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Ensino voltado para o desenvolvimento de Competências e Habilidades 

 

O ensino pautado no desenvolvimento de habilidades e competências foi 

referendado em 2017, com a alteração da LDB, Lei nº 13.415/2017, num cenário onde a 

legislação brasileira passa a utilizar esses conceitos ao referir-se à finalidade da 

educação:  

 

Art. 36. § 1º A organização das áreas de que trata o caput e das 

respectivas competências e habilidades será feita de acordo com 

critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. 

(BRASIL, 2017). 

 

Ao definir que ao final da Educação Básica, espera-se que o aluno desenvolva dez 

competências, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta o trabalho pedagógico, 

no sentido de, superar a concepção de que a escola está apenas para ensinar 

“conteúdos”, reafirmando o papel da educação na formação integral do sujeito. 

As aprendizagens essenciais elencadas na BNCC devem contribuir para 

garantir aos estudantes o desenvolvimento das competências gerais no decorrer da 

Educação Básica que, segundo o documento, ““consubstanciam, no âmbito pedagógico, 

os direitos de aprendizagem e desenvolvimento”.  

A competência, na BNCC, é definida como: 

 

(...) a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 

habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 

pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 

 

O trabalho para o desenvolvimento de competências e habilidades na educação 

envolve aspectos que direcionam os alunos para um “saber fazer”. Neste sentido, a 

escola deverá planejar ações que promovam as aprendizagens essenciais, criando 

ambientes no qual os indivíduos possam interagir com o espaço, com o outro, com 

objetos de conhecimentos, levantando hipóteses, conectando vivências e relacionando 

conceitos. 
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Fonte: http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2018/03/BNCC_Competencias_Progressao.pdf 

 

Um currículo baseado no desenvolvimento de habilidades e competências devem 

orientar a escolha de práticas pedagógicas coerentes com este postulado. Entender como 

o sujeito aprende e se desenvolve, reconhecendo que estes acontecem de forma 

contínua, e que compreendem processos anteriores e concomitantes à vida escolar.  

O ensino com foco no desenvolvimento integral engloba aspectos cognitivos e 

socioemocionais, isso significa o desenvolvimento de posturas que envolvam criatividade, 

comunicação, pensamento crítico e científico, empatia e autoconhecimento. São 

características que tornarão o estudante apto a participar de forma crítica, criativa e 

autônoma na vida social. 

A capacidade de pesquisar e questionar desenvolve a habilidade de exploração e 

investigação para que o estudante seja capaz de construir argumentos e opiniões de 

maneira qualificada, além de debater com respeito às opiniões dos outros, tendo a 

valorização da ética, dos direitos humanos e da sustentabilidade social e ambiental como 

referências para orientar seu posicionamento diante das situações que vivenciar.  

Considerar o sujeito social histórico significa compreender que este ser é parte 

integrante da sociedade a qual está inserida, consequentemente participa e contribui, 

modificando-a e sofrendo modificações. Nesse contexto planejar momentos educativos, 

valorizando as vivências e os percursos de aprendizagem da criança, jovem, adulto e 

idoso, é primordial para o desenvolvimento de ações pedagógicas que articulem os 

http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2018/03/BNCC_Competencias_Progressao.pdf
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saberes dos sujeitos ampliando experiências e conhecimentos, sem perder de vista 

necessidades, motivações e seus interesses.  

Para isso será necessário partir do pressuposto de que todos têm potencial para 

aprender e, deste modo, respeitar os tempos mentais e ainda assim prezar pelos 

aspectos identitários, socioemocionais e culturais flexibilizando estratégias metodológicas 

na garantida do direito a aprendizagem.  

Para assegurar a formação integral, justa e democrática, desde a primeira etapa da 

Educação Básica, faz-se necessário garantir os direitos de aprendizagens e 

desenvolvimento, o respeito às especificidades de cada faixa etária e a criação de 

oportunidades de aprendizagem com foco no desenvolvimento de habilidades e 

competências. 

A qualidade do ensino perpassa por tomadas de decisões que estejam coerentes 

com as concepções e premissas de uma educação que visa a equidade. A abordagem 

interdisciplinar pressupõe planejamento integrado onde os conhecimentos mantenham 

diálogo constante com outros conhecimentos, considera a especificidade de cada 

componente curricular e ao mesmo tempo identifica estratégias que integrem esses 

saberes, dado que os mesmos não devem ser trabalhados de forma compartimentalizada.  

A organização dos componentes curriculares por área de conhecimento, visa 

explicitar possíveis formas de articulação entre os saberes socialmente construídos. 

Assim, as ações pedagógicas devem estar voltadas para um trabalho que possibilite 

cooperação, troca e diálogo, num movimento de transversalidade, organizado em redes 

de conhecimento, como facilitadores do processo formativo do estudante. 

Outro conceito estruturador do currículo é a contextualização, assegurando que o 

conhecimento seja trabalhado de forma significativa, com uso de estratégias que 

favoreçam a compreensão dos conceitos.  

Nesse contexto é necessário considerar que as aprendizagens acontecem nas 

relações com o meio, com o outro e com os objetos de conhecimento socialmente 

construídos. O diálogo e a colaboração entre os sujeitos propiciam aprendizagens. 

As competências gerais da BNCC estão inter-relacionadas e perpassam por 

decisões pedagógicas de tal forma que articulam-se “na construção de conhecimentos, , 

no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da 

LDB.” (BNCC) Decisões pedagógicas essas que serão propostas nas três etapas da 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), incluindo as 

modalidades de ensino, especificamente na rede municipal de ensino de Diadema, 

Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.  

Os estudantes tendem a aprender quando o conhecimento é associado às 

necessidades e conectado a vida social e/ou profissional, portanto é imprescindível, que 

os temas trabalhados na escola estejam baseados e pautados em experiências concretas 

e funcionais interligadas a vivência e a realidade territorial desse grupo. 



 

      

 

 

 

 Página 4 
 

A concepção de aprendizagem e de ensino compreende o educando como sujeito 

social que aprende atuando com e sobre o mundo na busca para compreensão da 

sociedade e de si mesmo. Assim, o seu papel não é simplesmente imitar, repetir 

mecanicamente, copiar e reproduzir. O sujeito desenvolve-se experimentando, ousando, 

usando seus conhecimentos prévios, levantando hipóteses, relacionando conceitos, 

questionando valores. Assim, teremos uma Educação voltada para a formação de 

agentes transformadores, críticos, criativos, questionadores, curiosos e autônomos. 

 

 


