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RESUMO 

Este artigo é síntese de uma pesquisa monográfica em andamento, e tem por objetivo discutir 
a formação de professores por competências, instituída pelas Resoluções CNE/CP n. 1 e 2/2002 
no atual no contexto neoliberal, as quais disseminam a ênfase na reflexão da prática pela 
prática, desconsiderando a reflexão teórica e prática de forma articulada. Partindo da seguinte 
problemática: Quais os fundamentos teóricos deste “novo” conceito de competências? Este 
estudo pretende uma aproximação à crítica acerca das implicações da formação em nível 
superior de professores por competências com base nos referenciais teóricos que melhor 
possibilitaram a compreensão das contradições e determinações do contexto histórico vigente. 
Pode-se, considerar que as competências são exigências da atual sociedade em busca da 
adequação do professor às necessidades de reestruturação do sistema capitalista. 

 

ABSTRACT 

This paper is an abridgment of a research in progress and has as objective to discuss the 
teachers’ academic formation by competencies, instituted by the CNE/CP Resolutions number 
1 and 2/2002 currently on a neoliberal context, which disseminate the emphasis on the 
reflection of praxis by praxis, regardless the theoretical and practical reflection in an 
articulated way. To expose, the paper considers the following question: Which are the 
theoretical foundation of this “new” conception of competencies? This study intends an 
approximation to the criticism regarding the implication in the formation of the students 
majoring in education by competencies based on the theoretical referential that shows the best 
possibility to comprehend the contradictions and determinations of the current historical 
context. It’s possible to consider that the competencies are demands of contemporary society 
trying to model the teacher under the needs and restructure of the Capitalist System. 

 

Palavras - chaves: Neoliberalismo, Competências e Formação de professores. 
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O movimento geral da sociedade capitalista em sua crise estrutural, em fins dos anos 

1990, traz algumas mudanças significativas na educação, especialmente na formação de 

professores, que se materializam através do consenso de um debate mundial, o qual resulta em 

documentos oficiais com o espírito norteador das práticas educativas. 

Essas mudanças relativas à formação do professor expressam uma ampla problemática 

das condições econômicas, políticas e sociais de uma sociedade marcada por conflitos entre 

projetos antagônicos, de um lado, um movimento de representatividade docente, de outro, as 

agências financeiras internacionais (UNESCO, Banco Mundial, etc.), que através das 

conferências mundiais ditam propostas de caráter neoliberal, as quais reduzem a educação à 

condição de financiamentos. 

O aprofundamento das políticas neoliberais em resposta a crise dos anos 1990, toma 

uma dimensão maior no sentido de ajustamento da educação brasileira ao modelo de 

acumulação flexível, por conta do rápido desenvolvimento tecnológico decorrente de 

inovações, pois, agora as exigências são de novos conhecimentos e atitudes para as múltiplas 

funções no processo do trabalho que se tornam cada vez mais abstratas. 

 
Para que esta nova forma de reestruturação capitalista tenha êxito, é necessário que o 
sistema educacional esteja a ela atrelado de forma a garantir a formação de mão-de-
obra qualificada que venha a atender as novas expectativas e especificidades do 
mercado. (MACEDO, 2002, p. 04).   
 

Esta crise baseou-se no esgotamento do modelo fordista de produção e do estado de 

bem-estar social, entre outros fatores, devido à ausência de novos mercados, o que faz a 

elevação da produtividade atingir seu limite, há um declínio do crescimento econômico e a 

manifestação do princípio da política neoliberal de “Estado mínimo” com novas formas de 

organização do trabalho. “Não se trata de uma alternativa para a crise, mas a busca da 

recomposição dos mecanismos de reprodução do capital” (FRIGOTTO, 2003, p. 81). 

 
O que os neoliberais e conservadores combatem é a forma histórica específica que 
assume a intervenção estatal no período fordista, propondo, junto com isso, um novo 
padrão de intervenção de caráter mais autoritário e antidemocrático (...) para desfazer-
se do “bem-estar” que caracteriza aquele tipo de Estado, os neoliberais precisam 
recriar um tipo de intervenção estatal mais violenta tanto no plano material como no 
simbólico (GENTILI, 1998, p. 237).     

 
A partir disso, as reformas neoliberais são intensificadas pelos órgãos internacionais e 

pelos governos na tentativa de “enfraquecer material e simbolicamente os professores, 

considerando o fato de que os profissionais da educação estiveram na linha de frente nas lutas 

contra as reformas” 1 (LEHER & BARRETO, 2003, p. 40), anunciando, assim, o papel central 

das competências para a formação de professores. Embora, o conceito de competência não 
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seja novo, tem estado presente desde os anos 70 com o significado de um saber fazer de 

natureza psicofísica, antes derivado da experiência do que de atividades intelectuais que 

articulem conhecimento científico e formas de fazer (KUENZER, 2003). 

A formação de professores, na perspectiva da década de 70 da separação entre o pensar 

e o fazer, a teoria e a prática, com ênfase no pragmatismo e no tecnicismo na educação para o 

controle mediante uma prática funcionalista, concebe a competência “definida como algo que 

uma pessoa deve fazer ou deveria estar em condições de fazer. É a descrição de uma ação, 

conduta ou resultado que a pessoa competente deve demonstrar” (RAMOS, 2001, p. 92), o que 

importa são os resultados obtidos de acordo os objetivos traçados, o desempenho satisfatório, 

e não o processo do fazer com as abordagens teóricas, históricas e políticas. 

Entretanto, o conceito de competência no contexto neoliberal apresenta novas 

adjetivações para o trabalho em atendimento a lógica de mercado, baseadas, não mais 

somente, em habilidades do fazer (execução), mas numa articulação dessas com uma 

capacidade cognitiva para a operação dos novos dispositivos organizacionais e da nova base 

técnica flexível. São reformismos nas relações de trabalho que possui conservadorismo em 

seu conteúdo que configura um neofordismo2, embora seja uma inovação estrutural não é 

capaz de uma hegemonia social, como no fordismo3 (GENTILI, 1998), por que as contradições 

são mais escancaradas, expressas na barbárie e mais próximas de um colapso. 

A crise no final da década de 1990 proporcionou uma taxa elevada de desemprego, 

surgindo às novas exigências de qualificação para o trabalho no sentido de uma 

reconfiguração do conceito de competências, assumindo uma dimensão de articulação teórica 

a capacidade de agir, “entram em jogo as capacidades para mobilizar e transferir 

conhecimentos tácitos e teóricos, o que depende apenas em parte do domínio cognitivo, 

adentrando-se na esfera do domínio afetivo ou comportamental” (KUENZER, 2003, p. 05).  

 

Portanto, a competência profissional tem como objetivo gerar referenciais que 
possibilitem elevar o nível de qualificação dos trabalhadores de um determinado 
setor de atividade. A competência está sempre associada à capacidade do sujeito 
para desempenhar-se satisfatoriamente em reais situações de trabalho, utilizando os 
recursos cognitivos e sócio afetivos, além de conhecimentos específicos (LACKS, 
2004, p. 84). 

  

Então, num balanço em relação ao neoliberalismo pode-se afirmar que esta política 

ideológica “alcançou êxito num grau com o qual seus fundadores provavelmente jamais 

sonharam, disseminando a simples idéia de que não há alternativas para os seus princípios, 
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que todos, seja confessando ou negando, têm de adaptar-se a suas normas” (PERRY, 2007, 

p.23).  

A partir desse atual contexto da política neoliberal de re-significação dada ao conceito 

de competências, pergunta-se: Quais as bases teóricas que fundamenta este “novo” conceito 

de competências? Quais as implicações da formação de professores por competências? Diante 

esses questionamentos, este artigo tem por objetivo discutir sobre a formação de professores 

por competências, após sua instituição nas Resoluções CNE/CP n. 1 e 2 de 2002. 

 

1.1 Análise das competências nos documentos oficiais de formação inicial de 
professores: a abordagem da prática pela prática. 

 

São as Resoluções CNE/Conselho Pleno de n. 1 e 2 de 2002, pós-Leis de Diretrizes e 

Bases de 1996, que trazem as competências como enfoque central, as quais estão melhor 

garantindo a adaptabilidade da educação à realidade da sociedade capitalista; nelas são 

determinadas um conjunto de princípios norteadores e necessários à formação superior e ao 

trabalho do professor para a atuação nas diferentes etapas e modalidades da Educação Básica.  

Essas políticas, “pós - LDB elegeu como perspectiva ou eixo central a pedagogia das 

competências [...] Esta perspectiva pedagógica, individualista na sua essência, imediatista em 

relação ao mercado de trabalho, é coerente com o desmonte dos direitos sociais” (SCHEIBE, 

2002, p.04).    

 
Tais Diretrizes foram aprovadas pelo CNE quase na sua totalidade, num processo 
mais homologatório do que propriamente de discussão. Apesar de terem sido 
realizadas varias audiências públicas e outras reuniões nacionais e regionais com as 
diversas entidades educacionais do país, como proposta à pressão do movimento dos 
educadores, não abriu-se um autêntico diálogo nestas oportunidades. (SCHEIBE, 
2002, p.05).  

 

Mas, essas recentes políticas demonstram a confusa lógica do capital, explícita em 

alguns confrontos com a LDB n. 9394/96, além de algumas contradições em relação às 

concretas necessidades do professor, pois suas implementações são repletas de uma natureza 

reformista para adequar as práticas educativas às concepções políticas e teóricas 

conservadoras da sociedade capitalista. 

Um exemplo disso é o Art. 1 da Resolução n. 2 de 2002, na distribuição das cargas 

horárias para a suposta garantia da articulação teoria-prática, que determina 400 

(quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado, enquanto na LDB no Art. 65 a 
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exigência mínima é de 300 (trezentas) horas. Este aumento na carga horária demonstra o 

entendimento da valorização da prática nos espaços educativos formais, os quais o futuro 

professor deverá se encontrar não mais no período final da graduação, mas a partir do início 

da segunda metade do curso, isso depende da proposta curricular específica de cada curso nas 

diversas faculdades e universidades do país, que assume a flexibilização de acordo as 

particulares e as necessidades locais como expressa no Art. 14 da Resolução n. 1/2002.   

Essa Resolução n. 2/2002 veio em conseqüência, como complemento, da n. 1 de 2002, 

que expressa em seus artigos de modo geral a proposta de organização e estruturação da 

formação e prática docente por competências, a profissão docente em consonância com todas 

as características da política neoliberal que incorpora o conceito de competências. Pode-se 

observar no Art.6 da Resolução n. 1/2002 uma seqüência de competências, onde o VI ponto 

refere-se às competências no gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional, em 

concordância ao IV ponto do Art. 1 da Resolução n. 2/2002 a respeito das 200 (duzentas) 

horas para as atividades acadêmicas – científico - culturais, estes pontos atende a idéia de 

certificação da própria política neoliberal, por ser um cumprimento individualista de carga 

horária exigida para formação acadêmica, pois o professor passa a ser responsável pela sua 

própria formação profissional, desde sua formação inicial, ele precisa correr atrás dessas 

atividades para incrementar o portfólio de sua carreira, assim como ao longo de sua formação 

continuada.  

Neste mesmo viés de responsabilidade pela sua própria formação, surgem cursos para 

formar professores em nível superior caracterizados de uma formação aligeirada e de baixo 

custo, “cujo principal objetivo é o oferecimento de um diploma de ensino superior onde a 

formação está pautada na técnica, ou seja, um curso profissionalizante” (MACEDO, 2002, p. 07). 

São inúmeros os cursos para a formação ligeira em atendimento as exigências de certificação 

e profissionalização do mercado, estes cursos em sua maioria são oferecidos pela iniciativa 

privada quando não financiados pelo BM.  

Essas políticas educacionais, que estabelece um currículo de formação docente por 

competências, contribuem para o desmonte da unidade, “no processo de fragmentação e de 

dissociação do corpo docente com reflexo nas dificuldades de elaboração de projetos 

pedagógicos coletivos, integrados e comprometidos com a comunidade” (SILVA, 2002, p. 165), 

pois o professor acaba carecendo de uma formação teórica, política e social para reivindicar e 

transformar a realidade, além do mais, com a concepção de competências para a 

empregabilidade, o professor perde o vínculo com a escola e a relação passa a ser de 

competição e de individualidade de seu trabalho pedagógico.   
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Dessa maneira, forma-se professor desprovido de uma formação crítica para nos 

diversos espaços educativos atuar e lidar com os problemas de ordem sócio-econômica e 

cultural, principalmente, no que se refere à educação pública, com a disseminação da idéia 

que o privado assegura a rentabilidade, porque a formação oferecida tem base na 

produtividade e, portanto, o professor precisa ser criativo e adaptável, carregando consigo 

experiências adquiridas para, a partir dessas recriar para se moldar e atender as necessidades 

da escola a qual presta serviço.   

Atualmente, o “novo” conceito de competências ressurge como alternativa para a 

recomposição do capital com base no modo de produção flexível, então, além de cada 

professor ser responsável pela sua própria formação profissional e “acompanhamento das 

inovações que o possibilite atualizar-se frente às rápidas mudanças processadas no mundo 

moderno” (MACEDO, 2002, p. 06), este ideário supervaloriza a prática e os conhecimentos 

advindo da experiência, como previsto na Resolução n. 1, art. 6, §3o), para a construção das 

competências, com base na concepção do aprender a aprender e do aprender a fazer4. 

No parágrafo único do Art. 5 do mesmo documento estão claros o “princípio 

metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução 

de situações-problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas”, isto envolve alguns 

conhecimentos de natureza cognitiva e sócio-histórica, porém, são conhecimentos utilizados 

na prática para uma determinada circunstância, com efeito, imediato e eficaz, para atender as 

necessidades da realidade e não para transformá-la, como afirma Newton Duarte: 

 
Aos educadores caberia conhecer a realidade social não para fazer a crítica a essa 
realidade e construir uma nova educação comprometida com as lutas por uma 
transformação social radical, mas sim para saber melhor quais competências a 
realidade social está exigindo dos indivíduos. (DUARTE, 2003, p.12). 
 
 

Essas recentes Diretrizes no currículo de formação docente no atual contexto, assim 

como na criação da LDB 9394/96, são construídas e constituídas face às pressões dos órgãos 

internacionais, UNESCO, CEPAL, entre outros, o Banco Mundial, além das conferências 

Mundiais como a Educação para todos na década de 90, que em seus relatórios publicados 

apresentam um ideário educacional para o mundo e as necessidades de financiamento para a 

concretização das políticas, tal ideário é composto pelos pilares da educação, aprender a 

aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver, as quais são uma das diversas 

faces da tendência pedagógica da Escola Nova. 

As competências que na época do tecnicismo pedagógico se baseava no fazer 

(execução) desarticulado do pensar (concepção), agora relacionadas aos quatro pilares da 
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educação, exigem uma suposta articulação intelectual-metodológica na formação e na atuação 

do professor, além de um conjunto de atitudes comportamentais, como expressa no Art. 2, 

CNE/CP n. 1 de 2002; os hábitos de colaboração e trabalho em equipe diante as diversas 

situações de aprendizagem, com o enfoque na prática experimental, e, portanto, os 

conhecimentos acabam por se restringir a um caráter extremamente utilitarista, numa ação de 

acordo a função do professor que é apenas ensinar no sentido de desenvolvimento das 

competências, e não no sentido de apropriação dos bens produzidos historicamente pela 

humanidade para a emancipação. Por isso, 

 
nesse contexto, não é necessário que o professor seja um intelectual, com uma base 
teórica e prática fundamentada em princípios filosóficos, históricos e metodológicos. 
Ao professor, então sem base teórica, cabe apenas o papel de despertar o aluno para 
a busca de informações úteis e, certamente pragmáticas (LACKS, 2004, p. 69). 

 

No que diz respeito aos conhecimentos ou saberes pedagógicos, o professor ao contrário 

do questionamento sobre os mesmos, os utiliza na prática educativa para resolver os 

problemas cotidianos na escola de maneira imediata e eficiente, assim, os conhecimentos 

teóricos possuem um caráter meramente aplicativo, a reflexão na prática pela prática, não 

possibilitando o repensar teórico, então, a equação ação - reflexão - ação que possibilitaria a 

superação da dicotomia entre teoria e prática, se resume numa ação a partir da reflexão 

prática, não perpassando pelo campo da abstração, ou seja, do pensar teórico. 

O professor, nesse sentido, perde de vista a problematicidade das questões educacionais 

em suas relações histórico-econômica, política e culturais, de forma concreta na totalidade dos 

fatos, e se delimita apenas no determinado dado empírico centralizado na técnica, o qual o 

professor busca soluções, através da reflexão de sua ação pedagógica, com base na captura de 

uma realidade dada e aparente. 

“O concreto não é o dado (o empírico), mas uma totalidade articulada, construída e em 

construção. O concreto é, pois, histórico; ele se dá e se revela na e pela práxis” (SAVIANI, 2004, 

p. 07), então, o conhecimento é concebido por meio da práxis, articulação entre teoria e 

prática, que envolve a captura da essência dos fenômenos, porque a  

 
Essência é um produto do modo pelo qual o homem produz sua própria existência. 
Quando o homem considera as manifestações de sua própria existência como algo 
desligado dela [...] ele toma como essência aquilo que é apenas fenômeno 
(SAVIANI, 2004, p. 13). 

 
Embora o discurso ideológico garantir a superação da dicotomia teoria-prática nas 

Diretrizes de formação docente, uma simples análise possibilita entender que a prática 

reflexiva que as competências propõem se baseia no empírico, ou seja, refletir sobre a ação já 
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realizada, assim, o conhecimento é advindo do acúmulo de experiências práticas que são 

aprendidas e reguladas através da reflexão. 

No entanto, o professor precisa da teoria e prática articulada num processo difuso, no 

sentido de contribuir para uma prática educativa de aperfeiçoamento e transformação da 

própria no sentido amplo da intenção educativa que é a promoção do homem, como descreve 

Saviani: 

Do ponto de vista da educação o que significa, então, promover o homem? Significa 
tornar o homem cada vez mais capaz de conhecer os elementos de sua situação para 
intervir nela transformando-a no sentido da ampliação da liberdade, da comunicação e 
colaboração entre os homens (SAVIANI, 2004, p. 38). 

 
É nessa situação dos elementos do mundo que o cerca e da comunicação dos homens 

entre si, que o próprio percebe que o domínio prático-utilitarista não satisfaz, assim são as 

necessidades humanas que importam e estas que deve determinar os objetivos da prática 

educativa do professor, pois sua ação deve partir do contexto concreto, isto é, no processo 

dialético, a prática pode transformar a teoria que a determina e esta pode transformar a prática 

que a concretiza, mas, nunca estes conhecimentos teóricos podem simplesmente ser reduzidos 

a uma mera aplicação na prática, como exposto nas diretrizes de formação inicial de 

professores.  

 
Em síntese, o processo histórico da formação de professores direciona-se, hoje, para 
um profissional que seja capaz de perceber as relações existentes entre o trabalho 
pedagógico e a totalidade das relações sociais, econômicas, políticas e culturais da 
sociedade brasileira, que seja capaz de implementar, coletivamente, uma proposta de 
educação que possa mudar a escola, contribuindo com a transformação da 
sociedade. No entanto, as diretrizes curriculares que são delineadas pela pedagogia 
das competências restringem o que deve ser ensinado, limitando-se à dimensão 
instrumental e, assim, empobrecendo e desagregando a formação, pois articula as 
competências a desempenhos específicos (LACKS, 2004, p. 104-105). 

 

Diante toda esta discussão, pode-se concluir que a formação de professores por 

competências “não ameaça o sistema capitalista, ao contrário disso, reforça a idéia de uma 

educação fragmentada e pensada a partir de conteúdos fragmentados, objetivando apenas a 

profissionalização” (MACEDO, 2002, p.13). Isso adverte que o percurso atual em que se 

desenvolve a formação de professores no país indica que muito debate ainda será 

desencadeado em relação às questões do conhecimento e da profissão docente, porque o 

“sentido da mudança educacional radical não pode ser senão o rasgar da camisa-de-força da 

lógica incorrigível do sistema: prosseguir de modo planejado e consistente uma estratégia de 

rompimento do controle exercido pelo capital” (MÉSZÁROS, 2005, p. 35). 
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1Informação do texto fundamentada no levantamento do Observatório Social da América latina (programa do 
Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais dedicado aos estudos dos conflitos sociais). 
2 Termo utilizado por Pablo Gentili no livro A Pedagogia da Exclusão, o neofordismo ou o pós-fordismo 
caracterizam-se pela produção flexível e uso intensivo da tecnologia, porém seja uma adaptação do fordismo às 
mudanças sociais. 
3Política defendida pelo norte americano Henry Ford que adotou o modelo padrão de produção em massa, com a 
mercadoria ajustada de forma a atender o maior número possível de consumidores em qualidade e preço. 
4Os Pilares expostos no Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI para a Unesco, 
exposto no Livro Educação: um tesouro a descobrir Organizado por Jacques D’Elors. 
 


