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                                               SÍNTESE 
             
Competência 1 - Organizar e dirigir situações de aprendizagem 
 
Tem-se claro, hoje, que as aulas magistrais em que o professor faz sua palestra e os 
alunos a ouvem e fazem anotações não constituem situações eficazes de 
aprendizagem. Cada aluno tem suas características próprias e uma forma singular de 
aprender. É necessário considerar esses aspectos e dispor das competências 
profissionais necessárias para criar outros tipos de situações de aprendizagem, 
conforme propõem as didáticas contemporâneas, voltadas para situações amplas, 
abertas, carregadas de sentido e de regulação que requerem, sobretudo, um método 
de pesquisa, de identificação e de resolução de problemas. 
 
Essa competência global se desdobra em competências mais específicas: 

 Conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a serem ensinados 
e sua tradução em objetivos de aprendizagem. 

 Trabalhar a partir das representações dos alunos. 

 Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem. 

 Construir e planejar dispositivos e seqüências didáticas. 

 Envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de 
conhecimento. 

 
Competência 2 - Administrar a progressão das aprendizagens 
 
É simplesmente impossível programar as aprendizagens humanas como acontece 
com a produção de objetos industriais. Porque cada ser humano tem sua 
individualidade e uma forma própria de ver o mundo, de acordo com suas concepções. 
Este fato interfere no modo de administrar a progressão das aprendizagens, devendo-
se levar em conta as características de cada aluno quanto ao seu ritmo de 
aprendizagem, conhecimentos prévios, experiências adquiridas. A progressão da 
classe, portanto, não é mais a única preocupação. O movimento rumo à 
individualização dos percursos de formação e à pedagogia diferenciada leva a que se 
pense a progressão de cada aluno. 
As decisões de progressão são, cada vez mais, confiadas aos professores, o que 
requer deles a competência necessária que, por sua vez, mobiliza várias 
competências mais específicas: 

 Conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às 
possibilidades dos alunos. 

 Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos do ensino. 

 Estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem. 

 Observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem, de acordo com 
uma abordagem formativa. 

 Fazer balanços periódicos de competências e tomar decisões de progressão. 
 
Competência 3 – Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação 
 
Considerando as diferenças individuais, o ideal seria pôr cada aluno em uma situação 
de aprendizagem ótima que o solicite em sua zona de desenvolvimento próximo. 
Entretanto, dado o número de alunos por classe, isso é impossível e também 
indesejável. A solução não é transformar a aula em uma série de relações duais, com 
o professor ocupando-se com cada aluno individualmente. Certas aprendizagens só 
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ocorrem graças a interações sociais, seja porque se visa ao desenvolvimento de 
competências de comunicação ou de coordenação, seja porque a interação é 
indispensável para provocar aprendizagens que passem por conflitos cognitivos ou por 
formas de cooperação. 
É preciso encontrar um meio-termo entre um ensino frontal e um ensino 
individualizado impraticável. A solução consiste em organizar diferentemente o 
trabalho em aula, acabar com a estruturação em níveis anuais, ampliar, criar novos 
espaços-tempos de formação, jogar, em uma escala maior, os reagrupamentos, as 
tarefas, os dispositivos didáticos, as interações, as regulamentações, o ensino mútuo e 
as tecnologias da formação. Essa competência global requer a utilização de todos os 
recursos disponíveis, em apostar em todos os parâmetros para organizar as 
interações e as atividades de modo que cada aprendiz vivencie, tão freqüentemente 
quanto possível, situações fecundas de aprendizagem. 
 
Essa competência sistêmica mobiliza competências mais específicas: 

 Administrar a heterogeneidade no âmbito de uma turma. 

 Abrir, ampliar a gestão de classe para um espaço mais vasto. 

 Fornecer apoio integrado, trabalhar com alunos portadores de dificuldades. 

 Desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas simples de ensino 
mútuo. 

 
Competência 4 – Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho 
 
Uma das dificuldades com que se defronta a escola é a de que ela é “obrigada” a 
instruir crianças e adolescentes que, muitas vezes, nada pediram e nem gostam de 
estudar. Nenhum professor está totalmente livre da esperança de trabalhar apenas 
com alunos “motivados”. Mas a realidade não é essa: há sempre alunos 
desinteressados. O que fazer para envolvê-los em suas aprendizagens e em seu 
trabalho? Ter mais tempo é apenas uma das condições necessárias. A competência 
requerida é de ordem didática, epistemológica, relacional. Podem-se isolar diversos 
componentes, que são outras tantas competências específicas: 
 

 Suscitar o desejo de aprender, explicitar a relação com o saber, o sentido do 
trabalho escolar e desenvolver na criança a capacidade de auto-avaliação. 

 Instituir e fazer funcionar um conselho de alunos (conselho de classe ou de 
escola) e negociar com eles diversos tipos de regras e de contratos. 

 Oferecer atividades optativas de formação, à la carte. 

 Favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno. 
 
Competência 5 - Trabalhar em equipe 
 
Há muitas razões para propor cooperação nas rotinas do trabalho do professor. 
Vejamos algumas delas: 

 Necessidade de intervenção de psicólogos ou de profissionais da área médica 
para colaborar na assistência a alunos com deficiências graves ou com 
problemas decorrentes de violência ou outras formas de maus tratos; 

 Aumento da divisão do trabalho pedagógico nas escolas, exigindo 
desenvolvimento de atividades em equipe; 

 Necessidade de agrupamento de professores e técnicos para atendimento ao 
objetivo de assegurar continuidade do processo educativo em nível de séries; 

 Necessidade de atendimento conjunto e de co-responsabilidade dos alunos 
que, de modo geral, passaram a estudar em cursos organizados em ciclos 
(aprendizagem de dois anos ou mais em cada ciclo); 
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 Instituição de sistema de ensino por projetos, o que implica trabalhos em 
grupos; 

 Organização crescente de pais que solicitam respostas coerentes dos 
professores, o que requer agrupamento do corpo docente; 

 A constituição dos estabelecimentos em “pessoa jurídica”, em coletividades 
que, mediante projetos, conquistam maior autonomia e, em contrapartida, 
exigem trabalhos cooperativos com mais freqüência. 

 
Existem vários tipos de equipe: a que visa apenas a arranjo material para partilha de 
recursos, a que partilha idéias, ou práticas, ou mesmo co-responsabilidade por alunos. 
De qualquer forma, é necessário prever a necessidade de desfazer equipes, 
principalmente no caso em que se privilegia apenas o consenso na tomada de 
decisões em detrimento das idéias divergentes da minoria que passa a ser 
desconsiderada. Além disso, pode se tornar desnecessária certa atividade que vem 
sendo realizada em equipe. Por outro lado, é preciso levar em conta que nem sempre 
se justifica um trabalho em equipe. 
 
Nestas condições, podem ser elencadas competências mais específicas: 
 

 Elaborar um projeto em equipe, representações comuns. 

 Dirigir um grupo de trabalho, conduzir reuniões. 

 Formar e renovar uma equipe pedagógica. 

 Confrontar e analisar em conjunto situações complexas, práticas e problemas 
profissionais. 

 Administrar crises ou conflitos interpessoais. 
 
Competência 6 – Participar da administração da escola 
 
Justifica-se a participação dos professores na administração da escola com base no 
seguinte referencial: 

 Elaborar, negociar um projeto da instituição. 

 Administrar os recursos da escola. 

 Coordenar, dirigir uma escola com todos os seus parceiros (serviços 
paraescolares, bairro, associações de pais, professores de língua e de cultura 
de origem). 

 Organizar e fazer evoluir, no âmbito da escola, a participação dos alunos. 
 
Este referencial converge para as reais necessidades da escola de hoje que requer, 
sobretudo, uma gestão democrática e participativa.  Como alternativa a um 
funcionamento administrativo burocratizado, uma boa gestão deve ser orientada por 
um conjunto de ações: profissionalização, responsabilização, participação, autonomia 
de gestão, projetos da instituição; cooperação. 
 
De acordo com estes temas, cabe aos professores construir novas competências. Mas 
o pessoal administrativo  também deve aprender a delegar, pedir contas, conduzir, 
suscitar, caucionar ou negociar projetos, fazer e interpretar balanços, incitar sem 
impor, dirigir sem privar. 
 
 
Competência 7 – Informar e envolver os pais 
 
 
A instituição de pais como parceiros da educação escolar constitui um acontecimento 
marcante no século XX.  As mudanças recentes,  feitas nas leis que regem as escolas, 
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deram mais direitos aos pais no sentido de participarem de diversas situações: 
reuniões para tomadas de decisões, para atuação no desenvolvimento da proposta 
pedagógica e mesmo nas atividades administrativas. 
 
No envolvimento dos pais com a escola deve preponderar um constante diálogo, 
principalmente com os professores que têm um contato mais direto com os filhos. 
Desde que esse diálogo seja isento de temores, desconfianças, torna-se mais fácil 
contar com a cooperação dos pais para a melhoria do desempenho dos filhos e, indo 
mais além, para a formação de parcerias com vistas à melhoria da escola e ao 
enriquecimento das atividades pedagógicas. 
 
Informar e envolver os pais são, portanto, uma palavra de ordem e, ao mesmo tempo, 
uma competência. O referencial, a seguir, inclui três componentes dessa competência 
global: 
 

 Dirigir reuniões de informação e debate. 

 Fazer entrevistas. 

 Envolver os pais na construção dos saberes. 
 
Competência 8 – Utilizar novas tecnologias  
 
A escola não pode ignorar o que se passa no mundo. E o crescente desenvolvimento 
das tecnologias da informação e da comunicação interfere nas nossas maneiras de 
comunicação, de trabalhar, de decidir, de pensar.  
 
Desta forma, a escola não pode ficar alheia a essas tecnologias. Ao contrário, elas 
devem ser colocadas no centro da evolução do ofício de professor, particularmente na 
escola de ensino fundamental. 
 
O referencial aqui proposto indica quatro entradas práticas: 

 Utilizar editores de textos. 

 Explorar as potencialidades didáticas dos programas em relação aos objetivos 
do ensino. 

 Comunicar-se à distância por meio da telemática. 

 Utilizar as ferramentas multimídia no ensino. 
 
Competência 9 – Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão 
 
A escola não poderia libertar inteiramente nossa sociedade do medo de ensinar. A 
violência, a brutalidade, os preconceitos, as desigualdades, as discriminações existem, 
a televisão exibe isso todos os dias. Não se pode pedir à escola que seja aberta à vida 
e, ao mesmo tempo, fazer crer que todos os adultos aderem às virtudes cívicas e 
intelectuais que ela defende. 
 
Mas a escola não pode desistir da sua tarefa. Apesar dos obstáculos enumerados, é 
preciso que se criem condições que facilitem verdadeiras aprendizagens, tomadas de 
consciência, construção de valores, de uma identidade moral e cívica. Um trabalho 
didático, voltado para a cidadania, não pode ficar limitado a uma grade horária: deve 
estar presente no currículo e no dia-a-dia da rotina escolar. 
 
Além de se valer de todos os recursos de uma educação coerente com a cidadania, 
podem ser consideradas as cinco competências específicas fixadas no referencial aqui 
adotado: 

 Prevenir a violência na escola e fora dela. 
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 Lutar contra os preconceitos e as discriminações sexuais, étnicas e sociais. 

 Participar da criação de regras de vida comum referentes à disciplina na 
escola, às sanções e à apreciação da conduta. 

 Analisar a relação pedagógica, a autoridade e a comunicação em aula. 

 Desenvolver o senso de responsabilidade, a solidariedade e o sentimento de 
justiça. 

 
Competência 10 – Administrar sua própria formação contínua 
 
O processo educativo é dinâmico e a formação do professor, portanto, deve ser alvo 
de contínua formação. 
 
No trabalho educativo há um movimento progressivo em todas as linhas e que 
demanda uma renovação, um desenvolvimento de competências adquiridas em 
formação inicial. Às vezes, é necessária a construção, se não de competências 
inteiramente novas, pelo menos de competências que se tornam necessárias na maior 
parte das instituições, apesar de que eram exigidas excepcionalmente no passado. 
 
Atualmente, todas as dimensões da formação inicial são retomadas e desenvolvidas 
de forma contínua. Saber administrá-la, hoje, consiste em saber escolher com 
discernimento um ou mais cursos apresentados em um catálogo. 
 
O referencial aqui adotado distingue cinco componentes principais da competência 
relativa à formação contínua: 

 Saber explicitar as próprias práticas. 

 Estabelecer seu próprio balanço de competência e seu programa pessoal de 
formação contínua. 

 Negociar um projeto de formação comum com os colegas (equipe, escola, 
rede). 

 Envolver-se em tarefas em escala de uma ordem de ensino ou do sistema 
educativo. 

 Acolher a formação dos colegas e participar dela. 


