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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O saber é a base do conhecimento, ou seja, o saber é a condição que permite ao ser humano 
aprender. 

A recomendação em apreço utiliza o termo "competências" e estabelece uma distinção entre 
competências básicas e competências-chave, defendendo que as competências básicas devem 
ser acessíveis a todos e que todos devem ser subsequentemente incentivados a adquirir as 
competências-chave, isto é, as competências adicionais que permitem promover globalmente 
o desenvolvimento e o crescimento. 

Reclamando-se de estudos internacionais, a recomendação define "competência" como uma 
combinação de conhecimentos, aptidões e atitudes adequados a uma dada situação e 
“competências-chave” como as que apoiam a realização pessoal, a inclusão social, a cidadania 
activa e o emprego.

A necessidade de adquirir competências chave é uma exigência ditada pelo desenvolvimento 
da sociedade do conhecimento, que impõe que os indivíduos se adaptem.

Na sua proposta, a Comissão identifica e enuncia as oito competências-chave seguintes:

1. Comunicação na língua materna; 
2. Comunicação em línguas estrangeiras; 
3. Competência matemática e competências básicas em ciências e tecnologia; 
4. Competência digital; 
5. Aprender a aprender; 
6. Competências interpessoais, interculturais e sociais e competência cívica; 
7. Espírito empresarial; e 
8. Expressão cultural.

No Anexo "Competências-chave para a aprendizagem ao longo da vida – Quadro de 
referência europeu", a Comissão examina, uma a uma, as competências indicadas, fornecendo 
um quadro conciso, mas globalmente exaustivo.

Por exemplo, no que diz respeito à primeira competência, define a comunicação na língua 
materna como "a capacidade de expressar e interpretar pensamentos, sentimentos e factos 
tanto oralmente como por escrito" e especifica que esta capacidade exige do indivíduo o 
conhecimento do vocabulário básico, da gramática funcional e das funções da linguagem. Os 
indivíduos devem possuir igualmente "aptidões" para comunicar.

O termo "aptidões" é recorrente, surgindo igualmente nos sete pontos seguintes.

A aptidão parece ser, por conseguinte, o elemento essencial graças ao qual o indivíduo 
aprende, comunica, compreende, aplica, utiliza e manipula instrumentos, procura, recolhe, 
distingue, aprende a aprender, negocia, se relaciona com outros, projecta, gere 
pró-activamente. A aptidão parece ser, pois, o elemento recorrente e o principal protagonista
da recomendação em apreço. Não se indica, porém, como pode a aptidão ser adquirida. O 
texto faz sub-repticiamente referência às capacidades naturais do indivíduo, mas não é 
suficiente. 
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"Só sei que nada sei" é o elucidativo pensamento de Sócrates, que os Romanos, com a sua 
extraordinária capacidade de síntese, traduziram depois na frase " Scio nihil scire". Um 
pensamento sobre o qual deveríamos reflectir. 

E, com efeito, a moderna epistemologia ainda não logrou classificar todos os ramos do 
conhecimento do mundo de hoje. Classificou mais de mil, mas todos os dias novos saberes 
afloram e no esteio destes mil e um saberes surgem mil e um novos ofícios: uma civilização, a 
nossa, que avança com tamanha celeridade que derruba com desenvoltura as fronteiras das 
competências. Donde, a justo título, a proposta da Comissão de fazer da aprendizagem um 
processo ao longo da vida mediante uma série de sugestões susceptíveis de concitar amplo 
apoio.

Existe, porém, um aspecto relativamente ao qual a recomendação apresenta bastantes lacunas, 
a saber, o aspecto consagrado aos pressupostos para a aquisição das competências-chave. A 
recomendação fala genericamente em competências de base, que tenta definir. Edificar a 
sociedade baseada no conhecimento não significa, em minha opinião, criar o homem dos mil 
saberes e menos ainda o homem das oito competências-chave. Na verdade, a competência é o
conhecimento específico de uma coisa particular. Possuir uma bagagem de competências é 
útil para o indivíduo e, através deste, para a sociedade. Fazer do indivíduo um indivíduo capaz 
de conhecer e de compreender a sociedade significa, pelo contrário, dar ao indivíduo a base 
do conhecimento e não a competência de base. Voltando a Sócrates e à interpretação do seu 
pensamento, isso significa dar ao indivíduo uma bagagem de conhecimentos e de estímulos 
que lhe permitam tomar consciência de que nada sabe. Assim cultivado, o terreno da 
consciência produzirá os frutos do saber, que são o que a recomendação refere como atitudes 
e "aptidões". O indivíduo formado para pensar, e não necessariamente o pensador,
desenvolverá de forma exponencial os seus dotes técnicos e utilizará as suas 
competências-chave não só para se integrar na sociedade do conhecimento, mas também para 
lhe imprimir novos impulsos e novo desenvolvimento.

Desde o Conselho Europeu de Lisboa, tem sido regularmente afirmado que os recursos
humanos são o recurso mais importante no qual a Europa deve apostar para realizar a 
sociedade do conhecimento, importante pressuposto do crescimento e do emprego. 
Contudo, os seres humanos não podem ser tratados como robots, e é por demais sabido que as 
crianças estão mais abertas a estímulos externos e que os jovens em idade escolar aprendem 
mais rapidamente.Dotar estes jovens com competências e não com saberes, ensinar-lhes como
uma máquina funciona e não o funcionamento do cérebro, iniciá-los ao mundo moderno e não
ao homem e ao seu pensamento, privá-los do pensamento dos filósofos para desenvolver o seu 
raciocínio, ou da possibilidade de adquirir a capacidade de síntese que apenas o estudo do
latim admiravelmente confere equivalerá a criar indivíduos aptos a viver na sociedade do
conhecimento, mas que não são protagonistas do seu contínuo devir. Um estudo muito 
aprofundado realizado nas últimas em décadas em Itália demonstrou que os melhores 
engenheiros e físicos possuíam um conhecimento de base "clássico", ou seja, que tinham
frequentado o liceu clássico onde se estuda o grego, o latim e a filosofia, e não a secção 
científica, onde a orientação dos estudos é mais técnica. 

Em conclusão, a proposta da Comissão pode ser considerada é positiva na condição de ser 
claramente explicitado o conceito de competências de base que devem ser acessíveis à todos 
os indivíduos. 
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Estas competências, que preferiria definir como conhecimentos ou saberes de base, devem 
imperativamente tornar o indivíduo apto, disposto a aprender, a discernir, a raciocinar e a 
pensar. 

Seria extremamente oportuno, por conseguinte, indicar as disciplinas que melhor podem 
contribuir para formar o indivíduo do conhecimento, que é também o indivíduo capaz de 
pensar e de compreender, e, por conseguinte, de conhecer. Estas disciplinas são 
essencialmente a filosofia e o latim, as mais idóneas para garantir a todos - para além dos 
dotes individuais que cada indivíduo possa ter independentemente dos estudos - a capacidade 
de pensar, de ordenar o seu pensamento e de o exprimir cabal e sinteticamente (como na 
célebre frase atribuída a Júlio César: Veni, vidi, vici). 

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão da Cultura e da 
Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 1, alteração horizontal

(1) O Conselho Europeu de Lisboa de 2000 
concluiu que deveria ser adoptado um 
quadro europeu para definir as novas 
competências de base enquanto medida 
fundamental da resposta europeia à 
globalização e à transição para economias 
baseadas no conhecimento, e salientou que 
são as pessoas o maior activo da Europa. 
Desde então, estas conclusões foram sendo 
regularmente reiteradas, nomeadamente 
pelos Conselhos Europeus de Março de 2003 
e de Março de 2005, e na Estratégia de 
Lisboa relançada, que foi aprovada em 2005.

(1) O Conselho Europeu de Lisboa de 2000 
concluiu que deveria ser adoptado um 
quadro europeu para definir os 
conhecimentos e os saberes de base 
enquanto medida fundamental da resposta 
europeia à globalização e à transição para 
economias baseadas no conhecimento, e 
salientou que são as pessoas o maior activo 
da Europa. Desde então, estas conclusões 
foram sendo regularmente reiteradas, 
nomeadamente pelos Conselhos Europeus de 
Março de 2003 e de Março de 2005, e na 
Estratégia de Lisboa relançada, que foi 
aprovada em 2005.

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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(Esta modificação aplica-se à integralidade do texto em apreço sempre que surgir a 
expressão "competências-chave")

Justificação

A formação de base não prevê competências, mas sim conhecimentos e saberes. O conjunto 
dos conhecimentos constitui a base do saber, que é o pressuposto da aquisição das 
competências-chave.

Alteração 2
Considerando 3, parágrafo 1

(3) A Comunicação da Comissão sobre a 
aprendizagem ao longo da vida  e a 
subsequente Resolução do Conselho de 27 
de Junho de 2002 sobre a aprendizagem ao 
longo da vida  fazem das “novas 
competências de base” uma prioridade, e 
insistem no facto de que a aprendizagem ao 
longo da vida deve ir da idade pré-escolar 
até à idade pós-reforma.

(3) A Comunicação da Comissão sobre a 
aprendizagem ao longo da vida  e a 
subsequente Resolução do Conselho de 27 
de Junho de 2002 sobre a aprendizagem ao 
longo da vida  fazem dos “conhecimentos e 
saberes de base” uma prioridade, e insistem 
no facto de que a aprendizagem deve ser 
prosseguida ao longo da vida.

Justificação

A formação de base não prevê competências, mas sim conhecimentos e saberes. O conjunto 
dos conhecimentos constitui a base do saber, que é o pressuposto da aquisição das 
competências-chave.

Alteração 3
Nº 1

1. Assegurem que a educação e a formação 
iniciais oferecem a todos os jovens os meios 
para desenvolverem as suas 
competências-chave a um nível que os 
prepare para a vida adulta e que constitua a 
base para futura aprendizagem e para a vida 
profissional;

1. Assegurem que a educação e a formação 
iniciais oferecem a todos os jovens os meios 
para desenvolverem as suas competências 
chave a um nível que os prepare para a vida 
adulta e que constitua a base para futura 
aprendizagem e para a vida profissional,
incluindo a predisposição para a criação de 
uma empresa. Para esse efeito, 
recomenda-se a introdução do estudo da 
filosofia e do latim nesta fase da formação;

Justificação

A filosofia e o latim são disciplinas que desenvolvem as potencialidades do pensamento e 
facilitam a clareza do raciocínio, garantindo ao indivíduo uma maior capacidade de síntese.
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Alteração 4
Anexo, ponto 7 Espírito empresarial, parágrafo 1

Nos conhecimentos necessários incluem-se 
as oportunidades para o lançamento de 
actividades pessoais, profissionais e/ou 
empresariais, incluindo questões de âmbito 
mais global que determinam o contexto em 
que as pessoas vivem e trabalham, como 
sejam uma compreensão alargada do 
funcionamento da economia e as 
oportunidades e os desafios que se deparam 
a um empregador ou a uma organização. Os 
indivíduos devem também estar conscientes 
da posição ética das empresas, e de como 
estas podem constituir uma força positiva, 
por exemplo através do comércio justo ou 
através da empresa social.

Nos conhecimentos necessários incluem-se 
as oportunidades para o lançamento de 
actividades pessoais, profissionais e/ou 
empresariais, incluindo questões de âmbito 
mais global que determinam o contexto em 
que as pessoas vivem e trabalham, como 
sejam uma compreensão alargada do 
funcionamento da economia e as 
oportunidades e os desafios que se deparam 
a um empregador ou a uma organização. Os 
indivíduos devem também estar conscientes 
da posição ética das empresas, e de como 
estas podem constituir uma força positiva, 
por exemplo através do comércio justo ou 
através da empresa social. O estudo das 
disciplinas clássicas é uma componente 
essencial da compreensão das 
problemáticas sociais mais vastas.

Justificação

Impõe-se salientar o vínculo estreito entre o estudo das disciplinas clássicas e o espírito 
empresarial.


