
O mundo conectado exige estratégias de 
comunicação eficazes para manter a equipe 

motivada e alcançar resultados sustentáveis . 
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Como fica a  

gestão de pessoas  

após a BNCC 
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Este eBook conta com o apoio 
institucional do  
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www.moviescola.com.br 
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Mudanças sociais:  
famílias; bullying; 
igualdade de gênero; 
classes sociais; 
diversidade; 
sustentabilidade... 
 

3 3 

Contexto 

Você está 

preparado para o 

FUTURO? 
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A tecnologia e as novas mídias sociais 
trazem mudanças significativas na 
forma como as pessoas se comunicam, 
relacionam e aprendem.  
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Mudanças buscam 

maior engajamento, 

autonomia, 

protagonismo e 

aprendizagem dos 

estudantes e mais 

sintonia com os tempos 

atuais. 

Conteúdos ou 

COMPETÊNCIAS? 

As dez competências 

gerais da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), 

Formam um conjunto de 

conhecimentos, habilidades, 

valores e atitudes que 

buscam promover o 

desenvolvimento dos 

estudantes em todas as 

suas dimensões: intelectual, 

física, social, emocional e 

cultural.  
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As dez competências gerais 

necessitam ser vivenciadas no 

cotidiano escolar. 

 

Ambos propõem um modelo de ensino no qual o 

estudante tem grande protagonismo e onde o ambiente 

escolar e as relações humanas merecem atenção especial, 

logo... 

Para trabalhar com as competências gerais, o professor 

e demais colaboradores também terão que desenvolvê-las 

em si mesmos, além de rever posturas, atitudes e 

comportamentos para que possam ensinar pelo exemplo.  
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Políticas de gestão, 

desenvolvimento dos colaboradores, 

processos de avaliação e o próprio 

projeto político-pedagógico (PPP), são 

pontos que deverão ser repensados para 

que tudo esteja alinhado com os 

princípios da BNCC.  

 

Algumas 

competências    

gerais que 

necessitam ser 

desenvolvidas       

pela escola: 

Trabalho em equipe; 

Exercício do feedback / avaliação; 

Criatividade; 

Comunicação eficaz e conflito; 

Cultura e responsabilidade digital; 

Autonomia; 

Argumentação com embasamento; 

Empatia e cooperação; 

Resiliência. 
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Sistema de Gestão de Pessoas 
 
 

A gestão das escolas será impactada no seu              
Sistema de Gestão de Pessoas, e nos seus vários subsistemas, 

de maneira direta.  
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“A gestão por competências se propõe a orientar 

esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, 

nos diferentes níveis da organização – individual, 

grupal e organizacional –, as competências 

necessárias à consecução de seus objetivos.”* 
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Gestão por 

Competências 

Gestão por Competências 
 

Individual > Equipe > Organização  

* Fonte: BRANDÃO, Hugo Pena; GUIMARÃES, Tomás de Aquino. Gestão de competências e gestão de 
desempenho: tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo constructo? Revista de 
Administração de Empresas. 

 



10 

A gestão por competências... 
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A gestão por competências deve partir da 

formulação estratégica da escola, no plano macro, 

até alcançar o plano de desenvolvimento 

individual, no plano micro.  
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Se observarmos o documento que 

estabelece as 10 competências gerais da 

BNCC que deverão ser trabalhadas da 

educação infantil ao ensino médio,  

veremos que o objetivo é que as escolas 

deixem de ser apenas transmissoras de 

conteúdos e auxiliem o estudante a      

lidar com as questões emocionais,    

culturais, tecnológicas, socioambientais, 

responsabilidades, criatividade, entre 

outros. Veja que as 10 competências 

definidas na BNCC, citadas ao lado,      

têm tudo a ver com a demanda do     

novo mercado de trabalho 4.0 (abaixo),  

que pressupõe trabalho em equipe, inovação 

e pensamento criativo e ético. 
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Conhecimento 

Pensamento científico, crítico e criativo 

Repertório cultural 

Comunicação 

Cultura digital 

Trabalho e projeto de vida 

Argumentação 

Autoconhecimento e autocuidado 

Empatia e cooperação 

Responsabilidade e cidadania                              

Competências do novo profissional 
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Podemos dizer que alinhar as políticas de 

Gestão de Pessoas à luz da nova BNCC e da 

reforma do Ensino Médio, implica estabelecer 

para as escolas um novo referencial de gestão, 

em sintonia com as premissas do RH 4.0.  

RH 4.0 e a BNCC 
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Em síntese, não será suficiente trabalhar 

apenas o sistema de Gestão por Competências.   

A perspectiva do RH 4.0 pressupõe novos 

paradigmas para a Gestão de Pessoas, como se 

pode ver na figura abaixo. 
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Sobre o autor 
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www.moviescola.com.br 

contato@moviescola.com.br 
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O Movimento desenvolve projetos, conteúdos, 

cursos e programas que integram, de maneira 

harmônica, uma linha  variada de serviços 

direcionados às escolas, mantenedoras e sistemas 

de ensino, tendo como foco o alcance de 

resultados sustentáveis. 

Sobre o Movimento 

Escola Responsável 
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