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Educação por Competências 

- É uma concepção teórica que aborda a 

formação integral do individuo através do 

desenvolvimento de competências, ou seja, de 

conhecimentos, habilidades e atitudes.  



-Surge da necessidade de uma alternativa a 
modelos formativos, que priorizam o saber 
teórico sobre o pratico (ZABALA e ARNAU, 
2010).  

-Sugere a abordagem pedagógica do conteúdo 
de modo a possibilitar ao aluno um ensaio a 
respeito do saber conhecer, saber fazer e saber 
ser perante o objeto de estudo. 
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Nesta perspectiva, Zabala e Arnau (2010, p. 11) 
afirmam que, no âmbito escolar, a competência 
“deve identificar o que qualquer pessoa necessita 
para responder os problemas aos quais será 
exposta ao longo da vida”.  
 
Dessa forma, atentam para a necessidade do 
sistema escolar voltar-se ao desenvolvimento de 

[...] todas as competências necessárias ao ser humano para 

responder aos problemas que a vida apresenta, mas com 

uma delimitação de responsabilidades em função dos meios 

disponíveis e de suas possibilidades reais (ZABALA e 

ARNAU, 2010). 
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Atualmente muitos profissionais, embora dominem 

conceitos importantes, muitas vezes, encontram 

dificuldade em aplicá-los em suas atividades 

cotidianas, sejam pessoais ou profissionais.  

 

Além disso, na maioria das disciplinas cursadas, os 

alunos custam a identificar uma relação entre a 

teoria e a prática, onde e como irão aplicar o 

conhecimento construído em suas futuras ações em 

sociedade e por que precisam estudar certas 

disciplinas básicas que parecem não ter relação com 

o curso que ingressaram na Universidade.   

Por que abordar a Educação por Competências? 



A partir dessas questões, a metodologia ConstruMed 

incorpora a concepção da Educação por 

Competências ao longo das orientações sobre a 

elaboração pedagógica do conteúdo abordado no 

MED. 

 

O objetivo é possibilitar que o aluno visualize, reflita 

e teste a exploração do objeto de estudo na 

resolução de situações similares à que irão deparar-

se na sua futura vida profissional. 
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Acredita-se que, desse modo, será possibilitado ao 

aluno: 

 

-a construção de efeitos de sentido para o conteúdo 

estudado 

- uma postura crítica e investigativa sobre o tema 

em estudo 

- um ensaio a respeito do saber conhecer, saber 

fazer e saber ser perante o objeto de estudo 
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