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Este artigo deriva de estudos que temos desenvolvido acerca das prováveis implicações sociais, sobre as esferas do trabalho e da educação, dos implementos identificados por diversos autores como neoliberalizantes, implementados no Brasil a partir da década de 1990, sobretudo durante os mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Nesse sentido, entendemos que a educação tem se apresentado como aspecto fundamental nas determinações ideológicas Pelo fato de ideologia tratar-se de noção extremamente ampla e diversa, nos limitaremos adotar os indicativos propostos por Eagleaton (1997, p. 194-195) que propõe a mesma, antes, como “uma questão de ‘discurso’ que de ‘linguagem’” e que “o conceito de ideologia tem como objetivo revelar algo da relação entre uma enunciação e suas condições materiais de possibilidades, quando estas condições de possibilidades são vistas à luz de certas lutas de poder centrais para a reprodução (ou, para algumas teorias, a contestação) de toda uma forma de vida social”. Cabe à ciência e à filosofia investigar, sustentar ou refutar as relações entre “enunciados” e “condições concretas” às quais corresponderiam.  do capitalismo contemporâneo, passando a ser intensamente exaltada como lugar por excelência de formação de individualidades em estreita conformidade com as condições que os atuais processos produtivos supostamente exigiriam, ou seja, de indivíduos mais flexíveis do ponto de vista cognitivo e de suas habilidades particulares para o mundo do trabalho e relações de mercado. Como signo desta adequação a tais postulados, instaurou-se e difundiu-se como nunca o preceito da competência como princípio pedagógico de todo e qualquer processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, ao mesmo tempo em que se reduzem os propósitos pedagógicos ao pragmático universo do aprender a conhecer para saber-fazer, numa perspectiva essencialmente individual-adaptativa, temos, como objetivo culminante, um vago e abstrato “saber-ser” (veja-se Delors, 2003, p. 89-101), mediante os desígnios  próprios de uma sociedade de mercado francamente competitiva. 
Defendemos aqui que as novas determinações do movimento capitalista de fins do século XX, lançadas sobre a educação sob o imperativo categórico de uma insuspeita pedagogia das competências, em verdade dissimulam o que corresponderia, de fato, a um processo de precarização e desqualificação cada vez mais acentuadas da maioria dos indivíduos da classe trabalhadora. Estes fenômenos estariam estreitamente vinculados à maximização da acumulação do capital, seja pela substituição do trabalho vivo por trabalho morto (no sentido adotado por K. Marx em “Maquinaria e Grande Indústria” - 1988, p. 19), seja pela intensificação da atividade do trabalho pelo quesito da multifuncionalidade (sob o eufemismo da flexibilização) atribuída aos trabalhadores ainda necessários, mas sempre com vistas à máxima supressão de postos de trabalho. Assim, por meio do discurso que enfatiza a competência e a suposta necessidade de qualificação diferenciada para que os trabalhadores logrem manter-se “inseridos” na esfera produtiva e assalariada,  deparamos com a legitimação da própria desqualificação e precarização da classe trabalhadora, em termos de sua desvalorização de mercado, bem como sua fragilização política, organizativa e cultural de classe — o que concorre para que a própria classe trabalhadora não mais se aperceba como tal (Beaud & Pialoux, 1999, p. 417-422). 
Mediante tais considerações gerais, pretendemos, através deste artigo, revisitar a década do advento do “reformismo do Estado brasileiro”, centrando nossa atenção, nos elementos discursivos do então presidente Fernando Henrique Cardoso em relação à esfera do trabalho e da educação, com vistas não só a evidenciar a identificação de seu governo com o projeto ideológico denominado neoliberal (identificação reiteradamente negada pelo governo em questão) como também, e principalmente, apontar elementos discursivos daquele presidente que prenunciaram a instauração da noção de competência laboral que viria a orientar a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96.  
1. O conceito de qualificação e a noção de competência: contextos históricos  de produção 
Foi na década de 1980 e, sobretudo, a partir de sua segunda metade, que uma série de mudanças tendenciais na esfera produtiva das nações de capitalismo avançado deflagram um processo de “desespecialização” profissional. Segundo Ramos Baseamo-nos essencialmente na obra de Marise Ramos, Pedagogia das competências, tendo em vista a relevante discussão epistemológica apresentada pela autora., estas mudanças teriam tido, por principais características: o fenômeno da flexibilização e reestruturação das ocupações; a integração de setores da produção; o advento da multifuncionalidade e polivalência dos trabalhadores; a valorização dos saberes “tácitos” dos trabalhadores, não ligados ao trabalho prescrito ou ao conhecimento formal (cf. Ramos, 2001, p. 37-38). Em termos sociais, surge o questionamento acerca da adequação e suficiência do conceito de qualificação como estruturante das relações de produção e dos códigos de acesso e permanência no mercado de trabalho (cf. Ramos, 2001, p. 38).  Em termos epistemológicos, o período indica uma forte centralização conceitual nos aspectos subjetivos dos trabalhadores. E uma vez que os mesmos se vêem diante de uma organização da atividade do trabalho supostamente “mais integrada e flexível”, motivam-se pela também suposta possibilidade de poderem resgatar suas autonomias e de se reapropriarem dos saberes relacionados ao processo de trabalho. Entretanto, Antunes avalia que, longe de significar uma oportunidade de reintegração de saberes pelos trabalhadores em relação ao processo de trabalho “total”, a chamada flexibilização (que teria no toyotismo o seu protótipo) não tardou a revelar seu real significado:
 O estranhamento próprio do toyotismo é aquele dado pelo ‘envolvimento cooptado’, que possibilita ao capital apropriar-se do saber e do fazer do trabalhador. Este, na lógica da integração toyotista, deve pensar e agir para o capital, para a produtividade, sob a aparência da eliminação efetiva do fosso existente entre elaboração e execução no processo de trabalho. Aparência, porque a concepção efetiva dos produtos, a decisão do que e de como produzir, não pertence aos trabalhadores. O resultado do processo de trabalho corporificado no produto permanece alheio e estranho ao produtor, preservando, sob todos os aspectos, o fetichismo da mercadoria. (Antunes, 1998, p. 42).
Ainda no que se refere às noções de qualificação e competência, Ramos faz notar que qualificação é um conceito originário da sociologia, eminentemente relacionado à organização das relações formais de trabalho e às práticas educativas que subsidiavam e legitimavam o estatuto do trabalho qualificado. Por sua vez, a noção de competência, originária das ciências cognitivas, surge com uma “marca fortemente psicológica para interrogar e ordenar as práticas sociais” (Ramos, 2001, p. 39).
Enquanto a tendência mais imediata nos debates foi a de se considerar a  noção de competência como uma atualização do conceito de qualificação, outras posições propunham o surgimento da noção de competência como uma atualização ou “rejuvenescimento” da teoria do capital humano. Ramos, entretanto, defende que na verdade teria havido um deslocamento conceitual entre estas noções, já que a noção de competência não substitui ou supera o conceito de qualificação, mas sim, o negaria e afirmaria, simultaneamente (Ramos, 2001, p. 40-41). Para a autora, esta seria a razão para se discordar da tese de ser a competência uma atualização do conceito de qualificação, uma vez que, se assim fosse, não se justificaria a emergência do novo signo. Por outro lado, porque o conceito de qualificação já viria sendo atualizado em conformidade com as mudanças nos processos produtivos, este conceito, como relação social, seria ainda atual (Ramos, 2001, p. 41). A autora também não reconhece a competência como uma metamorfose do primeiro conceito, defendendo que, se assim também o fosse, teríamos a competência como um novo signo, mas não com outro significado. E conclui que:
...a noção de competência não somente se apresenta como um novo signo, como também possui significados diferentes ao do conceito de qualificação. Portanto, tanto na perspectiva teórico-filosófica quanto sócio-empírica, a forma como explicitamos o fenômeno, ajudados pelas palavras, é definindo-o como um deslocamento conceitual da qualificação à competência. (Ramos, 2001, p. 41).
Ramos entende o conceito de qualificação como próprio à consolidação da sociedade industrial e ao surgimento do Estado de Bem-Estar. Este conceito teria, então, assumido o papel regulador das relações sociais e de formação para o trabalho, outrora desempenhado pelas corporações. Entrementes, em termos epistêmicos o conceito de competência reflete uma mudança radical em relação ao conceito de qualificação, ao desincumbir-se de aspectos eminentemente sociais como determinantes do estatuto dos postos de trabalho, enfatizando a esfera subjetiva e particular dos indivíduos num contexto profundamente depreciativo quanto a teses que se lancem à defesa da segurança de emprego. 
2. Neoliberalismo e o discurso da competência no Brasil: Fernando Henrique Cardoso e as palavras
Em parte talvez por uma origem etimológica e temporal incerta e arbitrária, uma característica bastante peculiar das políticas e ações designadas pelo neologismo de neoliberais, especialmente no caso brasileiro, tenha sido a reiterada negação, por parte de seus implementadores, de qualquer identificação para com o mesmo. Assim, por exemplo, em entrevista à revista Veja, Fernando Henrique Cardoso   então já ex-presidente , uma vez mais afirmava:
O que chamavam de neoliberalismo nunca existiu. O mercado nunca definiu as regras de funcionamento da sociedade durante meus oito anos na Presidência. Os gastos sociais nunca foram tão altos quanto no meu governo. Como proporção do PIB, os gastos sociais passaram de 11% a 14%. O que nós fizemos foi justamente o contrário do proposto pelo que se costumou chamar de neoliberalismo. O que fizemos foi recompor o Estado, que tentamos fazer mais ágil e mais apto a responder aos desafios do mundo atual. (Cardoso, 2003, p. 11)
Segundo Gómez (2003, p. 43-45), um elemento de retórica muito comum aos neoliberais quando os chamados “ajustes” e “reformas” favoráveis ao mercado passaram a evidenciar suas limitações ou fracassos, seria o de que, se tais políticas falharam, isto se deve ao fato de não terem sido total ou adequadamente implementadas. Assim, nunca há excesso de tais medidas, mas pelo contrário, falta das mesmas. Evidentemente, a identificação, em maior ou menor grau, das políticas implementadas pelo governo FHC com os princípios neoliberais pode ser caracterizada pela aproximação de seu governo com elementos amplamente aceitos como próprios àquele ideário, como por exemplo: a identificação tácita do preceito da desigualdade individual com o preceito da desigualdade social, numa perspectiva individualista e que valoriza o espírito empreendedor, de competitividade, habilidades e aptidões particulares como única e legítima via de relacionamentos e “sucessos” no plano social — e que, ademais, encontram no princípio do respeito às singularidades ou diferenças individuais, sua salvaguarda ético-moral; a identificação e travestimento do princípio clássico de cidadania, enquanto conjunto de direitos e deveres democráticos, pelo estatuto e condição de consumidor ou cliente, segundo seu poder individual de compra de bens e serviços, aquisição de informações e de defesa jurídica de seus direitos; o favorecimento da desregulamentação dos mercados e o incremento de processos de privatização do aparato estatal, justificados pela necessidade de diminuição da presença do Estado na economia, visando-se, assim, limitar sua atuação a de mediador e provedor das necessidades sociais; a prevalência do monetarismo como princípio econômico-financeiro, que privilegia a esfera fiscal e de fluxos de capitais, em detrimento da produção industrial local; a aceitação incondicional da transnacionalização dos mercados produtivos e de capitais, denominada globalização, aceita e difundida como sinônimo da ampliação inexorável do mercado; a outorga das atividades sociais e assistenciais a organizações não-governamentais e o estímulo ao espírito assistencialista e voluntarista da chamada sociedade civil, dentre outros aspectos (ver, p. ex., Lesbaupin, 1999, p. 7-13; Malagutti, Carcanholo & Carcanholo, 2002, p. 15-35/59-76; Pochmann, 2001, p.  7-10; Gómez, 2003, p. 7-24; Castro, 1999, p.10-17). 
Contudo, a convergência ideológica em relação ao ideário hegemônico torna-se mais patente nos inúmeros discursos e ações do governo Fernando Henrique, evidenciando uma aceitação clara dos pressupostos já mencionados. Assim, FHC parece explicitar essa convergência, por exemplo, em seu discurso no ato de assinatura das concessões da malha ferroviária à iniciativa privada, em 28/08/1996. Há uma tendência constante em suas manifestações a diminuir a importância da política partidária, o que posteriormente tornar-se-ia uma verdadeira marca de seu governo, ou seja, a tentativa de anular todos discursos oposicionistas sustentando serem os mesmos arcaicos, empecilhos ideológicos à “reforma e modernização” do país:
É um novo Brasil, um Brasil confiante nele próprio, confiante na iniciativa privada, que sabe que nada disso poderá ser feito sem muita clareza, sem que o Congresso esteja atento aos procedimentos, sem que haja entrosamento de governadores com o Governo Federal, independentemente de partidos. (Cardoso, 2002, p. 192).
Esse posicionamento político-ideológico e a implantação de um pensamento homogêneo no país, apenas fez repercutir, entre nós, o que se passava de forma avassaladora com o pensamento hegemônico do capital mundial, sob o signo da chamada globalização:
...nós todos sabemos que estamos enfrentando uma transformação muito profunda no sistema produtivo, em nível mundial, na distribuição dos recursos globais, na concentração do saber em certas áreas. E esse processo todo, que, para simplificar, se costuma chamar de globalização, não implica que os países não definam as suas políticas. Pelo contrário: ele requer que exista uma atitude mais sensível e mais determinada por parte dos países, para que possam, efetivamente, entrar num processo que é de ampla competição, competição científica, competição tecnológica e competição econômica (discurso na instalação do Conselho Nac. de Ciência e Tecnologia, Brasília, 17/08/1996 – in: Cardoso, 2002, p. 158).
O tom de admoestação do ex-presidente aos seus antagonistas e críticos estaria sempre calcado na tese da modernização como exigência indiscutível a todos os países que pretendessem sobreviver no contexto produtivo mundial. “Modernização ou exclusão” tornou-se, dessa forma, um imperativo desconcertante para uma oposição partidária ainda atordoada pelos efeitos da derrocada das experiências do chamado “socialismo real” e a ampla silenciação ou conversão de setores historicamente identificados como “trabalhistas” ao pensamento único ultraliberal. Fernando Henrique, neste sentido, já revelava uma convicta consonância com os rumos do capitalismo e a necessidade de nos adaptarmos à “nova realidade” mundial:  
Quem não perceber que o mundo mudou e que, nesse novo mundo, as nações que não se organizarem para ter uma atitude bastante ativa ficarão excluídas, se equivoca. Ninguém quer a exclusão, nem a nossa e nem, se possível, de nenhum outro povo. Mas nós temos que cuidar do nosso. E, para cuidar do nosso, temos que nos organizar. Isso implica uma profunda reorganização do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, das empresas brasileiras, da universidade brasileira e do modo pelo qual nos preparamos para essa nova etapa – eu diria até com certa força de expressão – da Humanidade. (discurso na instalação do Conselho Nac. de Ciência e Tecnologia, Brasília, 17/08/1996. Cardoso, 2002, p. 158 – itálicos nossos).
Quanto aos ingredientes da reforma modernizadora do Estado para a retomada do desenvolvimento do país e uma suposta inversão da marginalização e exclusão sociais, Fernando Henrique já lançava mão, à época, de elementos amplamente difundidos na década de 1990, dentre eles, a apologia do conhecimento como “novo fundamento” do desenvolvimento sócio-econômico e condição para a amenização da precarização e conflitos sociais, já crescentes em sua administração à época:
Isso pode permitir — se definirmos uma estratégia inteligente de desenvolvimento, baseado em conhecimento — a transição para uma sociedade mais homogênea, uma sociedade moderna, uma sociedade aberta à competição, sem que os segmentos que hoje estão marginalizados sofram com o aumento da sua marginalização, através da incorporação do contingente de ex-integrados que passem à exclusão. Nós não podemos conviver com a exclusão, nós temos que aumentar a integração, e essa integração não se fará num só segmento nem de uma só maneira, nem através de uma só abordagem, do ponto de vista do modelo mesmo de desenvolvimento, do ponto de vista tecnológico. (discurso na instalação do Conselho Nac. de Ciência e Tecnologia, Brasília, 17/08/1996. in: Cardoso, 2002, p. 161-162).
O papel da iniciativa privada, para além das concessões e privatizações do aparato estatal, também para atividades de pesquisa necessárias à ampliação do referido conhecimento — notadamente, em termos técnico-científicos — justifica-se pela escassez de recursos do Estado para este fim, bem como pelo já anunciado problema do “déficit fiscal”, justificativa não só para o retraimento da participação do Estado em ciência e tecnologia (o que se verificaria no literal abandono governamental às instituições públicas federais e estaduais, historicamente os principais centros de pesquisa e difusão de conhecimento no país), como também as chamadas “políticas de ajustes fiscais”, exigidas pelos organismos financeiros internacionais: 
Há um grande esforço do Governo no sentido de ampliar os escassos recursos, e, nesse esforço, papel fundamental está sendo jogado pela iniciativa privada, através dos incentivos dados pelo Governo e pela multiplicação de pesquisas com esse mecanismo que tem dado resultados positivos. Nós precisamos aumentar a participação dos recursos para ciência e tecnologia no produto bruto brasileiro. Mas não se pode ter a ilusão de que isso será feito com verbas fiscais, porque temos uma profunda crise fiscal. Isso só será feito se houver uma integração com o setor privado, uma integração que permita o aporte vultoso de recursos do setor privado, para que ele possa também se beneficiar, mais tarde desse mecanismo. Isso não implica retraimento do setor público. Nós vamos expandir o que for necessário, mas temos consciência de que o setor público sozinho não será capaz de enfrentar um desafio desse tamanho. Por isso mesmo, neste conselho nós temos pessoas com larga experiência no setor privado e que tiveram sempre interesse também nessa integração. (instalação do Conselho Nac. de Ciência e Tecnologia, Brasília, 17/08/1996. Cardoso, 2002, p. 164-165 – itálicos nossos).
Por outro lado, a cruzada desestatizante assumida por seu governo foi legitimada pelo argumento da quebra de monopólios — o que nos remete a uma das teses mais presentes no ideário neoliberal em Hayek (1990, p. 169-182) e Friedman (1984, p. 33-37), como forma de assegurar-se a suposta “livre concorrência” e supressão de privilégios público-estatais —, seguida da promessa de que, em se desincumbindo das empresas estatais (pois empresas seriam, supostamente, mais bem geridas pela eficiência empresarial) o Estado poderia ocupar-se, enfim, das questões sociais: 
Estamos desestatizando o setor produtivo através da quebra de monopólios [monopólios estatais] e da privatização de importantes empresas. Estamos fortalecendo o Estado brasileiro para que seja mais eficiente em suas atribuições básicas, especialmente na saúde, na educação, na defesa nacional, na política externa. E estamos promovendo as reformas que darão sustentação, no longo prazo, às transformações em curso. (Discurso de saudação ao chanceler alemão Helmut Kohl; Brasília, 17/09/1996. In: Cardoso, 2002, p. 299).
No discurso a seguir, Fernando Henrique explicita sua compreensão acerca das transformações sociais ao final do século, numa referência à diferença entre os utopistas que no “passado” defenderam a idéia de sociedades equânimes e a prevalência, no contexto contemporâneo, da diferenciação social, por sua vez justificada e alicerçada na valorização das diferenças individuais. Por decorrência, nesse contexto muito variado de diferenças, o discurso do respeito às diferenças aparece como condição para vivermos harmonicamente. Nesse sentido, o discurso de Fernando Henrique parece se prestar não só à abstração e dissimulação dos conflitos sociais através do apelo ao “respeito democrático e fraterno” pelas diferenças, como reduz as diferenças sociais a diferenças meramente individuais  — valendo-se de recursos discursivos tão subjetivos quanto o conceito de “singularidade”: 
Nós estamos longe daquela situação em que os pensadores imaginavam que a sociedade de massas ia ser uma sociedade de homogeneização. É o oposto: nós estamos vivendo numa sociedade em que temos a diferenciação. Não é a fragmentação no sentido antigo da dispersão, mas é a valorização das individualidades, das especificidades, das singularidades (discurso na solenidade de lançamento dos projetos estratégicos do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade – PBQP/1996-1998, Brasília, 17/09/1996. In: Cardoso, 2002, p. 291).
Na seqüência do referido discurso, Fernando Henrique, ainda se remetendo à questão das diferenças e valores individuais, torna explícitas as relações entre esta concepção e as contingências de mudanças nos processos produtivos como defendidos pelo pensamento ideológico hegemônico:
Nesse contexto muito variado de diferenças, se houve a capacidade da formação de um tecido social poroso a permitir que essas individualidades se afirmem respeitando uma às outras, nós andamos em conjunto. Se não houve isso, não andamos. É a democracia no sentido moderno, contemporâneo, das novas estruturas, que têm a ver com o modo de produzir. Ainda ontem, aqui, numa solenidade simples sobre a formação de uma fábrica no Brasil e a produção de um motor, era visível que a própria idéia de linha de produção começa a desaparecer e a ser substituída pela idéia do operário inteligente, responsável, que toma decisões e que não é mais, como eu disse ontem, uma peça chapliniana dos Tempos Modernos. (discurso na solenidade de lançamento dos projetos estratégicos do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade – PBQP/1996-1998, Brasília, 17/09/1996. In: Cardoso, 2002, p. 291 – itálicos nossos).
A evolução da noção inicial das “diferenças sociais” para a noção de “diferenças individuais” se presta, portanto, à legitimação do conceito de “trabalhador moderno”. Enfim, uma vez que a crise estrutural da relação capital-trabalho tem relações diretas com as buscas, pelo capital, de maximização da obtenção de mais-valia e ampliação das taxas de lucros por quaisquer meios, e uma vez que os mercados financeiros se tornaram sumamente hegemônicos na busca de lucratividade — ambos os fatores implicando em uma redução exponencial de postos de trabalho —, o discurso de Fernando Henrique sinaliza e procura legitimar, a um só tempo, a escassez de empregos, apresentada como decorrência da evolução tecnológica da produção e a conseqüente necessidade de trabalhadores individualmente capazes de atuar de modo autônomo nas atividades produtivas. Logo, esta retórica insinua que o pretendido “novo trabalhador” deva ser singularmente adequado e flexível para assumir atividades diversas simultaneamente, e de modo eficiente, inteligente e responsável. Assim, este trabalhador multifuncional ou polivalente, e cujo trabalho na verdade é hiperintensificado, é ideologicamente exaltado como sinônimo de trabalhador altamente qualificado e diferenciado dos demais. Uma vez que o discurso da qualificação profissional haja se revelado cada vez mais inverossímil frente às mudanças estruturais nos processos de trabalho e do conceito tradicional de profissão, o discurso de FHC se insere no contexto que prenuncia a transmutação do conceito de qualificação profissional para o de competência. Entretanto, mesmo que a noção de competência na verdade diga respeito a experiências adquiridas sob circunstâncias imponderáveis, envolvendo aspectos essencialmente subjetivos e particulares, é imperioso fazer com que a sociedade creia que a competência possa ser objetivamente adquirida e desenvolvida. Caberá justamente à instituição do ensino, em todos os seu níveis e modalidades, a incumbência de oportunizar a formação do novo indivíduo social de acordo com as necessidades do “novo mundo” mencionado por FHC. Parece-nos oportuno, portanto, que voltemos ao dia que antecedeu este pronunciamento de FHC, ou, mais precisamente, à ocasião de sua visita à moderníssima fábrica de motores da Volkswagen que se instalava na cidade de São Carlos, interior do Estado de São Paulo:
Há uma grande certeza no mundo: é que mudou o modo de produzir. Essa mudança no modo de produzir — que implica valorização do trabalhador, numa espécie de reumanização do trabalho na fábrica, e o fim do fordismo e do taylorismo — é essencial.” [...] “Quem não entender que o modo de produzir, na ponta, pelo menos, já é outro, não entende o que está acontecendo no mundo e vai ficar chorando, o tempo todo, pelos empregos do passado, sem olhar os do futuro. Aqui, nós já estamos vendo o futuro. Esse futuro implica escolaridade. Daí São Carlos, para fazer motores. Daí os 110 cursos. Daí o fato de existir, em São Carlos, duas universidades.” [...] “O trabalhador, hoje, tem que assumir o controle. Não é a máquina que o controla. Acabou o tempo do Charles Chaplin. Os Tempos Modernos já eram. Agora, são os tempos contemporâneos, diferentes. E é um novo mundo. E esse novo mundo está aqui, ao nosso alcance. Nós estamos construindo esse novo mundo.  (discurso da cerimônia de entrega do primeiro motor produzido pela unidade da Volkswagen de São Carlos, SP, 16/09/1996. In: Cardoso, 2002, p. 280 - itálicos nossos).
Nesse mesmo ano, em 20/12/1996, foi sancionada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96. Nela, a noção psicopedagógica das habilidades e competências passou a figurar como princípio educativo formal da educação brasileira. Nesse sentido, um dos conceitos fundamentais, relacionados diretamente à noção de habilidades e competências é o de polivalência, que assim seria descrito no Parecer CNE/CEB, nº 16/99:   
Por polivalência aqui se entende o atributo de um profissional possuidor de competências que lhe permitam superar os limites de uma ocupação ou campo circunscrito de trabalho, para transitar para outros campos ou ocupações da mesma área profissional ou de áreas afins. Supõe que tenha adquirido competências transferíveis, ancoradas em bases científicas e tecnológicas, e que tenha uma perspectiva evolutiva de sua formação, seja pela ampliação, seja pelo enriquecimento e transformação de seu trabalho. Permite ao profissional  transcender a fragmentação das tarefas e compreender o processo global de produção, possibilitando-lhe, inclusive, influir em sua transformação (Brasil, 1999, p. 37-38).
Estes princípios, essencialmente ideais e sem possibilidades de correspondência com uma realidade econômica fundada no trabalho abstrato (condição inerente ao modo capitalista de produção em que processos e produtos devem permanecer alienados dos produtores), permanecem intangíveis não somente no texto da referida lei, mas também na mente da grande maioria de nossos professores, educandos e trabalhadores. Retomaremos essa questão adiante. Antes, porém, convém resgatarmos alguns elementos concretos do governo Fernando Henrique. 
3. Para além das palavras: dados
Apesar de o governo brasileiro em questão haver-se atribuído supostas melhorias nos índices sociais (eminentemente quantitativos), o país não encontra paralelos, em sua história contemporânea, em relação aos índices de alta concentração e má distribuição de renda, empobrecimento, marginalização e violência sociais, fenômenos estes estreitamente vinculados ao inigualável índice histórico de desemprego desencadeado no referido período, e da deterioração dos serviços públicos de saúde, de educação, de assistência e seguridade social, de habitação e da queda da renda salarial média (Lesbaupin et al., 1999, p. 7). A título de exemplo, Pochmann (1999) demonstra que os comprometimentos da produção com as políticas recessivas e que privilegiaram o monetarismo, provocaram, somente no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, um aumento em mais de 100% no número de desempregados no país no período compreendido entre 1989 e 1996, tendo o número de trabalhadores com registro diminuído então em 8% e o número dos sem registro, aumentado em 3%  11% de provável “informalização”, portanto. 
As dívidas interna e externa do país atingiram cifras recordes, tendo esta última aumentado em 54% somente na primeira gestão do referido governo, passando de 149 bilhões de dólares em dezembro de 1994 para 229 bilhões em fevereiro de 1998 (Lesbaupin, idem). Ao mesmo tempo em que Cardoso afirmava, ainda em sua entrevista, o aumento com os gastos sociais de 11 para 14% do PIB, não revela o dado de que de 1995 a 2001 seu governo haja reduzido o referido Produto Interno Bruto de 705,6 para 504,8 bilhões de dólares — uma variação negativa de 39,8%, que se contraposta aos 27% a que faz referência como “aumento com os gastos sociais” relativamente ao PIB, na realidade revelam queda, e não elevação de tais investimentos (Lesbaupin & Mineiro, 2002, p. 12). Assim, a dependência aos capitais internacionais e a política de altos juros resultaram num processo de recessão nunca antes visto, com o país crescendo em médias anuais abaixo dos níveis mundiais, e saltando do 8º posto na economia mundial para o 10º, passando o Brasil a ocupar os piores postos em termos de distribuição de renda e qualidade de vida, segundo levantamentos da própria ONU, OEA e FMI. 
Em relação à educação brasileira, pudemos constatar, apesar dos ótimos índices apontados pelo então ministro Paulo Renato Souza de atendimento da população entre 7 e 14 anos no ensino fundamental  que teria passado de 80,9% em 1980 para 96,4% em 2000, cobertura esta, segundo o INEP, “muito próxima a de países desenvolvidos” (INEP, 2002, p. 64) — que em contrapartida a porcentagem nos índices de conclusão do mesmo ensino fundamental não ultrapassou os 41% no ano 2000 (cf. INEP, 2002, p. 101), o que revela um processo de decréscimo do sucesso escolar no ensino fundamental, já que em 1995, do total de ingressantes, 51,8% concluíram as mesmas oito séries (INEP, idem). Do mesmo modo, segundo o referido relatório de Eficiência e Rendimento Escolar do INEP: 
“...se vencer o ensino fundamental e médio, separadamente, demonstra ser difícil, o caminho da primeira série do fundamental à terceira série do médio é ainda mais árduo. Do total de alunos que entram no nível educacional obrigatório, 40,3% concluem o ensino médio, precisando para isso, em média, 13,9 anos.” (INEP, 2002, p. 101)
Lembremos que o governo brasileiro, à época, recebeu menções da própria UNESCO, tendo em vista os progressos que os indicadores para a educação, anunciados pelo então ministro, refletiriam. Nesse aspecto, o Brasil estaria em uma situação singular dentre os países em desenvolvimento signatários da Declaração Mundial sobre Educação para Todos e, em tempo recorde, já no início do novo milênio, muito próximo das metas de escolarização ali mencionadas, que se consubstanciou no Brasil sob a forma do Plano Decenal de Educação para Todos (lançado em maio de 1994, e objetivado para o decênio 1996-2006). 
Estes dados, ainda que muito sintéticos, apenas se prestam a uma ilustração da real dimensão das conseqüências de tais políticas sobre o país e a educação  ainda que o ex-presidente os omitisse, e os organismos internacionais representativos dos países que tanto favoreceu no processo de abertura do Brasil ao capital estrangeiro o tenham premiado por seus diversos serviços prestados à causa da democracia e por suas realizações sociais no Brasil.
4. A competência como pedagogia do imponderável: o discurso de FHC formalizado 
Entendemos que a noção de competência vem cumprindo perfeitamente o papel de dissimuladora das relações sociais de produção, a partir de uma mistificação ideológica profundamente favorecida pelo subjetivismo inerente a tal noção. Dos relatórios e manuais de seus difusores aos discursos oficiais e, daí, até as próprias diretrizes da educação nacional, o que encontramos são conceituações acerca da noção de competência que primam pela imponderabilidade. Um breve exercício analítico das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional, por exemplo, pode auxiliar a esclarecer essa nossa proposição:
Um exercício profissional competente implica um efetivo preparo para enfrentar situações esperadas e inesperadas, previsíveis e imprevisíveis, rotineiras e inusitadas, em condições de responder aos novos desafios profissionais, propostos diariamente ao cidadão trabalhador, de modo original e criativo, de forma inovadora, imaginativa, empreendedora, eficiente no processo e eficaz nos resultados, que demonstre senso de responsabilidade, espírito crítico, auto-estima compatível, autoconfiança, sociabilidade, firmeza e segurança nas decisões e ações, capacidade de autogerenciamento com autonomia e disposição empreendedora, honestidade e integridade ética. (Brasil, 1999, p. 48 – itálicos nossos).
O excesso de adjetivações e substantivos abstratos utilizados para tal definição, evidencia a natureza praticamente inapreensível de seu amplíssimo espectro de predicações. O que designa a noção de competência, afinal? Por ela, a transferência por subjetivação das responsabilidades por sucesso ou fracasso num mundo francamente competitivo aos próprios “cidadãos trabalhadores” — e às condições de socialização e educação dos mesmos —, propicia ao capitalismo, no processo de recrudescimento de seus aspectos mais genuinamente predatórios e degradantes, desincumbir-se das trágicas conseqüências por ele próprio produzidas. Senão, vejamos: 
O desenvolvimento de competências profissionais deve proporcionar condições de laborabilidade, de forma que o trabalhador possa manter-se em atividade produtiva e geradora de renda em contextos socioeconômicos cambiantes e instáveis. Traduz-se pela mobilidade entre múltiplas atividades produtivas, imprescindível numa sociedade cada vez mais complexa e dinâmica em suas descobertas e transformações. (Brasil, 1999, p. 34 – itálicos nossos).
 Entretanto, com vistas a preservar o Parecer em questão de interpretações em contrário, como as que aqui propomos — e que se inserem no âmbito das críticas levantadas por diversos autores quanto ao valor instrumental do ensino e do trabalho humano, esferas orientadas de forma cada vez mais explícita pela lógica do mercado e para o mercado (cf., p. ex., Silva Jr., 2002; Duarte, 2000; Ramos, 2001) — o trecho acima é imediatamente complementado da seguinte forma: 
Não obstante, é necessário advertir que a aquisição de competências profissionais, na perspectiva da laboralidade, embora facilite essa mobilidade, aumentado as oportunidades de trabalho, não pode se apontada como a solução para o problema do desemprego. Tampouco a Educação Profissional e o próprio trabalhador devem ser responsabilizados por esse problema, que depende fundamentalmente do desenvolvimento socioeconômico, com adequada distribuição de renda. (Brasil, 1999, p. 34 – itálicos nossos).
Contudo, uma vez feita referência a tais aspectos incontornáveis do ponto de vista dos fatos concretos, o Parecer imediatamente retoma seu caráter eminentemente abstrato:
A vinculação entre educação e trabalho, na perspectiva da laboralidade, é uma referência fundamental para se entender o conceito de competência como capacidade pessoal de articular os saberes (saber, saber fazer, saber ser e saber conviver) inerentes a situações concretas de trabalho. O desempenho no trabalho pode ser utilizado para aferir e avaliar competências, entendidas como um saber operativo, dinâmico e flexível, capaz de guiar desempenhos num mundo do trabalho em constante mutação e permanente desenvolvimento (Brasil, 1999, p. 35 – itálicos nossos). 
Considerações finais
Procuramos, neste importante espaço, insistir no resgate dos elementos ideológicos do governo Fernando Henrique Cardoso, com o propósito de nos juntarmos às vozes que se arrojam no desafio de desvelar e manter vivo, na memória do povo brasileiro, um dos períodos mais obtusos e trágicos de nossa história. Para tanto, julgamos imprescindível que os mecanismos que inculcaram entre muitos de nós, educadores, noções que reduzem os propósitos educacionais, humano-genéricos e históricos, à mera condição instrumental-adaptativa de nossos indivíduos aos imperativos parciais e precarizadores do mercado, sejam devidamente desmistificados. A mistificação pedagógica pode ser fartamente encontrada nas inúmeras e oportunas publicações que se destinam, desde o advento da ideologia neoliberal entre nós, a conduzir nossos educadores/professores a uma “compreensão crítica e reflexiva” (desde que positivamente “construtiva”) dos novos decálogos sobre os saberes necessários a que convivamos pacificamente numa sociedade crescentemente anacrônica e segregadora. Aos “cidadãos trabalhadores” cabe, agora, descobrirem, em termos idiossincrásicos, sem perderem a auto-estima e com total autonomia, como serem competentemente perfeitos para se tornarem elegíveis frente a uma eventual oportunidade de “empregabilidade”. Enfim, a aprenderem a aprender como ser em sociedades geridas por mercados para os quais “sociedades” possuem um sentido apenas jurídico e contábil.
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