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RESUMO 

 

Este artigo tem como foco principal a formação por base em competências na 

educação profissional frente às novas tecnologias, destacando-se temas como as 

tecnologias e a educação profissional, o termo competências na educação profissional 

de nível técnico e o desenvolvimento de competências. Nele destacamos o crescente 

desenvolvimento das novas tecnologias ao ambiente de trabalho e a necessidade de 

promover a educação profissional baseada em competência para formar este profissional 

frente às novas exigências do mercado. 
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ABSTRACT 

 

This article focuses primarily on the training based on competencies in professional 

education in the face of new technologies, highlighting topics such as technology and 

professional education, the term competencies in professional education and technical 

skills development. In it we highlight the increasing development of new technologies 

to the workplace and the need to promote vocational education based on professional 

competence to form this forward to new market requirements. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho e pelo desenvolvimento das 

tecnologias provocam transformações e trazem novos desafios para a educação. E 

nesse contexto podemos entender que a educação profissional exige estruturação 

permanente e a cada nova realidade do mercado. A indústria criou novos polos de 

produção e a incorporação de novas tecnologias exige um novo perfil profissional. 

Além disso, a economia tem dado sinais de que crescimento a um ritmo cada vez mais 

acelerado. 

O filosofo Pierre Lévy disse que é necessário ‘olhar o mundo de hoje com os 

olhos do mundo de amanhã’. Isso porque as mudanças ocorrem de forma tão acelerada 

que se olharmos somente o presente com o mesmo olhar não teremos condições de 

interpretá-lo; o futuro nos reserva uma velocidade cada vez maior em termos de 

inovação tecnológica e as constantes mudanças no mundo do trabalho. 

Diante das mudanças de mundo, o modelo de competência surgiu no contexto 

das reformas educacionais, e passa a ser utilizada na educação profissional, devido às 

mudanças no setor produtivo e como uma decorrência das mudanças no mundo do 

trabalho que direcionava para a necessidade de um novo perfil do trabalhador. 

Capacitar para a formação em competência pressupõe mudanças de alguns 

conceitos e práticas educacionais. Essa mudança significa, evolução dos valores 

construídos conforme modelos educacionais exitosos que se consolidaram em diversas 

instituições de ensino técnico e superior do nosso país, ao longo do tempo.
3
 

À educação profissional tem o importante papel de contribuir para a 

formação de pessoas independentes, capazes de mobiliza conhecimentos, habilidades, 

valores e atitudes diante de situações de vida pessoal e profissional. Nos últimos anos 

em especial, mudanças em vários setores da sociedade impulsionadas pelo 

desenvolvimento da tecnologia exige um sujeito que aprende, com base em ações 

desencadeadas por desafios, problemas e projetos. 

 

 
 

 

3  Revista Eletrônica de Educação e Tecnologia do SENAI-SP. ISSN: 1981-8270. v.4, n.8, mar. 2010  
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Devemos ressaltar, ainda, que apenas saber fazer já não basta, onde o saber 

fazer deve ser substituído por ser competente. A educação profissional muda de foco 

deixando simplesmente de ensinar para passar a formar indivíduos capazes de aprender a 

aprender. 

 

AS TECNOLOGIAS E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

As transformações do mundo trabalho, especialmente com o avanço das novas 

tecnologias e dos meios de informação, influenciaram o surgimento de distintos 

modelos voltados para a produção que se caracterizava por uma visão de 

administração que legitimava a separação entre concepção e execução. 

Vem-se insistindo, há tempos, sobre o fato de que o mundo dos nossos dias 

teve um de seus principais vetores de mudança o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia. No caso específico da tecnologia, chega-se mesmo a afirmar que a 

mesma está tão presente no nosso dia-a-dia, que vem transformando nosso modo de 

pensar, de sentir e de agir; de qualquer forma, vem alterando muitos de nossos hábitos e 

valores. A tecnologia acabou atingindo até nossos padrões mais íntimos de 

comportamento individual ou coletivo.
4

 

O cenário mundial, contudo, modificou-se partir da década de 70. As 

transformações no campo da tecnologia e do processo de trabalho redundaram em 

radicais reorganizações na dinâmica social. Os parâmetros de competitividade 

passaram a ser definidos por uma maior exigência de qualidade dos produtos e 

serviços, enfocando-se mais as necessidades do cliente. As empresas passaram a 

buscar novos padrões produtivos devido ao mercado de diversidade onde a 

qualidade e produtividade são fatores de competitividade. Mudanças tecnológicas 

vieram com a exigência frente ao novo contexto econômico. 

Segundo Kuenzer (1985), a sociedade apresenta novas relações entre trabalho, 

ciência e cultura, a partir das quais constitui-se historicamente um novo principio 

educativo, ou, seja um novo projeto pedagógico por meio do qual a 
 

4 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Educação 

profissional e tecnológica: legislação básica. – 6. Ed. – Brasília: Secretaria de educação profissional e 

tecnológica. 2005. 
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sociedade pretende formar os intelectuais/trabalhadores, os cidadãos/produtores para 

atender às novas demandas postas pela globalização da economia e pela 

reestruturação produtiva. O velho princípio educativo decorrente da base técnica da 

produção taylorista/fordista vai sendo substituído por outro projeto pedagógico, 

determinado pelas mudanças ocorridas no trabalho, o qual, embora ainda hegemônico, 

começa a apresentar-se como dominante. Observou-se assim, a passagem do antigo 

modelo taylorista-fordista para o modelo de produção flexível, conhecido como 

toyotista. 

Neste sentido flexível, passou-se a exigir um conjunto de complexo de 

conhecimentos e habilidades, muito além do tradicional repertório descritivo das 

qualificações.
5
 

 
 

MODELO TAYLORISTA-

FORDISTA 

MODELO TOYOTISTA 

Capacidade de cumprir tarefas Capacidade de iniciativa, de tomada de 

decisões de assumir responsabilidades 

Capacidade de realizar tarefas simples e 

repetitivas 

Capacidade de realizar tarefas vaiadas e 

complexas 

Disciplina e obediência ás instruções Capacidade de identificar e resolver 

problemas com base em uma 

compreensão global 

Trabalho individual e isolado Capacidade de adaptação às mudanças e 

ao trabalho em equipe 

Conhecimentos técnicos especializado e 

limitados 

Nível elevado de conhecimentos técnicos 

transferíveis 

 

O novo modelo de produção demandou mudanças na filosofia organizativa e 

administrativa como condição de sobrevivência empresarial. Entre as alternativas para 

fazer face às novas exigências, destacam-se os Círculos de Controle de Qualidade 

(CCQ); a abordagem just-in-time, ou eliminação de estoques; as Ilhas de produção, 

baseadas no trabalho cooperativo em detrimento das linhas de montagem tradicionais; os 

grupos semi-autônomos com capacidade relativa de autogerenciamento
6
. 

 

5 
Quadro 1 – Diferentes capacidades exigidas no Modelo taylorista-fordista e no Modelo toyotista 
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Antes os profissionais eram formados através das chamadas “séries metódicas”, 

compreendida pela instrução individual. Conforme o próprio Mange (1932, p. 18), as 

séries representavam “o 'esqueleto do desenvolvimento racional na profissão' e 

permitiam, também, observar o 'processo evolutivo' de cada indivíduo”. O aprendiz 

nas palavras de Cunha (2000), “era conduzido a uma acomodação ao status de operário e 

de conformismo à ordem social”. 

A partir de 1990, as estratégias de produção flexível atingiram seu limite 

natural e o problema para as empresas, conforme Mertens  (1996) passou a ser o 

seguinte: como as empresas podem se diferenciar em um mercado tendente a 

globalizar-se e que facilita a difusão rápida e massiva de melhores práticas 

organizativas e das inovações tecnológicas? 

A inovação tecnológica produz efeitos de vital importância, como requisito de 

formação básica de todo cidadão que precisa de instrumental mínimo para 

sobrevivência na sociedade da informação, do conhecimento e das inúmeras 

tecnologias cada vez mais sofisticadas. Neste ponto, cabe lembrar que os termos 

“técnica” e “tecnologia” estão presentes em todos os níveis da educação profissional.   A   

formação   deste   profissional   requer   desenvolvimento   de 

competências mais complexas de conhecimento tecnológico.
7
 

Para Santaella (2003), já está se tornando lugar-comum afirmar que as novas 

tecnologias da informação e comunicação estão provocando mudanças significativas 

não apenas nas formas de entretenimento e do lazer, mas potencialmente em todas as 

esferas da sociedade - o trabalho, o gerenciamento político, as atividades militares e 

policiais, o consumo, a comunicação e, por fim, a educação. “O desenvolvimento 

estratégico das tecnologias da informática e comunicação terá, então, reverberações 

por toda a estrutura social das sociedades capitalistas avançadas” (SANTAELLA, 2003, 

p. 23). 

Visando responder às demandas do mundo do trabalho cada vez mais   

mutante,   complexo   e   competitivo   a   educação   profissional   aponta 
 

6 De acordo com as Metodologias SENAI para Formação com Base em Competências. Brasília. 2009. 
7 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Educação 

profissional e tecnológica: legislação básica. – 6. Ed. – Brasília: Secretaria de educação profissional e 

tecnológica. 2005. 
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possibilidades para a construção de práticas inovadoras mais condizentes com os 

avanços tecnológicos e as novas formas de produção e de relações sociais. 

Comprometido com a necessidade de inovar e criar alternativas diferenciadas 

de oferta de educação profissional, o SENAI se propõe a contribuir para a composição 

de cenários favoráveis para uma formação, nos diversos níveis, sintonizada com as 

estratégias desenhadas para a nova indústria. 

Diante deste desafio e para gerar vantagens competitivas as empresas passaram 

a dar maior ênfase às suas competências-chave (core competences). O componente 

mais importante passou a ser a competência do fator humano, ou seja, quanto o 

individuo é capaz de ser o protagonista e impulsor das mudanças. 

Como destaca Braslavski (1993), a competência é um  saber fazer com 

conhecimento e consciência a respeito do impacto deste saber. Esse conceito nos leva 

à conclusão de que competência é um procedimento em processo contínuo de revisão e 

de aperfeiçoamento que possibilita a solução de problemas. 

No Brasil o modelo de competências surgiu: 

 

 
com as reformas educacionais, que por sua vez eram parte do 

conjunto de reformas estruturais do Estado. Essas reformas decorrentes 
do ajuste macroeconômico que os países latino- americanos se 
submeteram ao longo de 1990 para superar a inflação e estagnação 

e retornar o crescimento econômico interrompido na década de 1980. 

(DELUIZ apud VIEIRA, 2010).8 

 
Nesse contexto e suas decorrentes demandas, o Projeto Estratégico do SENAI 

Nacional “Metodologia SENAI de Educação Profissional” é uma resposta da instituição 

às mudanças que surgem no mundo do trabalho, as novas tecnologias e que 

repercutem no mundo da educação.
9 

O SENAI buscou planejar e desenvolver suas 

ofertas formativas alinhadas às mudanças em curso no mundo produtivo, as sociedade, 

nas tecnologias, nas politicas, nas indústrias e nas profissões. 

 

 

8 Deluiz, N. O modelo das competências profissionais no mundo do trabalho e na educação: 

implicações para o currículo. Boletim Técnico do SENAC, Rio de Janeiro, v. 27, n. 3, set/dez.2001. 

Disponível em http://www.cefetsp.br/edu/eso/mod-elocompetencias.html. Acesso em: 20 out 2012. 
9 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Departamento Nacional. Elaboração 

de perfis profissionais por comitês técnicos setoriais. 3. ed. Brasília, DF: SENAI/DN, 2009a. 73 p. 

(Formação profissional baseada em competências; v.1). ISBN 9788575193044. 

 

http://www.cefetsp.br/edu/eso/mod-elocompetencias.html


294 

 

Criam-se necessidades educativas para os trabalhadores que até então eram 

conhecidas como próprias da burguesia; a crescente cientifização da vida social, como 

força produtiva, passa a exigir do trabalhador cada vez maior apropriação de 

conhecimentos científicos, tecnológicos e sócio-históricos, uma vez que “a 

simplificação o do trabalho contemporâneo é a expressão concreta da complexificação   

da   tecnologia   através   da   operacionalização   da   ciência.” 

(KUENZER, 1988, p. 138).
10

 

 

O  TERMO  COMPETÊNCIAS  NA  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  DE 

NÍVEL TÉCNICO 

 

Para a definição da competência geral, torna-se necessário compreender a 

definição de competência profissional. Competência profissional é a mobilização de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao desempenho de funções e 

atividades típicas de uma ocupação, segundo padrões de qualidade e produtividade 

requeridos pela natureza do trabalho.
11

 

Portanto, a competência profissional, entendida como um conceito relacional 

deve: fazer sentido para empregadores e trabalhadores; Incluir, além das habilidades 

técnicas requeridas para o exercício de uma atividade concreta, um conjunto de 

comportamentos interativos, como tomada de decisão, comunicação com o ambiente, 

organização do trabalho e outros necessários ao pleno desempenho profissional  em 

um determinado  campo de atuação
12

. 

Segundo Depresbiteris
13

, esse enfrentamento de situações imprevistas e 

indeterminadas é decorrente de um aumento da complexidade do trabalho,  não  só  

em  termos  de  conhecimentos  necessários  decorrentes  da introdução de novas 

tecnologias, mas da reformulação das formas de organização pelo qual esse trabalho se 

realiza. Exige-se mais do trabalhador, além do saber- fazer. E é o discurso das 

competências que desvela a necessidade de outras dimensões de saberes e sua 

mobilização. 
 

10  Kuenzer, Acácia Zeneida. Ensino médio e profissional: as políticas do estado neoliberal. São Paulo: 

Cortez, 1988. 
11  Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento Nacional.  Metodologia para 

elaboração de perfis profissionais por Comitês Técnicos Setoriais. 3. ed. Brasília: 2009. 
12   Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial.  Departamento  Nacional.  Metodologia SENAI 

de Educação Profissional. 1. Ed. Brasília: 2012 
13   DEPRESBITERIS, Lea  –  Artigo:  Competências  na Educação  Profissional  –  é possível avaliá-las? 
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A educação com base na formação por competências estimula a resolução de 

problemas, desafia os alunos a trabalhar com os conhecimentos já adquiridos, a 

integrar e a criar novos. O conteúdo é o meio, o fundamento e não um montante de 

informações repassadas para cumprimento de um programa. O professor é mediador do 

processo de aprendizagem, leva-o a ser autônomo e capaz de tomar decisões. 

O modelo de competência não apareceu somente na esfera empresarial. Mas 

em todos os modelos da cultura e educação  que  conforme Delors (1998), não 

respondem mais às exigências expressas pelo avanço tecnológico ao colocar novas 

demandas determinadas por processos de produção automatizados, em que os “técnicos” 

agora têm de lidar com máquinas dotadas de inteligência. Por este motivo o 

compromisso com a educação permanente é um fator que deve acompanhar o indivíduo 

por toda vida. 

Diante dessas mudanças, não basta o aluno somente saber algo e saber aplicar o 

que conhece, deve também saber comporta-se, deter a capacidade crítica, autonomia de 

gerir seu próprio trabalho, conhecer para transformar-se, habilidade para atuar em 

equipe, aperfeiçoa a sua atividade e solucionar de forma criativa situações desafiadoras 

em sua área profissional. O termo competência está diretamente  relacionado  aos  quatro  

pilares  da  educação  citados  por  Jacques Delors
14

, que são: 

Aprender a conhecer: ou seja, adquirir as competências necessárias para a 

compreensão, incluindo a metacognição
15

. Nesta aprendizagem destacam-se as 

habilidades para construir conhecimentos e exercitar o pensamento. Assim, o aluno 

será capaz de selecionar informações com significado para sua realidade. 

 

 
 

14 DELORS, Jacques. Os quatro pilares da educação. In: Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: 

Cortezo. 
15 Refere-se ao conhecimento que as pessoas têm de seus próprios processos de pensamento, assim como 

suas habilidades para controlar esses processos mediante sua organização, realização e modificação, 

segundo Depresbiteris apud SENAI/DN. Norteador da Prática Pedagógica. Brasília, 2009. p34. 
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Aprender a fazer: ou seja, formar-se para o mundo do trabalho. Nesta 

aprendizagem, destacam-se a aplicação de conhecimentos significativos ao trabalho e o 

estímulo à criatividade. 

Aprender a conviver: ou seja, descobrir o outro e identificar objetivos 

comuns. Nesta aprendizagem destacam-se o autoconhecimento, a auto- estima, a 

solidariedade e a compreensão. 

Aprender a ser: ou seja, elaborar pensamentos autônomos e críticos. Nesta 

aprendizagem destaca-se a ideia de preparar o ser humano inteiramente – espírito e 

corpo, inteligência e sensibilidade, sentido estético e responsabilidade pessoal, ética e 

espiritualidade. 

Pode-se dizer que a competência envolve um conjunto de conhecimentos, que, por sua 

vez, remete a três categorias de competências, assim definidas por Muñoz-Seca; 

Riverola (2004, p. 56):
16

 

- competências de domínio: agrupamento de conhecimentos cujas 

relações internas têm a ver com a forma como os objetos do entorno se relacionam 

com as tarefas a realizar; 

- competências de tarefas: agrupamentos de conhecimentos que 

apontam para relações internas circunscritos aos objetivos das tarefas e às atividades 

que contribuem para a obtenção desses objetivos; e 

- competências de inferências: conjunto de conhecimentos que se 

relacionam entre si pelas caraterísticas do processo dedutivo dos conhecimentos que 

as constituem. 

As competências de inferência são fundamentais em processos de solução de 

problemas, criatividade e em esquemas de inovação.
17 

O desenvolvimento das 

competências surge para atender as exigências especificas do mercado e da sociedade 

atual. É necessário que o profissional de hoje desenvolva competências técnicas e 

humanas, visando crescimento, aperfeiçoamento e eficácia nos resultados, tendo como 

premissa que o ser humano tem um poderoso potencial, e que acaba sendo o diferencial 

competitivo das organizações. 
 

 

16 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento nacional. Competências 

transversais/SENAI/DN. – Brasília, 2008. 149 p. (Educação para a nova indústria, nº 8). 
17 Estes três conceitos precisam ser compreendidos de forma operativa, a saber: Solução de 

problema: processo de busca e de resposta adequada a um desafio. Criatividade: geração de ideias capazes 

de responder a problemas e a dificuldades em curso. Inovação: Forma de colocar em prática ideias 

novas. 
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Neste sentido, Marins afirma: 

 

 
“Um funcionário competente, compromissado, que faz tudo 

detalhadamente bem feito e que termina o que começa, tem hoje um 

valor imensurável no mercado de trabalho. Para ele nunca haverá 

desemprego por muito tempo e todo empresário sonhará em tê-lo como 

colaborador.” (MARINS, 2007, p. 114). 

 

Com o objetivo de conduzir ao desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva, a LDB entende a educação profissional como “integrada às diferentes formas 

de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia” (LEI nº. 9.394/96, artigo 39).
18

 

Esse olhar para educação profissional apresentam um certo grau de 

complexidade, já que elas pressupõem pesquisa, planejamento, avaliação de métodos, 

de processos, e de modalidades de programação para o desenvolvimento de 

competências profissionais. As escolas de educação profissional devem se preocupar 

em preparar pessoas que tenham aprendido a construir autonomamente novas 

competências para o trabalho e sejam capazes de articular e incorporar as diferentes 

áreas do saber. 

A indústria brasileira apresenta crescentes níveis de exigências e de 

complexidade no trabalho – em função de inovações tecnológicas 

associadas a novas formas e organização da produção – para fazer 

face ao mercado competitivo e, cada vez mais, sem fronteiras. Esse 

movimento torna imprescindível o uso intensivo da qualificação e 

atualização dos seus recursos humanos (CNI, 2005). 

 

A formação por competência surge como instrumento  eficaz para assegurar o 

desempenho profissional satisfatório na condução dessas transformações materiais e 

subjetivas na lógica e no processo de produção.
19

 

 

 
 

18   
LEI  DAS  DIRETRIZES  E  BASES  DA  EDUCAÇÃO  NACIONAL.  Disponível  em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9394.htm>. Acesso em 15 jun. 2010. 
19   

Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial.  Departamento  nacional.  Certificação  de 

competências /SENAI/DN. – Brasília, 2008. 149 p. (Educação para a nova indústria, nº 9). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9394.htm
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DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

 

A formação com base em competências é um tema bastante utilizado nos 

dias atuais, principalmente, a partir da promulgação da Resolução nº 4 do Conselho 

Nacional de Educação, em que define a competência profissional como: “a capacidade 

de mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades 

necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza 

do trabalho” (BRASIL, 1999b, p. 2).
20

 

O termo competências tem sido definido como “capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem 

limitar-se a eles” (PERRENOUD, 1999, p. 7). Para Fleury e Fleury (2001, p. 184) 

“competência é uma palavra do senso comum, utilizada para designar uma pessoa 

qualificada para realizar alguma coisa”. Segundo Moretto (2009) competência é a 

capacidade do sujeito mobilizar recursos para abordar e resolver situações complexas. 

Formar por competência não pertence somente ao mundo do trabalho. Ela 

está no centro de toda ação humana individual ou coletiva. É um saber fazer com 

conhecimento e consciência. Frequentamos a escola para sair dela e podermos utilizar 

tudo o que aprendemos na vida pessoal, política, cultural, associativa, econômica, 

profissional. 

A “competência expressa à capacidade de obter um desempenho em situação 

real de produção. Interessando-se pela situação de efetivação da atividade, não se 

está mais ao lado da teoria, isto é, da forma como as coisas supostamente se 

apresentam e se regulam, mas da prática”; assim, o indivíduo reporta-se às próprias 

habilidades, a seus saberes tácitos, requisitados no momento em que o contexto da ação 

não corresponde aos padrões de referência
21

. 

O desenvolvimento por competência surgiu para determinar as novas 

exigências nos setores produtivos, uma vez que o valor fundamental da sociedade 

passou a ser o conhecimento, este relacionado com a experiência. A 
 

20 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº. 4, de 8 de dezembro de 1999b. Institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/RCNE_CEB04_99.pdf>. Acesso em: 18 set. 2012. 
 
21 Jobert G. A profissionalização: entre a competência e reconhecimento social. In: Altet M, Paquay 

L, Perrenoud P, Paquay L. A profissionalização dos formadores de professores. Traduzido por Murad F. 

Porto Alegre: Artmed; 2003. p. 221-32.

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/RCNE_CEB04_99.pdf
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noção de competência se converge para o desempenho e os conhecimentos adquiridos. 

Aos conteúdos deve-se atribuir significado, contextualizando-os com a realidade.  

Segundo Celso Antunes
22

, reter a informação não é tão importante quanto 

saber lidar com a mesma e dela fazer um caminho para solucionar problemas.Para 

Kuenzer (2003) a noção de competência é enfatizada ao analisar uma possibilidade 

de vínculo entre tal noção e o conceito de práxis, em virtude da articulação do 

conhecimento teórico desenvolvido pelo trabalhador, diante da complexidade do 

trabalho e da sua capacidade de agir em situações previstas e não previstas. 

Hoje, é preciso desenvolver a consciência que a educação profissional tem 

inicio desde os primeiros anos escolares. Uma base estruturada de conhecimentos 

gerais, de valores e atitudes, é essencial para a construção da identidade pessoal. 

A formação por competência ajuda a desenvolver no individuo seus processos 

cognitivos, para decodificar informações, definir quais os problemas a serem 

resolvidos, analisar, realizar inferências, comparar, levantar hipóteses, classificar, 

definir regras e princípios e transferir aprendizagens com o estabelecimento de relação 

entre a situação atual e as já  vivenciadas,  dentre outras. 

O SENAI reforça a ideia quando assume que: 

 

 
a educação profissional, ultrapassando os limites da escola, é a 

maneira de emancipar o indivíduo pelo trabalho e que o projeto 

educacional visa à formação de cidadãos capazes de atuar de 

maneira autônoma, crítica, consciente e participativa no ambiente de 

trabalho e na vida cotidiana (CNI; SESI; SENAI, p. 28). 

 

As transformações produtivas desafia o homem a transformar a realidade ou a 

mudança da realidade desafia o homem a transformar paradigmas, passando a refletir 

sobre novos conceitos, ações individuais e coletivas, assim o 
 

22  ANTUNES, Celso. Como desenvolver competências em sala de aula. Petrópolis: Editora Vozes, 

fascículo 8, 2001. 
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indivíduo que se apresenta ao mercado de trabalho são capazes de incorporar novos 

conhecimentos e aplica-los no processo produtivo. 

Como se afirma em documentos do MEC: 

 

 
as competências, enquanto ações e operações mentais, articulam 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, constituídos de forma 

conjugada e mobilizados em realizações  profissionais com padrões de 

qualidade requeridos, normal ou distintamente, das produções de uma 

área profissional, em síntese, a realização competente tem nela 

agregados saberes cognitivos, psicomotores e socioafetivos (MEC, 

2000, p.10). 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Hoje se fala muito na formação por base em competências, devido às novas 

demandas da gestão empresarial, a explosão tecnológica, o novo olhar dado ao 

conhecimento, nos remete a refletir que trabalhar por competências desenvolve saberes 

de diversas naturezas, envolve rompimento com os modelos tradicionais, tanto no ato 

de aprender como de ensinar. 

As novas exigências da competitividade que marcam o mercado globalizado, as 

tecnologias cada vez presente no dia-a-dia, exige hoje um perfil profissional adequado 

à promoção de situações de aprendizagem que colaborem não só par enfrentamento 

das exigências implícitas, mas também uma atitude transformadora. 

É possível constatar que o SENAI passou por mudança em sua metodologia e 

hoje voltada ao ensino com base no desenvolvimento de competências pressupõe a 

preparação dos profissionais desenvolvidos, um ambiente pedagógico diferenciado, 

uma prática pedagógica interdisciplinar, contextualizada, integradora do saber, do 

saber fazer, do saber ser e do saber conviver. 

Nessa nova realidade o SENAI adotou a seguinte definição de competência 

profissional: 
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“Competência Profissional é a mobilização de conhecimentos, 

habilidades e atitudes profissionais necessários ao desempenho de 

atividades ou funções típicas segundo padrões de qualidade e 

produtividade requeridos pela natureza do trabalho.” (SENAI. DN, 

2000, p. 15)23
 

 
Esta definição está alinhada com a LDB - Lei nº. 9394/96, que a apresenta 

como um conceito relacional que envolve a mobilização das capacidades das pessoas 

para as situações reais de trabalho, englobando não somente as capacidades técnicas 

requeridas para o exercício da tarefa, mas também um conjunto de comportamentos 

interativos como tomada de decisões, comunicação, organização do trabalho e outras 

situações necessárias ao pleno desempenho no campo profissional. 

Dessa maneira a formação por base em competência parece proporcionar, nos 

dias de hoje, uma articulação entre tecnologia, trabalho e educação, principalmente 

diante do avanço produtivo as empresas modificaram sua forma de olhar o 

profissional, o mesmo deve ter habilidades necessárias para o desempenho eficiente e 

eficaz pelas atividades exigidas no mundo do trabalho. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ANTUNES,   Celso.   Como   desenvolver   competências   em   sala   de   aula. 

Petrópolis: Editora: Vozes, fascículo 8, 2001. 

 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer nº.16, de 5 de outubro de 

1999a. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 

Técnico. Disponível em:  http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao 

 

  . Conselho Nacional de Educação. Resolução nº. 4, de 8 de dezembro de 

1999b. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de 

Nível Técnico. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf 

 
 

23 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Departamento Nacional. Metodologia 

para o estabelecimento de perfis profissionais; fase 2. Brasília: 2000 (Projeto Estratégico Nacional 

Certificação Profissional Baseado em Competências). 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/tecnico
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf


302 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica. Educação profissional e tecnológica: legislação básica. – 6. Ed. – 

Brasília: Secretaria de educação profissional e tecnológica. 2005. 

 

BRASLAVSKI, Cecília. La educación secundaria em la Argentina: desafio 

cuantitativo o cualitativo? criterios generales, dispositivos y desarrollos para el 

próximo siglo. Buenos Aies: SUMMUS Ediciones, 1993. 

 

CUNHA, A. L.. O ensino profissional na irradiação do industrialismo. São 

Paulo/Brasília: Editora da UNESP/FLACSO, 2000. 270p. 

 

CNI. Mapa estratégico para a nova indústria 2007-2015. Brasília, 2005. CNI; SESI; 

SENAI. Educação para a nova indústria. Brasília, 2007. 

DELUIZ, N. O modelo das competências profissionais no mundo do trabalho e na 

educação: implicações para o currículo. Boletim Técnico do SENAC, Rio de 

Janeiro, v. 27, n. 3, set/dez.2001. Disponível em  http://www.cefetsp.br/edu/eso/mod-

elocompetencias.html. 

 

DELORS, Jacques (org). Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez; 

Brasília, DF: MEC: UNESCO, 1998. 

 

DEPRESBITERIS, Lea. Competências na Educação Profissional – é possível 

avaliá-las? Disponível em http://www.senac.br/BTS/312/boltec312a.htm 

 

FERRETI, C. ET alii. Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate 

multidisciplinar. Petrópolis: Vozes, 1994. 

 

FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de 

competência. Revista administração contemporânea, Curitiba, ed. especial, 2001. 

http://www.cefetsp.br/edu/eso/mod-elocompetencias.html
http://www.cefetsp.br/edu/eso/mod-elocompetencias.html
http://www.senac.br/BTS/312/boltec312a.htm


303 

 

JOBERT G. A profissionalização: entre a competência e reconhecimento social. In: 

Altet M, Paquay L, Perrenoud P, Paquay L. A profissionalização dos formadores de 

professores. Traduzido por Murad F. Porto Alegre: Artmed; 2003. p. 221-32. 

 

KUENZER, Acácia Zeneida (1985) Pedagogia da fábrica: As relações de produção e 

educação do trabalhador. 4ª ed. São Paulo, Cortez. 

 

  . Ensino médio e profissional: as políticas do estado neoliberal. São Paulo: 

Cortez, 1988. 

 

  . A. Ensino de 2º grau: o trabalho como princípio educativo. São Paulo, 

Cortez, 1999. 

 

  . (Org.). Ensino médio: construindo uma proposta para os que vivem do 

trabalho. São Paulo. Cortez, 2003. 

 

LEI DAS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9394.htm 
 

 

MANGE, Robert. Ensino profissional racional no curso de ferroviários da 

Escola Profissional de Sorocaba e Estrada de Ferro Sorocabana. IDORT, São Paulo, 

jan./ 1932, p. 16-34 (Anno I, n.o 1). 

 

MARINS, Luiz. Desmistificando a motivação no trabalho e na vida. São Paulo: 

HARBRA, 2007. 

 

MEC. Educação profissional: referenciais curriculares nacionais de educação 

profissional de nível técnico: introdução. Brasília, 2000. 

 

MERTENS, Leonard. Competências laboral: sistemas, surgimento y modelos. 

Montevideo: CINTERFOR, 1996. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9394.htm


304 

 

MORETTO, Vasco. Resolvendo situações complexas: avaliação do desempenho 

escolar focado no desenvolvimento de competências/habilidades. Revista 

Aprendizagem, Pinhais (PR), v. 3, n. 12, p. 30-31, maio/jun. 2009. 

 

PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Trad. Bruno 

Charles Magne. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

 

Revista Eletrônica de Educação e Tecnologia do SENAI-SP. ISSN: 1981-8270. v.4, 

n.8, mar. 2010 

 

SANTAELLA, Da cultura das mídias à cibercultura: o advento do pós- humano. 

Revista FAMECOS, n. 22. Porto Alegre, dez. 2003. 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM  INDUSTRIAL. Departamento 

Nacional. Metodologia de Avaliação e Certificação de Competências. – 2ª 

ed.reimp. Brasília: SENAI/DN, 2004. 

 

  . Departamento Nacional. Glossário das metodologias para o 

desenvolvimento e avaliação de competências: formação e certificação profissional. 

reimp. Brasília: SENAI/DN, 2004. 

 

  . Departamento Nacional. Metodologia para o estabelecimento de perfis 

profissionais; fase 2. Brasília: 2000 (Projeto Estratégico Nacional Certificação 

Profissional Baseado em Competências). 

 

  . Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento nacional. 

Competências transversais/SENAI/DN. – Brasília, 2008. 149 p. (Educação para a 

nova indústria, nº 8). 

 

  . Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento nacional. 

Certificação de competências /SENAI/DN. – Brasília, 2008. 149 p. (Educação para a 

nova indústria, nº 9). 



305 

 

SAVIANI, Demerval. Da nova LDB ao novo Plano Nacional de Educação: Por uma 

outra política educacional. Campinas: Autores Associados, 1999. 2º ed. Campinas, São 

Paulo. 


