-

tantes e ao mesmo tempo envolvem riscos e perigos quando têm de ser colocados 

em prática, e estes realmente precisam de uma atenção especial. Nos próximos 

itens, com a finalidade de argumentar e concretizar essa avaliação, comentarei ra-

pidamente, em primeiro lugar, alguns aspectos dos enfoques baseados em compe-

tências que supõem um avanço, para destacar depois e de forma também sintética 

algumas das limitações e riscos que envolvem esses enfoques.

Pouco mAis que umA modA...

O interesse fundamental do conceito de competência está, a meu ver, no fato de que 

proporciona um olhar original e muito sugestivo para abordar um aspecto ao mes-

mo tempo nuclear e extremamente complexo da educação escolar: identificação, 

seleção, caracterização e organização das aprendizagens escolares; ou seja, as de-

cisões relativas ao que os alunos devem se esforçar para aprender e, portanto, ao 

que os professores devem tentar ensinar nos centros educacionais. Seria incorre-

to, no entanto, limitar o interesse do conceito de competência a um componen-

te puramente instrumental, de ferramenta útil para concretizar as intenções edu-



101cacionais. Na verdade, o interesse do conceito está, sobretudo, nas variações que 

contribuem para a maneira de entender as aprendizagens que se quer promover 

mediante a educação escolar. Vamos ver alguns ingredientes do conceito de com-

petência com a finalidade de tornar essas variações mais precisas. De acordo com 

o projeto DeSeCo da OCDE (2002, p. 8):

Uma competência é a capacidade para responder às exigências individuais ou sociais ou 

para realizar uma atividade ou uma tarefa [...]. Cada competência repousa sobre uma combi-

nação de habilidades práticas e cognitivas inter-relacionadas, conhecimentos (incluindo o 

conhecimento tácito), motivação, valores, atitudes, emoções e outros elementos sociais e 

comportamentais que podem ser mobilizados conjuntamente para atuar de maneira eficaz.

No mesmo sentido aparece a seguinte consideração, extraída de um documento  

sobre Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida elaborado sob 

o patrocínio da Direção Geral de Educação e Cultura da Comissão Europeia (2004, 

p. 4 e 7).

Considera-se que o termo “competência” se refere a uma combinação de destrezas, conheci-

mentos, aptidões e atitudes, e à inclusão da disposição para aprender, além do saber como. 

[...] As competências-chave representam um pacote multifuncional e transferível de conheci-

mentos, destrezas e atitudes que todos os indivíduos necessitam para sua realização e desen-

volvimento pessoal, inclusão e emprego.

Essas definições refletem claramente as variações principais que o conceito de compe-

tência introduz no que se refere ao tipo de aprendizagem escolar que se deseja pro-

mover. A primeira se refere à mobilização dos conhecimentos (Perrenoud, 2002). Ser 

competente em um âmbito de atividade ou de prática significa, a partir desse enfo-

que, ser capaz de ativar e utilizar os conhecimentos relevantes para enfrentar de-

terminadas situações e problemas relacionados com esse âmbito. Assim, por exem-

plo, ser competente para se comunicar na língua materna significa, de acordo com a 

“Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 

sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente”, ser capaz de 

expressar e interpretar conceitos, pensamentos, fatos e opiniões de forma oral e escrita (escu-

tar, falar, ler e escrever) [e de] interagir linguisticamente de uma maneira adequada e criati-

va em todos os possíveis contextos sociais e culturais, como a educação e a formação, a vida 

privada e profissional, e o ócio.

Não há dúvida de que essa dimensão da aprendizagem escolar é fundamental, e o fato 

de ressaltá-la é uma contribuição indiscutível dos enfoques baseados em compe-

tências. Mas não se pode dizer que seja totalmente nova. De fato, a importância da 

funcionalidade da aprendizagem como um dos traços diferenciais da aprendizagem 

significativa foi salientada em inúmeras ocasiões pelas teorias construtivistas da 



102 aprendizagem escolar (ver, por exemplo, Ausubel, Novak e Hanesian, 1978; Ausu-

bel, 2002). Do mesmo modo, a insistência em impulsionar, a partir da educação es-

colar, a realização de aprendizagens significativas e funcionais está presente nos 

enfoques construtivistas em educação que orientaram as reformas educacionais em 

vários países nas últimas décadas do século XX. A novidade e a originalidade dos 

enfoques baseados em competências não estão, portanto, em considerar a funcio-

nalidade como uma dimensão importante da aprendizagem, mas no fato de situá-la 

no primeiro plano do tipo de aprendizagem que se deseja promover mediante a edu-

cação escolar, o que certamente não é um aspecto menor.

O destaque para a necessária integração de diferentes tipos de conhecimentos (habi-

lidades práticas e cognitivas, conhecimentos factuais e conceituais, motivação, 

valores, atitudes, emoções etc.) é outro aspecto essencial dos enfoques basea-

dos em competências. Assume-se, portanto, a diversidade da natureza psicoló-

gica do conhecimento humano; e, por essa razão, também se assume de alguma 

maneira que é preciso considerar essa especificidade na hora de promover e ava-

liar a aprendizagem nos diferentes tipos de conhecimentos exigidos pela aqui-

sição de qualquer competência. Mais uma vez a ideia não é totalmente nova; o 

que é novo, na verdade, é o fato de que ao identificar e definir as aprendizagens 

escolares em termos de competências, estamos destacando primeiro a mobiliza-

ção articulada e inter-relacionada de diferentes conhecimentos com tudo aqui-

lo que isso supõe.

Um terceiro aspecto do conceito de competência que merece ser destacado é o refe-

rente à importância do contexto em que se adquirem as competências e no qual se-

rão posteriormente aplicadas. Daí, por exemplo, a referência a “todos os possíveis 

contextos sociais e culturais” na definição da competência para se comunicar na 

língua materna que reproduzimos antes. As competências não podem se desligar 

dos contextos de prática em que são adquiridas e aplicadas. Um enfoque baseado 

na aquisição e no desenvolvimento de competências gerais provavelmente irá des-

tacar a necessidade de ensinar os alunos a transferir o que aprenderam em uma si-

tuação concreta para outras situações diferentes. Os enfoques baseados em com-

petências — ou em capacidades localizadas, isto é, em capacidades que incluem 

em sua caracterização a referência a alguns conhecimentos e algumas situações 

determinadas — irão destacar mais a necessidade de trabalhar as competências, 

cuja aprendizagem se quer promover, em contextos diferentes.

Um último aspecto dessa curta, e sem dúvida incompleta, relação de contribuições 

valiosas dos enfoques baseados em competências é, a meu ver, a prioridade dada 

na educação básica para a aquisição de um tipo especial de competências: as que 

transformam um aprendiz em um aprendiz competente, as que estão na base da ca-

pacidade para continuar aprendendo ao longo da vida, as que permitem desen-

volver as capacidades metacognitivas que tornam possível uma aprendizagem au-

tônoma e conduzida pelo próprio sujeito. Um aprendiz competente é aquele que 

conhece e regula seus próprios processos de aprendizagem, tanto do ponto de vis-

ta cognitivo como emocional, e pode fazer um uso estratégico de seus conheci-



103mentos, ajustando-os às exigências do conteúdo ou da tarefa de aprendizagem e 

às características da situação (Bruer, 1995).

Os comentários anteriores são suficientes para apoiar a afirmação de que os enfoques 

baseados em competências significaram um avanço em muitos aspectos, princi-

palmente no que se refere ao tipo de aprendizagem que iremos promover a par-

tir da educação escolar e, por extensão, à identificação, seleção, caracterização e 

organização das aprendizagens escolares que devem fazer parte do currículo es-

colar. É um avanço no sentido de que, ao menos no que se refere à concretização 

das intenções educacionais em termos de aprendizagens escolares, os enfoques 

basea dos em competências diversificam e enriquecem os enfoques baseados em 

capacidades que foram dominantes no discurso pedagógico e na definição de po-

líticas curriculares em muitos países durante as duas últimas décadas do século 

XX. Mas também é um avanço no sentido de que algumas de suas contribuições, 

como as anteriormente mencionadas, abrem novas perspectivas e lançam impor-

tantes desafios teóricos, práticos e de política e gestão educacional aos profissio-

nais da educação e às administrações educacionais.

... e bem menos que um remédio

No entanto, como já dissemos, deveríamos evitar cair de novo no erro, tantas vezes 

cometido na história das ideias e dos enfoques pedagógicos, psicopedagógicos 

e didáticos, de atribuir a uma abordagem determinada, qualquer que seja ela, a 

capacidade de gerar mais propostas e soluções das que consegue razoavelmen-

te proporcionar. Em nosso caso concreto, e sem deixar de lado o plano da concre-

tização das intenções educacionais no qual nos colocamos, é evidente que, por 

um lado, o conceito de competência continua tendo algumas limitações teóricas e 

práticas de difícil solução e, por outro, que seu uso — ou ao menos alguns de seus 

usos — envolve riscos, tem implicações negativas e gera práticas discutíveis. Va-

mos ver rapidamente alguns desses aspectos com a finalidade de completar os ar-

gumentos apresentados até aqui.

Em primeiro lugar, as propostas que consistem em definir as aprendizagens escola-

res unicamente em termos de competências, prescindindo da identificação dos di-

ferentes tipos de conteúdos e conhecimentos que estas mobilizam, são engano-

sas e entram em contradição com o próprio conceito de competência. Conforme já 

comentamos, um dos ingredientes fundamentais do conceito de competência é a 

mobilização articulada e inter-relacionada de diferentes tipos de conhecimentos. 

Isso significa que a aquisição de uma competência está intrinsecamente associa-

da à aquisição de uma série de saberes (conhecimentos, habilidades, valores, ati-

tudes, emoções etc.). A ênfase — a meu ver justificada e oportuna — na mobiliza-

ção ou aplicação de alguns saberes pode nos fazer esquecer a necessidade desses 

saberes, mas o certo é que eles estão sempre aí, mesmo quando não são identifica-

dos e enunciados de forma explícita, como muitas vezes acontece nos currículos 



104 por competências. Em suma, para adquirir ou desenvolver uma competência — as-

sim como para adquirir ou desenvolver uma capacidade — é preciso assimilar e se 

apropriar sempre de uma série de saberes associados a ela; e, além disso — e não 

em vez de — aprender a mobilizá-los e aplicá-los.

Em segundo lugar, a definição das aprendizagens escolares exclusivamente em ter-

mos de competências desligadas dos contextos socioculturais de aquisição e de 

uso pode ocasionar um processo de homogeneização curricular que acaba sufo-

cando a diversidade cultural. De fato, em um mundo caracterizado pela globa-

lização, as aprendizagens básicas definidas apenas em termos de competências 

são muito semelhantes em todos os países e em todas as sociedades. Desta for-

ma, a aquisição e a utilização dessas competências adquirem seu verdadeiro sen-

tido no âmbito de atividades e práticas socioculturais diversas, no sentido vygo-

tiskiano da expressão, que exigem dos participantes o domínio de alguns saberes 

específicos — conhecimentos, habilidades, valores, atitudes, emoções etc. — que 

não podem ser reduzidos a um uso descontextualizado das competências envolvi-

das. Nesse sentido, a consideração dos saberes associados às competências não é 

só uma necessidade para garantir sua aquisição e desenvolvimento, mas também 

é uma garantia para tornar compatíveis duas aspirações irrenunciáveis no mundo 

atual: a de educar os alunos para o exercício de uma “cidadania universal” e a de 

educá-lo para o exercício de uma cidadania arraigada na realidade social, cultu-

ral, nacional e regional da qual faz parte. 

Em terceiro lugar, devido exatamente à importância que é atribuída à aplicação e à 

utilização do conhecimento, os enfoques baseados em competências podem aca-

bar gerando a falsa ilusão de que a identificação e a seleção das aprendizagens 

escolares é um processo fácil que pode e deve ser abordado, além disso, a par-

tir da mais estrita neutralidade ideológica. A ideia amplamente divulgada de que 

é muito mais fácil identificar e obter um consenso sobre as aprendizagens que a 

educação escolar deverá promover quando estas são definidas em termos de com-

petências é, a meu ver, essencialmente errônea. É claro que o fato de dispor de re-

ferentes concretos de ação vinculados à aplicação ou exibição das competências é 

uma ajuda importante no processo de concretização das intenções educacionais. 

Mas não evita a reflexão prévia necessária sobre a relevância cultural das apren-

dizagens e a função social da educação escolar. Essa reflexão é muito mais com-

plexa, e suas conclusões necessariamente mais polêmicas e conflitantes, do que 

a identificação de determinadas aprendizagens recorrendo aos referentes de ação 

ou comportamentais das competências, mas é imprescindível e irrenunciável e 

não deve ser desprezada ou excluída em favor de uma introdução simplesmen-

te técnica e, ao menos, aparentemente mais simples. Em síntese, o processo de to-

mada de decisões sobre as aprendizagens escolares tem um componente ideológi-

co importante, cuja visibilidade pode ficar seriamente comprometida em algumas 

versões dos enfoques baseados em competências.

Por fim, o enfoque das competências não resolve o problema de como avaliá-las ade-

quadamente. Assim como também acontece no caso das capacidades, não é fá-



105cil manter a continuidade e a coerência em um processo de tomada de decisões 

que deve orientar desde algumas competências definidas de forma necessaria-

mente geral e abstrata até algumas tarefas concretas de avaliação, cuja realiza-

ção por parte dos alunos deve permitir indagar o grau de domínio alcançado na 

aplicação dessas competências. As competências são um referencial para a ação 

educacional e nos informam sobre aquilo que devemos ajudar os alunos a cons-

truir, a adquirir e a desenvolver, sendo também, portanto, um referencial para a 

avaliação, útil para comprovar o nível de aproveitamento alcançado pelos alunos 

e alunas. Mas as competências, assim como as capacidades, não são diretamen-

te avaliáveis. É preciso escolher os conteúdos mais adequados para trabalhá-las e 

desenvolvê-las, definir a sequência e o grau próprio dos diferentes níveis e cursos, 

estabelecer indicadores precisos de aproveitamento, e acertar nas tarefas que fi-

nalmente se pede que o aluno realize. A possibilidade de “perder o fio” nesse per-

curso complexo é, sem dúvida, muito grande (Martín e Coll, 2003).

Definitivamente e para concluir, talvez o risco principal do enfoque baseado em compe-

tências seja similar àqueles que outros enfoques tiveram de enfrentar no passado, 

com êxitos quase sempre raros ou moderados: o de se apresentar e ser apresentado 

como uma solução para os males, os problemas e as incertezas que afligem a educa-

ção escolar atualmente. As contribuições dos enfoques baseados em competências 

são muito valiosas, mas, definitivamente, também não são um remédio milagroso.
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