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ABSTRA CT: This essay points out inconsistencies between the us e of some concepts in 
the guidelines on curriculum planning for the Brazilian Federal Schools of Technology 
and their original meanings in the fields of Linguistics and Cognitive Psycholog y. The 
uses made of such  con cepts ar e pat ently at odds with th e reform  en visaged. 
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0. Introdução 
 

Nos últi mos três anos u ma nova (e grande) reforma cu rricular v em sendo 
i mplementad a nos CE FETs 1 de todo o Brasil. Durante este tempo, em meio  às intensas 
discussões provocad as por tais mudanças cu rricul ares , tem-se obs ervado o uso 
excessivo de termos que, at é bem pou co tempo , eram de uso exclusivo de disciplinas 
como  lingüística e psicologia cognitiva.  
 

Os PCNs2 para o ensino médio e pro fissional estão imp regn ados de palavras do tipo 
competên cia e módulo, cujos usos supostamente refl etem, co mo revela o conteúdo do 
texto, a filoso fia subjacente à mudan ça curricular em curso. Entretanto , nas  disciplinas 
citadas acima, tais termos adquirem u ma i mportância central , pois rev elam conceitos 
complexos e polêmicos acerca da natureza e propriedades de nossas estruturas 
cognitivas.  
 

Ao fazermos uma leitura, ainda que rápida e desco mpro metid a dos PCNs para o 
ensino médio e p rofissional, constatamos u m grande emprego de palavras qu e estão 

                                                                         
∗ Este texto foi o riginalment e produzido co mo  trab alho final  da dis ciplina Aspectos 
Cognitivos e Culturais d a Lingu agem, ministrada p ela Pro fª H eliana Mello no 1º  
semestre de 2002. A disciplina citada integra o Programa d e Pós-Graduação em Estudos 
Lingüísticos (PosLin) da  FALE/UFMG. 
1 CE FET é a sigla para Centro Federal de Educação Tecnológica, out rora conhecido 
como  Escola Técnica Federal. 
2 Parâmetros Cu rricul ares Nacionais, elabo rados pelo ME C/SE MTE C. Os trechos 
citados neste artigo foram extraídos das Diretrizes Curricul ares N acionais para a 
Educação Pro fissional de Nível Técnico , aqui chamad as de PCNEPNT, bem co mo dos 
PCNs para o Ensino Médio, aqui chamados de PCNE M.    
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presentes em boa p arte das teorizaçõ es tidas como “ mod ernas ” (ou mainstream ) acerca 
do ensino/ aprendizag em (ex: flexibilidade, interdisciplinaridade, contextualização, 
autonomia), bem como se percebe u ma preocup ação com os processos cognitivos (e/ou 
sociocognitivos) que subjazem à aprendizag em - atrav és, por exemplo, do uso constante 
das palavras cognitivo/cognitiva, bem co mo citações de Piaget e Vygotsky (PCNE M: 
p.134-149). 
 

Há, po rtanto, u ma evidente p reo cupação co m t eorias qu e tratam do 
desenvolvimento cognitivo e aprendizagem em geral. Podemos inferir , desta forma, que 
as palavras co mpetên cia e módulo (e suas implicaçõ es) possuem u ma relação direta e 
nos remetem, portanto, às áreas e teó ricos que original ment e conceberam tais conceitos 
e cunharam tais termos . Os dois termos (competência e módulo) i mp regn am todos os 
docu mentos do MEC que tratam da atual reforma curri cular3. Tentarei, no que se segu e, 
resu mir os sentidos atribuídos a estes termos  pelos PCNs.  
 
1. Sentidos de co mpetên cia e módulo nos PCNs 
 

Compet ência pode ser ent endida, a partir da leitura dos P CNs, de duas formas: u m 
processo ou u m p roduto. Inici al mente o texto define competên cia profissional co mo "a 
capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores , conhecimentos e 
habilidades necessários para o desempenho efi ciente e efi caz de atividades requ eridas 
pela natureza do trabalho " (PCNEPNT: p. 33-34) ou "um sab er operativo, dinâmico e 
fl exível, cap az de guiar desempenhos nu m mundo do  trab alho em constant e mutação e 
permanent e desenvolvi mento" (PCNEPN T: p.34) e que alguém que a possui "constitui, 
articula e mobiliza valores , conheci mentos e habilidad es para a resolução d e problemas 
não só rotineiros , mas t ambém inusitados em seu  campo de atuação profissional" 
(PCNEPN T: p .34). 
 

A co mpetência é ent endida, portanto , co mo p rocesso, aqui equival ente à noção de 
"co mpetênci a co municativa" proposta por Hy mes (1972 ) (o riginal mente no  âmbito 
apenas d a linguagem, mas que entendo pod er ser estendid a ao conheci mento em outros 
domínios cognitivos). Este sentido de co mp etênci a também se relaciona co m o conceito 
de autonomia. 
 

E m outros trechos, contudo, o documento parece, i mplicitamente, conceber t al 
comp etência como um produto , ao relacioná-la à noção de módulo presente na reforma. 
Os PCNEPNT defendem cursos "modul arizados ", ou seja, estruturados em módulos 
autônomos, separados e esp ecializados no des envolvi mento d e co mp etências 
                                                                         
3 É i mportante destacar que n ão é o objetivo deste ensaio questionar o mérito das 
reformas implementadas p elo ME C; as justi ficativas e objetivos de tal mudan ça 
curricul ar, observ ados nos PCNs, parecem sensatos e bem-inten cionados. A presente 
reflexão questiona, no entanto, a aparente contradição que há na utilização de alguns 
termos (que nos remetem, por su a vez, a conceitos polêmi cos) e os propósitos 
defendidos em tal reforma, i.e., pro cura apontar possíveis inco mpatibilidades entre t ais 
conceitos e a filoso fia nort eadora d a refo rma do MEC. 
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especí fi cas. Ao fin al de um módulo (geralmente u m semest re letivo) o estudante recebe 
a certificação para a compet ência esp ecífica daquele módulo (não é necessário, por 
exemplo, em um curso  estruturado em qu atro módulos que todos os módulos sej am 
cursados; à medida que o pro fissional necessite de novas co mp etên cias ele poderá, 
segundo os PCNEPN T (p.20-1 ), adquiri-la, retornando  à escola e cursando aquele 
módulo no qual a co mp etência X necessitada seja des envolvida). Final ment e, u ma 
avaliação é realizada para mensurar a(s) co mpet ência(s) atingida(s) ao final do 
curso/ módulo. 
 

A "avaliação por co mpet ências " não parece, nestes  termos, levar em conta a 
aprendizagem co mo resultante de u m p rocesso holístico co mplexo d e construção de 
estruturas cognitivas, mas si m algo trans ferível e deli mitado (como, a b em da v erdad e, 
tradicional mente sempre foi feito). A co mpetênci a, co mo sugerido em L angacker (1999) 
e Sinha (1999), ext rapolando u m pou co o enfoqu e lingüístico presente em tais refl exões, 
é (no  sentido de estabelecimento de estruturas cognitivas  rel ativas a u m do mínio 
especí fi co) regulad a pelos usos que dela fazemos, ou seja, é algo "p rocedural " (diz 
respeito a pro cesso) e não "declarativa" (não  é um produto). 
 

Os PCNEPNT sustentam que a "modularização dos cursos deverá proporcionar 
maior fl exibilidade às instituições de educação profissional e contribuir para a 
ampliação e agilização do at endi mento das necessidades dos trabalhadores, das 
emp resas  e da sociedade" (p.20 ). 
 

Tal argu mento parece con firmar a noção de conh eci mento/co mpetência co mo u m 
produto facil mente mensurável e t ransferível, que pod emos t ambém relacionar à no ção 
de telementação proposta por H arris (1990) - novamente, original mente produzida no 
âmbito da linguag em, mas, co mo aponta Magro (1999 ), qu e reflete o modelo filosó fico 
(paradig ma) subjacente às teorizações feitas em v ários outros do mínios , co mo a 
i munologia, biologia molecular, emb riologia, genética etc. A telementação ou "metáfora 
do tubo" é a con cep ção d e que a aquisição d e conheci mentos se b aseia em mera 
trans ferência de conteúdos (p rodutos) de u ma pessoa p ara u ma outra, de uma mente 
para outra mente. Tal  visão distorcida do processo de construção  de conheci mentos 
requer, po rtanto, a aceitação do  signi ficado/conh eci mento co mo algo fi xo, i mutável, 
fech ado, constante e co mp artilhado d e fo rma idêntica por todos . 
 

Ambas as noções de comp etência e módulos, nos termos expressos nos PCNs, 
remetem-nos , co mo veremos a s eguir, aos teóricos qu e primeiro as formularam, 
respectivamente o lingüista No am Cho msky e o filóso fo e psi cólogo da cognição Jerry 
Fodor. 
 
2. Comp etên cias cho mskianas em módulos fodo rianos 
 

O conceito de competência foi proposto original mente por Noam Cho msky p ara 
descrever a estrutura (arquitetura) inata da linguag em (chamad a de Gramática 
Universal) , mas pode, da mes ma fo rma, ser aplicado  à aprendizag em em g eral , i.e., ao 
desenvolvimento de outras estruturas cognitivas hu man as, co mo sug erido pelo autor 
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(Cho msky,1980: p.35 ). A comp etência reflet e conheci mentos (regras) univers ais 
abstratos gen eticamente determinados, regidos por faculdades específicas, ou do mínios 
cognitivos especí ficos (Chomsky:1998; Pinker:1994), não sendo sócio , biológica ou 
cognitivament e construída, como sugerem Piaget (1980), Vygotsky (apud Sinha, 1999), 
e outros. Ou seja, tal visão não refl ete u ma comp etênci a resultante de processos 
sociocognitivos dinâmicos  (co mo àqu ela proposta po r Hy mes). 
 

A noção cho mskian a de co mpetência eqüivale à noção de produto, sendo 
caracterizada por estruturas cognitivas ideais, fixas, estáticas e invariáv eis. Tal noção de 
competên cia é, po r sua vez, perfeitamente co mp atível co m a no ção de módulos 
cognitivos, propost a por Jerry Fodor. 
 

Para Fodor (1983) a estrutu ra da mente é modul ar, o rganizada em módulos 
especializados em di ferent es do mínios cognitivos (também ch amados de mecanismos 
funcionais verticais, em oposição a mecanismos funcionais horizontais, gerais ou 
holísticos, co mo sugerem Piaget e modelos de aprendizag em do tipo conexionista). Tais 
módulos são concebidos em termos inatistas, são rígidos, encapsulados e autôno mos , e 
são responsáv eis pelo des envolvi mento de do mínios especí fi cos ou co mpetên cias 
específicas. Esta concep ção d e estruturação cognitiva (ou estruturação do 
conheci mento) não é nova; é u ma revisitação das idéias concebidas original mente pela 
Frenologia ou psicologia d as faculdades, de Fran z Joseph Gall, no  século XIX (Fodo r: 
op.cit.). 
 

Portanto, ao  conceito de módulo  fodori ano subjaz a noção de co mpetência 
cho mskian a. Ambos os conceitos são interdepend entes e indispensáveis para u ma 
teorização inatista (portanto não construtivista nem sociointeracionista) acerca da 
aprendizagem e do d esenvolvi mento de estrutu ras/domínios cognitivos. A mente é, 
desta fo rma, u m sistema d e módulos; cada módulo é inteligente d entro de seu  próp rio 
domínio mas estúpido no que tang e a outros do mínios, como  destaca Pinker (1994), 
conceitualização inco mpatível, portanto, co m a idéia d e conheci mentos que "inter-
relacion am-se, co mplementam-se, ampliam-s e, in fluem uns nos outros", co mo 
argu mentam os  PCNEPNT (p.36)4. 
 

Há u m atrito aqui entre tal conceitualização e o argu mento de que a modularização 
dos cursos irá "proporcion ar maior flexibilidade às instituições de educação pro fissional 
e contribuir para a ampliação e agilização do atendi mento das necessidad es dos 
trabalhado res, das empresas e da soci edad e", b em co mo possibilitará o "at endi mento 
                                                                         
4 É i mportant e frisar qu e ser modular não implica, necessari amente, ser inato. A questão 
principal é o tipo de especialização ou modularid ade que temos em ment e, i.e., se é algo 
pré-existente ou em ergente . O primeiro tipo refl ete a conceitualização original proposta 
por Fodo r (e Cho msky), e aqui criticada. Uma certa esp ecialização/modularização 
gradativa (emergente) de do mínios cognitivos, co mo vemos em modelos conexionistas 
para o p rocessamento de sistemas estruturados (El man et.al.,1998), por outro lado , é 
total mente plausível.  Ou seja, h á u ma diferença i mportant e entre tornar-se modular e 
ser modular. 
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das necessidad es dos trabalh adores n a construção de seus itinerários individuais, que os 
conduzam a níveis mais elevados  de compet ência para o trabalho" (PCNEPN T: p .20). 
 

Da perspectiva da organização e inter-relação d e conh eci mentos, da construção de 
estruturas cognitivas holísticas, a modulari zação sugere o oposto; os módulos são 
estruturas funcionais verticais (portanto especializad as), rígidas (portanto infl exíveis), 
autônomas (portanto auto-suficientes ) e encapsuladas (cujas rel ações possíveis ocorrem 
somente em nível intra-modular e não inter-modular, i.e., não-interdisciplinar, para usar 
a terminologia dos PCNs. 
 
3. Considerações  finais 
 

Neste ap arent e conflito conceptual , revelado p elo atrito entre a terminologia 
adotada nos PCNs , em esp ecial o uso dos termos competên cia e módulo, e os objetivos 
almej ados por tal refo rma, reside o problema que g erou a p resente reflexão. 

 
Por u m lado os P CNs advogam que a reforma em curso visa a criar u m "currí culo 

baseado  no domínio de competências  básicas e não no acúmulo de in formações" 
(PCNEM, p.09 ) que procu re evitar a "comp arti mentalização , mediante a 
interdisciplinaridade" (PCNEM, p.11) n a constru ção d e "u m s aber operativo, dinâmico 
e fl exível, capaz de guiar desempenhos num mundo do trabalho em constante mutação e 
permanent e desenvolvi mento"(PCNEPN T p.34 ) que busqu e situar o aluno "co mo 
sujeito produtor de conh eci mento e p articipante do mundo do trabalho, com o 
desenvolvimento da p essoa, co mo 'sujeito em situação' -  cidad ão" (PCNEM, p.23). No 
entanto, u ma rápida an álise dos conceitos e suas i mplicaçõ es para a ap rendizagem à luz 
da psicologia cognitiva e lingüística aponta, ao qu e p arece, p ara u ma direção contrária 
àquela visualizad a e defendida nos textos do ME C que trat am d a atual reforma 
curricul ar dos  CEFETs . 
 
RESUMO: Neste texto é feita u ma refl exão sobre o emprego de termos prov enientes da 
Lingüística e da Psicologia Cognitiva nos PCNs elaborados pelo Ministério da 
Educação. O trab alho aponta uma contradição con ceptual rev elada p elo uso dos 
conceitos co mpetência e módulo nos docu mentos do MEC que tratam d a reforma 
curricul ar nos  CEFETs . 
 
"PALAVRAS-CHAVE:" co mp etênci as, módulos, ap rendizagem, PCN. 
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