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As mudanças ocorridas no mundo do trabalho, assim como a nova organização do trabalho, influenciaram, sobremaneira, a disseminação de variadas noções de competências propícias para cada período histórico. Tanto no âmbito empresarial como nos demais segmentos da sociedade o termo competência sempre esteve atrelado às necessidades de acomodação e acumulação do capital nas sociedades capitalistas. Com isso, os saberes necessários aos trabalhadores foram sempre aqueles voltados para a praticidade no desenvolvimento de suas atividades de forma a garantir mais produtividade. Para Stroobants (1997: p.135), esta organização do trabalho pode ser entendida também como uma forma de codificar os conhecimentos, separando o saber e o fazer. 
Neste período complexo de globalização quando o desemprego se alastra atingindo milhares de cidadãos espalhados por todo o planeta, o tema saberes e competências deixa de ser objeto de estudo apenas dos sociólogos passando, imprescindivelmente, a ser fonte de estudos também de economistas, antropólogos, educadores e outros pesquisadores. Porém, há de se considerar que a motivação para estudar tal tema tem variado de acordo com o interesse de cada área. 
Os antropólogos, os ergônomos e os formadores que estudam há muito tempo os aspectos cognitivos da tarefa dedicam-lhes um interesse renovado. Por sua vez, os economistas do trabalho realçaram a oportunidade de explorar os recursos da mão-de-obra em períodos de crise. Por outro lado, os sociólogos, que, além da empresa, estudam as tensões do mercado, não se inserem nessa corrente de abordagens [STROOBANTS, 1997: p. 136 e 137].
Para os educadores, o termo competência tem sido objeto de estudo principalmente porque, na atualidade, acentuam-se as mudanças que vão exigir do profissional da educação novas competências para ensinar. Tais exigências são a condição básica de enfrentamento da “crescente heterogeneidade dos efetivos escolares e a evolução dos programas” (PERRENOUD, 2000: p. 14). Precisamos compreender de que forma esta nova exigência, tão propagada, de aquisição de novas competências para ensinar, tem se materializado nas políticas de formação de professores, na redefinição dos conteúdos de ensino  e nas políticas educacionais de modo mais amplo.
Antes, porém, seria oportuno descrever, mesmo que de forma sucinta, quais noções de competência se fazem presentes na atualidade, partindo do pressuposto de que as novas capacidades que o indivíduo deve ter para se inserir no mercado de trabalho estão pautadas na idéia de um mundo cuja a internacionalização do capital define o que concebemos hoje por globalização da economia. Economia esta que leva à mudanças no mundo do trabalho, nos processos de produção, de organização e de formação profissional.
Mudanças significativas são observadas no setor empresarial. A acumulação não mais se apóia em um pilar organizacional como no taylorismo e muito menos no pilar tecnológico do fordismo. O novo padrão de acumulação flexível, Sobre  o novo padrão de acumulação flexível, ver: HOBSBAWM (1995) e HARVEY (1994). hoje, sustenta-se a partir de uma nova forma de gestão do processo produtivo e em um novo padrão tecnológico onde se prioriza a eficiência e a eficácia das organizações o que tem provocado uma acirrada competitividade na produção. Esta competitividade combinada com a globalização da economia leva também à necessidade de novos formatos organizacionais, cujas alterações são
[...] perceptíveis pela absorção de novos formatos organizacionais. Tais alterações são perceptíveis pela absorção da microeletrônica, em larga escala, desde as relações da indústria com os bancos e com o sistema financeiro até as infra-estruturas e serviços públicos, nível de qualificação da mão-de-obra, qualidade do sistema de pesquisa, dentre outros. A tecnologia tornou-se fator fundamental num contexto em que a competitividade e a produtividade se tornam dogmas absolutos e sinônimo de luta pela sobrevivência no mundo dos negócios [CATANI et alli, 2000: p. 2].
Talvez seja por isso que a ótica empresarial têm sido a de dar ênfase à qualificação de recursos humanos, valorizando cada vez mais a qualidade dos conhecimentos produzidos nos diferentes campos do conhecimento. A partir disto podemos supor a razão do envolvimento empresariado ter se tornado cada vez mais presente nas discussões que envolvem o tema educacional nos últimos anos.
Na obra de Rodrigues (1998), podemos compreender que no Brasil, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) esteve, desde sua fundação, em 1938, envolvida nas questões educacionais, procurando desta forma garantir seus interesses, principalmente no que se referia à formação do trabalhador. Tal interesse tem sido demonstrado na elaboração de projetos pedagógicos que visam, antes de qualquer coisa, conformar o trabalhador às bases materiais, tecnológicas e organizacionais da produção. O entendimento da educação como não meramente ornamental se intensificou na década de 1960 com a Teoria do Capital Humano, passando esta a fazer parte importante do desenvolvimento econômico. 
Este mesmo movimento e participação das empresas nas questões educacionais apoiados pelo Estado, podem ser percebidos também na França, quando em 1986 foi criado o Alto Comitê Educação-Economia (HCEE), cujo papel é intermediar o mundo escolar e o empresarial, intervindo diretamente em todos os grandes debates educativos, dando informações, opiniões e sugerindo mudanças. Desta forma, buscam familiarizar-se e organizarem-se melhor no campo educacional ainda pouco conhecido (TANGUY, 1997: p. 28 e 29). Esta postura empresarial tem conquistado professores, pais e alunos, já que consideram que a parceria empresa-escola pode contribuir para a construção de um princípio ativo na escola. O próprio Ministério da Educação Nacional da França (MEN) tem buscado, segundo Tanguy (1997), a contribuição das empresas a fim de que as mesmas apresentem sugestões para a orientação do currículo escolar na França. Esta participação tem sido possível graças ao trabalho desenvolvido pelo HCEE. A autora, inclusive, destaca o exemplo de uma empresa que sugere a substituição do ensino das ciências naturais pelas ciências artificiais alegando que:
 [...] não é chegado o momento de fazer pesquisas epistemológicas sobre a técnica ou, se assim preferirmos, sobre as ciências artificiais, de maneira a extrair seus conceitos, buscar similitudes entre as disciplinas, fazer economia nas aprendizagens, favorecer a adaptabilidade dos estudantes e, acrescentaríamos, ter instrumentos para a formação dos mestres... pois os empregadores procuram competências para já e reservas de iniciativas e de criatividade para amanhã [PARIS, 1990 apud TANGUY, 1997: p. 29]. 
Tais iniciativas decorrem principalmente pelas transformações que vêm se processando na área do conhecimento, tendo a microeletrônica apresentado, na atualidade, resultados como a robótica, “máquinas inteligentes” que vão revolucionar as formas de organização do trabalho e da qualificação do trabalhador. As capacidades de desenvolvimento de atividades dos indivíduos muito se distanciam daquelas propostas valorizadas anteriormente, já que estas tinham como principal articulador a parcelização e a especialização como formas de intensificação do trabalho na produção seriada (MACHADO, 1994: p. 174). Na atualidade, principalmente na ótica empresarial, espera-se que o novo perfil profissional, seja aquela pautado na idéia de competências. Estas, por sua vez, surgem a partir do pressuposto de polivalência e flexibilidade imposto pelo novo modelo capitalista. Este novo paradigma não se materializa apenas nas empresas, porque todas as transformações vão para além dela, atingindo outros segmentos da sociedade e, principalmente as instituições formativas e educativas, as escolas e as universidades. Por isso,
[...] o desenvolvimento dessa polivalência e flexibilidade profissional (profissional multicompetente) incluiria a identificação de habilidades cognitivas e de competências sociais requeridas no exercício das diferentes profissões, bem como nos diferentes ramos de atividade. Inclui também o repensar dos perfis profissionais e dos programas de formação, qualificação e requalificação de diferentes instituições formadoras, tais como escolas, universidades, sindicatos, empresas e ONGs [CATANI et alli, 2000: p. 07].
Para que esta nova forma de reestruturação capitalista tenha êxito, é necessário que o sistema educacional esteja a ela atrelado de forma a garantir a formação de mão-de-obra qualificada que venha a atender as novas expectativas e especificidades do mercado. Por isso, a década de 1980 e mais efetivamente a década de 1990, tornou-se o marco de modificações na área educacional em todos os países, em busca da concretização do ajustamento necessário aos novos paradigmas para a garantia de maior acúmulo do capital. 
As políticas internacionais de educação foram revistas de forma a assegurar maior adequação da educação às novas formas vigentes do capitalismo. Os órgãos internacionais, responsáveis por esta reformulação O Banco Mundial tem sido a maior fonte de assessoria em matéria de política educacional, tornando-se nos últimos anos uma significativa agência de assistência técnica, principalmente para os países em desenvolvimento. Contudo, o mesmo não age de forma aleatória, pois tem contado com a participação (indiretamente?) de apoio da UNESCO, UNICEF, PNUD como podemos observar na Conferência Mundial sobre Educação para Todos realizada em Jomtien, Tailândia, em março de 1990. Para o maior aprofundamento do significado desta conferência para as diretrizes educacionais ler TORRES e CORULLÓN (2000) foram incisivos ao determinarem políticas de ajustamento da educação para todos os países, principalmente para os terceiros mundistas. Estas mudanças podem ser observadas em todos os níveis desde o ensino superior até a educação básica. No Brasil, o marco destas transformações pode ser observado, principalmente, a partir da implementação da Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Há de se considerar contudo, que para a melhor adaptabilidade destas políticas à realidade, tais determinações estão sendo reajustadas, fundamentalmente, por portarias ministeriais e decretos regulamentares pós LDB.
Alguns autores Sobre a redefinição da política educacional brasileira, ver: FRIGOTTO (1985); GENTILE (1995); NEVES (1995 e 1997); CATANI  et alli, 2000; SOUZA (1998) entre outros. salientam que a reforma educacional no Brasil tem se consubstanciado em diferentes ações políticas, onde a discussão curricular tem sido colocada como o “carro chefe”. Na educação básica são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que tem determinado o modelo curricular a ser seguido. No ensino médio prevalece o ideário da flexibilidade curricular e da sintonia com a vida e com a empregabilidade. Tal ideário tem estado presente também nas reformas do ensino superior que “têm a flexibilidade e a avaliação como eixos articuladores da reconfiguração deste nível de ensino” (CURY apud CATANI et alli, 2000: p. 8). Sob esta reforma, cabe apontar que o Ministério da Educação (MEC), com suas políticas de reformulação da educação em todos os níveis, vem objetivando adaptar os currículos aos novos modelos que definem os novos perfis profissionais.
No caso dos cursos que formam os profissionais da educação, grande tem sido as modificações ocorridas no âmbito nacional e internacional a fim de ajustar este profissional às novas exigências de qualificação necessária a adequação aos novos padrões econômicos e as exigências provindas das modificações no mundo do trabalho. Como nos demais segmentos da educação, o que se destaca são as novas propostas curriculares para ajustamento/reajustamento dos cursos que formam estes profissionais. Esta preocupação com a redefinição dos currículos dos cursos que formam os profissionais da educação, fazem parte do “pacote” de reajustes que vêm permeando a educação mais substancialmente nas últimas décadas. 
Esta reforma curricular dos cursos de formação de professores em nível superior, ou seja, do curso de pedagogia, insere-se em uma proposta mais ampla de reformulação curricular dos cursos de graduação iniciada pela Secretaria de Ensino Superior do MEC (SESu) através do edital nº 04 de dezembro de 1997 que, segundo CATANI (2000), tinha solicitado a participação das IES na elaboração das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação enviando suas propostas as quais serviram mais tarde de base para a realização do trabalho das Comissões Especialistas de Ensino de cada área. As mudanças curriculares adotadas para os cursos de graduação foram orientadas pelos seguintes princípios: a) flexibilidade na organização curricular; b) dinamicidade do currículo; c) adaptação às demandas do mercado de trabalho; d) integração entre graduação e pós-graduação; e) ênfase na formação geral; f) definição e desenvolvimento de competências e habilidades gerais. Resumidamente, podemos dizer que o princípio que direciona esta nova forma de organização dos cursos de graduação é o de tornar flexível a estrutura dos mesmos. 
Com estes parâmetros, o curso de graduação passa a ser entendido como o espaço apenas de formação inicial, ficando à cargo do recém-formado a responsabilidade de acompanhamento das inovações que o possibilite atualizar-se frente às rápidas mudanças processadas no mundo moderno. Com este ideário, fica implícita a idéia de formação de um profissional mais dinâmico, adaptável às mudanças e apto a aprender a aprender. Diante disto, concordamos com a idéia de que:
Todo esse ideário da flexibilização curricular, assimilado pelos documentos das  instâncias executivas responsáveis pela formulação de políticas para a graduação no país, parece decorrer da compreensão de que estão ocorrendo mudanças no mundo do trabalho e, conseqüentemente, nos perfis profissionais, o que ocasiona a necessidade de ajustes curriculares nos diferentes cursos de formação profissional. Tais dinâmicas certamente “naturalizam” o espaço universitário como campo de formação profissional em detrimento de processos mais amplos reduzindo, sobretudo, o papel das universidades [CATANI et alli, 2000: p. 11].
  Isso nos indica que a atual definição do papel da universidade hoje parece reduzir-se a idéia de que a mesma seja um espaço que se identifica apenas com o ensino e com a formação de profissionais para o mercado de trabalho. Passa-nos a impressão de que se pretende que o ensino da graduação seja considerado mais relevante do que a pesquisa, provocando desta forma a separação entre ensino e pesquisa. Daí, procede-se a criação de cinco tipos de universidades Para melhor compreensão de como se deu a organicidade deste processo ver o Decreto 2603, de 19/08/97 que classificou as instituições de ensino superior em: I- universidades; II- centros universitários; III- faculdades integradas; IV- faculdades; V- institutos superiores ou escolas isoladas. que vai impulsionar ainda mais as desigualdades do sistema de ensino superior no país, levando os mais pobres a freqüentarem as universidades de terceira ou quinta categoria, que acaba servindo como conformação da classe trabalhadora enquanto os mais ricos freqüentarão as universidades de ponta, preparando-se para assumirem postos de destaque na sociedade.
No caso dos cursos que formam os professores, podemos identificar um retorno à prática de preparação dos mesmos em cursos aligeirados e de baixo custo, cujo o principal objetivo é o de oferecimento de um diploma de ensino superior onde a formação está pautada na técnica, ou seja, um curso profissionalizante. Tal medida expressa-se nos novos espaços de formação destes profissionais que não prioriza a universidade como o locus privilegiado para esta formação. A LDB, em seu Art. 62 afirma que a formação de docentes para a educação básica deverá ser feita em cursos de nível superior, contudo, não coloca a universidade como a principal formadora, mas abre espaços para os Institutos Superiores de Educação (ISEs), Para Silva (1998: p. 101) os Institutos Superiores de Educação representam um retrocesso já que se coloca contra toda a expectativa do movimento nacional dos educadores – ANFOPE – de formar os profissionais da educação em nível superior. Se considerarmos a hierarquia dos mesmos em relação ao Decreto 2603, citado anteriormente, podemos concluir que os mesmos não estarão preocupados com o desenvolvimento da pesquisa e nem com um ensino de qualidade. Outro agravante, é que estes institutos poderão oferecer o Curso Normal Superior que não passarão de cursos pós-médio. que têm contribuído nos últimos anos, para o avanço da iniciativa privada que vêm cada vez mais se proliferando com o oferecimento de cursos de qualidade duvidosa. 
As mudanças ocorridas no mundo do trabalho há muito vêm levando o empresariado a pensar nas competências necessárias para o trabalhador de um novo tipo. No campo educacional, estas competências são tomadas como o fio condutor na formação também dos profissionais da educação. Atualmente, não mais se destaca a necessidade de desenvolvimento de competências políticas de um professor mas sim, de competências necessárias para o trabalho em grupo, a criatividade, a autonomia, a disciplina, etc. Para isso, o mesmo deve ser preparado para criar em seus alunos, desde a mais tenra idade, o que dele deve ser esperado para a ocupação, mais tarde, no mercado de trabalho. É claro que nem todos estes alunos terão a oportunidade de trabalho. Contudo, tal iniciativa vai contribuindo para a conformação da classe trabalhadora à medida que reforça também o discurso de que cabe a cada indivíduo o sucesso pessoal. 
Em busca da compreensão da atual crise do capitalismo poderíamos tentar justificar por que a noção de competência está sendo tão discutida no meio educacional na contemporaneidade. Uma explicação  pode ser a seguinte:
Como o mundo do trabalho apropriou-se da noção de competência, a escola estaria seguindo seus passos, sob o pretexto de modernizar-se e de inserir-se na corrente dos valores da economia de mercado, como gestão dos recursos humanos, busca da qualidade total, valorização da excelência, exigência de uma maior mobilidade dos trabalhadores e da organização do trabalho [PERRENOUD, 1999: p. 12].
Estas mudanças no mundo do trabalho levam à mudanças também de paradigmas daquilo que entendemos que deve conter a educação. Por isso, em muitos países, a relação conhecimento-competência está no centro das reformas curriculares onde podemos destacar os cursos de formação de professores, os quais têm buscado a criação de novas formas e expectativas para o novo direcionamento desta formação. No Brasil, a formação dos professores orienta-se por estes novos referenciais manifestados principalmente no Parecer 009/2001 Este parecer do CNE (Conselho Nacional de Educação) aprovado em 08/05/2001, vai apontar as Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Tal documento foi elaborado por uma Comissão Bicameral compostas pelos conselheiros: Edla Soares, Guiomar Namo de Mello, Nélio Bizzo, Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira, Éfrem de Aguiar, Eunice Ribeiro Durham, José Carlos de Almeida e Silke Weber.   que aponta o novo encaminhamento que deve ser dado aos cursos que formam estes profissionais, destacando sobremaneira as novas competências que deve ter este profissional. 
As novas competências necessárias ao professor deve servir de suporte para cultivar nos alunos, desde o ensino fundamental, um novo comportamento exigido pelas mudanças ocorridas principalmente a partir dos anos de 1970, que exigem do indivíduo a tomada de uma nova postura. Postura esta que deve facilitar seu acompanhamento na evolução do mundo onde as fronteiras são cada vez mais extintas e o avanço da tecnologia requer, segundo Perrenoud (1999), novos estilos de vida levando em conta a flexibilidade e a criatividade imprescindíveis, segundo o capital, a qualquer ser humano. 
Dentro desta ótica, desde a promulgação da LDB em 1996, o governo federal vêm tomando uma série de medidas no âmbito educacional visando principalmente controlar e direcionar o sistema educacional brasileiro a fim de ajustá-lo às exigências dos agentes financiadores internacionais, principalmente do Banco Mundial que, munido de um discurso de “melhoria da qualidade da educação”, vem, na verdade, reforçando tendências que há muito predominam no sistema escolar, sustentado por uma ideologia que contribui mais para produzir ineficiência, má qualidade e desigualdade do que a melhoria do sistema educacional público nos segmentos sociais menos favorecidos (TORRES & CORULLÓN, 2000: p.127). Estas medidas têm sido implementadas com a justificativa de resolver os problemas educacionais presentes na sociedade brasileira. 
Dentro deste “pacote” que visa, segundo a ideologia dominante, a melhoria do sistema educacional brasileiro, destacaremos as Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica em nível superior proposta pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) em maio de 2001, como uma tentativa de conformar as bases do Sistema Nacional de Ensino à concepção de competência do aparelho de Estado. Com isso, fica evidente a intenção do MEC em intervir diretamente no projeto pedagógico de formação de professores que tem sido, segundo ele, um dos principais responsáveis pelo elevado índice de má qualidade da educação no Brasil. Todas essas transformações são identificadas por Macedo (2000: p. 12) como uma reforma pedagógica centrada em dois elementos fundamentais: a reformulação curricular e a avaliação de resultados, associada a certificação. 
Podemos perceber que o controle curricular implementado pelo MEC tem se dado por uma série de intervenções elaboradas de forma autoritária que impedem a participação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino. Percebemos o peso destas intervenções principalmente quando o MEC elabora uma série de diretrizes que visam normalizar e orientar os diferentes níveis de ensino, o que tem provocado a adequação e padronização dos fazeres e práticas docentes no interior das escolas.
Essa intervenção direta nos currículos vem se materializando de forma mais efetiva  com o apoio de outras estratégias que a ela se somam com o objetivo de direcionar e impor novas formas de condução da política educacional brasileira. Surge então, o programa de avaliação do livro didático, a elaboração de material didático, destacando os investimentos que facilitam o ensino à distância como produção de vídeos, o que vai levar à intervenção direta no trabalho dos professores. Assim, pode-se dizer que:
Entre essas estratégias, a avaliação tem sido utilizada com a finalidade precípua de certificação dos cursos, seja no ensino fundamental através do SAEB, seja no ensino superior com o Exame Nacional de Cursos. O cumprimento das diretrizes curriculares passa a ser então objeto de verificação e essa verificação condiciona a atuação do estado no sistema educacional, uma atuação balizada não pela intervenção no sentido de construção de uma escola de qualidade, mas pela certificação dos estabelecimentos que permitiria aos “consumidores” com maiores possibilidades de escolha a aquisição de um bem melhor [MACEDO, 2000: p. 13].
Com isso, “a associação entre Estado e cidadão é substituída pela lógica que gere as relações entre prestador de serviços e consumidor e a estratificação das opções é garantida e informada pelo próprio Estado” [Ibiden, p. 13]. 
Atualmente, a noção de competência tem permeado as várias iniciativas políticas da área educacional proposta pelo MEC. Por isso, destacamos que, neste mesmo sentido, a noção de competência passa a ser imprescindível ao ajustamento também dos professores a esta nova forma interventora e diretiva do MEC em estabelecer novos rumos para a educação nacional. Segundo o Parecer nº 009/2001 do CNE, essas mudanças são indispensáveis à formação de profissionais qualificados que atendam às exigências provindas da internacionalização da economia. Este órgão parece atribuir grande responsabilidade aos professores no que diz respeito a má qualidade do ensino no Brasil, responsabilizando-os por isso da mesma forma que destaca seu despreparo para o ensino, salientando que sua formação tem se pautado em um formato tradicional. Aponta ainda (MEC/CNE, 2001: p. 4), que os novos tempos exigem novas características para os professores da quais se destacam: 
1.	orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos;
2.	comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos;
3.	assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos;
4.	incentivar atividades de enriquecimento cultural;
5.	desenvolver práticas investigativas;
6.	elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares;
7.	utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio;
8.	desenvolver hábitos de colaboração e trabalho de equipe.
Todas essas necessidades presentes nas diretrizes de formação do professor parece contribuir para o ideário neoliberal de que os hábitos necessários à formação dos educandos devem ser construídos desde a educação básica, que passa a ser responsável pela qualificação para o trabalho na nova forma de acumulação do capital. Daí se origina todo o empenho em reformular o currículo dos cursos de formação dos professores, buscando novos espaços de formação tendo o paradigma das competências como referência principal para a organização/reorganização técnica destes cursos afirmando-se, desta forma, as novas “tarefas” dos professores. 
No documento analisado, a noção de competência atribuída ao professor se refere,
Não só [ao] domínio dos conhecimentos específicos em torno dos quais deverá agir, mas, também, compreensão das questões envolvidas em seu trabalho, sua identificação e resolução, autonomia para tomar decisões, responsabilidade pelas opções feitas. Requer ainda, que o professor saiba avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em que atua e que saiba, também, interagir cooperativamente com a comunidade profissional a que pertence e com a sociedade [MEC/CNE, 2001: p. 28].
Algumas contradições podem ser observadas na leitura deste parágrafo. No que diz respeito ao “domínio dos conhecimentos específicos” podemos afirmar que os mesmos se apresentam como limitados e sem espaço para a intervenção criativa dos professores já que na atualidade, os conteúdos a serem trabalhados são determinados a priori pelos PCN que trazem consigo a padronização em âmbito nacional o que impede, de certa forma, a liberdade na “tomada de decisões” que fere diretamente a autonomia dos professores em relação a seleção dos conteúdos a serem trabalhados. Saber “avaliar criticamente sua ação” torna-se mais um chavão presente nas diretrizes curriculares, uma vez que a avaliação que realmente é considerada e que vale de fato é aquela realizada através do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), para falar apenas do ensino fundamental e médio. A “interação com a sociedade” não é vista como forma de participação efetiva de pais, membros da comunidade, etc., na discussão dos conteúdos a serem trabalhados na escola ou até mesmo no direcionamento dos recursos financeiros, mas como forma de organizar parcerias com a comunidade a fim de que a mesma ofereça serviços de manutenção do espaço físico da escola, o que tem sido amplamente divulgado pela mídia com sua campanha Amigos da Escola, para citar apenas um exemplo. Assim, na perspectiva do CNE, 
a construção de competências para se efetivar, deve se refletir nos objetos da formação, na eleição de seus conteúdos, na organização institucional, na abordagem metodológica, na criação de diferentes tempos e espaços de vivência para os professores em formação, em especial na própria sala de aula e no processo de avaliação [MEC/CNE, 2001: p. 28 e 29].
Neste sentido, espera-se romper com a dicotomia entre teoria/prática, buscando a sistematização teórica sempre articulada com o fazer e todo o fazer articulado com a reflexão. Chama-nos a atenção o fato de este princípio definido por competências estar diretamente articulado com o ensino voltado para os conteúdos a serem trabalhados com os educandos. Conteúdos estes, que como já citamos acima, não abrem espaços para serem trabalhados fora da realidade dos PCN.
Um dos princípios orientadores para a formação de professores sob o paradigma das competências está relacionado diretamente aos conteúdos dos cursos formadores destes profissionais que, no seu conjunto, “precisa conter os conteúdos necessários ao desenvolvimento de competências exigidas para o exercício profissional” (MEC/CNE, 2001: p. 32). Para os elaboradores deste documento, é na aprendizagem dos conteúdos (pré determinados) que se dá a construção e o desenvolvimento das competências necessárias a quem vai ensinar. Porém, esta noção de competência defendida pelo Parecer 009/2001, não leva o professor a desenvolver tarefas que facilitem o aprendizado do aluno no sentido de que os mesmos se tornem críticos e autônomos. Podemos dizer então que estas noções de competências são tratadas como forma de capacitar o professor apenas para a execução de tarefas. Afinal, como nos lembra MACEDO:
A questão que fundamentalmente se apresenta é a de buscar distinguir em que esse movimento se diferencia da teoria tradicional de currículo, centrada nas noções de tarefa e objetivos. Argumento que a noção de competência mantém o caráter comportamental e a estrita associação entre escolarização e o mundo produtivo que formaram a base da teorização clássica de currículo, diferenciando-se dos modelos funcionalistas clássicos por serem estabelecidas numa perspectiva individual [MACEDO, 2000: p. 14].
Com este comentário podemos destacar que esta forma de definição dos conteúdos dos cursos de formação do professor sendo pensado sob a forma de definição de competências a partir apenas do savoir-faire de determinada tarefa faz com que a formação passe a ser direcionada pelas necessidades do mundo do trabalho, buscando soluções eficientistas e imediatistas para a formação. Desta forma, o professor estará apto a formar nos indivíduos hábitos necessários à nova organização social que tem na competição seu elemento privilegiado frente às novas exigências do mercado de trabalho.
A formação de professores pensada a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em Nível Superior não ameaça o sistema capitalista. Ao contrário disso, reforça a idéia de uma educação fragmentada e pensada a partir de conteúdos fragmentados, objetivando apenas a profissionalização. Aparece subvertida a relação escola, aluno e o saber. A preocupação maior se volta a uma formação fragmentada com sentido polivalente e não omnilateral. “Ao invés de se questionar a veracidade do saber, a nova questão aponta para a sua utilidade, o que, num contexto dominado pela mercantilização, significa perguntar se tal saber é passível de ser comercializada” (MACEDO, 2000: p. 18).
No bojo das transformações ocorridas no mundo do trabalho e na sociedade brasileira, percebemos que os saberes necessários aos professores vêm assumindo de forma mais evidente o seu caráter de mercadoria, na medida em que a política neoliberal implementada pelo Governo Federal tem buscado ajustar este profissional às demandas atuais do mercado de trabalho. Entretanto, é inegável que existe uma forte resistência na sociedade civil organizada, especialmente por parte da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), que tem se esforçado para propor uma alternativa a este projeto, pautadas na idéia de que não basta ao professor construir apenas o domínio de competências técnicas que, embora sejam necessárias e imprescindíveis, não garantem a formação de um profissional crítico, questionador e capaz de dialogar com os mais variados segmentos da sociedade política e civil. 
Uma proposição alternativa ao projeto neoliberal para a formação docente deve, na atual conjuntura, buscar um tipo de formação onde as competências necessárias caminhem na direção do ideal de formação de intelectuais orgânicos para uma sociedade classista, com crescente aumento do desemprego e precarização do trabalho. Tais intelectuais devem ser formados para preocuparem-se não apenas em incutir nos alunos – em sua maioria filhos de trabalhadores – saberes fragmentados e desarticulados da vida cotidiana de cada um, mas em construir um conhecimento que possibilite a compreensão da sociedade atual e suas contradições, que seja capaz de perceber as necessidades e possibilidades de mudanças para a construção de uma nova ordem social mais justa e igualitária. De acordo com esta perspectiva, os cursos de formação de professores devem se voltar para a formação de um intelectual de novo tipo, adequado ao desenvolvimento das formas reais da vida contemporânea, capacitado técnica e politicamente para decodificar os avanços verificados no mundo do trabalho e na sociabilidade no atual patamar de desenvolvimento do capital. Talvez nas palavras de Gramsci esta perspectiva seja melhor evidenciada quando afirma que:
O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloqüência, motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas num imiscuir-se ativamente na vida prática, como construtor, organizador, “persuasor permanente”, já que não apenas orador puro – e superior, todavia, ao espírito matemático abstrato; da técnica-trabalho, eleva-se à técnica-ciência e à concepção humanista histórica, sem a qual se permanece “especialista” e não se chega a “dirigente” [GRAMSCI, 1991: p. 8].
Isso significa que este profissional deve estar sendo formado para compreender o seu papel social e político dentro das novas bases materiais de produção que vão interferir diretamente nos fazeres e ações presentes nos espaços escolares. Tomar o professor como um intelectual significa também que a ele compete
[...] buscar nas demais áreas do conhecimento as necessárias ferramentas para construir categorias de análise que lhe permita apreender e compreender as diferentes concepções e práticas pedagógicas, strictu sensu, que se desenvolvem nas relações sociais e produtivas de cada época; transformar o conhecimento social e historicamente produzido em saber escolar, selecionando e organizando conteúdos a serem trabalhados através de formas metodológicas adequadas; construir formas de organização e gestão dos sistemas de ensino nos vários níveis e modalidades; e, finalmente, no fazer deste processo de produção do conhecimento, sempre coletivo, participar como um dos atores da organização de projetos educativos, escolares e não-escolares, que expressem o desejo coletivo da sociedade [KUENZER, 1998: p 106].
É evidente que a materialidade deste novo papel do professor na sociedade demanda um rompimento com a forma desarticulada da formação presente entre os diferentes cursos que formam este profissional no Brasil: escolas normais, licenciatura de pedagogia e as licenciaturas específicas (FREITAS, 1992: p.15) e, mais ainda, resistir às propostas de criação dos centros específicos de formação do professor, fortalecendo a idéia de formulação de uma base comum nacional para a formação dos profissionais da educação que tem se constituído em um “instrumento de luta e resistência contra a degradação da profissão do magistério, permitindo a organização e reivindicação de políticas de profissionalização que garantam a igualdade de condições de formação” (FREITAS, 2000: p. 31). 
O magistério, portanto, é uma profissão complexa que requer dos professores competências nos planos bio-psico-social-político-pedagógico-cultural. Por isso entendemos que a universidade é o locus privilegiado para a formação destes profissionais. Somente em um ambiente onde seja possível articular ensino, pesquisa e extensão, combinando excelência acadêmica com compromisso político, haverá a possibilidade de formação de um profissional que entenda as contradições da sociedade dividida em classes e a possibilidade de surgimento de ações concretas para a sua superação.
PRODUCTIVE RESTRUCTURING AND POLICIES CONCERNING THE FORMATION OF NEW COMPETENCES FOR THE TEACHING WORK
ABSTRACT:
The article discusses teaching formation in Brazil in the face of recent transformations that happened in the world. It indicates the occurrence of substantial changes in the policy of teaching formation that was implemented by the Brazilian government since the mid-90’s. It understands that this group of changes aims the redefinition of the teaching work to adequate it to the present demands in the formation of a new kind of worker/citizen. It mainly stresses the political action on the formation of new teaching competence, aiming the generation of a new school culture, founded on the ideals of flexibility and adequacy to new demands of the working world. 
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