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CONSTRUINDO O PROFESSOR COMPETENTE: as determinações do campo do trabalho na reforma da formação de professores.
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	As recentes reformas educacionais brasileiras, em especial aquela voltada a formação de professores, tem se caracterizado, dentre outros aspectos, pela difusão de um conjunto de conceitos e noções fornecendo um novo quadro de referências cujo objetivo é   balizar as práticas de formação e de atuação docente. Dentre essas novas referências podemos destacar o reconhecimento do professor como profissional e os atributos que configurariam então, a nova profissionalidade docente. É com relação a este último aspecto que focaremos nosso trabalho, voltando nossa atenção a uma noção em especial – a noção de competências. 
	Rapidamente difundida nos campos do trabalho e da educação, a noção de competências foi  adquirindo diferentes significados e sentidos e, no campo da formação de professores, constituiu-se no eixo orientador da reforma em curso. A difusão da noção de competência e do modelo pedagógico que lhe é associado, ocorre no “rastro” da multiplicação das pesquisas que tematizam os chamados “saberes da prática”, “saberes pedagógicos”, “conhecimento do professor”, dentre outras. De fato, observamos nos anos 90, uma grande incidência de estudos que focam essa temática (BORGES e TARDIF, 2001; MACEDO, 1998), e a atividade docente, resgatada em sua especificidade, revela-se em sua multiplicidade de determinações. Conquanto seja imprescindível  estudos e pesquisas voltadas a essa temática, consideramos contudo, ser necessário também uma certa prudência, especialmente no que concerne ao otimismo com que alguns conceitos foram assimilados.
	Partimos da hipótese de que a reforma da formação de professores apresentada pelo Estado propõe, dentre outros aspectos, redefinir substancialmente a função docente, cabendo ao conceito de competências lugar central neste processo. Consideramos ainda que a assimilação do conceito de competência, tal como se apresenta nas Diretrizes Curriculares para Formação Inicial de Professores da Educação Básica, em Cursos de Nível Superior Parecer MEC/CNE 009/2001 e Resolução CNE/CP 01/2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de Professores de Educação Básica, em Cursos de Nível Superior. 
, imprime uma nova racionalidade às práticas de formação: supervaloriza-se as dimensões cognitivas, constitutivas da ação docente, impondo-se  novas normas de eficácia ao trabalho pedagógico e, em conseqüência, corre-se o risco de se obliterar as dimensões políticas e éticas que ao longo dos anos nortearam as discussões dentre os educadores. 
	Propomo-nos então, neste trabalho, a discutir o conceito de competências, apreendendo sua gênese e repercussões no campo do trabalho e da educação, e em especial, no campo da formação de professores.

1. Conceito de competências  - gênese no campo do trabalho
	No Brasil, é a partir dos anos 90, que o conceito de competências começa a surgir na literatura sociológica juntamente com os estudos sobre os processos de reestruturação produtiva e suas repercussões em termos da qualificação dos trabalhadores. Contudo, na Europa, especialmente na França e Inglaterra, os debates acerca deste conceito já mobilizavam pesquisadores desde a década de 80. 
	Dos debates que questionavam a tese da desqualificação tendencial de Braverman Nos anos 70, H. Braverman apresentou a tese em que postulava a tendência permanente, cumulativa e irreversível da degradação do trabalho submetido as formas modernas da gerência científica. Para o autor, a parcelarização das tarefas levava a ruptura entre concepção e execução, cabendo às gerências as funções mais intelectualizadas, enquanto que a execução, ficava a cargo dos trabalhadores desqualificados e expropriados de seus saberes (BRAVERMAN, 1987).
, apontando as decalagens entre o trabalho prescrito e o trabalho real às teses da produção flexível Durante os anos 80 e 90, a crise do capitalismo em nível mundial, mobilizou estudiosos de diferentes áreas na tarefa de analisar as mudanças que vinham ocorrendo no mundo do trabalho. Um dos aspectos polêmicos do debate referia-se ao esgotamento do “modelo taylorista-fordista”  de produção e a emergência de um novo paradigma denominado de “paradigma da produção flexível”. O taylorismo-fordismo baseado em equipamentos rígidos, produção em série e baixo custos, dentre outros aspectos, já não respondia aos novos padrões concorrenciais do mercado baseados em qualidade e competitividade. Para enfrentar essa crise, processos de reestruturação organizacionais são implementados, destacando-se 4 tipos de inovações: mudança na base técnica da produção, com a introdução da automação  microeletrônica; mudança na organização da produção com a introdução de novos métodos como just-in-time e kanban; mudanças na organização do trabalho com a introdução de programas participativos e mudanças nas políticas de gestão dos recursos humanos. Esse conjunto de mudanças caracterizaria então o novo paradigma da produção flexível, que na contramão do taylorismo-fordismo, representaria também exigências de qualificação mais elevadas, resgatando o trabalho intelectualizado (CAMPOS, 1997). Vale registrar, que a tese do novo paradigma não é consensual entre os pesquisadores; CARVALHO (1990) ANTUNES (1998) e HARVEY(1993) estão dentre aqueles que contestam essa tese., os saberes dos trabalhadores ganharam nova visibilidade, sendo discutidos agora não mais sob a égide das “manhas de ofício” e da resistência ao controle das gerências, mas sob a ótica de uma nova eficácia no trabalho. Sob esta perspectiva, o domínio do processo de trabalho e a capacidade de responder adequadamente aos imprevistos passaram a ser considerados como dimensões centrais  às novas exigências de qualificação requeridas dos trabalhadores.
Vale aqui recordar, que os debates, em suas muitas variações, opunham basicamente duas teses: teóricos que davam destaques as rupturas da produção flexível com relação ao fordismo (PIORE E SABEL, 1984; CORIAT, 1994) e teóricos que se opunham a esta tese, argumentando pelas presença de formas renovadas de acumulação capitalista, com novas formas de exploração do trabalho humano (HARVEY, 1994) 
 Sob o ponto de vista da qualificação dos trabalhadores, via-se com entusiasmo as novas possibilidades postas pelas tecnologias de base microeletrônica e, mesmo dentre os educadores brasileiros, o debate em torno da polivalência, da politecnia, marcou as produções teóricas da época.
	Termos como saber, saber-fazer, saber-ser, difundiram-se rapidamente fomentando a construção de um novo imaginário social onde o trabalhador brutalizado pelo trabalho rotineiro e repetitivo é substituído pelo trabalhador de “colarinho branco”, ator social, colaborador autônomo, criativo e responsável; resignifica-se também a empresa que passa a ser uma “organização qualificante” (LEITE, 1994), diluindo-se as fronteiras que historicamente opuseram o coletivo de trabalhadores e as gerências. 
Par a par com a difusão rápida destes termos observou-se também um deslocamento do conceito de qualificação em favor do conceito de competências O conceito de qualificação nasceu no pós-guerra, em um momento que o Estado desempenha um forte papel nos processos de regulação social.  De acordo com Dugué (1999), a qualificação apoia-se em dois sistemas: as convenções coletivas, que classificam e hierarquizam os postos de trabalho e o ensino profissional, que classifica e organiza os saberes em torno dos diplomas. É um importante dispositivo na regulação das relações salariais, assegurando aos trabalhadores, nos acordos entre sindicatos patronais e de assalariados o pagamento equivalente aos saberes e capacidades que estes últimos detém, e que são atestadas por seus diplomas. Segundo ainda Dugué, a crise de empregos e o abandono de ambições planificadoras, contribuiu para a deterioração do sistema de qualificação, que passa a ser considerado não mais pertinente em períodos de subemprego e de prolongação de estudos.
 . Pesquisadores e gestores uniram-se para atestar a inadequação do conceito de qualificação – vinculado à noção de posto de trabalho e, portanto, às rígidas  prescrições de tarefas, como categoria descritiva e analítica capaz de apreender as relações que tendiam a se estabelecer no seio da produção e, em especial, os saberes requeridos e mobilizados pelas novas tecnologias e novas formas de organização do processo produtivo. 
Argumentava-se que o centro do processo não era mais o posto de trabalho codificado e normatizado pelas prescrições taylorianas, definidor das qualificações requeridas dos trabalhadores, mas a ação do trabalhador que diante da imprevisibilidade dos processos tendia a se tornar  mais intelectualizada. Maior autonomia, maior domínio dos processos, capacidade de gestão de informações e, sobretudo, capacidade de reagir adequadamente aos imprevistos, tornaram-se os aspectos mais destacados na literatura especializada. 
De acordo com STROOBANTS (1991), essa perspectiva parece ampliar-se para formas de conhecimento mais gerais, para competências que superam o próprio  ato técnico. De fato, das abordagens centradas em destacar as dimensões cognitivas do trabalho, notadamente as decalagens entre o trabalho prescrito e trabalho real, como foram as contribuições iniciais dos teóricos da ergonomia, passou-se rapidamente a adotar-se o conceito de competências para designar um leque cada vez mais amplo de comportamentos e atitudes julgados necessários ao trabalho: competências pessoais como criatividade, responsabilidade, somaram-se a competências sociais como liderança, organização e relacionamentos sociais, dentre outras (DELUIZ, 1996; GALLART & JACINTO, 1994). 
Para compreendermos esse “alargamento”  do conceito de competências, precisamos resgatar duas abordagens que permeiam atualmente os debates sobre a “lógica das competências”: a abordagem ergonômica e abordagem substancialista.  A ergonomia, que reconhece sua filiação ao taylorismo, considera que as novas tecnologias tornaram as tarefas mais complexas, o que implica no desenvolvimento de trabalhos mentalmente mais complexos; esse novo contexto orientou uma mudança de foco nas pesquisas e estudos na área que voltaram-se para a análise do processo de trabalho em termos de processo de pensamento ( AUBRET et al., 1993). É a atividade trabalho que será, doravante, o foco da “abordagem ergonômica da atividade humana”. 
Fortemente influenciados pelas ciências cognitivas, os teóricos dessa abordagem constróem suas definições vinculando dois termos: competência e performance. De acordo com MANDON (apud HILLAU, 1994), competência é saber mobilizar seus conhecimentos e qualidades para fazer face a um problema dado. Nessa mesma linha de argumentação, LEPLAT (1995), aponta que as competências  caracterizam-se por alguns aspectos: 1) são sempre finalizadas, posto que se caracterizam pela mobilização de conhecimentos com vistas a realização de um objetivo – uma competência é sempre uma competência para; 2) são, portanto, operativas e funcionais; 3) são aprendidas – não se nasce competente; 4) são organizadas em unidades coordenadas; por fim, a competência é uma noção abstrata e hipotética, só se pode observar suas manifestações. Ela é inferida a partir da performance contatada (LEPLAT, 1995, LEPLAT, apud HILLAU 1994). Ainda de acordo com MONTMOLLIN (1994), a competência é competência para qualquer coisa, “pois a atividade (de trabalho) é sempre orientada para ação. Não há nenhuma atividade trabalho sem objetivo ou “razão”  específica” (p.40) Tradução livre do francês, por mim realizada.. Para o autor, as competências são então, um conjunto estabilizados de saberes e de saber-fazer, de condutas-tipos, de procedimentos estabilizados, de tipos de raciocínios que podem ser colocados em ação, sem implicar necessariamente aprendizagens novas (MONTMOLLIN, apud HILLAU, 1994). Como mobilizamos então esses conhecimentos? Para o autor, o conceito de meta-conhecimento é promissor para compreendermos essa questão, pois se as competências se estruturam em “modelos”, em “unidades de saber” que incluem a identificação da situação e as ações esperadas para sua realização, então, é preciso que se saiba qualquer coisa sobre essas “unidades”, de modo que se seja capaz  também de geri-las. Ao propor o conceito de meta-conhecimento, MONTMOLLIN pretende também resolver o problema da relação entre as aquisições cognitivas anteriores e a situação de ação; entre as qualidades individuais e as propriedades da situação – saber mobilizar os conhecimentos, saberes já adquiridos seria, para o autor, o traço constitutivo da competência. 
Em síntese, podemos dizer que, para esses autores, as  competências referem-se sempre a atividades particulares nas quais se exprimem; assim, não existe uma estrutura universal, geral, que se pode chamar de competência. É análise e estudo dos campos de atividades que torna possível sua identificação; assim como não existe atividade em geral, também não existe competência em geral (MONTMOLLIN, 1994). 
Se, sob o ponto de vista dos teóricos cognitivistas o traço constitutivo das competências é “saber mobilizar” os saberes, os conhecimentos, para atender a objetivos situados, contextualizados, sob a perspectiva substancialista, o conceito de competência está associado a análise das atividades profissionais e ao inventário do que é necessário para bem conduzir as tarefas que estas implicam (BESSON e HADDADJ, 1999). Nesse caso, a “competência é percebida como isolada das situações nas quais ela é mobilizada” (BESSY, p. 25-26); os indivíduos são portadores de competências que adquirem nas situações de trabalho ou mediante processos de formação. 
Largamente difundida, a abordagem substancialista atende as necessidades de aplicação da “lógica das competências”  nas empresas e nos processos de formação profissional, uma vez que, mediante a análise das exigências demandadas por um posto de trabalho ou função em um domínio de atividade, é possível se repertoriar os comportamentos e atitudes esperados para um desempenho eficaz. De acordo com BESSY (2000, p.25), as competências podem ser então “ analiticamente decompostas em elementos de base depois recompostas pelas necessidades do emprego”; nesse caso, as competências são desvinculadas dos coletivos de trabalho onde foram produzidas, definindo-se como generalidades, passíveis de serem transferidas de uma situação a outra, podendo serem aplicadas à diferentes contextos e situações de trabalho.
É com base nessa concepção que são definidos  referenciais  ou objetivos de competências que, sob a forma de normas orientam programas ou cursos de formação profissional,  processos de escolarização, processos de avaliação e certificação. O sistema que melhor expressa essa abordagem é o sistema inglês, baseado nas chamadas NVQs National Vocational Qualification.. Dentro do sistema NVQ as competências são adquiridas ao longo do processo de formação; são de tipo modular,  observando-se trajetórias não lineares típicas da escolarização tradicional; podem ser adquiridas em uma ou mais empresa, em uma ou mais instituição de formação. 
Esta concepção de competência que objetiva também superar uma “distância”  entre os sistemas de formação educacional e profissional e o mercado de trabalho encontra limites que tendem mesmo a subverter os objetivos a que se destinam. A necessidade de manter atualizadas as normatizações específicas e pertinentes aos diversos domínios de atividade e de empregos torna inoperante o sistema, dado o grande volume de controles e normas que implica. Devido a isso, tende-se atualmente, a introduzir as chamadas “competências-chaves” ou “competências transversais” que se referem basicamente a atitudes gerais (atitude para comunicar, capacidade de liderança, etc); tal movimento pretende também observar de forma mais efetiva os aspectos relacionados a transferibilidade – seja de competências ou de trabalhadores de um emprego para outro. A aquisição de competências muito especializadas impede, em última instância, a adaptabilidade dos coletivos de trabalho às novas demandas das produções flexíveis, 
De acordo com BESSY (2000, p. 24), essa concepção analítica  das competências “repousa sobre uma codificação do agir humano própria da psicologia cognitiva, cuja linguagem e métodos instrumentalizam a definição dos referenciais. Ela se opõem a uma concepção sintética de competências que ressalta a dimensão tácita dos saberes que podem, no entanto serem partilhados no seio das comunidades profissionais” . 
Em considerando as duas abordagens, podemos observar que ambas objetivam precisar a natureza dos saberes ou conhecimentos presentes na atividade trabalho, as formas de sua aquisição, as possibilidades de transferência destes entre domínios distintos. As investigações acerca do saber, savoir-faire dos trabalhadores não é nova; como assinala STROOBANTS (1993), o que é novo é essa estranha compulsão para “formalizar o informal”, essa necessidade de dar visibilidade e validar, desde o exterior, essas qualidades incertas, implícitas no trabalho humano. Se a abordagem cognitivista centra sua atenção na capacidade de mobilização dos saberes adquiridos – capacidade essa invisível, que se materializa em performances,  a abordagem substancialista procura identificar os componentes que tornam possíveis as ações eficazes; nesse caso, oferece uma aplicabilidade  para o conceito de competência que a abordagem cognitivista não oferece – pode-se ensinar alguém a ser competente ? Para ambas as abordagens, as competências são aprendidas, porém, para os cognitivistas só o podem em situações concretas de atividade; para os autores da segunda abordagem, pode-se ensinar mediante processos formalizados, desvinculados das situações concretas de trabalho. Do mesmo modo, no que se refere às avaliações, para a primeira abordagem, a avaliação de competências só pode ocorrer em situações dadas, onde estas são requeridas; para a segunda abordagem, a avaliação das competências pode ser realizada em contextos separados daqueles de sua aquisição; admite-se mesmo a presença de instituições voltadas exclusivamente para esse fim. É a segunda abordagem que, dado sua operacionalidade para as gerências de empresas e para os sistemas de formação, tende a prevalecer, inclusive aqui no Brasil, nas recentes Diretrizes Curriculares elaboradas pelo Ministério da Educação para o Ensino Técnico e Médio, e para a formação de professores, aspecto que abordaremos em seguida. 
Para concluir este tópico, vale registrar que a difusão do conceito de competências no Brasil viu-se reduzida aos aspectos relacionados a qualificação profissional – fala-se de competências, atualmente, para se referir aos novos atributos subjetivos supostos requeridos pelas inovações tecnológicas e organizacionais e/ou pela complexidade do mundo contemporâneo. Saber, saber-fazer e saber-ser tornaram-se os pilares da educação para o século XXI (DELORS, 1999). Mas, é importante aqui registrar as repercussões deste conceito no universo das empresas e no coletivo dos trabalhadores; fala-se então da “lógica das competências” para se referir as novas formas de gestão da força de trabalho, denominada de “gestão das competências’. 
Conforme STROOBANTS (1998), três são os conceitos fundadores desse movimento: o assalariado-ator, o emprego-tipo e as competência. Para a autora, o assalariado-ator, responsável e autônomo, nada mais teria do tipo tayloriano; traduz-se pelas tentativas de se investir em uma relação não mais de patrão-empregado, mas de cliente-fornecedor; o emprego-tipo, refere-se ao reagrupamento de postos de trabalho ou de famílias de ocupações e, a competência aparece como uma “moeda” que torna possível trocar no mercado interno do trabalho, a exemplo do que ocorre no externo, as necessidades definidas pela empresa e os  recursos oferecidos pelos trabalhadores. O modelo de competências possibilita e justifica as diferenças salariais, a partir das características individuais.  
Para DUGUÉ (1999), a dominação atual da lógica das competências não é somente “uma resposta técnica as evoluções dos sistemas de trabalho. O modelo de competência modifica profundamente também as formas de regulação do trabalho e do mercado de formação: ela participa do desmantelamento das instituições e das regras que sustentam a organização do trabalho no funcionamento do Estado social” (p.11) Tradução livre do texto original em francês, por  mim realizada.. A autora assinala então, como em nível da empresa e em nível societal a lógica das competências rompe com as solidariedades coletivas, enfraquece as representações sindicais, na medida em que as transações passam a ser individualizadas e a ênfase ao local, ao contingente, é  reforçada pelas novas práticas de gerenciamento dos recursos humanos.
Ainda para a autora, no que diz respeito a formação profissional, visa-se essencialmente a aquisição de atitudes e comportamentos considerados como constitutivos das competências, porém independentes dos saberes teóricos e mesmo práticos. Inverte-se a lógica que historicamente tem orientado a escolarização e a formação –  não se visa mais a aquisição do saber como um bem; é a modificação do ser que  é o alvo da formações por competências. Relembra ainda a autora, que sob a lógica das competências, a posse de saberes teóricos e formalizados já não é mais suficiente para a realização de atos de trabalho eficazes (DUGUÉ, 1999).

2. A “lógica das competências na formação dos professores
	Conforme já assinalamos anteriormente, a atual reforma da formação de professores  sustenta-se em uma nova lógica que, oriunda do campo do trabalho, tende  impor novas bases para  as práticas de formação e de atuação dos educadores no Brasil. Ao fazermos tal suposição não desconsideramos as particularidades que caracterizam ambos os campos,  supomos, contudo que  ambos não se constituem como entidades autônomas e por assim ser, são condicionados por determinações engendradas por processos sociais historicamente construídos. Dessa maneira, ambos os campos são produtos das condições materiais e subjetivas que marcam a nossa contemporaneidade. 
Com o intuito de procurar dar maior visibilidade ao que chamaremos da “lógica das competências”  - eixo orientador da reforma em curso, tomaremos como objeto de análise o Parecer MEC/CNE 09/2001. e a Resolução CNE/CP 01/2002, que institui as Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, em Cursos de Nível Superior; observamos que nossa análise se aterá a aspectos parciais do Documento – voltaremos nossa atenção somente àqueles aspectos que dão visibilidade ao que estamos denominando a “lógica das competências”.
Destacamos quatro supostos  que, sob nosso ponto de vista, constituem os pilares da reforma e, expressam ao mesmo tempo a assimilação de referências presentes nos campos da formação profissional e nas políticas de gestão dos recursos humanos, atualmente em curso nas empresas: a) o processo pedagógico de ensinar-aprender é compreendido como “acontecimento” marcado por imprevistos, o que requer do professor capacidade para gerir e responder adequadamente a estes; b) o desenvolvimento de competências profissionais é considerado fundamental para que os professores possam, juntamente com a escola, responder aos novos desafios postos à educação, pelas sociedades contemporâneas; c) a avaliação das competências é fundamental seja por seu caráter diagnóstico durante a formação, seja como vetor orientador do desenvolvimento profissional; d) a instituição de um sistema federativo de certificação de competências.
Um dos aspectos mais importantes de considerarmos é a resignificação do processo pedagógico como “acontecimento”. Segundo as Diretrizes Curriculares,

 o professor como qualquer outro profissional, lida com situações que não se repetem nem podem ser cristalizadas no tempo. Portanto precisa, permanentemente fazer ajustes entre o que planeja ou prevê e aquilo que acontece na interação com os alunos. Boa parte dos ajustes têm que ser feitos em tempo real ou em intervalos relativamente curtos, minutos e horas na maioria dos casos – dias ou semanas, na hipótese mais otimista – sob o risco de passar a  oportunidade de intervenção no processo de ensino aprendizagem. Além disso os resultados do ensino são previsíveis apenas em parte. O contexto no qual se efetuam é complexo e indeterminado, dificultando uma antecipação dos resultados do trabalho pedagógico” (p. 34).

Tal como no mundo do trabalho consolida-se também no campo da educação uma imagem do professor como o gestor do imprevisto, cuja ação imediata não resulta da reflexão mas da mobilização de conhecimentos práticos, organizados na forma de esquemas de ação (VERGNAUD,1996), que lhes possibilitará a resposta eficiente as situações problemáticas com as quais se depara. 
ZARIFIN (1999), a postular a passagem da lógica da qualificação à lógica da competência, no campo do trabalho, assevera que as novas formas que assume o trabalho na atualidade, reposicionam a atividade humana: “ela se reposiciona sobre o enfrentamento dos acontecimentos” . Mas o que entende o autor por “acontecimento”? 
Se entende aqui por acontecimento o que se produz de maneira parcialmente imprevista, surpreendente, vindo perturbar o desenrolar normal do sistema de produção, excedendo a capacidade da máquina de assegurar sua auto-regulação. Esses acontecimentos são bem conhecidos, eles fazem o cotidiano da vida de uma fábrica automatizada. São as panes, as perdas de qualidade, os materiais que faltam, as mudanças imprevistas nos programas de fabricação . (ZARIFIAN, 1999, p.37) Tradução livre do original em francês, por mim realizada

	Para o autor, fazer face a esses acontecimentos é imprescindível para o sucesso da atividade produtiva; trabalhar é então “estar na espera vigilante destes acontecimentos, experimentar de os “ver vir” e de fazer face quando eles surgem” (p.37). Tal compreensão podemos encontrar também em PERRENOUD, que em suas  várias contribuições aos debates sobre a formação de professores postula que dominar o imprevisto é uma das principais características da prática docente. Para o autor, “ensinar é agir na urgência e decidir na incerteza”, o que o leva a inscrever o imprevisto na estrutura mesma do ofício de professor, defendendo “um tipo de concepção de ensino na qual a única coisa verdadeiramente espantosa e desestabilizante seria que as coisas se passassem exatamente como o previsto” (PERRENOUD, 1999, p. 124; 2001). 
	O que há de novo nessas afirmações? Sabe-se que, se as ações humanas comportam uma dose de imprevisto, comportam também uma dose elevada de planejamento ou de regularidades e, na educação isso não é diferente. Sabe-se também que a constatação da decalagem  entre trabalho prescrito e trabalho real e a presença dos chamados “saberes da prática” ou  “conhecimentos tácitos”  não é atual; aliás, constituem-se mesmo nas características fundantes do trabalho como atividade humana. O que é novidade é a ascensão desta dimensão do trabalho pedagógico como categoria definidora da própria prática, o que não é sem implicações, posto que é a partir deste suposto, que a aquisição de competências aparece como tarefa central das práticas de formação. Outro aspecto que podemos assinalar, é que se os imprevistos e sua gestão sempre estiveram presentes na prática pedagógica, uma vez que ensinar sempre foi uma “profissão  relacional”, o que se apresenta como novidade agora é que esta “capacidade gestionária” do professor está vinculada a uma responsabilidade por resultados, normatizada por  lei. 
	O desenvolvimento de competências como a tarefa central da formação encontra-se imiscuída nesta mesma lógica do imprevisto; vários são os autores a assinalar que, os saberes que possibilitam uma boa performance na prática são de uma ordem diferente daquela a que pertencem os saberes científicos, disciplinares (PERRENOUD, 1999; SCHON, 1992); esses supostos levaram a uma valorização, nos processos de formação, dos saberes da prática em detrimento dos saberes disciplinares. Se a ação eficiente prescinde dos saberes teóricos, as formações profissionais passaram a voltar-se, então,  para o desenvolvimento das competências consideradas como  fundamentais a um desempenho eficiente.
	De acordo com as Diretrizes Curriculares, “não basta a um profissional ter conhecimentos sobre seu trabalho. É fundamental que saiba mobilizar esses conhecimentos transformando-os em ação” (p.8). A competência define-se então, pela capacidade de mobilizar esses conhecimentos: 
as competências tratam sempre de alguma forma de atuação, só existem em situação e, portanto, não podem ser aprendidas apenas no plano teórico nem no estritamente prático. A aprendizagem por competências permite a articulação entre teoria e prática e supera a tradicional dicotomia entre essas duas dimensões, definindo-se pela capacidade de mobilizar múltiplos recursos numa mesma situação, entre os quais os conhecimentos adquiridos na reflexão sobre as questões pedagógicas e aqueles construídos na vida pessoal e profissional, para responder as diferentes demandas das situações de trabalho (p.29)

Assimilando ainda aspectos observados no “modelo” de formação por competências, propõem um referencial de competências, composto por seis competências-chaves As competências-chaves são: competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática; competências referentes à compreensão do papel social da escola; competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados; competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico; competências referentes as práticas de investigação e competências referentes ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. , a partir das quais desdobram-se as capacidades, os comportamentos e as atitudes que devem ser desenvolvidas durante a formação. 
Um rápido olhar às definições de competências,  apresentadas no tópico anterior, indica-nos que as fontes conceituais que ancoram a lógica das competências no campo do trabalho parecem também inspirar nossa reforma. Observe-se que o referencial de competências não se refere a conhecimentos disciplinares, mas às performances esperadas do professor;  a lógica é a instrumentalização dos chamados “conhecimentos disciplinares” em favor da construção das competências. Nesse sentido é que podemos compreender a centralidade dos processos de aprendizagem e a ênfase aos métodos pois se as competências são adquiridas em situações práticas é preciso então, que se crie  as condições necessárias para tal. A ênfase ao “como” se ensina sobrepõe-se ao “o que se ensina”  e ao “porque se ensina”; compreende-se assim, o acento posto na “resolução de problemas”  e na “simulação de situações” como as metodologias privilegiados na práticas de formação. Note-se que ambas as metodologias são originários das ciências cognitivas.
	A formação baseada na lógica das competências pressupõe também a transferibilidade de competências – o suposto aqui é que é possível transferência de capacidades aprendidas de um domínio cognitivo para outro, desde que as situações apresentem similaridades. A “simetria invertida”  tal como é proposta nas Diretrizes Curriculares apoia-se nesse suposto. Dois problemas se colocam aqui: 1) o suposto da transferibilidade de competência não encontra consenso entre pesquisadores, e os resultados de pesquisas em psicologia cognitiva, por exemplo, não nos autorizam  conclusões; 2) os saberes da prática, dado sua natureza pragmática são refratários a objetivação e formalização na forma de conhecimentos transmissíveis, o que dificulta também processos formativos, especialmente em se tratando de formação inicial. 
	Se a lógica das competências se expressa em toda extensão do documento das Diretrizes, observamos também que tal não ocorre sem problemas. As tensões que cercaram todo o processo de reforma gerando embates entre sujeitos sociais que se posicionavam a partir de perspectivas diferentes, se expressam também no documento aqui analisado. Assim, observamos que o conceito de competências, por exemplo, ora é apresentado como “capacidade de mobilizar saberes”, ora como associado aos conhecimentos teóricos, a reflexão sobre a ação, e mesmo como possibilidade de superar a dissociação teoria-prática. Tais “desencontros” teóricos longe de representar “descuidos” dos reformadores expressam, de fato, as tentativas de conciliar as críticas dirigidas pelo movimento dos educadores ao caráter pragmático imprimido a formação dos professores, especialmente no que se refere a secundarização do conhecimento teórico. 
	Enfim, parece que a reforma educacional brasileira, em linhas gerais, parece coincidir com reformas implementadas em outros países. Como assinala STROOBANTS   (1998, p. 15) apesar da diversidade dos sistemas educacionais, as várias reformas parecem coincidir em vários aspectos: redefinição das orientações escolares não pelos saberes escolares, mas por objetivos gerais que visam competências adaptáveis, transversais e transferíveis; tradução destes objetivos em lista de performances; indicação de critérios de avaliação precisos e insistência sobre a aprendizagem ativa e autônoma, com auto-avaliação e avaliação formativa. 
	Um aspecto a ser considerado ainda, diz respeito a questão da avaliação. De acordo com as Diretrizes “ a avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que possibilita diagnosticar lacunas que precisam ser superadas, aferir os resultados alcançados considerando as competências a serem constituídas e identificar mudanças de percurso eventualmente necessária” (p. 32). Afirma ainda o documento: “ .. a avaliação destina-se à análise da aprendizagem dos futuros professores, de modo a favorecer seu percurso e regular as ações de sua formação e tem também, a finalidade de certificar sua formação profissional” (p. 33). Pelo exposto, duas funções podem ser atribuídas à avaliação: a) diagnosticar desajustes e aferir resultados; b) certificar a formação profissional. Com relação a este último aspecto, as orientações não são claras – certificar durante a formação? Nesse caso, estaríamos falando de avaliação de aprendizagem, o que já está definido em sua função diagnóstica; certificar pós- formação ? Então teríamos um conflito com relação aos diplomas. Ou a certificação seria uma condição para o diploma? Na literatura especializada certificação refere-se a formas de reconhecimento, oficializadas pelo Estado ou localmente por empresas, dos saberes, competências adquiridos em processos de formação profissional, em experiências profissionais ou pessoais; nesse caso, apresentam-se como alternativas ao diploma. De que certificação fala-se  então, nas Diretrizes Curriculares? 
	Avançando já com relação ao último aspecto de nossa argumentação – a constituição de um sistema federativo de certificação profissional – podemos nos interrogar a respeito dos objetivos que este atenderia. Tratado como parte componente da reforma, não há quaisquer esclarecimentos sobre sua função; no entanto, a indicação de sua presença estabelece definitivamente novas bases não só para as práticas de formação inicial  e continuada, mas também com relação a carreira e remuneração do magistério. A considerar as experiências empresariais e as tendências observadas de se tratar a educação como um enorme mercado, e mesmo as orientações emanadas de organismos como CEPAL e UNESCO, podemos inferir que os salários vinculados as competências podem se configurar como uma possibilidade real no horizonte do professorado. Resta ainda uma dúvida: em se constituindo um sistema nacional de certificação, a quem caberia realizar as avaliações ?
	Consideramos que este é um aspecto central nos desdobramentos e repercussões da reforma na vida profissional dos professores. Apenas assinalado nos documentos oficiais deixa, entretanto, aberta a possibilidade para flexibilizações e para a gestão individualizada de carreiras e salários, a partir de critérios até então estrangeiros ao coletivo de professores. Tal como nas empresas, tende-se também aqui se instalar uma lógica que, dentre outros aspectos, rompe com as solidariedades coletivas e interrompe as possibilidades de projetos sociais vinculados a construção de práticas educacionais efetivamente democráticas.



3. Conclusão
Nosso objetivo com este trabalho foi evidenciar as filiações entre o modelo de formação de professores implementado pelo Estado e as recentes transformações que vem ocorrendo no mundo do trabalho, em especial nas práticas de gestão de recursos humanos. Destacamos então como o conceito de competências, tratado como nuclear na reforma, não é apenas um conceito utilizado para designar práticas competentes ou críticas, argumentos estes caros ao movimento de professores. Antes, tratamos de mostrar que o conceito de competência se articula de fato em um novo “modelo” de gestão empresarial, implicando em novas formas de regulação do trabalho e de formação profissional, que em linha gerais tendem a desestabilizar ou mesmo a romper com direitos historicamente conquistados pelos trabalhadores.
	A difusão rápida da “lógica das competências” atende de fato à uma mudança nos fundamentos da capacidade produtiva das empresas: tendo que responder rapidamente as flutuações de mercado e competitividade, as empresas necessitam de instrumentos que possibilitam dispor com flexibilidade de seu coletivo de trabalhadores – a possibilidade de transferibilidade – seja entre postos de trabalho ou entre empresas – torna-se então imprescindível à manutenção das taxas de produtividade (PARLIER, 1994). O que está em jogo então, é o modelo de “engajamento no trabalho”(DUGUÉ, 1999). A gestão individualizada dos “recursos humanos” é sempre bem vinda em um período de escassez e precariedade de empregos – a responsabilização do trabalhador é sempre invocada, pois a lógica das competências permite um deslocamento do “ter”  para o “ser”; como assinala STROOBANTS (1999, p. 6) o saber perde seu estatuto de objeto para se converter em atributo do sujeito; a relação define-se em termos de “ser competente” e não de “ter um saber”. E por fim, vale assinalar que vivemos em uma época em que o culto da performance faz  emergir um modelo de conduta onde cada um torna-se empreendedor de sua tarefa, de sua vida, de seu êxito (DIETRICH, 1999, p.26). É nossa tarefa então, contrapor a essa “procura obstinada da individualização” (TANGUY, 1997, p. 206), projetos de uma educação que assuma de fato, seu caráter coletivo e emancipatório. 
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