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Introdução
Reconhece-se que a educação é um setor nevrálgico para o desenvolvimento de toda sociedade.  Fenômenos como os da mundialização e da globalização exercem atualmente uma enorme pressão sobre os sistemas educacionais, os quais são constantemente analisados, avaliados e comparados.  As críticas são numerosas e nenhum país quer ficar em posição de desvantagem.  Por conseguinte, todos procuram importar ou adaptar idéias e estratégias que parecem ter dado certo noutros lugares.  A abordagem por competências é, sem dúvida, a mais recente delas e ocupa um espaço preponderante nos discursos atuais sobre as reformas educacionais em todos os continentes.  Fenômeno na moda, manobra capitalista ou estratégia pedagógica pertinente, todos os qualificativos e os juízos mais diversos lhe são associados, de modo que vem se tornando cada vez mais difícil não somente conhecer a natureza e os fundamentos desse enfoque, mas também compreender por que há interpretações tão diferentes a seu respeito.
Este trabalho possui dois objetivos: por um lado, ilustrar essas diferentes perspectivas a respeito da abordagem por competências, analisando especialmente o uso desse discurso no Brasil e no Quebec, e, por outro dado, refletir sobre as causas da boa ou da má sorte de uma idéia tão popular.  Procederemos em três etapas.  Inicialmente, examinaremos como o conceito de "competências" é pensado no Brasil e empregado no ensino.  Em seguida, faremos a mesma coisa em relação ao Quebec.  Finalmente, procuraremos medir as distâncias que separam as percepções dos atores, esboçando hipóteses explicativas acerca da percepção tão diferente em relação a um mesmo conceito de um lugar para o outro.



PRIMEIRA PARTE: O CASO DO BRASIL
A NOÇÃO DE COMPETÊNCIA NO BRASIL
Por que "competências"?
A urgência e a necessidade de empreender reformas no ensino parece ser uma questão que vem tomando conta de diferentes países, cujos sistemas educacionais têm passado por uma reestruturação nos últimos anos. É certo que as razões são diferentes, ou pelo menos são apresentadas assim. Quando fazemos uma revisão da literatura sobre as reformas educacionais ocorridas na última década, podemos verificar a similitude das preocupações e a urgência com que os organismos governamentais responsáveis pelo ensino procedem, visando resolver o que lhes parece ser um problema de ensino.
Apresenta-se como motivo global para a reforma do ensino a necessidade de adequar a escola às mudanças que vêm se processando tanto na base material de produção, com a chamada revolução tecnológica e a conseqüente geração de uma reestruturação produtiva, quanto nos níveis social e político.
No caso brasileiro, num primeiro momento, a última reforma é traduzida por uma legislação específica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) número 9394,  aprovada em dezembro de 1996, e, num segundo momento, através dos pareceres, resoluções e portarias que surgem como forma de regulamentar a referida lei.
Essa legislação, a LDB, apresenta a necessidade de estabelecer Diretrizes Curriculares para a educação básica e superior LDB 9394/96 art. 9o, inciso IV, e art. 53o, inciso II   , no lugar do currículo mínimo antes determinado, visando com isso dar maior flexibilidade e autonomia às instituições responsáveis pelo ensino, competindo aos órgãos do Ministério da Educação, assim como ao Conselho Nacional da Educação, apenas a tarefa de "orientar" o estabelecimento do currículo.
Dentro dessa lógica, as Diretrizes Curriculares devem contemplar, na sua elaboração, a definição e o desenvolvimento de competências e habilidades, para os diferentes níveis de ensino, assim como o reconhecimento dos conhecimentos, habilidades e competências adquiridos fora do ambiente escolar, podendo essas experiências serem contabilizadas para o currículo. Edital n° 4, de dezembro de 1997, expedido pelo Ministério da Educação e Cultura.
	É a partir daí que começa a "febre" pelo modelo de competências, tanto no ensino superior  quanto no ensino médio e profissional.  O meio educacional começa a discutir a questão, sem contudo chegar a um  consenso sobre o assunto. O interessante a ressaltar é que esse modelo não foi considerado na reestruturação da educação infantil e do ensino fundamental, sendo básico para os cursos profissionais.	
A abordagem por competências, segundo os órgãos oficiais, deve ser adotada nos diferentes níveis de ensino para tornar assim a educação formal mais próxima das exigências do mercado e da sociedade. Esse conceito tem como significado a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho" (Parecer 04/1999 da CEB).
	A adoção dessa abordagem traz a marca, para os órgãos oficiais, da atualização, da modernização. Em relação a formação de professores, a justificativa para sua utilização é a de que esta formação tem se  mantido num modelo tradicional, não contemplando as características consideradas na atualidade como inerentes à atividade docente (DCN 2001, p. 4).
	Esse mesmo documento define as competências “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 profissional e pessoal, para responder às diferentes demandas das situações de trabalho” (idem, p. 29).
Pode-se dizer que o modelo de competências aparece na educação brasileira como uma senha que vai permitir a entrada no mundo contemporâneo e o alinhamento  com a tendência internacional no que se refere à educação.

A NOÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA OUTROS ATORES SOCIAIS
I -	A visão de alguns pesquisadores da academia
Para Araújo (2001,30), a competência tem sua inspiração filosófica assentada no racionalismo, no individualismo e no pragmatismo. Do primeiro, traz a marca do estabelecimento de “objetivos formativos comprometidos com a máxima eficiência dos sistemas educacionais tendo em vista o atendimento das demandas dos setores produtivos”.
Do individualismo, o que se destaca é o deslocamento do ensino centrado sobre os saberes para um ensino centrado sobre o aluno o que significa  a individualização na formação, modificando assim o papel do professor.  Finalmente, a inspiração pragmatista, apontada por Araújo, pode ser identificada através do "utilitarismo, do imediatismo, da  adaptabilidade, da busca por produzir aprendizagens úteis, aplicáveis e de ajustamento do indivíduo à realidade extremamente dinâmica e móvel”.
Assim, a partir dessas bases filosóficas, o modelo de competências é traduzido por objetivos bem definidos visando a formação de capacidades consideradas úteis, de interesse imediato, e levando a uma adaptação dos indivíduos ao contexto social.
Ramos (2001,22) afirma que os significados das competências “fundamentam-se em uma concepção natural-funcionalista de homem e subjetivo-relativista de conhecimento, que reforça o irracionalismo pós-moderno nas suas principais características”.  Para essa autora, as bases teórico-metodológicas dos sistemas de competência, ou seja, as matrizes referenciais dos métodos de investigação de competência, são a condutivista, a funcionalista e a construtivista. Isso significa dizer que, para identificar as competências que devem fazer parte de uma profissão, pode-se utilizar um dos três referenciais, cujas bases epistemológicas são evidentemente diferentes (p.81).
A  matriz condutivista estaria assentada na estrutura comportamentalista skineriana, nos objetivos de Bloom e Mager, e tem como parâmetro o desempenho efetivo, a partir de um padrão superior de resultados. Já a identificação de competências a partir da matriz funcionalista leva em consideração os resultados e a competência e é definida "como algo que uma pessoa deve fazer ou deveria estar em condições de fazer" (idem, p.92).  A utilização do construtivismo como forma de identificação de competências é visto por Ramos como uma maneira de analisar as disfunções existentes para a realização de um trabalho, e de criar uma espécie de motivação para a aprendizagem que leva a superar o "gap" entre o existente e o requerido. O construtivismo representa "uma combinação de conhecimentos, (...) experiências e comportamentos que se exercem em determinado contexto", significaria a representação do chamado trio de saberes: saber, saber-fazer e saber-ser que, quando bem combinados, dão como resultado "o ser capaz de" (idem, p.96).
Tendo como referência as  bases filosóficas assentadas no racionalismo, no individualismo e no pragmatismo, assim como as bases sociopsicológicas do funcionalismo, do condutivismo e do construtivismo, o modelo de competências tem sido o principal referencial, pode-se dizer mesmo o núcleo duro, na reforma da educação brasileira, o que nos leva a considerar a possibilidade muito forte de que a formação esteja seguindo a lógica do mercado, exigindo resultados e eficiência que sejam demonstrados a partir de tarefas bem precisas e de desempenhos traduzidos por ações específicas, mas que limitam a capacidade criativa a um rol de atividades predeterminadas.
Outras considerações a propósito do modelo de competências, também chamado de Pedagogia das Competências, são convergentes com as bases epistemológicas acima apresentadas. 
O que são as competências, que parece ser hoje um conceito obrigatório no vocabulário da formação? Por que elas têm despertado tantas manifestações contraditórias, que vão da reificação à mais forte crítica enquanto subordinação da escola ao mercado?
Alguns conceitos podem nos ajudar nessa reflexão.
O Dicionário da Educação Profissional traz o verbete competência, informando que a noção aparece para fazer um contraponto com a noção de qualificação profissional, sob o argumento de que esta ter-se-ia tornado incapaz de dar conta da nova realidade, caracterizada pelo trabalho flexível. Ainda esclarece que essa noção foi inspirada no modelo japonês de organização da produção, sendo um balizador, orientador para uma nova forma de gestão, controle e organização do trabalho (cf. Dicionário 2000, p. 56).
As empresas utilizam, em geral, o modelo de competências, entendendo como tal o saber fazer, calcado em experiências, visando uma maior produtividade, logo, um maior lucro.
O dicionário Aurélio diz que competências são  "qualidades de quem é capaz de apreciar e resolver certos assuntos". Para alguns autores (Hirata, Market, Machado, Kuenzer) o modelo de competências é transposto da empresa para a escola, de modo direto, tornando a função da escola extremamente prática e limitada. 
Para Hirata a competência é uma noção oriunda do discurso empresarial nos últimos dez anos e retomada em seguida por economistas e sociólogos na França (1994, p.128).Dessa forma, fazendo essa transposição, o modelo de competências procura vincular a educação básica ao mundo do trabalho, o que aliás é visto como extremamente positivo pelos órgãos oficiais, numa espécie de subordinação ao mercado, que visa uma adaptação às exigências internacionais.



II -	A visão de alguns pesquisadores dos Movimentos Sociais e dos Sindicatos
As diferentes visões sobre a abordagem por competências que serão analisadas a seguir foram apresentadas quando das Audiências Públicas realizadas pelo Conselho Nacional de Educação para discutir as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores em nível superior, documento elaborado pelo Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação.
	O Sindicato Nacional de Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES SN) se pronunciou a respeito das competências enquanto eixo central das Diretrizes Curriculares, afirmando que esse modelo formará  “técnicos”, por meio de uma concepção utilitarista e pragmática sustentada no retorno ao paradigma tecnicista dos anos 70, desta feita sob o nome de competências, enfatizando o fazer prático, devendo a formação estar voltada apenas àquilo que tem uma utilidade imediatada.

A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) aborda a questão dizendo que as Diretrizes Curriculares indicam um “novo” paradigma curricular, cujo foco está na abordagem das competências, que lembram o paradigma tecnicista dos anos 70, travestidos agora de uma nova taxonomia que ressalta o fazer prático artesanal, o saber fazer, deslocando o eixo do ensino para a aprendizagem, indo de encontro  à formação fundamentada na produção do conhecimento teórico.
	O Fórum de Diretores de Faculdades/Centro de Educação (FORUMDIR) se pronunciou sobre o assunto dizendo que a concepção de competência adotada no documento sobre a formação de professores enfatiza o que fazer como determinante no processo de  formação, dando ao trabalho do professor um caráter artesanal, deslocando o eixo do ensino para a aprendizagem, numa abordagem que leva em conta a experiência, contrariando a idéia de formação fundamentada na produção de conhecimento teórico.
	A Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPED) traduz o seu pensamento em relação à formação de professores tendo como eixo nucleador o conceito de competências, destacando o caráter eminentemente prático emprestado ao modelo de formação, o qual enfatiza o fazer na prática pedagógica, restringindo assim esta  a um saber prático que vai se consolidando na situação de ensino e na vivência de problemas cotidianos. O documento apresentado pela ANPED acrescenta ainda que “o preparo do professor centra-se no desenvolvimento de competências para o exercício técnico-profissional, consistindo, pois, em uma formação prática, simplista e prescritiva, baseada no saber fazer para o aprendizado do que vai ensinar”. 
	Há um absoluto consenso entre essas entidades no que concerne à categoria competência, colocada no documento como o eixo nucleador da formação de professor  em nível superior. Esse acordo é traduzido pelo caráter prático e utilitarista que esse modelo pode dar à formação.

III -   Algumas reflexões a mais
A noção de competência entra na discussão da academia  a partir dos anos 1990, e tem recebido novos significados de acordo com os interesses dos segmentos sociais que a adotam, como forma de atender  às exigências demandadas. Na realidade o ensino por competências parece responder à globalização em curso, à nova ordem econômica mundial, visando criar uma certa hegemonia ideológica, facilitando, através do ensino, a chamada revolução conservadora. Em verdade, trata-se mais de um instrumento para realizar a  regulação social (Popkewitz, 1997, p. 21).
	A formação de professores a partir do modelo de competências tem, da parte dos órgãos do governo como o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação, uma leitura diferente de outras apresentadas neste trabalho, dando a essa categoria a força e o poder de modificar por completo a formação, desconsiderando outros fatores intervenientes no processo de ensino-aprendizagem, como no caso da formação de professores,  a experiência acumulada através do Curso de Pedagogia e das Faculdades de Educação,  e a própria relação social existente, sem contar que o desempenho profissional implica, além da formação inicial, a formação continuada, o plano de  cargos e salário e as condições materiais de trabalho.
		O 	que se discute em relação ao modelo de competências é o caráter quase miraculoso que lhe está sendo imputado, sem considerar outros fenômenos que entram e influem na educação. O fato de esse modelo advir de uma filosofia racionalista-pragmatista, de uma abordagem funcionalista-condutivista pode levar o indivíduo a ter na educação uma simples adaptação às exigências econômicas, desconsiderando assim o homem/mulher enquanto seres sociais, seres de relação.
	Além disso, nos Documentos elaborados pelo MEC/CNE, o modelo de competências tem sua ênfase acentuada numa lista de desempenhos, isto é, no saber fazer, o que pode tornar a educação a partir dessa abordagem meramente técnica, instrumental e aplicada, e isso pode ser muito  reducionista.

SEGUNDA PARTE: O CASO DO QUEBEC
Em decorrência das inúmeras manifestações de insatisfação do público em relação ao sistema escolar quebequense, importantes mudanças foram empreendidas no fim dos anos 90.  Entre elas, foi introduzida a abordagem por competências, a fim de preparar os professores para os novos desafios que terão de enfrentar durante as próximas décadas. 
Nas páginas seguintes, serão apresentados os fundamentos dessa abordagem e as diferentes percepções a ela associadas.

I -	Os fundamentos da abordagem por competências
No Quebec, os programas de ensino nos cursos primário e secundário passaram por várias reformas.  Em primeiro lugar, do período dos chamados "programas-catálogos" (1905-1962), que enumeravam de maneira exaustiva os conteúdos a serem dados numa perspectiva tradicional de transmissão dos saberes, passou-se aos "programas-quadros" (1968-1979), bastante gerais, centrados na criança, numa perspectiva baseada na psicologia rogeriana. No início dos anos 80 surgiram "novos programas" extremamente detalhados e contendo uma multiplicidade de objetivos que acabam de ser substituídos pelos programas por competências (2000), cuja criação foi preparada através da publicação de numerosos estudos e relatórios.  De fato, em 1997, os trabalhos dos Estados-Gerais sobre a Educação, os pareceres do Conselho Superior da Educação e os relatórios de vários Grupos de Trabalho sobre a Reforma do Ensino, em atividade desde 1991, culminaram com a elaboração de uma série de recomendações sobre as novas missões da escola e sobre um novo perfil do professor. A partir de então, são atribuídas à escola três missões fundamentais: a missão de instruir, a missão de socializar e a missão de qualificar.  A missão de instruir é ressaltada com grande vigor e vê-se claramente nos documentos oficiais o desejo de dar menos importância ao desenvolvimento afetivo do aluno do que ao seu sucesso escolar. Quanto à missão de socialização, ela assume uma importância ainda maior ao considerarmos que o Quebec contemporâneo é uma sociedade plural com uma população cada vez mais heterogênea no tocante a religião, língua materna, raça, cultura, etc.  A terceira missão é nova e norteou a reforma, pois qualificar é tornar os alunos aptos a empreender e realizar com êxito um percurso escolar ou a se integrarem à sociedade através do domínio de competências profissionais.  Assim, uma atenção maior será dada à orientação dos alunos, reabilitando-se a formação profissional enquanto via normal de escolarização (Ministério da Educação do Quebec, 1997, p. 9).
No contexto quebequense, assim como em muitos outros, aliás, as reformas são geralmente precedidas de violentas críticas contra o sistema que elas pretendem substituir.  Ocorreu o mesmo no caso da última reforma, a qual acaba de ser iniciada.  De fato, de forma geral, as críticas feitas aos programas do primário e do secundário referiam-se à suposta má qualidade da formação, à má orientação e à falta de acompanhamento dos alunos, à evasão dos alunos do secundário, à ausência de educação intercultural, ao  pouco contato com as famílias, à inércia em relação às desigualdades sociais, à discriminação, às reprovações e aos inúmeros e persistentes casos de evasão escolar (Estados-Gerais sobre a Qualidade da Educação, 1996).  A reforma também está ligada às perpétuas mudanças sociais, econômicas e tecnológicas por que passa a sociedade quebequense, mudanças essas que exigem a readaptação dos programas de formação para o primário e o secundário.
Por outro lado, vários documentos também colocaram em evidência as fraquezas ou lacunas da formação universitária para o ensino e dos anos de inserção profissional no Quebec.  Entre outras coisas, menciona-se uma formação mal adaptada ao pessoal docente, a falta de rigor nos critérios de seleção dos candidatos, a falta de equilíbrio entre os diferentes componentes da formação, especialmente entre a psicopedagogia e a formação nas diversas disciplinas, assim como entre as disciplinas teóricas e a formação prática (os estágios) considerada mal-dirigida e mal-estruturada.  Apontava-se também a ausência de uma definição clara das competências esperadas do futuro professor, quando do seu ingresso na profissão, e a ausência de avaliação, no que se refere ao domínio da língua escrita e falada, dos candidatos aos cursos de formação para o magistério (Ministério da Educação do Quebec, 1992, p. 3).
No início dos anos 90, foram implantados, nas universidades, novos perfis visando à admissão e à formação dos jovens que optavam pelo magistério.  Também foram realizados gestos concretos em relação ao aperfeiçoamento da formação docente: melhor partilha e melhor articulação no tocante às responsabilidades entre as instâncias envolvidas, uma verdadeira parceria entre os meios escolares e universitários, integração das etapas de formação num processo de desenvolvimento profissional, criação de processos de reconhecimento dos programas de formação para o magistério e avaliações periódicas (Ministério da Educação do Quebec, 1992, p. 4).
Considerando as numerosas mudanças por ela propostas, e especialmente a abordagem por competências, a nova reforma dos currículos do ensino primário e secundário exigia uma renovação no que se refere à formação inicial e à formação contínua do pessoal docente.  Isso provocou a elaboração de novas orientações (profissionalização e enfoque cultural do ensino) relativas à formação para o magistério e a definição das novas competências profissionais esperadas ao cabo da formação inicial.  A abordagem por competências também foi incorporada à formação para o magistério a fim de possibilitar o alcance do objetivo de profissionalização do corpo docente.
 
II -	As diferentes percepções em relação à abordagem por competências
Para Dolz e Ollagnier (1999, p. 9-10), a introdução da noção de competência nos programas e currículos escolares ocasiona várias mudanças em relação aos antigos programas escolares.  De fato, passa-se de uma aprendizagem centrada nas matérias, aprendizagem cuja ênfase é colocada nos saberes e na transmissão, para uma pedagogia baseada nas competências em ação, competências essas que o aluno deverá ser capaz de mobilizar a fim de resolver problemas.  Que relações podem existir entre essas duas concepções da aprendizagem?  Uma coisa é certa, dar ênfase às novas experiências e formas de trabalho "em situação", como exige a pedagogia centrada nas competências, sem fornecer os saberes formais correspondentes, pode levar ao fracasso.  E de maneira inversa, como afirmam Dolz e Ollagnier (1999, p. 10), a lógica da competência “possui o mérito de lembrar que a assimilação dos saberes formalizados não é suficiente para pressupor ações eficazes”.
A introdução da noção de competência nos programas e currículos teve repercussões na formação profissional dos professores.  Ela nos coloca, mais do que nunca, diante de uma dimensão dinâmica das aprendizagens e dos dispositivos que dão, ao formador e à pessoa em formação, a possibilidade de evoluir.
o Quebec, assim como em outros países que introduziram a abordagem por competências no setor educacional, as pesquisas apresentam vários tipos de discurso (às vezes contra, às vezes a favor) sobre as competências. 
Em primeiro lugar, temos aquilo que Angenot (1982, citado em Dolz e Ollagnier, 1999, p. 14) chama de "discursos doxológicos" (discurso social), "ou seja, discursos oriundos de opiniões atuais ou novas que expressam e propagam as tendências oponentes e as ideologias que se afrontam.  Essa perspectiva  não objetiva fornecer uma legitimidade científica às noções empregadas, mas compreender melhor seu uso e esclarecer as implicações sociais".  É o que Boutin e Julien (2000) indicam em sua obra, sublinhando os limites da abordagem por competências, calcada no desempenho, que o Ministério da Educação adotou como um dos fundamentos teóricos essenciais da sua nova reforma.  Na opinião deles, trata-se de um modelo redutor que, por um lado, limita o ensino à mobilização de competências no aluno em situações complexas e, por outro lado, reduz o papel do professor ao de um acompanhador.
Em segundo lugar, temos os discursos do saber (discursos dos peritos) que se opõem aos discursos doxológicos: trata-se da reação dos especialistas quebequenses em avaliação.  Como exemplo, podemos citar Scallon, especialista em avaliação da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade Laval, o qual afirma que, no ensino, não existem tarefas profissionais descritas como as existentes na área de administração, tarefas essas que apontam para um referencial. De acordo com ele, seria preciso determinar e elaborar essas tarefas antes de falar de competências no ensino. 
Em terceiro lugar, temos os especialistas em didática das disciplinas (da matemática e do francês no Quebec), que lançam mão do modelo de transposição de Chevallard (1991, p. 39) para analisar, nos textos pedagógicos (programas e planos de estudo), o uso da noção de competência e a relação com as definições científicas que servem de referência.  A transposição didática é o trabalho de transformação adaptativa que torna um conteúdo de saber, designado como saber a ser ensinado, apto a fazer parte dos objetos de ensino, conforme o esquema seguinte: => objeto de saber (conteúdo) => objeto a ser ensinado => objeto de ensino (tratamento didático).  Essa perspectiva objetiva uma vigilância intelectual em relação às noções empregadas e uma análise epistemológica das transformações sofridas por essas noções quando elas entram no sistema educacional e se tornam objetos de ensino.
Um quarto discurso consiste em tentar mostrar a necessidade de operacionalizar a noção de competência no campo das ciências da educação.  Determinados trabalhos propõem um panorama sistemático dos fenômenos educacionais estudados, especificando as relações entre os conceitos selecionados: a noção de competência é testada em relação a outras noções (saber, desempenho, transferência, etc.) e usada para especificar uma ou várias relações dentro do modelo teórico de construção.  Richard e Bissonnette (2001) estabeleceram diferentes níveis de integração de uma aprendizagem na memória: vai-se das habilidades (nível mais simples) às competências (nível mais complexo), passando-se pelas capacidades, pela automatização e generalização e pela gestão reflexiva. 
 Vários autores julgam que a abordagem por competências comporta conceitos complexos e muitas vezes paradoxais que deixam os pais dos alunos e os professores um tanto quanto perdidos.  Por outro lado, para outros pesquisadores, a ausência de uma definição formal da competência não deveria impedir sua adoção no campo da educação, pois ela é vista numa perspectiva argumentativa que consiste em explicitar r a importância heurística e pragmática dessa noção.  Para esse último grupo, a lógica das competências é considerada criativa do ponto de vista da pesquisa, pois se opõe a uma centração exclusiva nos saberes, sendo muito mais susceptível de conduzir a novas integrações reflexivas que permitam ultrapassar os quadros teóricos iniciais.  É o que ocorre com a implantação da nova reforma dos programas de formação de professores no Quebec. (Governo do Quebec, 2001). 
 Para os autores  dessa reforma, a noção de competência tem um papel funcional: o de "dar a possibilidade de propor, afrontar e tentar resolver questões essenciais da educação.  Essa noção faz referência, assim, tanto a um campo de problemas quanto a um campo conceitual.  Ela transforma o pesquisador num um homem de ação, envolvido nas prática por ele analisadas e tentando compreendê-las em toda a sua complexidade a fim de intervir para melhorá-las.  Nesse caso, o que parece ser dominante é o objetivo prático com uma dimensão axiológica (Dolz e Ollagnier, 1999, p. 15).
Finalmente, outro grupo de pesquisadores propõe a realização de estudos empíricos, qualitativos, de casos, oriundos de outras pesquisas mais amplas ou a partir da seleção de dados colhidos em situações de formação, ensino e\ou avaliação.  O procedimento empregado, nesse caso, são os estudos de campo caracterizados por uma tentativa de articulação das ações de formação, ensino e avaliação com as condições contextuais e institucionais de realização.  De acordo com Dolz e Ollagnier (1999, p. 16), “os procedimentos que se coadunam com a lógica das competências se caracterizam por uma crítica ao reducionismo positivista aplicado às atividades humanas e pela análise, "durante a situação", das propriedades das tarefas ou atividades coletivas a serem aprendidas, bem como pela análise das necessidades dos aprendizes no domínio prático dessas atividades”.
Embora a abordagem por competências seja nova no campo do ensino, já atrai a atenção de muitos pesquisadores provenientes de diferentes áreas da educação.  Por conseguinte, as pesquisas nessa área se multiplicam com o tempo, apresentando assim pontos de vista variados, às vezes contraditórios, às vezes complementares.  As percepções que daí emanam, pouco importa quais sejam, não parecem ser essencialmente negativas em relação à abordagem por competências, mas sugerem a necessidade de maiores nuanças.

Terceira parte: tentativa de interpretação das semelhanças e diferenças
A abordagem por competências não parece gozar da mesma notoriedade no Brasil e no Quebec.  Ao passo que no Brasil ela parece ser largamente criticada pelos professores universitários e associações profissionais, no Quebec ela penetra pouco a pouco em todas os níveis de ensino (do primário à universidade), embora haja aqui e lá algumas posições discordantes.
Por que isso ocorre?  É difícil apontar com exatidão as razões específicas dessa discrepância, mas podemos pelo menos tentar esboçar algumas hipóteses explicativas.  Embora muitas dessas razões estejam relacionadas com as diferenças fundamentais existentes entre as nossas duas sociedades, diferenças essas históricas, políticas, econômicas e sociais, vamos deter-nos principalmente nas diferenças ligadas ao campo específico da educação.
A educação é sempre um dos primeiros setores a ser modificado quando se proclama uma revolução.  O Brasil conheceu na década de 1970 um modelo de Pedagogia por Objetivos, com uma taxonomia que descrevia e limitava as ações, havendo uma grande preocupação com os resultados, desconsiderando-se o processo. Esse modelo estava vinculado a um projeto de sociedade representado pelo golpe militar em vigor à época, ao qual interessava que à educação estivesse voltada para uma  formação tecnicista e pragmatista. Hoje temos novamente dois projetos diferentes em disputa, um projeto que segue as orientações dos organismos internacionais e procura adapatar a educação às exigências do mercado e outro que tem por objetivo colocar à educação a serviço da formação de cidadãos para a construção de uma sociedade democrática e popular. O modelo de competências, como está posto nos documentos oficiais do Ministério da Educação, restringe-se ao « saber fazer » ao aprendizado de técnicas, a preparação de « práticos » , contribuindo efetivamente para a concretização do projeto de sociedade cuja lógica é o mercado e a formação do consumidor. 
Mas sobretudo o modelo de competências que está explicitado nos documentos oficiais, sobretudo nos que dão base teórica aos mesmos, produzidos pelo Ministério da Educação, está alinhado em formar o trabalhador exigido pelo paradigma tecnológico  e pelo capital internacional.
Divergindo dessa ótica estão os movimentos sociais e sindicatos que apontam para um outro modelo de sociedade, no qual o homem/mulher tem um papel central, enquanto sujeitos históricos, precisando que o ensino seja democrático e que a educação seja pública.
O Quebec também teve a sua revolução nos anos 60.  Foi a chamada "Revolução Tranqüila".  Tratava-se de uma revolução democrática que marcava o início de uma série de reformas as quais se haviam tornado necessárias, pois a Igreja Católica e um governo corrompido haviam retardado o seu desenvolvimento e mantido a população num". « grande obscurantismo »  O sentimento geral da época era o de que era preciso modernizar a educação, favorecer a aprendizagem das ciências (e não das humanidades clássicas: belas-letras, latim e grego), torná-la acessível a todos e manter a sua qualidade uniforme em todo o território.  Era um momento propício à experimentação pedagógica e foi com entusiasmo que os professores descobriram os discursos de Piaget, de Carl Rogers e da Pedagogia Ativa.  Essa efervescência deu lugar a muitos abusos e foi com a expectativa de um rigor maior que a reforma dos programas do início dos anos 80, baseada em grande parte na pedagogia por objetivos, foi saudada pela população.  Enquanto no Brasil a reforma por objetivos foi implantada pelo regime militar, no Quebec a sua implantação se deveu ao partido independentista recém-chegado ao poder, partido esse que gozava de um apoio considerável da população.  Portanto, a mesma abordagem pedagógica, a abordagem por objetivos, recebeu, no Quebec, uma conotação muito diferente da que recebeu no Brasil.
O Brasil e o Quebec ainda estão hoje em pleno processo de reforma.  A abordagem por objetivos está no banco dos réus.  Agora é a vez de a abordagem por competências ser favorecida pelos governantes.  Assistimos à emergência de duas reações opostas: uma forte oposição no Brasil e um sentimento geralmente positivo no Quebec.  No Brasil, a abordagem por competências é associada, embora de uma forma diferente, ao retorno da abordagem por objetivos.  Como ela emana do Governo, é como se a reação visceral contra os generais, na época da ditadura, se repetisse agora.  No Quebec, a reação não é a mesma.  É preciso especificar que, lá, a reforma foi precedida por uma vasta consulta popular (Os Estados-Gerais sobre a Educação) entre 1995 e 1996. Após vinte anos de abordagem por objetivos, onde a especificação excessiva das tarefas fazia com que se perdesse de vista o objetivo global, após inúmeras críticas a respeito da ineficácia do sistema educacional, a abordagem por competências foi vista como uma maneira de tornar a ação pedagógica mais global e mais significativa para os alunos.  Mais do que isso, ela é apresentada como uma possível solução para a evasão escolar, permitindo que os alunos sejam  mantidos muito mais tempo na escola e dando-lhes a possibilidade de obter um diploma que os qualificará para o mercado do trabalho.
Nossas percepções estão ligadas, em grande parte, ao nosso estado de espírito, mas também às condições sociais e culturais de nosso meio.  Se os professores e intelectuais brasileiros recusam atualmente a abordagem por competências,  é sem dúvida, em parte, porque este modelo se assemelha ao tecnicismo da década de 1970, mas sobretudo porque o mesmo, nos documentos oficiais se restringe a uma lista de « saber-fazer », deixando em segundo plano o conhecimento teórico necessário e imprecindível para uma leitura mais ampla da realidade social. 
 Se esse discurso é acolhido de forma positiva no Quebec, é porque as pessoas não querem mais reviver os abusos da abordagem por objetivos.  Os sentimentos de rejeição ou de adesão não são nem verdadeiros nem falsos: eles existem, simplesmente.  Tanto num caso como no outro, são vividos profundamente.  Tanto num caso como no outro, podem fazer-nos soçobrar na ideologia e perder de vista a necessidade de realizar pesquisas empíricas e rigorosas sobre os limites e as condições que possibilitam essa abordagem pedagógica.
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