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RESUMO 

 

Este estudo analisa a nova po lít ica nacional de qualificação pro fissiona l 

do Brasil,  e tem como objeto empír ico  os Planos [Planfor e PNQ].  O 

objet ivo consist iu em analisar a inst itucionalidade da nova po lít ica,  

buscando ident ificar as similitudes e diferenças e/ou as rupturas e 

cont inuidades entre aqueles Planos.  A inst itucionalidade imple mentada 

sinaliza como as po lít icas públicas de governos de educação profissional,  

se acoplam a um pro jeto societár io do capital,  de qualificar para manter  

os níveis de exploração do t rabalho humano. Nossa tese é que tal 

inst itucionalidade e os discursos,  a inda que apresentem estratégias,  

contornos e arcabouços diferenciados,  não deixam de submeter -se,  como 

polít ica de Estado, ao modelo de acumulação capitalist a flexíve l.  Modelo  

que exige uma forma específica de formação, e que demanda um perfil de 

força de t rabalho para atuar nesse modelo de acumulação, além de 

fortalecer a hegemonia do capit al sobre o t rabalho. A abordagem da 

pesqu isa é qualit at iva,  e teve como metodologia o estudo de natureza 

documental e bibliográfica.  A análise documental fo i realizada p or  

considerarmos os regist ros como construtos histór icos result antes dos 

embates entre as forças sociais no int er ior do Estado. Para efeito  de 

mater ial deste estudo, ut ilizamos os construtos,  produções e 

normat izações de do is ministér ios: o  MEC e o MTE. A técnica ut ilizada 

para análise documental é a análise de conteúdo. Além das fontes 

documentais,  recorremos às pesquisas e produções acadêmicas que têm 

como objeto de estudo e análise as po lít icas de formação do t rabalhador 

da década de 1990 até a atualidad e. A pesquisa está est ruturada em quatro 

capítulos que se complementam. Como result ados,  ident ificamos que fo i 

const ituído um pro jeto ident itár io  acerca da necessidade de qualificação 

dos t rabalhadores,  que envo lveu o empresar iado, sindicatos,  organizações  

do terceiro setor e a burocracia estatal,  e expr ime um campo vasto de 

consenso, sob a hegemonia do capita lismo. Para minimizar as 

contradições própr ias da sociedade civil,  nossa invest igação também 

ident ificou como as classes dominantes impuseram ao Estad o a 

responsabilidade de mediar as necessidades de qualificação dos 

t rabalhadores,  dilu indo o caráter de classe aí presente.  No lugar do  

conflito  e luta,  o  que se ver ificou fo i o  fortalecimento de uma dimensão  

que reúne representações e int eresses indiferenciados.  A invest igação  

também revelou que a nova inst itucionalidade desta po lít ica se 

sedimentou a part ir  de uma ideo logia ─ a pedagogia das competências e 

da tese da empregabilidade. No que tange à análise comparat iva das 

polít icas,  mesmo do ponto de vist a conceitual e argumentat ivo, sobretudo 

com a conclamação de polít ica pública,  o  PNQ não representa um 

“avanço” em relação ao PLANFOR. Aquele vem representando um elo de 

cont inuidade da po lít ica pública de qualificação do Estado capitalist a  

brasileiro ; est e tem atuado como instrumento de regulação social que 

beneficia o  capita l em detr imento do t rabalho.  

 
Palavras-chave: reestruturação capitalista ,  polít ica de qualif icaçã o 
prof iss ional,  ideologia das competências e empregabil idade,  Polít ica de Estado.   

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

This work analyses t he new nat ional po licy o f pro fessional qualificat ion 

in Brazil and has as empir ical object  the governmental plans known as 

Planfor and PNQ. The object ive consisted o f analyz ing the 

inst itut ionalit y o f the new po licy, t rying to  ident ify s imilar it ies and 

differences and/or the ruptures and cont inuit ies between the two plans.  

The implemented inst itut ionalizat ion signals as professional educat ion 

governmental public po licies,  and they are connected to  a societar ian 

project  of capital ism, in order to  qualify and to  maintain t he levels o f 

explo itat ion o f human labor.  Our thesis is that  such inst itut ionalizat ion 

and the discourses,  alt hough they present  some different  st rategies,  

contours and frameworks,  they are really submit ted, as sta te po licy, to  

the model o f flexible cap italist  model.  This model demands a specific  

way o f format ion, and demands a labor force pro file to  perfor m 

according to  this accumulat ion model,  as well as to  st rengthen the 

capital hegemony on human labor.  The research carr ied out  is  

qualitat ive,  and invo lved documental and bibliographical methodo logy.  

The documental analys is is  just ified because we consider the registers as 

histor ical constructs result ing from the conflicts among the social forces 

in the int er ior of state.  The mater ial studied consisted o f constructs,  

product ion and normalizat ions o f two minist r ies:  MEC and MTE 

(Educat ion and Labor).  The technique used for the documental analys is  

was the content  analys is.  Besides the documental sources,  we searched 

for researches and academic product ions which have as study object  and 

analys is worker format ion po lic ies since the decade o f 1990 up to  

nowadays. This work is organized into four connected chapters.  As 

result s,  we concluded that  an ident it y project  on the need for worker 

qualificat ion was const ituted. This pro ject  invo lved entrepreneurs,  labor  

unions,  organizat ions o f the third sector and the state bureaucracy. All 

this represents a vast  consensus field under capitalism hegemony.  In 

order to  minimize the co ntradict ions of t he civil society,  our 

invest igat ion also ident ified how dominant  classes imposed to  the state 

the responsibilit y o f mediat ing workers‟ needs for qualificat ion, dilut ing 

the exist ing character o f class.  Instead of conflict  and st ruggle,  we 

ver ified a real empowerment  o f a dimension which jo ints different  

representat ions and interests.  The invest igat ion also revealed that  a new 

inst itut ionalit y o f this po licy has crystallized from an ideo logy –  the 

pedagogy o f competences and the pr inciple o f  employment .  In reference 

to  comparat ive analysis o f po licies,  even from the conceptual and 

argumentat ive po int  o f view, especially with the proclamat ion o f public 

policy, the PNQ does not  represent  an “advance” in relat ion to  

PLANFOR. The former has been represent ing a link o f cont inu ity o f 

qualificat ion public po licy o f the capitalist  state; the lat ter has been 

act ing as social regulat ion inst rument  which benefits  the capit al to  the 

detriment  o f labor.  

 

Key-Words:  capitalist  rest ructurat ion; professional qualificat ion po licy;  

ideo logy o f competences and emplo yment; state policy.  

 



 

 

  

RESUMEN 

 

Este estudio ana liza la  nueva polít ica nacional de cua lif icación profes iona l de 
Brasil,  y t iene como objeto empír ico los P lanes [PLANFOR - P lano Nacional de 

Formação Prof iss iona l y PNQ -  Plano Naciona l de Qualif icação].  El objet ivo 

cons ist ió en ana lizar  la  inst itucionalidad de la  nueva polít ica,  buscando 
ident if icar  las semejanzas y difer encias y/o las rupturas y cont inuidades entr e 

esos p lanes.  La inst ituciona lidad implementada indica como las polít icas  

públicas sobre la  educación profes ional de los diversos gobiernos,  se acoplan a  
un proyecto del  capital,  de cualif icar  para mantener  los niveles  de explotación 

del trabajo humano.  Nuestra  t es is es la  de que esa ta l inst ituc iona lidad y sus  

discursos,  aunque presenten estrategias,  contornos y or ígenes difer enciados,  no 

dejan de someterse,  como polít ica de Es tado,  a l modelo de acumulación 
capitalista  f lexible.  Modelo que exige una forma específ ica de formación,  y qu e 

demanda un perf i l de fuerza de trabajo para actuar  en ese modelo de 

acumulación,  además de for talecer  la  hegemonía del capital sobre el trabajo.  
Esta  invest igación t iene un enfoque cualita t ivo,  con una metodología basada en 

un estudio de naturaleza documental y b ib l iográfica.  El anális is documental fu e 

realizado porque cons ideramos  los r egist ros como constructos  histór icos  
resultantes de los embates entr e las fuerzas socia les en el inter ior  del Estado.  

Para efecto de mater ial de este estudio,  uti l izamos los construct os,  

producciones y normatizaciones de dos minister ios : el MEC y el MTE. La 

técnica ut i l izada para anális is documental  es  el aná lisis  de contenido.  Además  
de las fuentes documentales,  recurr imos a  las invest igaciones y producciones  

académicas que t ienen como objeto de es tudio y anális is las polít icas de 

formación del trabajador  de la  década de 1990 hasta  la  actualidad.  La  
investigación está  estructurada en cuatro capítu los que se complementan.  Como 

resultados,  identif icamos que fue const itu ido un proyecto id ent itar io sobre la  

necesidad de cua lif icación de los trabajadores,  que envolvió al empresar iado,  

sindicatos,  organizaciones del  t ercer  sector  y a  la  burocracia  estatal,  y qu e 
exprime un campo vasto de consenso,  ba jo la  hegemonía del capita lismo.  Para 

minimizar  las contradicciones propias de la  sociedad civil,  nuestra  

investigación también ident if icó cómo las clases dominantes impus ieron a l  
Estado la  r esponsabil idad de mediar  las neces idades de cualif icación de los  

trabajadores,  diluyendo el carácter  de clas e que estaba ahí pr esente.  En lugar  

del conflicto y lucha,  lo que se ver if icó fue el for talecimiento de una dimens ión 
que r eúne r epresentaciones e inter eses no  difer enciados.  La invest igación 

también r eveló que la  nueva  institucionalidad de esta  polít ica s e sedimentó a  

partir  de una ideología ─ la  pedagogía de las competencias y la  t es is de la  

empleabil idad─. En lo que r especta  al aná lisis comparativo de las polít icas,  aún 
desde el punto de vista  conceptual y argumentat ivo,  sobre todo con la  

proclamación de polít ica pública,  el PNQ no representa un “avance” en r elación 

al PLANFOR. Aquél,  r epresenta una cont inuidad de la  polít ica pública de 
cualif icación del Estado capitalista  brasileño; éste,  ha actuado como 

instrumento de regulación social que benef icia  al capita l en detr imento del  

trabajo.   

  

Palabras clave: reestruturación capitalista ,  polít ica de cualif icación 

profesiona l,  ideología de las competencias y empleabil idad,  Polít ica de Estado.   

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parada do Velho Novo  

 

 

Eu estava sobre uma co lina e vi o  velho se 

aproximando, mas ele vinha como se fosse o  

Novo. Ele se arrastava em novas muletas,  que 

ninguém antes havia visto; e exalava novos odores 

de putrefação, que ninguém antes havia cheirado.  

[ . . . ]  Em torno estavam aqueles que inst ilavam 

horror e gritavam: aí vem o Novo, tudo é novo,  

saúdem o Novo, sejam novos como nós! [. . . ]  

 

Bertold Brecht ,  1990. 
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1. O NOVO JÁ NASCE VELHO: uma introdução  

[. . . ] antes de tudo,  não existe só um único caminho para o 

futuro.  Há outras tr ilhas e dir eç ões a  ser em seguidas .  
Encontrar o  novo ,  sabendo ret irar do velho  o que nos  

permita  estar  sempre r econstruindo perspectivas futuras  

[. . . ] (OLIVEIRA, 2003,  p.  9) (gr ifos nossos).  

Vislumbrar a possibilidade do novo  nos coloca em uma situação de 

ot imismo em re lação ao futuro. No entanto,  quando nos vo ltamos às 

polít icas de qualificação profissional no Brasil,  constatamos o contrár io  

deste postulado, ou seja,  o  processo de “(des)qualificação
1
” (OLIVEIRA,  

2003) da educação profiss ional brasileira.  Para enfrentarmos esta 

tendência,  defrontamo-nos com o seguinte paradoxo: o novo já nasce 

velho .  A intenção deste estudo é analisar  este paradoxo, considerando a 

“inst itucionalidade” da nova po lít ica pública
2
 de qualificação 

profissional,  que compreende o PLANFOR e o PNQ
3
. 

Esta inst itucionalidade designa ato ou efeito  de inst ituir,  

disciplinar,  regulamentar at ravés de leis,  normat izações,  assim como o 

estabelecimento de leis fundamentais que regem a forma social,  po lít ica 

e pedagógica da po lít ica de formação dos t rabalhad ores.  Neste estudo, os 

planos nacionais de qualificação são compreendidos como expressão da 

                                                
1 Terminologia  ut i l izada por  OLIVEIRA,  R.  em seu l ivro:  (Des)qual i f icação da  

educação profissional  brasi le ira .  São Paulo:  Cor tez ,  2003. Neste l i vro,  o autor  

discute a  problemát ica  da  educação profissi onal brasi lei ra  nas úl timas décadas,  bem  
como enfat iza  com o a  educaçã o profissi onal é nor teada pelas mudanças ocor r idas no 

âmbito do capi ta l ismo global ,  com o invólucro do processo de global izaçã o 

econômica e as mudanças do set or  produt ivo com o adven to de uma produçã o de 

caráter  mais flexível .  Desse m odo,  argumenta  com o estes processos  (des)qual i ficam  

a  educaçã o profissional  na  per spect iva  de formação da classe t r abalhadora.   

2 Quando ut i l izamos neste  estudo a  categor ia  pol í t ica  públ ica ,  estamos l evando em  

consideração os construtos e formulações de pol í t ica  públ i ca  desenvol vidos por  

Azevedo Lins (2004,  p.  5 -7)  em seu l ivro A educação como pol í t ica pública  e de 

Hofl ing (2001)  Estado e  pol ít icas (públ ic as) sociais .  De acordo com estas autoras,  

polí t ica pública  r epresen ta  a  mater ia l idade da  in tervenção do Estado,  ou  o “ Estado 

em ação”,  com vistas a  implan tar  um projet o de  governo,  a través  de projetos,  planos,  

programas e ações vol tados para  setores especí fi cos da  soci edade.  Desse modo,  para 
Azevedo Lins (2004,  p.  5),  concei tuar  pol í t ica  públ ica  impl ica  também considerar  os  

r ecur sos de poder  que operam na sua defin ição e  que têm,  nas inst ituições do Estado,  

sobretudo na máquina esta tal ,  o seu pr incipal  r efe ren te.   

3 Plano Nacional  de Formação Profissi onal  – PLANFOR e Plano Nacional  de 

Qual i ficaçã o -  PNQ.  
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inst itucionalidade da Po lít ica Pública de Qualificação Profiss ional.  Estes 

são formalizados at ravés de um conjunto de medidas que discip linam e 

regulamentam a sua mater ialidade histór ica,  que compreende sua forma,  

conteúdo, princ ípios e fundamentos.   

Não obstante,  para compreensão da problemát ica deste paradoxo, 

pressupõe-se,  antes de tudo, situá- la no seio das t ransformações 

capitalistas das últ imas décadas,  com a f ina lidade de cont inuar  

desvelando alguns outros nós da tese da tessit ura dos “fios invis íveis”,  já  

enfat izados por Cêa (2003) que art iculam, a um só tempo, a nova 

inst itucionalidade da po lít ica de qualificação pro fissional à  

reest ruturação produt iva,  ao Es tado capitalista e às diferentes ideo logias 

e discursos que têm legit imado a qualificação pro fissional
4
.  Analisar as 

polít icas contemporâneas de qualificação da força de t raba lho no Brasil,  

sem levar em consideração estas imbr icações pouco contribuirá,  na nossa 

perspect iva,  para a tomada de posição dos sujeitos sociais que desejam 

compreender e superar o  paradoxo supracitado. Nesse intu ito ,  situaremo s 

os fatos objet ivos.   

As t ransformações capitalist as na década de 1990 desencadearam 

dois movimentos que est ão int imamente relacionados:  as mudanças 

                                                
4 Sal ien tamos que ut i l izaremos no decor rer  do estudo o termo qual i ficaçã o 

profissional ,  apesar  de esta  nomenclatura  ter  sido subst i tuída  com a LDB 9394/96  

por  educaçã o profissional .  Entretanto,  a  expressão educaçã o profissional  tem uma 

h istór ia  r ecen te na educaçã o brasi lei r a.  Esta  foi  in troduzida com a promulgação da 
LDB, que no Capí tulo III ,  Ar t igo 39,  afi rma:  “ A educação prof issional , integrada às 

di ferentes formas de  educação,  ao trabalho,  à c iência e  à tecnologia,  conduz ao 

permanente  desenvolvimento de  apt idões para a v ida produt iva ”.  Mesm o 

considerando que esta  mudança possa  t r azer  em seu bojo mudanças concei tuais,  na 

prát ica  a inda se encon tra  vigen te o  termo qual i ficaçã o profissi onal .  Neste estudo,  

pr ivi legiamos qual i ficaçã o/ educaçã o profissi onal  como todas  as ações educat ivas ,  

formais e não formais, dest inadas à qual i ficaçã o de uma determinada 

profissão/ ocupaçã o.  En tretan to,  para Ciavat ta  (1998),  o ter mo educaçã o profissi onal  

const i tuir -se-ia  em algo ambíguo,  à  medida que toma a  par te com o o todo.  O 

concei to de educa ção,  con t inua a autora , ser ia algo mais amplo,  pois compreender ia 

a  un iver sidade da  cul tura  necessár ia  à  r eprodução socia l ,  de forma que in clui  a 

dimensão t rabalho.  Mas o t rabalho e a  sua  dimensão rest r i ta  à  educação profissi onal  
não esgota  o leque de conhecimen tos necessár ios à  vida  em sociedade.  Dessa  forma,  

r essal ta  a  r efer ida  autora:  “educaçã o dos t r abalhadores não deve estar  submetida  à  

ideia  de preparação para  o t r abalho ou para o desenvolvimen to de inovações  

tecnol ógicas (CIAVATTA, 1998,  p.  23).  Entretan to,  não podemos deixar  de 

considerar  que este imperat ivo é o que tem vigorado.   
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est ruturantes do sistema produt ivo e,  por conseguinte,  as mudanças 

polít icas e ideo lógicas que o regulam e o legit imam. A nova 

inst itucionalidade da qualificação profissional é condicionada pelas 

t ransformações promovidas pela denominada Terce ira Revo lução  

Industr ial
5
.  Essas t ransformações compreendem a emergência de novas 

tecno logias de gestão e produção, desenvolvidas num cenár io po lít ico e 

ideo lógico dominado pelos pilares do neo liberalismo
6
. 

Essas t ransformações começam a se esboçar a part ir  da segunda 

metade do século XX, quando as grandes empresas capitalistas passaram 

a enfrentar o  desafio de ter que aumentar a taxa de retorno dos 

invest imentos num contexto de queda tendencia l da taxa de lucro  

(MÉSZÁROS, 2002).  Portanto, como é a força de t rabalho que valor iza o  

capital (MARX, 1980),  o  apr imoramento da força de t rabalho passou a 

assumir pr ior idade, por uma razão fundamental: o  novo padrão  

capitalista de acumulação passou a ser redefinido em função da 

                                                
5 De acordo com Al bornoz (2000),  o marco referencia l  d a  pr imeira  r evolução 

industr ia l  data  da  cr iação da  máquina a  vapor . A segunda revoluçã o decor reu do 

processo de  industr ia lização,  desenvol vido no século XVII I ,  com a  descober ta  da  

elet r icidade.  E a  terceir a  é de base tecnológica .  Esta  é e ngendrada pelos  

sign ificat ivos avanços da  ciência  e da  tecnol ogia  com o pr incipais meios de produçã o 

de bens e serviços.  Um aspect o impor tan te a considerar  é que a  valor ização da 

ciência  e da  técn ica  é simul taneamente a valor ização do capi ta l ,  com o fim de 

aumentar  os processos de exploração ampliada do capi ta l ,  ou se ja ,  no processo de  

t rabalho amplia -se a  extração da  mais -val ia  em sua forma absoluta  e r ela t iva  

(NEVES,  1999).   

6 O neol iberal ismo nasceu logo após a  II  Guer ra  Mundial ,  na  Europa e na  Amér ica  do 
Nor te onde imperava o capi ta l ismo.  Para Sader  (1996,  p.  151),  o neol iberal ismo do 

pon to de vi sta  h istór ico r epresen ta  uma das est r a tégias de sobrevi vência  do 

capi ta l ismo,  ou se ja ,  sempre que o capi ta l ismo enfren ta  uma crise fundamental  ou  

dificuldades est ruturais na  sua op eracional ização,  el e busca sempre soluções  

pragmáticas.  En tretanto,  é também configurado com o uma reação teór ica  e prát ica  

con tra  o Estado In tervenci on ista  de Bem -estar  socia l .  Den tre os  seus pr incipais 

r epresen tan tes,  estão Fr iedr ich  Hayek e Mil ton  Friedm an .  Essa  tendência 

caracter iza -se por  apregoar  que o Estado intervenha o mín imo na economia,  

man tenha min imamente a  r egulamentação das a t ividades econômicas pr ivadas  

deixando agir  l ivremen te os  mecan ismos  do m ercado.  Atualmen te,  essa  tendência  

passou a  ser  em escala  mundial.  É,  segundo Anderson  (1995,  p.  9 -23),  “um proje to 

de  sociedade que tem se material izado,  e fe t ivamente ,  nas ações polí t icas com a 
desregulamentação do papel  do Estado enquanto provedor”.  Categor ias chave que 

sinalizam a  ação objet iva  dos pressupost os neol iberais,  são elas:  Estado mín imo para  

as pol í t icas socia is,  diminuição e con tenção dos gast os públ i cos,  pr ivat ização e  

t ransferências para  a  sociedade civi l  de r esponsabi l idades e tarefas que competem a o 

Estado.  
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int rodução de novas tecno logias de gestão, produção e serviços; 

tecno logias que passaram a exigir um novo perfil de t rabalhador 

assalar iado. Um perfil formado nos processos pedagógicos esco lares,  

capazes de desenvo lver novas competências e habilidades.  Essas 

competências
7
 são assim definidas:  

A capacidade de comunicar -se adequadamente,  com o 
domínio dos  códigos e l inguagens,  incorporando,  a lém da  

l íngua portuguesa,  a  l íngua estrangeira  e as novas formas  

trazidas pela  semiót ica : a autonomia intelectual ,  para 
resolver  problemas práticos ut il izando os conhecimentos  

cient íf icos,  buscando aperfeiçoar -se cont inuamente;  a 

autonomia moral ,  a través da capacidade de enfr entar  as  

novas s ituações que exigem pos icionamento ét ico;  
fina lmente,  a  capacidade de comprometer -se com o 

trabalho,  entendido em sua forma mais  ampla de 

construção do homem e da sociedade,  a través da  
responsabilidade,  da cr ít ica,  da cr iatividade (KUENZER,  

2000,  p.  32).  

Tais t ransformações foram desencadeadas por uma mudança 

est rutural da base técnica das at ividad es econômicas,  alterando, por 

conseguint e,  a composição orgânica do capital
8
.  Essas t ransformações 

foram nomeadas de reestruturação produt iva
9
 do capital,  isto  é,  a  

convivência de novos e ant igos modelos produt ivos: o  taylor ista/ fordist a 

                                                
7 Para  um estudo cr í t ico a cerca  da  Pedagogia  das Compet ências,  ver  o l ivro de  

RAMOS,  M.  N.  A pedagogia das competências :  autonomia ou adaptação? Sã o 

Paulo:  Cor tez ,  2001.  Outro texto que probl emat iza  a  questão é o de RODRIGUES,  

Dan iel  (2007),  int i tulado:  a impossibi l idade da ressign ificação das competências  

numa perspectiva  mar xista.  Di spon ível  em:  h t tp: / /www.anped.org.br .  GT:  Trabalho 

e Educaçã o.  Rodr igues também discute os l i mites teór icos das a bordagens que 

ten tam redefin ir  ou r essign ificar  “a  pedagogia  das competências”  a  fa vor  das classes  

t rabalhadoras.  

8 Marx nos ensina  que a  composi ção orgân ica  do capi ta l  envol ve a  r elação en tre 

capi ta l  constan te (Meios  de  produçã o) e capi ta l  var iável  (Força  de  t r abalho).  Com o 

processo de  r eest ruturação pr odut iva ,  o apr imoramento e en r iquecimen to do capi ta l  
var iável  passaram a  ser  uma das principais es t ra tégias capi ta l istas com o fim de 

aumentar  a capacidade produt iva .   

9 Salerno (1997,  p.  245) caracter iza  a r eest ruturação produt iva  com o um con jun to de  

mudanças não homogêneas que estão a con tecendo no sist ema produt ivo,  envolvendo 

desde as r elações en tre as empresas dist in tas a té a  a t ividade real  do t r abalho,  jun to a  

um equipamento,  conduzindo a  impl icações econômicas,  pol í t icas e socia is.  

http://www.anped.org.br/
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e o  toyot ista
10

.  Este últ imo, caracter izando o novo processo de 

acumulação de capit al.  

A emergência do “novo modelo” de acumulação flexível procurou 

reso lver sintomas de esgotamento da acumulação de capital decorrente 

dos limit es da base técnica do “ant igo modelo”. Mas conse rvou muito  

dos aspectos e caracter íst icas do ant igo; conservou, pr incipalmente,  as 

relações sociais de produção e reprodução do capital,  isto  é,  as formas 

jur ídicas de dist r ibuição do poder e das r iquezas produzidas socialmente.  

Um dos aspectos fundamentais desta cont inuidade é a manutenção  

do processo de expropr iação da mais -valia,  extraída extensivamente pelo  

prolongamento da jornada de t rabalho, com acréscimo em sua dimensão  

abso luta; e,  de maneira intensiva,  pe lo aumento do ritmo de t rabalho.  

Nesse caso , observa-se que o aumento da intensificação do r itmo do 

t rabalho assalar iado result a em elevação dos padrões histór icos de 

produt ividade e lucro médio dos grandes conglomerados econômicos 

(ANTUNES, 2000).   

Tais processos foram capazes de desmobilizar as i nst ituições 

sindicais,  órgãos representat ivos dos interesses das classes 

assalar iadas
11

. 

                                                
10 O modelo de acumulação fl exí vel  é marcado pelo confron to dir eto com a r igidez do 

fordismo.  Ele se apoia  na  flexibi l idade dos processos de t r abalho,  dos mercados de  

t rabalho,  dos produt os  e  padrões  de consumo.  Caracteriza -se pelo surgimen to de  

novos setores de produçã o,  novas maneiras de fornecimen to de serviços financeiros,  

novos  mercados  e,  sobretudo,  taxas a l tamen te intensificadas de  inova ção comercia l ,  

tecnol ógica  e organ izacional . A acumulação flexível  envol ve r ápidas mudanças dos  

padrões do desenvol vimen to desigual ,  ta n to en tre os set ores como em regiões  

geográficas,  cr iando um vasto movimen to do chamado emprego no „setor  de  

serviços‟  (HARVEY, 2000,  p.  140).  

11 Para  uma anál ise acerca  dos efei t os nefast os do processo de r eest ruturação 

produt iva  capi ta l ista  nos m ovimen tos  sindicais,  ver  os seguin tes estudos:  

MATTOSO, J.  O Brasi l  desempregado:  com o foram destruídos mais de 3 milhões  de  
emprego nos anos  90.  Sã o Paulo:  Fundação Peseu Abramo,  1999.  BOITO Jr . ,  A.  

Polít ica Neol iberal  e  Sindical ismo no Brasi l .  São Paulo:  Xamã,  1999.  Ainda,  para  

aprofundar  a temát ica,  ver  a  segunda par te do livro de Ruy BRAGA, in t itulada:  Da 

crise  contemporânea à estratégia de passi vização .  In :  A restauração do capi ta l :  um 

estudo sobre a  cr ise con temporânea.  São Paulo:  Xamã, 1999. p.  153 a 263.  
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E is as conquistas cap italistas proporcionadas pelas novas 

tecno logias de gestão e produção trazidas pela reest ruturação produt iva:  

int ensifica-se o processo de exploração e desmobilizam-se as 

organizações da classe que vive do trabalho
12

.  

As novas especificidades de intensificação da exploração da força 

de t rabalho ocorrem quer pelo fato de os t rabalhadores assalar iados 

t rabalharem simultaneamente em vár ias máquinas e fun ções –  o  

t rabalhador mult ifuncional – ,  quer pelo  r itmo e veloc idade impostos 

pelos processos produt ivos encadeados, e agora informat izados e 

programados em redes,  superando a velha  forma de produção em sér ie do 

fordismo/taylor ismo.  

Desse modo, a acumulação  flexíve l consegue com a maquinar ia 

automat izada e informat izada e a adoção de novos métodos de gestão 

(Qualidade total,  Just in time ,  escama de peixe,  Kan bam ,  gerência 

part icipat iva,  entre outras) subsumir,  em termos formais e reais,  a força 

de t rabalho ao capital (ANTUNES, 1995; 2000; BRAGA, 1996; ALVES,  

2000) e,  portanto,  expropr iar os conhecimentos acumulados pela força de 

t rabalho. Dessa forma, a reest ruturação produt iva configura um quadro 

extremamente posit ivo para o capital; os agentes econômicos r etomam os 

ciclos virtuosos de acumulação e,  com eles,  a recuperação das 

rentabilidades.  

É ass im que a acumulação flexíve l consegue reanimar o 

capitalismo em um novo patamar de exploração da força de t raba lho,  

combinando, fortemente,  formas relat ivas e abso lutas de extração de 

mais-valia  (ANTUNES, 2000, p.  37-56).   

                                                
12 Esta terminologia  tem com o objet ivo,  de acordo com Antunes (2000,  p. 101), 

confer i r  val idade con temporânea ao concei t o marxiano de classe t r abalhadora,  assim 

como pretende se con trapor  às ideologias apol ogét i cas de fim da histór ia  e,  
consequen temente,  do f im das classes fundamentais e da  cen tral idade do tr abalho.  O 

concei to de  classe  socia l  que vi ve  do t r abalho amplia  o concei to de class e  

t rabalhadora ,  incorporando est r a tos como os terceir izados,  precar izados,  den tre  

outros,  que estã o inclusive fora  do mund o do t r abalho,  como os desempregados,  bem  

como di ferencia  da  classe de mando represen tat iva  do capi ta l .   
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Nosso postulado é que as mudanças ocorr idas com o processo de 

reestruturação produt iva do capital associada a uma ideo logia que 

remonta e revigora os pr incípios da Teor ia do Capit al Humano  

fortalecem a valor ização do capital.  A acumulação flexível t raz consigo a 

sua pedagogia ou um novo pr incíp io  educat ivo para disciplinar e  

subjugar a força de t rabalho
13

 ao capital.  Conforme menciona Olive ira 

(2003):  

O capital não só subsume tudo aos seus inter ess es,  mas  

inclus ive determina o que quer  e o que deve ser  feit o 

para atender  aos seus desejos.  O capital não espera o qu e 
os trabalhadores  têm a lhe ofer ecer ,  dita  suas  

necessidades.  Para isso,  constrói os novos conceitos e as  

novas categor ias coordenadoras da sua relação com o 
trabalho.  Entr e estes,  os conceitos de empregabil idade e 

de competências surgem como aqueles que melhor  

sintet izam a cr ise do emprego e as estratégia s do capital ,  
no campo educacional,  objet ivando manter  sua hegemonia  

(OLIVEIRA, 2003,  p.  86) (gr ifos nossos).  

Estas pedagogias são as “pedagogias das competências,  a tese da 

empregabilidade cujo slogan é o aprender a aprender”.  Pedagogias e 

categorias,  que na acepção de Duarte (2001),  são “apropr iações pós -

modernas
14

 no âmbito da educação que fortalecem o sistema capit al”.  

                                                
13 BRAVE RMAN (1987,  p.  54),  de forma primorosa ,  a tr ibui  um sent ido sign ificat ivo 

à  força  de t r abalho.  Para  este autor ,  a  força  de t r abalho com o capacid ade humana de 

executar  tr abalho não pode ser  confundida com o poder  de qualquer  agen te não 

humano,  seja  ela  natural  ou fei ta  pel o homem.  O t r abalho humano,  seja  di r etamen te 

exercido,  se ja  armazenado em produtos com o fer ramentas,  maquinar ia ou an imais 

domest icados r epresen ta  o r ecur so exclusi vo da  humanidade para  en fren tar  a  
natureza .  Assim,  para  os humanos em sociedade,  a  força  de t r abalho é uma categor ia  

especia l ,  dest i tuída  e não in tercambiável  como qualquer  outra,  simplesmente porque 

é humana.  

14 Para  um estudo aprofundado,  r ico e  cr í t ico acerca  das bases  e  fundamentos da  Pós -

modern idade, ver  a  Par te I  do l ivro de HARVEY,  D.  A condição pós-moderna .  3 .  ed.  

São Paulo:  Loyola ,  2000.  Passagem da modernidade à  pós -modern idade na cul tura  

con temporânea,  (p.  13 -109).  No con texto fi losófico,  a  pós -modern idade se  const i tui  

como legí t ima reação à  “monot on ia”  da  visão de mundo do modern ismo univer sal ,  

cujo sistema é geralmen te percebido como posi t ivista ,  tecnocên tr ico e r acional ista .  

O modern ismo un iver sal  tem sido id en ti ficado como a  crença no progresso l inear ,  

nas verdades absolutas,  no planejamen to r acional  de ordens socia is,  ideais,  e com a  

padronização do conhecimen to e da  produçã o.  O pós -moderno,  em con traste,  
pr ivi legiar ia  a  heterogeneidade e a  di ferença como fo rças l i ber tadoras na  r edefin ição 

do discur so cul tura l ,  quer  dizer ,  a  fr agmentação,  a  indeterminação e a  in tensa 

desconfiança de todos os discur sos un iver sais ou,  para  usar  uma terminologia  

fa vor i ta,  “tota l izan tes” .  É marco do pensamento pós -m oderno a  descober ta  do 

pragmatismo na fi losofia ,  a  mudança de ideias sobre a  fi losofia  da  ciência  

promovida por  Kuhn  (1962) e Feyerabend (1975),  a  ên fase foucal t iana na  
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Essas pedagogias foram sendo incorporadas pe las reformas dos sistemas 

de ensino, realizadas na Europa, Ásia e Amér icas.  Daí a necessidade de 

inst itucionalizar novas prát icas pedagógicas de esco lar ização e 

qualificação da fo rça de t rabalho, em todos os momentos da 

esco lar ização. No caso do Brasil: da educação infant il à educação  

super ior.   

Imanente a este “novo princípio educat ivo”, demandado pelo  

capital com a pedagogia das competências e a tese da empregabilidade,  

há um discurso ideo lógico de cunho integrador,  que art icula,  

reciprocamente,  o  aumento da produt ividade e compet it ividade 

econômica com as po lít icas educat ivas.  Tal discurso ancorado nas 

categorias cidadania,  inclusão social e mit igação da pobreza tem sido os 

referenciais est ruturantes das po lít icas e programas governamentais,  tais 

como o PLANFOR, PNQ, Projovem Trabalhador nas suas vár ias 

modalidades,  dentre outros
15

,  em ambos governos (FHC e Lula).  Este 

discurso procura, dissimuladamente,  demonstrar uma dimensão “ma is  

humana” da lógica reprodut iva capitalista ,  que tem no lócus  do Estado o 

pr incipal agente operacionalizador,  por assegurar uma “pseudo inclusão” 

aos já exclu ídos das diversas formas de sociabilidade humana e 

produt iva.  Entretanto, a const ituição do novo d iscurso integrador oculta 

o  papel do Estado como indutor e mediador do processo de reprodução  

do capital.  Este,  em essência,  atua ambiguamente,  com po lít icas que 

visam atender aos imperat ivos das t ransformações econômicas com a 

busca incessante pelo  cresce nte aumento da produt ividade, assim como 

atua na promoção de serviços que promovem a inclusão, via po lít icas 

                                                                                                                                          
descon t inuidade e na  diferença na  h istór ia  e a  p r imazia  dada por  ele a  “cor relações  

pol imor fas em vez  da causal idade simples ou complexa”.  Acen tua -se a  

indeterminação com teor ia  da  catástrofe,  do ca os e o r essurgimen to da  preocupaçã o 

com a ét ica  na  pol í t ica  e  na  an tropol ogia  com a  val idação da “dign idade do outro” ,  

tudo isso indica  uma ampla  mudança na “e st rutura  do sen t imen to”.  O que há em 

comum nesses exemplos é a  r ejeiçã o das metanarrat ivas (SANTOS,  1990,  p. 19).   

15 O estudo e anál ise dos Programas:  PLANFOR (1995 -1998/  1999-2002);  Serviço 

Civi l  Volun tár io (FHC) e  Juven tude Cidadã (Lula) ,  PROEP,  PRONERA,  PNPE,  PNQ,  

PROEJA e PROJOVEM nos permite in fer i r  que o discur so est ruturan te que marcam 

os r efer idos programas governamentais é que a  educaçã o é um invest imen to que gera  

r enda, amplia opor tun idades de emprego,  desenvol vimen to,  equidade,  crescimen to e  

inclusão socia l  aos sujei tos excluídos socia lmen te.   
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sociais.  O refer ido discurso tem como tentáculo um pro jeto ident itár io  

construído por vár ios organismos e inst ituições sociais,  tais como o  

Banco Mundia l,  a CEPAL e o empresar iado (OLIVEIRA, 2005; 2006)  

(segmentos que personificam o capital),  bem como inst ituições de vida 

social.  Estas são as forças po lít icas que no cenár io brasile iro têm 

estruturado a qualificação profissional,  cujos pro jetos e disc ursos 

buscaremos evidenciar no decorrer do estudo.  

Entretanto, emerge, dessa forma de produção, a conciliação de 

novos modelos de produção e educação esco lar,  ambos buscando  

conso lidar formas de aprendizagem que potencializem o novo ciclo  

virtuoso do capitalismo, o qual,  em seus fundamentos,  sustentam os 

pilares própr ios deste sistema societal:  a exploração do homem pelo 

homem.  

Há, portanto,  um recrudescimento da pedagogia,  uma 

(re) inst rumentalização dos processos de ensino e aprendizagem, e sua 

introdução  nas unidades educat ivas esco lares e não esco lares,  com novos 

conteúdos e exigências de novas posturas,  comportamentos e habilidades 

dos sujeitos pedagógicos,  se podemos dizer assim, para fortalecer,  agora,  

com maior intensidade, a dominação do capital sobre a força de t rabalho ,  

mediada pela ideo logia da formação técnica ou qualificação profiss ional.  

A combinação e compat ibilização dos modelos produt ivos com o  

sistema educat ivo estão sob o comando das potencia lidades abertas pelos 

novos padrões da acumulação flexíve l.  É exigência deste modelo de 

acumulação uma nova inst itucionalidade de qualificação profissional e,  

por conseguint e,  a proposição de po lít icas públicas de apr imoramento da 

força de t rabalho. Nesse contexto histórico, procurou -se reformar a 

inst itucionalização da qualificação pro fissional,  bem como da educação 

básica.  

Esses acontecimentos se int ensificaram nas t rês últ imas décadas do  

sécu lo XX, mas apresentam tendênc ias de estabilização nas pr imeiras 

décadas do século  XXI; ainda que com sucessivas  cr ises,  congênitas e  

histór icas,  mas sem comprometer as bases da reprodução sociometabó lica 
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do capital.  Isso acontece dessa forma porque, na atual 

contemporaneidade do capitalismo, os sujeitos histór icos que se 

contrapunham ao capital foram desmobilizados ,  como é o caso do  

movimento sindical; e os novos movimentos sociais que emergiram –  

novos suje itos –  lutam fragmentados e condic ionados por suas 

part icular idades corporat ivas,  sem nenhuma chance de derrotar o  capital.  

Conforme argumenta Antunes (2000, p.  48): 

Opondo-se ao contra -poder  que emergia das lutas sociais ,  

o capital iniciou um processo de r eorganização das suas  

formas de dominação societal,  não só procurando 
reorganizar  em termos capitalistas o processo produtivo,  

mas procurando gestar  um projeto de r ecuperação da  

hegemonia nas ma is diversas esferas de sociabil idade.  
Fez isso,  por  exemplo,  no p lano ideológico,  por  meio do 

culto de um subjetivismo  e de um ideár io f ragmentador  

que faz apologia ao individualismo exacerbado contra  as 
formas de solidar iedade e de atuação colet iva  e socia l.   

No Brasil,  foram introduzidos,  além de novos processos e 

modalidades de formação/qualificação profissional
16

,  novos mecanismos 

de part icipação da sociedade civil,  de sujeitos sociais,  na elaboração de 

metodologias e execução dos planos,  projetos e programas de 

qualificação. Estes sujeitos passaram não só a executar as po lít icas de 

formação profissional,  a elaborar metodologias,  bem como contribuir  

para estabelecer o  consenso entre capit al e t rabalho (SILVA, 2003) .  

Outro  exemplo da natureza desta nova inst itucionalidade são os 

conselhos que decidem sobre a po lít ica de qualificação profiss ional dos 

entes federados (como o CODEFAT) e as comissões de emprego que 

envo lvem sindicatos,  centrais sindicais e as diversas modalidad es de 

organizações não governamentais.  

                                                
16 Segundo a  LDB 9394/96,  a  Educação Profissional  deve estar  in tegrada às 

di feren tes formas de educaçã o,  à  ciência  e à  tecnol ogia .  Trata -se da  est r a tégia  do 

Estado para favorecer  o desenvol vimen to soci oeconôm ico nacional ,  bem com o para  

r edução das  desigualdades socia is e  r egionais.  Os objet i vos  da  LDB,  no que tange à  

formação profissi onal ,  coadunam -se com a nova insti tucional idade dos  Planos que 
pretendemos anal isar .  Nova inst i tucional idade,  vale dizer ,  é a  in st i tucional ização de 

novas prát icas socia is de  qual i ficaçã o profiss ional ,  como o ingresso de novos  

sujei tos socia is,  como os sindicatos e  as cen tra is sindicais,  no processo de  

elaboração e execuçã o das  pol í t icas públ icas de qual i ficaçã o profissi onal ;  proce ssos  

que an tes eram real izados apenas pelas empresas capi ta l istas, mediadas pelo Sistema  

S,  e pelo Estado.  
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Entretanto,  são as po lít icas públicas estatais que, em nossa 

compreensão, expressam a programação e as decisões,  mais 

concretamente,  sobre as var iadas formas, objet ivos,  condições,  conteúdos 

e perfil da força de t raba lho, sob a orientação da reestruturação 

produt iva do capital e da reforma neo liberal do Estado. Mais do que 

reguladoras,  normat ivas e legais,  estas po lít icas subst ituíram a 

inst itucionalidade existente até então, mater ializadas nas le is e formas de 

fazer qualificação profissional para,  com isso, adequar -se à est rutura 

societal emergente com a reestruturação produt iva.  Conforme explica 

Cêa et  al (2007, p.  30):  

As polít icas de formação do trabalhador  são ma is qu e 

meras respostas pedagógicas e format ivas às mu danças  
estruturais que afetam todas as dimensões da  vida socia l.  

O mapeamento e a  explicitação dos fundamentos e das  

ações of icia is voltadas para a  promoção dessa formaçã o 
são instrumentos de compreensão de como a  educação do 

trabalhador  se vincula organicamente a  processos  

econômicos e polít icos
17

.   

Postulamos, neste estudo, que a polít ica de qualificação 

profissional está no coração do apr imoramento da força de t rabalho, e  

que a ela se acoplam, reciprocamente,  mudanças inst itucionais –  

jur ídicas,  polít icas,  sociais e econômicas.  Estas mudanças tendem a 

mercant ilizar a educação e seu potencial emancipador,  servindo de 

mecanismos que contr ibuem com o processo de exploração do trabalho  

humano, como rat ifica Amaral (2005, p.  130).   

Ao se converter  a  educação em qualif icação e 

requalif icação prof iss iona l e,  por tanto,  em potencia l  

objeto de mercanti l ização,  longe de se apontar  a  ruptura 
com a exploração como pretendem mostrar  a  sociedade do 

                                                
17 No caso brasi lei ro,  a  educa ção pr ofissi onal ,  como el emen to essencia l  à  produção,  

só en tra  na  agenda do capi ta l com a  opção defin it iva  pela  sua  indu str ia l ização.  Ness e  

sen t ido é que,  a  par t ir  dos anos 1940,  são t omadas as decisões governamentais que 

caracter izam defin i t ivamente o apoi o do capi ta l  industr ial  à  formação profissi onal , 
r econhecida com o fa tor  necessár io ao seu funcionamento.  Ao ser  plan tad a a  semen te 

do capi ta l ismo industr ia l  nacional ,  com o pesado apoio esta ta l ,  é que,  de  forma 

expl íci ta ,  a educaçã o profi ssi onal  vai  ao encon tro dos in teresses do capi ta l ,  a par tir  

do seu m odelo de desenvol vimen to.  Esse  encon tro materia l iza -se em in icia t ivas  

como a  cr iação das Escolas Técn icas (Federais)  e os SENAI (PEREIRA,  2007,  p.  

151).   
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conhecimento –  o que se constata  é que as r eais  

necessidades de educação dos trabalhadores são 

absorvidas pelo capita l,  a través da apropriação do temp o 

de vida e de trabalho do trabalhador ,  do conhecimento e 
das suas qualif icações adquir idas no seu trabalho.  

Estas são algumas das razões que just ificam nosso interesse em 

apreender a mater ialidade histór ica desta nova institucionalidade ,  dentro 

das po lít icas de qualificação profissional,  efet ivadas no Brasil nas 

últ imas décadas do sécu lo XX, num per íodo de mais de uma década,  

prat icamente,  16 anos.   

A inst itucionalidade implementada sinaliza como as po lít icas 

públicas de governos de educação profissional se acoplam a um pro jeto 

societár io do capital,  de qualificar para manter os níveis de exploração  

do t rabalho humano ; e como estas transitam de um programa 

governamental para galgar um status de programa/po lít ica pública de 

Estado. Analisaremos a inst itucionalidade da po lít ica de qualificação 

como àquela que estabelece mediações com as mais diversas ordens e 

demandas,  para,  assim, compreendermos a educação tecno lógica,  

sobretudo, os P lanos Nacionais de Qualificação como tendência de 

polít ica pública de Estado.  

O marco temporal para iniciar as discussões referentes às po lít icas 

de qualificação é a década de 1990. Nesse per íodo histórico, ocorre a 

reforma gerencia l do Estado brasileiro e ,  concomitantemente,  as 

reformas no âmbito das po lít icas educacionais,  inc lusive a da educação 

profissional brasileira
18

,  demandadas por organismos internacionais 

compromet idos abertamente com os interesses do capit al (OLIVEIRA,  

2006).  

A ut ilização da categoria de “nova po lít ica de qualificação” se 

just ifica por compreendermos os planos e programas de qualificação da 

                                                
18 Para  um estudo aprofundado da r eforma da educaçã o profissional ,  ver  a  tese  de  

dout oramento de OLIVEIRA,  Ramon:  Pol í t icas do Ensino Médio e  da Educação 

Profissi onal  no Brasi l  –  anos  [19]90 :  subordinação e r et rocesso educa ci onal.  2001.  

349f.  Tese (Doutorado em Educaçã o) –  Faculdade de Educa ção,  Un iver sidade 

Federal  Fluminense.  Ni terói /RJ.  
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força de t rabalho como uma cont inuidade histór ica,  bem como 

compart ilhamos dos postulados de Fidalgo & Machado (2000, p.  250) 

acerca da concepção de “nova po lít ica”.  Para estes autores,  a part ir  de 

1996, precisamente,  o  país passa a ter uma nova po lít ica de Educação  

Profissional,  formulada pelo Minist ér io  do Trabalho e art iculada com o 

Ministér io  da Educação. Essa novidade fo i concret izada median te t rês 

eixos est ruturantes: a implementação do PLANFOR, a cr iação de uma 

rede de Centros Públicos de Educação Profissional e a Po lít ica do Ensino  

Médio. O MEC ocupou-se da reestruturação da rede de ensino técnico  

federal e do Ensino Médio e o MTE do PLANFOR e da integração do 

sistema público de geração de t rabalho e renda. Mesmo considerando a 

totalidade e as dimensões que envo lvem a po lít ica de educação  

profissional,  neste estudo, delimitamos nossas análises à po lít ica 

nacional de educação profissional bá sica do t rabalhador.  Sendo definida 

pelos autores,  Fidalgo & Machado (2000, p.  250) como:  

Dispos ições tomadas dentro do domínio da educação ou  

da formação profiss iona l pelo governo,  compreendendo a  
maneira  de conduzir  a  r ealização dos objet ivos,  metas,  

meios de execução,  supervisão,  acompanhamento e 

avaliação de p lanos  e projetos or ientados segundo 

cr it ér ios pr ior itár ios de atendimento.   

Considerando esses fatos e com a int enção de aprofundar e mesmo 

dialogar com as pesquisas e reflexões de Antunes (1995; 2000) ; Braga 

(1996); Harvey (2000) ; Alves (2001) ; Cêa (2003; 2007) ; Kuenzer (2000) ; 

Fr igotto (1998); Deluiz (1999) ; Olive ira (1999; 2001; 2003; 2005; 2009) ; 

Sousa (2005),  Amaral (2005),  dentre outros autores,  propomo -nos a 

invest igar os dois Planos que, a nosso ver,  expressam, empir icamente,  a  

polít ica de qualificação profissional no Brasil:  o  PLANFOR (Plano de 

Qualificação Pro fissional),  cr iado em 1996, e o  PNQ (Plano Nac ional de 

Qualificação Profissional),  proposto no âmbito do Ministér io  do  

Trabalho em 2003, no governo Lu la,  em subst ituição ao PLANFOR.  

Objet ivamos esclarecer  que a nova inst itucionalidade,  posta por essas 

polít icas de qualificação, está associada à reest ruturação produt iva,  à  

reforma do Estado e à ideo logia das pedagogias da competência e do  
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“aprender a aprender”,  bem como o discurso integrador de inclusão 

social e mit igação da pobreza sedimentados nas po lít icas 

governamentais.  Este fato assinala como a refer ida po lít ica de 

qualificação dos trabalhadores tem se configurado como uma das 

expressões da construção da hegemonia do capital sobre o trabalho.  

Construção hegemônica que tem adquir ido o consenso at ivo de todos os 

sujeitos que são diretamente at ingidos pela qualificação profissional.  

Esses são aspectos que aprofundaremos no decorrer da nossa 

invest igação.  

A intenção é,  portanto,  ampliar as análises da qualificação 

profissional,  no sent ido de revelar  outros nós que a emanam ao processo 

de acumulação capit alista,  operada nas últ imas décadas.   

Esses Planos,  no atual contexto das mudanças c apit alistas 

contemporâneas,  têm se const ituído como expressão e mater ialidade da 

nova inst itucionalidade da educação pro fissional brasile ira,  for jados em 

um contexto social e histór ico de pro fundas t ransformações na base 

técnica produt iva,  que dão provas p ara postularmos, fundamentalmente 

com Harvey, um novo cic lo virtuoso de acumulação capita lista,  

compreendido como reestruturação produt iva do capital.  Essas 

t ransformações evidenciam uma 3ª Revo lução Industr ia l promovida pelo  

capital e,  por ser revo lucionár ia,  envo lve todos os planos de 

sociabilidade do ser humano: socioeconômico, cultural,  po lít ico e 

ideo lógico. 

Nosso objet ivo consiste em analisar a inst itucionalidade da nova 

polít ica de qua lificação profissional,  buscando ident ificar as similit udes 

e diferenças e/ou as rupturas e cont inuidades entre aqueles Planos de 

qualificação. Queremos chamar a atenção para o fato de que estas 

polít icas muito mais do que po lít icas de governos dist intos têm se 

consubstanciado como tendência de po lít ica de Estado, est rut uradas sob 

a dinâmica do capital.  Esta dinâmica,  de acordo com Silva Jr.  & 

Sguissardi (1999, p.97):  
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[. . . ] faz do capitalismo um modo de produçã o 

expans ionista  e extremamente dinâmico em sua base 

produtiva,  na economia,  na polít ica,  na cultura e na  

necessár ia  unidade socia l.  Sua própria  lógica,  
histor icamente produzida,  impõe-lhe constantes processos  

de rupturas e cont inuidades para sua própria  manutençã o 

(gr ifos nossos).  

Considerando a assert iva de Silva Jr.  & Sguissardi,  podemos 

afirmar que, na dinâmica reprodut iva do capital,  a  po lít ica de 

qualificação profissional,  cuja expressão é o PNQ, mais do que ruptura 

com o PLANFOR, apresenta cont inuidades e compromissos.  O PNQ 

nasce como nova po lít ica governamental alicerçada em velhas bases e 

passa a integrar,  paradoxalmente,  a “nova/velha” po lít ica de 

qualificação, iniciada com o PLANFOR.  

Nossa tese é que a inst itucionalidade e os discursos das po lít icas 

de qua lificação profiss ional,  ainda que apresentem estratégias,  contornos 

e arcabouços diferenciados (PLANFOR e PNQ), não deixam de submeter -

se,  como po lít ica de Estado, ao modelo de acumulação capitalist a  

flexível (HARVEY, 2000; OLIVEIRA, 2003; 2006).  Modelo esse que 

exige uma forma específica de qualificação profissiona l,  e que demanda 

um perfil de força de t rabalho para atuar nesse modelo de acumulação,  

além de fortalecer a hegemonia do capital sobre o trabalho.  

Esse modelo apresenta uma contradição insuperável: amplia 

desmesuradamente a cert ificação da força de t rabalho sem a proporciona l 

inserção desta na economia.  Isto  quer dizer que as mudanças 

inst itucionais promovidas pe lo PLANFOR e, porque não, pelo PNQ, têm 

se revelado limitadas e impotentes para equacionar o problema do  

desemprego, em contextos neo liberais.  Chamamos a atenção para o fato 

de as po lít icas  de Estado t ranscenderem os limit es provisór ios do tempo  

de governo estabelecidos const itucionalmente.  Consideramos que a 

polít ica de Estado muito mais do que determinada pelo tempo de governo  

const itucional é determinada pelas t ransformações mais amplas d a 

economia: pelo modelo de acumulação e t ransformações da base 

tecno lógica das at ividades econômicas.  
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Isso significa dizer que, nas atuais condições sociais e históricas,  a  

qualificação profissional se faz de acordo com as lutas existentes entre 

os diversos “campos de forças polít icas” (GRAMSCI, 1999) ; 

fundamentalmente,  entre o “campo de fo rças po lít icas” do capital e  do  

t rabalho, ou seja,  o  que está em disputa no campo de forças entre capit al 

e t rabalho é a forma como se pode amplia r a capacidade de t rabal ho, sua 

formação, como processo de qualificação/enr iquecimento, formas de se 

gerar mais r iquezas,  qual seja:  a qualificação da força de t rabalho como 

geradora de r iquezas via produção de excedente.  Não obstante,  a 

formação da força de t rabalho, a inst itucionalidade que a regula e 

legit ima será ana lisada dentro desta perspect iva.  

Não obstante,  este estudo procura demonstrar que, independente do  

perfil e das est ratégias das po lít icas de governo, a formação da classe 

que vive do t rabalho está associada às cond ições objet ivas e mater iais de 

reprodução da sociedade capitalist a (SILVA JR. & SGUISSARDI, 1998 ; 

OLIVEIRA, 2003; CÊA, 2003).  

Compreendendo o PLANFOR e o PNQ como mater ialização e 

fact icidade mais ampla,  buscaremos problemat izar as seguint es questões:  

 Quais os propósitos e discursos
19

 das forças que sustentam e 

just ificam os Planos de qualificação profissional?  

 Que similitudes e diferenças e/ou rupturas e cont inuidades exist em 

entre aqueles planos nacionais de qualificação, em termos estatais e  

est ratégias po lít icas?  

                                                
19 Discurso é aqui  compreendido como resul tado das r elações  socia is,  “a t ividade e 

ação dos su jei tos,  in scr i tos em con textos  determinados”.  Sendo produzido 

socia lmen te,  em um determinado momento h istór ico,  para  r esponder  às necessidades  

postas  nas r elações en tre os  homens para  produção e  r eproduçã o de sua existência ,  

carrega o h istórico e o i deol ógico destas r elações (MAINGUENEAU, 1996).  Não há,  

para  Cavalcan te (2007,  p.  35), discur so neutro ou inocen te.  Todo discur so é  

ideol ógi co,  vist o que,  “ao produzi - l o,  o su jei t o o faz  a  par t ir  de um lugar  socia l ,  de  
uma per spect iva  ideológi ca ,  e assim ve iculam va lores,  crenças,  visões de mundo que 

represen tam os lugares socia is que ocupa.  O discur so é,  pois,  campo de mediações  

que ar t icula  novos sen t idos  aos já  conhecidos.  Ele tem a  capacidade de (r e)sign ificar  

o já  di to e inst i tuir  uma nova memór ia  discu r siva” .   
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 Em que aspectos e dimensões estes Planos contr ibuem para for jar  

uma po lít ica de Estado de qualificação profissional?  

 

Mais do que nos perguntarmos o que é o PLANFOR ou o PNQ,  

percorreremos um caminho invest igat ivo que nos dê possibilidade de 

compreender as relações existentes entre os Planos,  a reest ruturação 

produt iva,  a  qualificação profissional como ideo logia (as pedagogias que 

procuram va lidar e just ificar porque esta polít ica de qualificação e não  

outra) e a natureza das reformas das po lít icas públicas de qualificação  

promovidas pelo Estado. Relações que, conforme estudos precedentes,  

entre os quais os de Olive ira (2003; 2005) e Cêa (2007),  apontam para 

uma po lít ica pública de formação que, mais do que valor izar e  

enr iquecer,  (des)qualifica ,  subordina e subsume a classe que vive do  

t rabalho às novas est ratégias de acumulação flexível.   

Os estudos sobre qualificação profissional indicam que,  

independente da vontade po lít ica dos governos,  as po lít icas de 

qualificação pro fissional,  realmente efet ivadas,  apresentam dimensões e 

caracter íst icas diferenciadas de adesão e subordinação dos t rabalhadores 

assalar iados e do “campo de forças po lít icas” por eles const ituído. Co m 

isso,  tais po lít icas têm conseguido legit imar a pr ivat ização do fundo  

público
20

 (FAT), como enfat izam os estudos e pesquisas de Oliveira 

(1999) e Cêa (2003),  ainda que junto às forças sociais adversas ao  

ideár io neo liberal,  como os sindicatos e centrais sind icais.  Inst ituições 

que, histor icamente,  eram part ícipes de uma linha de ação  po lít ica 

                                                
20 Fundo Públ ico,  de a cordo com Fidalgo & Ma chado (2000,  p.  169 -170),  consiste em 

uma parcela  sign ificat iva  da  r iqueza produzida por  uma sociedade,  que se encon tra  

sob o con trole do Estado ou mesmo de organ izações públ icas não governamentais, 

dest inada ao financiamento de a t ividades i mpor tan tes para  o crescimen to do 

invest imen to capi ta l ista  ou para  o financiamento de bens e servi ços necessár ios à  

r eprodução da força  de t r abalho.  Engloba haveres e r ecur sos financeiros de que a  

sociedade pode dispor  ou dest inar  para  ta is fins.  O financiamento públ ico,  para  

empreendimentos capi ta l istas e r eprodução da força  de t r abalho,  sempre const i tui  um 

instrumento de expansão e r esolução de problemas gerados no processo de  

acumulação e concen tração de capi ta l .  A o r igem destes r ecur sos provém de impost os ,  
taxas ou m ecan ismos de  poupança compulsór ia  − como o FGTS − ar recadados  pel o 

Estado ou set ores organizados da  sociedade,  com o objet i vo de in tervir  nas 

a t ividades econômicas ou prom over  a  r edistr ibuição de r iquezas .  A ut i l ização de  

fundos  públ icos  para  financiar  invest imen tos pr ivados é uma forma de pr ivat ização 

do Estado e a  elaboração de medidas de con trole socia l  dest es r ecur sos é um dos  

pr incipais desafios das sociedades democrát icas,  r essal tam os autores.   
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sindical combat iva,  as quais,  infe lizmente,  foram cedendo às po lít icas 

neo libera is de qualificação profissional.  

Essas po lít icas er igidas na década de 1990 são for jadas em um 

contexto neo liberal marcadas pelo desemprego e a exclusão social,  

decorrentes do processo de reprodução sociometabó lica do capita l 

(MÉSZAROS, 2002).  A teoria do capit al humano, bem como novas 

pedagogias e categorias como a empregabilidade, habilidades,  

competências,  perfil da força de t rabalho apresentam, no caso do PNQ 

(2003),  a qualificação profissional como direito  social; e,  no caso do 

PLANFOR (1997),  a qualificação como panaceia para o desenvo lvimento  

social via inserção e reinserção dos t rabalhadores no mundo da 

economia.  

Como aludido acima,  esses Planos reeditam em seus  discursos a 

teoria do capital humano, culpabilizando os t rabalhadores pelo fracasso  

no emprego e pouca ou nenhuma empregabilidade
21

,  em função da baixa  

esco lar idade e qualificação profissional.  Mas do que qualificar com os 

fins de garant ir os direitos sociais e  a  proclamada inclusão social,  a  

qualificação dos t rabalhadores,  consubstanciada nos refer idos Planos,  

alinha-se à dinâmica e à lógica capitalista  de elevação da produt ividade e 

compet it ividade entre os t rabalhadores assalar iados,  apesar de ter como 

retórica as categor ias inclusão social,  cidadania,  just iça e direito s 

sociais.  

                                                
21 Impor tantes estudos têm oferecido construtos teór icos cr í t icos para 

problemat ização da empregabi l idade ( LEITE,  1997;  OLIVEIRA,  1999;  GANZ,  2001;  

GENTILI,  2002).  Na acepçã o de Oli veira  (1999,  p.  14),  concei tua -se  

empregabi l idade “com o a  capacidade da  mão -de-obra  [sic]  de se man ter  empregada 

ou encon trar  um novo emprego quando demit ida .  O pr incípio que está  por  t r ás do 

concei to é de que o desemprego t em como causa  a  baixa  empregabi l idade da  mão de 

obra ,  ou seja ,  sua  inadequação em fa ce das exi gências do mercado ”.  Já ,  para  Lei te  

(1997,  p.  64-65),  a  noçã o de empregabi l idade par te do pr incípio de que os  

t rabalhadores desempregados encon tram -se nessa  si tuação,  não porque haja  fa l ta  de 

emprego,  mas pela  baixa  capacidade de a  força  de  t r abalho se adaptar  às nova s  
exigências das empresas ou,  em outras palavras,  porque não apresen tam o per fi l  de  

qual i ficaçã o exigido pel o novo m odelo de a cumulação flexí vel .  Em ambos os  

pr incípios apon tados,  o de Oliveira  e o de  Lei te ,  r essal ta -se o a spect o ideol ogizan te 

do concei to de empregabi l idade,  que encobre os r eais mot ivos da  fa l ta  de emprego.  
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Visando responder às questões problematizadas anter iormente,  a  

invest igação em pauta não se deterá em analisar as dimensões,  pro jetos e 

propostas pedagógicas arro ladas a part ir  d os refer idos Planos,  apesar de 

não deixar de considerar as bases pedagógicas e categorias a ela 

subjacentes e que lhes dão unidade ideológica e direção po lít ica.  A 

análise que estamos empreendendo enfat izará as relações diretamente 

ligadas ao objeto em est udo: a nova inst itucionalidade das po lít icas 

públicas de qua lificação profissional no Brasil.   

 

1. 1.  O caminho da investigação: fundamentos e metodologia  

 

O referencia l teórico -metodológico que serve de aporte a esta 

invest igação alicerça-se no mater ialis mo  histór ico-dialét ico, concebido  

como uma forma de entender a mater ialidade histór ica da sociedade 

capitalista.   

Em termos específicos desta pesquisa,  esta abordagem ajuda -nos a 

problemat izar aquela que, para nós,  é a questão central:  como se for ja a  

inst itucionalidade da nova po lít ica pública de formação/qualificação dos 

t rabalhadores,  na contemporaneidade, desencadeada a part ir  do ciclo  

virtuoso de acumulação capit alista,  que tem na acumulação flexíve l o  

motor de tal inst ituciona lidade.  

Para problemat izar tal questão, part iremos da rea lidade histór ica 

construída pelo ser social do capit al (LUCKÁCS, 1989),  para apreender a 

complexidade das relações sociais for jadas por este ser.   

Desse modo, procuraremos abarcar as possíve is relações que 

envo lvem nosso objeto de estudo, de maneira que nos possibilite uma 

maior compreensão de suas t ramas e conexões.  Brohm (1979, p.  21)  

reitera a nossa opção por esta abordagem por admit ir que o “pensamento 

dialét ico
22

 é aquele que procura derrubar  efet ivamente todas as portas  

                                                
22 De acordo com Brohm (1979), a  dia lét ica  de Marx é essencia lmen te cr í tica  e 

r evoluci onária  e não uma visã o de  mundo pron ta  e aca bada,  mas um método de 

anál ise e ação.  Por  ser  um método de a preensão da r eal idade seus r esul tados sã o 

provisór ios,  parcia is e inacabados.  Dessa  forma, segundo o autor ,  o método do 

marxismo não é um dogma,  mas um guia  para  a  ação.  Não há ação revolucionár ia  
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que ocultam qualquer segredo, qualquer mistér io  da natureza ou da 

sociedade”.  

A invest igação, de acordo com os postulados do mater ia lismo  

histór ico-dialét ico, proposto por Brohm, parte do concreto que, 

aparentemente,  é sincrét ico e disforme, para uma anál ise invest igat iva 

sistemat izada a part ir  de aproximações sucessivas
23

.  O concreto tem a 

pretensão de or ientar o  pensamento para apropr iação do objeto 

invest igado, em todos os seus pormenores,  desvelando as suas diversas 

formas de existência e descobr indo os  “nexos internos” de ligação, isto  

é, o  seu real conteúdo (BROHM, 1979, p.  69).  

Compreendendo o concreto como síntese de inúmeras 

determinações,  e,  portanto,  unidade da diversidade, a dia lét ica marxiana 

se propõe a conhecer o real,  elevando o pensamento do  concreto ao 

abstrato para retornar ao concreto enr iquecido e mediado pelo processo  

do conhecimento, visando t ransformar  o concreto.  Este movimento  

caracter iza o própr io movimento originár io do t rabalho intelect ivo, que 

implica: ação => reflexão => ação [. ..] . Por este fato, a realidade socia l 

circunstanc iada histor icamente,  deve ser analisada em sua totalidade 

concreta.  Tal totalidade, para efet ivar -se,  necessita,  então, de uma outra 

importante categor ia que é a mediação ,  pois sem ela a própr ia est rutura 

da realidade, tomada como realidade concreta,  estaria esvaziada da sua 

inerente complexidade, à medida que é nela que se encontram todos os 

processos que objet ivam o nascimento, o funcionamento e o ser 

precisamente de um complexo, isto  é,  o result ado das me diações.  Para 

Luckács (1989, p.  22),  as mediações podem ser assim vislumbradas:  

                                                                                                                                          
sem teor ia  r evoluci onár ia.  Assim,  nosso desa fio é buscar  na  tra jetór ia  da  nossa  

invest igação perceber  todo o dinamismo,  provisor iedade e t ransformação do process o 

h istór ico (MINAYO, 1994) que envol ve a  inst i tucional idade da  nova pol í t ica  de  

qual i ficaçã o profissional .  

23 Aproximações sucessi vas porque,  com o Marx e E ngels postulam na Ideol ogia  

Alemã e nas Teses  sobre Feuerbach ,  as con tradições socia is que o pensamento 

procura  apreender  não se r esol vem no pensamento,  mas com as r evoluções socia is.  

Daí da  3ª Tese de Marx sobre Feuerbach :  “a  prática  [ leia -se a  r eal idade concreta]  é o 

cr i tér io da verdade [ . . . ]”  (MARX, 1984,  p. 208).  
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[. . . ] convém primeiro captar  clara exatamente esta  

difer ença entr e a  ex istência  rea l e o seu núcleo inter ior ,  

entr e as r epresentações que delas se formam e os  

conceitos.  [. . . ] Trata-se,  pois,  por  um lado,  de destacar  os  
fenômenos da sua forma  dada como imediata ,  de 

encontrar  as mediações pelas qua is podem ser  refer idos  

ao seu núcleo e à  sua essência e captados  na sua própria  
essência e,  por  outro lado,  a t ingir  a  compreensão dest e 

caráter  fenomena l,  desta  aparência fenomena l,  

cons iderada a  sua forma de manifestação necessár ia .  

Em termos de nossa pesquisa,  isso significa o seguinte: de maneira 

lógica,  part iremos da análise do concreto, por isso o primeiro capítulo  

t ratará da reestruturação produt iva do capital,  e como esta,  em sua 

dinâmica, pressupõe o apr imoramento da força de t rabalho  enr iquecida,  

em uma palavra,  qualificada. Passaremos em seguida, no segundo  

capítulo,  a analisar a med iação deste concreto social,  isto  é,  a 

qualificação como ideo logia,  tal como compreendemos a teor ia do capita l 

humano e sua reedição ou recategorização, nas teorias da “pedagogia das 

competências”,  da empregabilidade, como prefere Duarte,  as “pedagogias 

do aprender a aprender”.  Dessa forma, alcançando  p lanos cada vez mais 

elevados de compreensão do real,  analisaremos, na parte quatro,  a nova 

inst itucionalidade da qualificação profissional mater ializada no  

PLANFOR e no PNQ. E na quint a e últ ima parte discut iremos a po lít ica 

de qualificação como uma das expressões da hegemonia do capital sobre 

o t rabalho  com a mediação do Estado, sendo este o principal mediador na 

realização e condução da refer ida po lít ica.   

A categoria que dá aporte a este estudo é a da totalidade
24

.  Como 

nos explica Löwy (1975, p.  16),  “a totalidade signif ica a percepção da 

realidade social como um todo orgânico, estruturado, no qual não se 

pode entender um elemento, um aspecto,  uma dimensão, sem perder a 

sua relação com o conjunto ”. Por isso,  propomo -nos a analisar as 

polít icas de qualif icação profissional,  de forma específica o PLANFOR e 

o PNQ, como mater ialidade das relações estabelecidas entre os campos 

de forças do cap ital,  do Estado e das ideo logias pedagógicas,  como 

                                                
24 Para  Luckács (op.  ci t . ) ,  o conhecimen to da  tota l idade socia l  concreta  não é,  de  

maneira  nenhuma,  dado imediatamente ao pensamento.  “O concreto é concreto,  diz  

Marx,  porque é síntese de di ve r sas determinações,  por tan to,  un idade do múlt iplo” .  
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totalidade concreta de campos de forças que const ituem, no per íodo em 

análise (GRAMSCI, 1999).  

Part indo deste pr isma, buscamos compreender a dinamicidade,  

paradoxos e contradições,  bem como os nexos internos das po lít icas de 

qualificação profiss ional (PLANFOR e PNQ), no âmbito da complexa 

sociedade brasile ira.  

A esco lha por esta perspect iva teórica just ifica -se,  

pr ior itar iamente,  por ser,  na nossa avaliação e confronto com outras 

perspect ivas,  um referencial que nos permit e apreender as contradições 

inerentes ao Estado como aquele que propaga e objet iva as po lít icas de 

qualificação do t rabalhador a part ir  de uma lóg ica reprodutora das 

relações sociais subalternas.  Decerto a argumentação de Cêa et  al (2007,  

p.  26) corrobora com o nosso posicionamento:  

[. . . ] no capitalismo,  a  formação do ser  socia l trabalhador  
é incorporada aos processos  educacionais por  intermédio 

do polít ico,  compreendido como mediação das relações  

de produção,  que se configura como a instância  ef icient e 
para salvaguardar  essas relações,  na forma de Estado 

capitalista  [. . . ].  Por tanto,  para tratar  de polít ica s de 

formação do ser  socia l trabalhador  no contexto das  
relações sociais capita listas de produção,  é necessár io 

tomar a  ação do Estado como paradigma para a  

compreensão deste t ipo específ ico de mediação.   

As po lít icas de qualificação propagadas pelo Estado  tendem, como 

assevera Cêa (2007, p.  23),  a  desempenhar a tarefa de “educar o 

consenso”  dos projetos das forças sociais  que disputam a or ientação das 

refer idas po lít icas,  ou, como menciona Alves (2001a),  contr ibuem com o 

processo de “concertação social e captura da subjet ividade operár ia pela 

lógica do capital”.   

Just ificamos, fina lmente,  nossa opção por esse referencia l,  porque 

ele nos permit e apreender as mediações significat ivas do nosso objeto de 

invest igação. O Estado é concebido como aquele mediador q ue propõe, 

efet iva e propaga as po lít icas de qualificação compromet idas com a 

dinâmica do capita l.  Uma dinâmica que, ao contrário de qualificar a  



39 

 

  

 

força de t rabalho para a autonomia, termina por qualificá - la para 

relações sociais subalternas.  

Delimitamos co mo per íodo para análise o iníc io da década de 

1990, pois é neste per íodo onde se processam as mudanças no mundo do 

t rabalho, com o processo de reestruturação produt iva.  E, decorrente deste 

processo, resulta o  desemprego est rutural e/ou tecno lógico, a deman da de 

novos perfis pro fiss ionais e a emergência de novos modelos de formação  

profissional.  Para tanto,  neste ponto de vista,  não apenas a nova 

inst itucionalidade da qualificação profissional é salutar como a reforma 

de todo o sistema educaciona l é necessár ia.   

Observa-se também, nesse contexto,  a mutação do sindicalismo  

brasileiro,  conforme demonstrado em pesquisa anter ior (SILVA, 2003).  

Demonstramos em tal pesquisa como os novos sujeitos da qua lificação  

profissional: os sind icatos e centrais sindicais,  sob retudo os de natureza 

cut istas,  passaram a atuar como propositores e executores de po lít icas de 

qualificação. Sujeitos esses que passaram a assumir tarefas que em 

décadas anter iores eram realizadas,  pr io r itar iamente,  pelo Estado e o 

empresar iado nacional v ia S istema S
25

. 

É justamente com a realização da pesquisa que analisou a mutação  

do sindicalismo  cut ista,  em suas dimensões e proposta polít ica e 

pedagógica de formação técnica e profissional dos t rabalhadores no  

âmbito do Planfor,  que surgiu nosso interesse em invest igar a po lít ica 

nacional de qualificação profissional,  como cont inuidade histór ica,  a  

qual abarca outros sujeitos sociais.   

Por tudo que dissemos, é necessár io afirmar que compreendemos a 

nova inst itucionalidade das po lít icas de qualificação não  apenas como 

um conjunto de documentos jur ídicos,  que normat izam as inst ituições 

                                                
25 O Sistema S se configura  com o um complexo de inst i tuições (SENAI,  SENAC, 

SENAR etc. )  r esponsáveis,  a té a  década de 1990,  pela  qual i ficação profissional  no 

Brasi l .  Estas são Inst i tuições de  caráter  mist o,  cr iadas no ano de 1940 pelo governo 
e gerenciadas pelo empresar iado.  Sua cr iação está  r elacionada ao movimen t o 

industr ia l  de subst i tuição de impor tações,  que a cel erou a  diver si fi caçã o da est rutura 

industr ia l .  Um dos  objet i vos desse  movimen to consist ia  e m for jar  o m odel o 

endógeno de desenvol vimen to,  pretendendo,  com isso,  for ta lecer  o mercado in terno,  

o que exigia  a  qual i ficaçã o profissi onal  dos r ecur sos humanos para  produzir  os bens  

de capi ta is necessár ios à  industr ia l ização brasi lei ra  (SUZIGAN, 2000).  
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educaciona is esco lares e não esco lares,  responsáveis pela qualificação,  

mas como conteúdos vivenciados por sujeitos sociais em luta (GIROUX,  

1997) ; conteúdos que dão significado jur ídico e polít ico à reest ruturação 

produt iva,  cuja combinação mater ializa -se nos Planos.  Estes são lócus  

que sintet izam as relações de poder exis tentes no âmbito da sociedade.  

Portanto,  como qualquer ação do Estado, os Planos apresentam limites,  

possibilidades,  rupturas e cont inuidades,  que ganham legit imidade e 

unidade com as ideo logias,  no caso, as ideo logias da pedagogia das 

competências e a tese da empregabilidade, como pr incípio educat ivo,  

emanados pelo novo discurso integrador da inclusão/exclude nte.   

A abordagem da pesquisa é qualit at iva,  e,  como metodologia,  o  

estudo de natureza documental e bibliográfica.  A análise documental fo i 

realizada por considerarmos os regist ros como construções histór icas 

resultantes dos embates entre as forças sociais  no inter ior do Estado, ao 

tempo em que compart ilhamos da perspect iva enfat izada por Cêa (2007),  

que ident ifica o própr io Estado, com seus órgãos de consultor ia,  estudo e 

formulação de polít icas,  como “produtor de conhecimentos”, em 

potencia l,  a  ponto de t ornar diversos estudos,  como o caso deste,  

dependente de suas formulações.  

Para efeito  de mater ial deste estudo, ut ilizamos os construtos,  

produções e normat izações de do is ministér ios: o  MEC (Ministér io  da 

Educação) e o  MTE (Ministér io  do Trabalho  e Empre go).  São estes 

órgãos que têm gerado polít icas públicas de grande impacto socia l no  

âmbito da formação do t rabalhador.   

A técnica ut ilizada para análise documental é a análise de 

conteúdo. Ela nos permit irá organizar  e  class ificar os documentos,  de 

acordo com as t rês temát icas relacionadas à inst itucionalidade da 

qualificação profissional: a reest ruturação produt iva,  os Planos de 

qualificação propostos pelos governos e as ideo logias pedagógicas que 

legit imam as po lít icas no âmbito das ins t ituições de ens ino . Os temas,  

como menciona Bardin (1979, p.  105),  são “a unidade de signif icação 

que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios 

relativos à teoria que serve de guia de lei tura”.  
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Nesse sent ido, será uma leit ura desafiadora e cr ít ica que 

buscaremos empreender no decorrer de todo percurso invest igat ivo da 

“nova/velha” po lít ica de qualificação profissional no Brasil.   

Visando estabelecer conexões,  ident ificar  as mediações e construir  

a teia que nos conecta à relação entre o Estado, o  modo pr odut ivo e as 

polít icas de qualificação, começaremos com a análise dos Planos de 

qualificação da força de t rabalho,  situando sua relação com as reformas 

implementadas no Brasil na década de 1990.  

Para procedermos à análise e apreendermos a mater ia lidade dos  

Planos,  realizamos os seguintes procedimentos metodológicos: leitura 

cuidadosa dos pr inc ipais documentos elaborados no âmbito do Estado 

est r ito  senso, at ravés do seu corpo normat ivo e operat ivo, ou seja,  a  

Secretar ia  de Trabalho e Emprego do MTE, CODEFAT,  FAT, MEC.  

Recorremos aos sit es inst itucionais desses órgãos,  como também 

elencamos uma sér ie de documentos base,  referentes aos Planos em 

análise,  assim como outros documentos que os citam ou os têm como 

objeto de análise,  além das pr incipa is reso luções,  portarias,  edita is e  

convênios.  Ut ilizamos também as bases de dados da RAIS, CGU, INEP,  

dentre outros.   

Com o intuito  de ampliar a análise dos temas, sobretudo os 

referentes à mater ialidade do PNQ, realizamos entrevista semiestruturada 

com um dos elaborado res do mencionado Plano, no âmbito do Ministér io  

do Trabalho  e Emprego. A esco lha do refer ido sujeito  se just ificou, pelo  

mesmo desempenhar na est rutura da máquina estatal,  um pape l 

fundamental na concepção e implantação da refer ida po lít ica.  Entretanto,  

não a ut ilizamos nas nossas análises,  embora ela tenha nos fornecido  

elementos para uma compreensão mais detalhada da especificidade do  

PNQ, e permit ido realizar as devidas aproximações e diferenciações co m 

o Planfor.   

Os documentos supracit ados versam sobr e os pr incípios,  

concepções,  fundamentos,  discursos,  objet ivos,  est ratégias de 

operacionalização, normat izações,  dentre outros aspectos est ruturais e  

inst itucionais dos Planos.  Além deste mater ial,  recorremos às pesquisas e 
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produções acadêmicas que têm como objeto de estudo e análise as 

polít icas de formação do t rabalhador da década de 1990 até a atualidade.  

Contudo, não pretendemos fazer uma descr ição exaust iva acerca dos 

objet ivos e est ratégias das Po lít icas (PLANFOR e PNQ), mas destacar  

elementos que revelem a relação existente entre eles.   

Ao realizarmos a leitura referente aos Planos,  fomos ident ificando  

os temas e categorias que adquir iram significação. Estes serão 

apresentados,  analisados e cotejados com a literatura,  de forma que nos 

deem vis ibilidade dos elementos que expressam as s imilitudes e 

diferenças e/ou as rupturas e cont inuidades dos Planos Nacionais de 

Qualificação. Estes conso lidam a nova polít ica pública de qualificação 

profissional do Brasil.  

 

 

1.2. Da organização e estruturação do estudo  

 

Destarte,  o  estudo é est ruturado a part ir  da seguinte exposição:  

[2] no segundo capítulo,  discut iremos o processo de reestruturação 

capitalista,  iniciado no limiar do século  XX, como formas fenomênicas 

de acumulação capitalistas,  com o recrudescimento do s mode los 

produt ivos,  a part ir  do binômio taylor ismo/fordismo “para” o toyot ismo.  

Enfat izamos que não há rupturas substanciais entre os modelos 

produt ivos,  mas cont inuidades histór icas.  Dessa forma, apresentaremo s 

as novas exigências de qualificações e competências pro fissionais 

requer idas pelo novo padrão de acumulação, concebidas como formas de 

o capital ampliar o  processo de valor ização e acumulação.  

Nesses termos, a reest ruturação capitalis ta se const itui como a 

gênese da inst itucionalidade da nova po l ít ica pública de 

formação/qualificação dos t rabalhadores,  na contemporaneidade,  

desencadeada a part ir  do ciclo virtuoso de acumulação capit alista que 

tem na acumulação flexível a legit imação para tal inst itucionalidade. A 

part ir  dela,  er igiram-se novas exigências para a força de t rabalho, co m 

novos conhec imentos e competências profissionais.  
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No terceiro [3],  discut iremos a pedagogia das competências e a  

empregabilidade como formas específicas da ideo logia da po lít ica de 

qualificação profiss ional,  ou seja,  como mediação entre a base produt iva 

e a formalização dos processos de qualificação da força de t rabalho.  

Problemat izaremos como as atuais formas de ideo logia são próprias e  

necessár ias ao novo ciclo de acumulação capitalista.  

No quarto capítulo [4],  analis aremos a especificidade e natureza 

da nova inst itucionalidade da po lít ica,  consubstanciada nos Planos.  

Buscaremos, assim, ident ificar as rupturas e cont inuidades entre eles,  ou 

seja,  suas s imilitudes e diferenças,  assim como demonstrar que o “novo” 

Plano (PNQ), como po lít ica governamental,  guarda coerência com as 

bases e pressupostos do velho PLANFOR,  sobretudo a part ir  do discurso  

int egrador de que se tornando qualificado e competente os t rabalhadores 

serão inclu ídos socialmente.  Desse modo, este Plano conso lidou-se como 

int egrante de um pro jeto neo liberal hegemônico de formação para a 

classe que vive do t rabalho, no contexto da sociedade brasile ira.  

E, no quinto capítulo [5],  discut iremos a nova po lít ica de 

qualificação como polít ica pública,  de responsabi lidade do Estado. 

Destarte,  ana lisamos em um movimento simultâneo e integrado como a 

polít ica de qualificação tem na esfera do Estado sua configuração como a 

expressão da hegemonia do capital.  Tais polít icas,  consubstanciadas co m 

o Planfor e o  PNQ, reforça m a nossa tese de que a inst itucionalidade da 

“nova” po lít ica de qualificação pro fissional implementada tem se 

const ituído como po lít icas de Estado, necessár ias ao sistema 

histor icamente determinado. Esta tem transcendido a temporalidade 

histór ica dos governos,  ao tempo em que expressa o pensar estatal,  por 

dois mot ivos paradoxais: 1) qualifica a força de t rabalho para adentrar  

no mercado de t rabalho incerto,  para realização de at ividades 

subalt ernas,  com mínimas competências e habilidades; 2) mantém 

ocupada uma parce la significat iva da classe t rabalhadora em situação de 

pobreza e exclusão socia l,  sob a lógica do velho discurso integrador.   

Na segunda seção, analisaremos a po lít ica de qualificação como 

polít ica de Estado, ou seja,  buscaremos analisar como a qualificação dos 
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t rabalhadores se const itui como uma estratégia de hegemonia do capital,  

sendo esta for jada em torno de um pro jeto de busca do consenso at ivo  

dos governados, cuja expressão é a part icipação at iva das organizações 

de vida social na promoção da refer ida polít ica.   

Tendo em vista a problemat ização realizada nos capítulo s 

precedentes,  fina lmente,  nas considerações finais,  discut iremos 

sintet icamente os desdobramentos da nova inst itucionalidade das 

polít icas públicas de qualificação.  

Nossa contr ibuição na área de po lít icas públicas de t rabalho e 

educação reside na forma pela qual buscamos os desvendamentos dos 

problemas e a busca dos nexos que engendram e escondem a t rama da 

polít ica nacional de qualificação profissional.  Entendemos este estudo 

mais como a afirmação da coerência metodológica que analisa a 

qualificação da força de t rabalho com um ponto de part ida,  um hor izonte 

repleto de possibilidades,  uma análise circunstanciada histor icamente,  e  

é por este pr isma que a lmejamos que seja apreciado.  É um trabalho que,  

para nós,  t ranscende o métier  acadêmico  para se inser ir e desvendar as 

forças sociais que engendram e dissimulam a realidade como mecanismo  

de poder,  o  que permit irá ampliar o  ciclo virtuoso de novas análises,  

reflexões e intervenções no real.  Daí o  sent ido heur íst ico do estudo, 

aberto às possibilidades de novas cr ít icas e interpretações.   

Não obstante,  esperamos que com a leitura desse t rabalho possam 

ser lançadas luzes ao limite do tempo e das circunstâncias histór icas de 

sua produção,  de maneira que no encontro de o lhares possa emergir  

novas possibilidades de apropr iação e produção de conhecimentos,  assim 

como nos propõe Vinícius de Moraes (2009):  

 

“Que a luz dos olhos meus  

Na luz dos olhos teus  

resolvem se encontrar!”.  

http://letras.terra.com.br/vinicius-de-moraes/
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2. REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL
26

: GÊNESE DA 

POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  

[. . . ] o capitalismo é uma  força constantement e 

revolucionár ia  da histór ia  mundia l,  uma força qu e 

reformula de maneira  perpétua o mundo,  cr iando 
configurações  novas,  e com freqüência [ sic ] ,  sobremodo 

inesperadas.  A acumulação f lex ível e a  reestruturação 

produt iva se mostram, no mínimo,  como uma nova  
configuração (HARVEY, 2000,  p.  176).  

Desde o limiar do século XX,  vivenc iamos int ensas 

t ransformações no mundo do t rabalho e na vida social.  Tais 

t ransformações estão relacionadas ao advento da Terceira Revo lução  

Industr ial
27

,  engendrada pelos significat ivos avanços das forças 

produt ivas.  Um dos aspectos significat ivos do atual momento histór ico  

são as mudanças impuls ionadas pelo  desenvo lvimento de base cient ífica 

e tecno lógica.  A ciência e a tecno logia têm se const ituído como 

pr incipais forças produt ivas e motor da vida social,  gerando forte 

impacto nas formas de sociabilidade humana.  

Os reflexos dessa revo lução nas formas de sociabilidade do ser  

social se mater ializam na cultura,  nas prát icas sociais,  na base produt iva,  

nas relações de poder e,  de forma direta,  na produção e disseminação do  

conhecimento, cuja possibilidade de acesso const itui um desejo ant igo da 

humanidade e está relacionada à emancipação humana do t rabalho, à  

redução da sua jornada, à maior produt ividade no t rabalho e à e levação  

                                                
26 Para  Marx,  nos Manuscri tos Econômicos e Fi losófi cos,  Capi ta l é tr abalho humano 

acumulado.  Cor roborando com a per spect iva  marxiana,  Alves  (2000) acrescen ta :  “o 

capi ta l  é um modo de a t ividade humana,  um processo a t ivo e generat ivo,  uma relação 

socia l  vol tada para  valor ização do valor .  [ . . . ]  uma vez cr iado,  o capi ta l ,  cujo pon t o 

de par t ida  é a  cir culação de mercador ias,  tende a  assumir uma forma objet iva  e  

autônoma,  r egido por  leis própr ias,  que coagem  e dominam homens e mulheres.  É a  

part ir  daí  que pode ocor rer  o que Marx denomina o fet ich ismo da mercador ia ,  

caracter íst ica  básica  da  sociabi l idade capi ta l ista,  caráter  socia l  pecul iar  do t r abalho 

que produz mercador ias,  em que uma relaçã o en tre pessoas in terver te -se  ou assume a  
forma fan tasmagór ica  de uma relação en tre coi sas (ou  relação en tre coisas e pessoas)  

(ALVES,  2000,  p.  20).  

27 Para  alguns autores,  D.  Bel l  (1973);  A. Shaff (1995);  M.  Castel l (2000),  estamos 

vi venciando os  efei tos de uma Revoluçã o cien t í f ica  e  tecnológi ca  na  sociedade Pós -

Industr ial  típica  do capi ta l ismo tardio.   
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do tempo livre,  como espaço de desenvo lvimento das máximas virtudes e 

potencia lidades humanas.  

O t rabalho como uma das dimensões que integra uma das 

potencia lidades  do exist ir  humano tem uma peculiar idade que, de acordo 

com Luckács (1989),  contr ibui com a produção de excedente.  Mediado  

pelo t rabalho humano, o  ser humano tem cond ições de produzir alé m 

daquilo de que necessita.  Esse excedente provoca algo singular no ser  

humano: permit e- lhe recr iar o  tempo. Com ele,  opera -se a possibilidade 

do tempo livre; um tempo que permite ao ser humano desenvo lver as 

suas potencialidades humanas.  Dessa  forma, o  ser humano consegue,  

mais e mais,  afastar -se da condição natural de ser bio lógico, e funda um 

ser de outro t ipo, incomparave lmente,  diferente e diverso da natureza.  

Este ser é o  que Luckács denomina de ser social.  

Entretanto,  as transformações na  base produt iva e na vida social,  

ense jadas pela Terceira Revo lução Industr ia l,  apresentam -se 

contraditoriamente,  longe de for jar mudanças abissais nas relações 

sociais,  de modo a ampliar a possibilidade do tempo livre do ser social.  

Esta tem sido a pr incipal expressão do novo ciclo de acumulação  

capitalista,  or ientada pelo  aumento exponencial das taxas de lucro com a 

expropr iação e degradação do t rabalho  humano, sob novas bases e 

dimensões.   

Este novo ciclo de acumulação capitalista  tem adquir ido impulso  

com o processo de mundia lização do capital
28

,  com o estabe lecimento de 

                                                
28 A expressão “mundial ização do capi ta l”  estabel ece in tr ínseca r elação com o termo 

Global ização .  Segundo Chesnais (1996,  p.  17),  na  sua obra  Mundialização do 

Capi tal ,  o termo gl obal ização t r aduz a  capacidade est r a tégica  de t odo gr ande grupo 

ol igopol ista ,  vol tado para  a  produção manufaturei r a  ou para  as pr incipais a t ividades  

de serviços,  de adotar ,  por  con ta  própr ia,  um enfoque e  conduta  “globais” .  Para  esse  

autor ,  o mesmo val e,  na  esfera  financeira, para  as chamadas operações d e  

arbi tr agem. A integração in ternacional  dos mercados financeiros r esul ta,  sim,  da  

l iberal ização e desregulamentação que levam à aber tura  dos mercados nacionais e  

permite sua  in ter l igação em tempo real .  Mas,  baseia -se,  sobretudo,  em operações d e  

arbi tr agem fei tas pelos mais impor tantes e mais in ternacional izados gest i onár ios de  

car tei ras de a t ivos,  cu jo r esul tado decide a  in tegração ou  a  exclusã o em relaçã o à s  

“benesses das finanças de mercado”.  Para  Chesnais,  basta  pouca coisa  para  que um 
lugar  financeiramen te  “atraente”  deixe de sê - l o em questão de dias e,  de cer ta  forma, 

fu ja  da  órbi ta  da mundial ização financeira .  
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uma nova divisão internacional do t rabalho, que separa os países 

empobrecidos dos enr iquecidos,  instaurando uma nova hegemonia.  Para 

Ianni (2002, p.  17),  a globalização/mundialização se c onst itui como: 

um movimento econômico e f inanceiro com “novas ” 

bases polít ica,  econômica e socia l,  que expressam u m 

novo ciclo de expansão do capitalismo,  como modo d e 
produção e processo civil izatório de alcance mundial.  As  

forças produtivas básicas,  a  tecnologia,  o capital,  a  força  

de trabalho e a  divisão transnaciona l do capita l  
transcendem mercados e fronteiras  geográf icas,  

histór icas,  cu lturais,  cr iando a mult ip licidade nas formas  

de ar t iculação e contradição [gr ifos nossos].   

Esta nova fase de expansão do capitalismo, como modo de 

produção e processo civilizatório de alcance mundial,  pauta -se na 

necess idade inexorável de acumulação, concentração e reprodução de 

capital.  A necessidade impetuosa de acumulação capita lista não tem 

fronteiras,  assim como as  formas de ampliação da lucrat ividade, via 

extração e apropriação de r iquezas pelo t rabalho humano, não têm 

limit es; seu movimento é insaciável (MARX, 1996).   

O capit al –  no seu processo de ampliação, acumulação e 

reprodução –  é incontrolável (MÉSZÁROS, 2002).  As cr ises decorrentes 

desse cic lo são partes do processo virtuoso do capital.  Para Antunes 

(2000),  o processo de reestruturação produt iva,  nesse contexto,  é uma 

dessas reconfigurações que corresponde à resposta do capital à sua cr ise 

est rutural,  o  que configura sua revitalização. Ele enfat iza:   

Como resposta  à  sua própria  cr ise,  inicia-se um processo  
de reorganização do capital  e  do sistema ideológico e  

polí t ico de dominação,  cu jos contornos ma is evidentes  

foram o advento do neolibera lismo,  com a  pr iva tização 
do Estado,  a  desr egulamentação dos dir eitos  do trabalho 

e desmontagem do setor  produt ivo estatal,  da qual a  era  

Thatcher -Reagan foi expressão ma is for te,  a  isso s e 

seguiu também um intenso  processo de reest ruturação do  
trabalho,  com vistas a adotar  o capital  do instrumental  

necessário para tentar repor os patamares  de expansão 

anteriores  (ANTUNES, 2000,  p.  31) (gr ifos nossos).  
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Além de Antunes,  do is outros importantes autores têm 

problemat izado a cr ise est rutural do capita l; são eles:  Braga (1996) e  

Mészáros (2002).  Para Antunes,  o  capita l tem operado de forma a 

aprofundar a separação entre a produção gerada, genuinamente para 

atender às necessidades de autorreprodução de si própr io.  Quanto mais  

aumentam a compet ição e a concorrência int ercapit ais,  m a is nefastas são  

as consequências,  das quais duas são part icular mente graves: a  

destruição e/ou precar ização, sem paralelos em toda a era moderna, da 

força humana que t rabalha e a degradação crescente do meio ambiente,  

na relação metabó lica entre homem, tecno logia e natureza,  conduzida 

pela lógica societal subordinada aos parâmetros do capital e do sistema 

produtor de mercador ias (ANTUNES, 2000, p.  26).  

Como consequência desse processo paradoxal de 

cr ise/revitalização e subordinação à lógica societal capit a lista,  há ainda 

os seguint es desdobramentos: a destruição das forças produt ivas,  com o  

retorno do desemprego em dimensão est rutural
29

; a precar ização do 

t rabalho, de forma ampliada; perda das conquistas e  direitos sociais e  

arrefecimento dos movimentos sind icais no confronto entre capit al e  

t rabalho. Esses são os t raços const itut ivos dessa fase da reestruturação 

produt iva do capital.  

Dado o modo de produção ser expansionista e  extremamente 

dinâmico, a necessidade de manutenção da taxa de lucro é um elemento 

fundamental do seu ciclo virtuoso. Como argumenta Silva Júnior (2002),  

a  manutenção da taxa de lucro é uma  necessida de 

estrutural do capitalismo e objet ivo imediato de toda  
ação empresar ial,  t endo como conseqüência  [sic] a  

tendência à  superacumulação de ca pital em qua lquer  de 

suas formas (mercadorias,  desemprego,  capital -dinheiro,  

                                                
29 Desemprego est rutural  ou tecnológi co que se or igina  em mudanças na tecnologia  

de produçã o (aumento da  mecan ização e automação) ou nos padrões de  demanda dos  
consumidores ( tornando obsoletas cer tas indústr ias e profissões e fazendo surgir  

outras novas):  em ambos os casos,  grande número de tr abalhadores fica  

desempregado,  em cur to prazo,  enquan to a  minor ia  especia l izada é benefi ciada pela  

valor ização de sua mão-de-obra  [sic]  (GORENDER,  1985).  En tretan to,  i sso não é  

r egra  no Brasi l .   
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etc.).  Por  isso,  o capitalismo é orientado pelo lucro,  para  

processos que mantenham determinada taxa de lucros  

elevada  na medida  dos l imites  impostos pela  correlação 

de forças ent r e capita l e trabalho,  independentemente das  
nefastas conseqüências [sic]  que isso traga para o 

processo civil izatór io que engendrou em meio ao próprio 

movimento de cr escimento,  expansão e cent ralização do 
capital (SILVA JÚNIOR, 2002,  p.  21) (gr ifos  nossos ).  

Mészáros (2002, p.  100),  corroborando com a assert iva do autor 

suprac itado, acrescenta: “o sistema capital é or ientado para a expansão e 

movido pela acumulação”. Essa determinação “baseia -se num dinamismo 

antes inimaginável e numa eficiência fat ídica”.  Nesse sent ido, “como 

sistema de controle sociometabó lico, o  capital é abso lutamente 

irresist ível enquanto conseguir extrair e  acumular t rabalho excedente 

[. . .]”.  Como resu ltante desse processo dinâmico  de expansão e 

acumulação, as consequências são devasta doras.   

Os efeitos destrut ivos decorrentes da voracidade em extrair e  

acumular t rabalho excedente const itui o  que Mészáros (2002) denomina 

de processo sociometabó lico do capital,  cujo sistema é essencialmente 

destrut ivo e de controle.  Esse sistema, na ót ic a do autor, impõe uma 

est rutura de controle totalizante e de ajustamento à ordem socialmente 

est ruturada. Este assevera,  

[. . . ] Este s istema emergiu,  no curso da histór ia ,  como 

uma estrutura de controle „totalizante‟  das mais  

poderosas,  [. . . ] dentro do qual  tudo,  incluindo os ser es  

humanos,  deve a justar -se,  provando em conseqüência  
[sic] sua „viabilidade produt iva‟ ou,  ao contrár io,  

perecendo.  Não se pode pensar  em outro sistema de 

controle ma ior  e inexorável –  e nesse sent ido 
„tota litár io‟–  que o sistema de capital  globalment e 

dominante,  que impõe „seu cr it ér io de viabil idade‟ em 

tudo,  desde as menores unidades de seu „microcosmo‟ at é 
as ma iores empresas transnaciona is,  desde as ma is  

ínt imas r elações pessoais até os ma is  complexos  

processos de tomada de decisões nos  consórcios  

monopólicos industr iais,  favorecendo sempre o ma is for t e 
contra  o ma is fraco‟.  E,  neste „processo de alienação,  o  

capital  degrada o sujeito real da produção,  o trabalho,  à  

condição de uma objetividade reif icada –  um mero „fator  
material  de produção‟ –  transformado,  desse modo,  não 

só na teoria,  mas também na prática social  ma is  

palpável,  a  relação r ea l do su jeito/objeto [. . . ]‟.  O 
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trabalho deve ser  feito para reconhecer  outro sujeit o 

sobre s i mesmo,  ainda que em r ea lidade este ú lt imo seja  

só um pseudo-sujeito [s ic] (MÉSZÁROS, 2002,  p.  17)  

(gr ifos nossos).  

Mészáros,  em seu livro Para além do Capital ,  desenvo lve a tese do  

processo de destrut ividade do capital.  Para o autor,  “não é difíci l 

imaginar as implicações de uma cr ise sistêmica, verda deiramente 

est rutural; ou seja,  cr ise que afete o sistema do capit al global,  não 

apenas em um de seus aspectos –  o financeiro/monetár io,  por exemplo – ,  

mas em todas as suas dimensões fundamentais,  ao co locar em questão a 

sua viabilidade como sistema reprodut ivo social.  [ . . . ] .  Na ót ica de 

Mészáros (2002, p.  100),  “a cr ise est rutural do capit al e seus 

const itut ivos destrut ivos avançam com fo rça extrema, at ivando o aspecto 

da incontrolabilidade total numa forma que faz prever a autodestruição, 

tanto do sistema reprodut ivo social excepcional,  em si,  como para a 

humanidade em geral”.  A voracidade em acumular r iquezas,  de forma 

incontrolável,  tem trazido sér ias consequências para o ser humano com a 

própria destruição do planeta e das formas de vida existente.   

A subsunção do sujeito  real,  o  t rabalho, ao capital não é possíve l 

sem mecanismos que garantam o ciclo reprodut ivo de acumulação  

capitalista,  or ientado pela lucrat ividade. Nesse sent ido, esses 

mecanismos contr ibuem para ampliar e potencia lizar a capacidade de  

t rabalho, como a qualificação e o apr imoramento da força de t rabalho,  

que contribui,  paradoxalmente,  para a valor ização do capital,  elevando 

sua produt ividade.  

A part ir  da compreensão das formas de sociabilidade da 

acumulação capitalista,  interessa,  neste  capítulo,  apreender as bases 

est ruturais,  a  gênese que contr ibui para forjar  a nova inst itucionalidade 

da po lít ica de qualificação pro fissional,  bem como nos quest ionarmo s 

acerca de por que deste t ipo de inst itucionalidade e não outra? Aspecto 

este que buscaremos evidenciar no decorrer do desenvo lvimento do 

estudo. Neste primeiro momento, importa apenas estabelecer os nexos e 

mediações entre as t ransformações da mater ialidade histórica do 
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capitalismo  na contemporaneidade, com a t ransição e/ou recrudescimen to 

dos paradigmas produt ivos,  compreendidos como expressão fenomênica 

da crise de reprodução capi talista  (ANTUNES, 2000),  assim como os 

impactos no mundo do t rabalho e a emergência da qualificação e 

apr imoramento da força de t rabalho a partir  das novas exi gências e perfis  

profissionais.  Em síntese,  demonstrar os nexos entre a base produt iva ou 

modelo de acumulação capitalista  com as novas exigênc ias pro fissionais,  

para o ser social t rabalhador,  e a necessidade de implementação da nova 

polít ica pública de qu alificação profissional no Brasil.   

É oportuno ressalt ar que na realidade bras ileira não temos o  

toyot ismo  como modelo hegemônico, como nos querem fazer acreditar ,  

mas, contraditor iamente,  convivemos com formas metaforseadas e 

pautadas no t rinômio produt ivo: taylor ismo/fordismo/toyot ismo; este 

modelo representa um mix de formas arcaicas e modernas de produção de 

mercador ias no contexto brasileiro.  No Brasil,  as empresas convivem 

com o discurso de t ipo ideal de empresa moderna “toyot izada” e na 

realidade com prát icas de “qualidade” produt iva t ípica e,  genuinamente,  

taylor ista/ fordista.  Neste sent ido, rat ificamos que o toyot ismo  é um t ipo  

ideal,  não implementado genuinamente.   

 

Este aspecto assinala que, no Brasil,  o  toyot ismo não adquir iu o  

sent ido universal que almejava ter,  ass im como não adquir iu a dimensão 

de homogeneidade e uniformidade. Enquanto nas economias centrais o  

processo inicia-se no fim da década de 1970, o  mesmo não ocorreu nas 

economias per ifér icas.  A reestruturação produt iva no Brasil tem iní cio  

em meio a sucessivas cr ises econômicas que at ravessaram a década de 

1980, sendo marcada por uma implementação selet iva de novas 

tecno logias fís icas de base microelet rônica e pela ut ilização parcial de 

ferramentas de gestão ut ilizadas pelo toyot ismo (OB ARA & FILHO,  

2000)
30

.   

                                                
30 Ver  a pesquisa  que analisou o processo de r ees t ruturação produt iva  nas indústr ias 

de Obara  & Fi lho (2009),  in t i tulada “Os efe i tos do processo de r eest ruturação 

produt iva  em uma indústr ia  de t r ansformados  p lást icos  da  r egião m etropol i tana de 

Cur it iba” .  Nessa  pesquisa ,  os aut ores demonstram com o convi vem formas arcaicas e  
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2.1.  Reestruturação produtiva e acumulação flexível:  

recrudescimento das formas de exploração do trabalho  

 

Foi com o processo de mundia lização do capital que se deu a 

emergência de um novo complexo de reestruturação produt iva,  cuja 

expressão da nova forma de acumular  flexive lmente é o  Toyot ismo  

(ALVES, 2001b).   

O quadro cr ít ico desencadeado a part ir  dos anos 1970, expresso de 

forma cont ingente com a cr ise do padrão de acumulação  

taylor ista/ fordista,  já  era a expressão de uma cr ise est rutural do capita l 

(BRAGA, 1996; ANTUNES, 2000; MÉSZÁROS, 2002),  e fez que, entre 

tantas outras consequências,  “o capital implementasse um vast íssimo  

processo de reestruturação, visando recuperar o  seu ciclo  reprodut ivo, e,  

ao mesmo tempo, repor seu pro jet o civilizatório” (ANTUNES, 2000, p.  

47).   

De acordo com Braga (1996),  para os representantes do sistema 

capital,  a cr ise do fordismo só poder ia ser superada com uma forma 

renovada de ajustamento à lei de acumulação, ou seja,   

o s istema dever ia  cr iar  novas condições de produção e 

intercâmbio que provocasse uma elevação duradora e 

mass iva da taxa de ma is -va lia .  E isso somente poderia  ser  
realizado com a modif icação das formas de trabalho,  

assim como a transformação radical das condições de 

produção e os meios  de consumo (BRAGA, 1996,  p.  135).  

Para superação da cr ise,  o  capital deflagrou vár ias t ransformações 

no próprio processo produt ivo, por meio  da const ituição das formas de 

acumulação flexível,  da gestão organizacional como modelos alternat ivos 

ao binômio t aylor ismo/fordismo
31

,  em que se destaca o toyot ismo ou 

modelo japonês (BRAGA, 1996; ANTUNES, 2000).  

                                                                                                                                          
modernas de produção,  assim com o sinal izam que o toyot ism o à  brasi lei r a  é uma 

real idade a inda longínqua.   

31 No per íodo denominado por  Hobsba wm (1995) de “anos  dourados”,  que se in icia  

depois da  Segunda Guer ra  Mundial  a té os anos  de  1970,  o fordismo at inge sua 

plen i tude.  Esse estágio do capi ta l ismo mundial  caracter iza -se como um sistema  
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Para Alves (2000, p.  9),  fo i a part ir  da mundialização do capit a l 

que se desenvo lveu um complexo de reestruturação produt iva,  co m 

impactos est ruturais no mundo do t rabalho. O complexo surge como a 

ofensiva do capital na produção, tendo em vist a que debilita a classe,  

não apenas no seu aspecto objet ivo, com a const ituição de um novo (e 

precár io) mundo do t rabalho, mas, pr incipalmente,  no subjet ivo. É por  

isso que, na perspect iva histór ico -ontológica,  o  novo complexo de 

reest ruturação produt iva não possui caráter „neutro‟ na perspect iva da 

luta de classes.   

E le expressa,  na medida em que se desenvo lvem as alterações do  

processo de t rabalho, algo que é int r ínseco à lei da acumulação 

capitalista: “a precar ização da classe dos t rabalhadores assalar iados,  que 

at inge não apenas,  no sent ido objet ivo,  a sua condição de emprego e 

salár io  mas, no sent ido subjet ivo, a sua consciência de classe” (ALVES ,  

2000, p.  9).  É nesse contexto sociohistórico part icular que tendem a se 

desenvo lver,  com vigor,  est ratégias sindicais neocorporat ivistas,  que são  

expressões da debilitação das negociações colet ivas,  provocadas pela 

ofensiva do capital na produção.  

Além dos aspectos supracit ados, este “novo” modelo  tem o mér ito  

de art icular,  hibr idamente,  formas flexíveis e r ígidas,  de produção e 

gestão, com fortes impactos no mundo do t rabalho. Sua gênese 

sociohistórica encontra-se no Japão e é vinculada ao pioneir ismo da 

Toyota.  Ao desenvo lver-se,  assumiu uma dimensão “global” com o uso 

de prát icas combinadas flexíve is e centralizadas de gerenciamento. 

Dentre os principais t raços caracter íst icos do toyot ismo que 

aparentemente se diferencia do fordismo, destacam-se:  

                                                                                                                                          
econômico de acumul ação in tensiva  de capi ta l  associada à  produçã o e consumo de 

massa ,  tendo,  no Estado-Providência ,  a  in sti tuição est r a tégica  produtora  da  sincron ia 

en tre a  ofer ta  e a procura ,  equi l íbr io a lcançado median te pol í t icas de compensaçã o 
socia l ,  com o objet i vo de r eprodução,  por  meio de um fundo públ ico,  do capi ta l  e da  

força  de  t r abalho.  Esse m odel o de desenvolvimen to [ con tém] um paradigma 

industr ia l  a l icerçado em boa medida na  intensa  ut i l ização de formas fordistas e  

tayl or ista  de organ ização do t r abalho.  Vale diz er ,  um padrão industr ial  caracter izado 

por  um elevado grau de mecan ização e profunda divisão técn ica  do t r abalho 

(FERRETTI & SILVA JÚNIOR,  2000,  p. 54).  
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1)  é uma produção vinculada à demanda ,  visando 

atender  às exigências mais individualizadas  do mercado 

consumidor ,  difer enciando-se da produção em série  e  de 
massa  do taylor ismo/fordismo.  Por  isso,  sua produção 

variada e bastante heterogênea ,  ao contrár io da  

homogeneidade fordista;  

2)  fundamenta-se no trabalho operár io em equipe ,  com 

multivariedade  de funções,  rompendo com o caráter  

parcelar  e t íp ico do fordismo;  

3)  a produção se estrutura num processo produt ivo 
flex ível,  que poss ib ilita  ao operário operar  

simultaneamente com vár ias máquinas  (na Toyota,  em 

média até 5 máquinas),  a lt erando-se a  relação 
homem/máquina na qual se baseava o 

taylor ismo/fordismo;  

4)  tem como pr incíp io o Just  in t ime ,  o melhor  
aproveitamento poss ível da produção;  

5)  funciona segundo o s istema Kanban,  p lacas ou  

senhas de comando para repos ição das peças e de 

estoque.  No toyot ismo,  os estoques são mínimos quando 
comparados ao fordismo;  

6)  as empresas do complexo produt ivo,  inclusive as  

terceir izadas,  t êm uma estrutura hor izontalizada,  ao 
contrár io da ver t ica lidade fordista .  Enqu anto a  fábr ica 

fordista ,  aproximadamente 75% da produção,  era  

realizada no seu inter ior ,  a  fábr ica toyot ista  é 

responsável por  apenas 25% da produção,  t endência que 
vem se intens if icando.  Essa últ ima pr ior iza o que é 

central (a  chamada “teor ia  em foco”) e  transfer e a  

“terceiros” grande par te do que antes er a  produzido 
dentro de seu espaço produtivo.  Essa horizontalização  

estende-se às subcontratadas,  às firmas “terceir izadas”,  

acarretando expansão dos métodos e procedimentos para  
toda a rede de fornecedores .  Desse modo,  f lexib il ização,  

terceir ização,  subcontratação,  CCQ, just-in-
t ime/Kanban ,  team work,  el iminação do desperdício,  
„gerência par tic ipativa‟,  s indica lismo de empresa,  entr e 

tantos outros pontos,  são levados para um espaço 

ampliado do processo produt ivo;  

7)  organiza os  Círculos  de Controle de Qualidade 

(CCQ),  const ituindo grupos de trabalhadores que são 

instigados  pelo capital a  discutir  seu  trabalho e 

desempenho,  com vistas a  melhorar  a  produtividade das  
empresas,  convertendo-se num importante instrumento 

para o capital apropr iar -se do savoir faire  intelectua l e 

cognitivo do trabalho,  que o fordismo desprezava 
(ANTUNES, 2000,  p.  54-55). 
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Os pr incípios,  as técnicas e os objet ivos concretos e 

organizacionais do Toyot ismo são desenvolvidos,  segundo Alves  (2000,  

p.  32),  para garant ir,  em maior ou menor proporção, a const ituição de 

uma nova subjet ividade operár ia
32

,  capaz de promover uma nova via de 

racionalização do trabalho, com fins de aumentar a lucrat ividade.  

Um dos t raços diferenciadores do atual mode lo em re lação ao 

ant igo é que consegue mobilizar dimensões subjet ivas do ser t rabalhador,  

t ransformando-o num co laborador at ivo e necessár io ao sistema 

produt ivo, bem como consegue arrefecer  organizações est ratégicas dos 

t rabalhadores,  tais como o moviment o sindical,  assim como garant ir a  

adesão e submissão consent ida dos t rabalhadores.   

Este modelo, ainda de acordo com Alves (2000, p.  16),  adquir iu  

vis ibilidade no limiar dos anos 1970, força e expressividade na década 

1980, cujo  per íodo é considerado a “década das inovações capitalistas”,  

pela forte flexibilização
33

 da produção, da especia lização flexível,  da 

desconcentração industr ial,  dos novos padrões de gestão da força de 

t rabalho e uma nova divisão internacional do t rabalho, const ituindo, 

dessa forma, um novo patamar de concent ração e acumulação de capital,  

em escala planetár ia (ALVES, 2000).   

                                                
32 Uma caracter íst ica  cen tra l  do toyot ismo é  a  vigência  da  “man ipulação” do 

consen t imen to dos t r abalhadores,  objet ivada  em um con jun to de inova ções  

organizacionais,  in st itucionais e r elacionais no complexo de produçã o de 

mercador ias,  que permitem “superar”  os l imites post os pel o ta yl or ismo - fordismo.  É 

um novo t ipo de ofensiva  do capi ta l  na produção que recon st i tui  as prá ticas  

tayl or istas e fordistas na  per spect iva  do que poder íamos denominar  uma captura  da 

subjet ividade operár ia  pela produçã o do capi ta l .  É uma via  de r acionalização do 

t rabalho que instaura uma solução di feren te –  que,  a r igor , não deixa  de se r  a  

mesma,  mas que na  dimensão subjet i va  é outra  –  da  exper imen tada por  Tayl or  e  

Ford,  para  r esol ver ,  nas novas  condições do cap i ta l ismo mundial,  um dos problemas  
est ruturais da  produção de mercador ias:  o consen timento (ou de romper  a  r esistência  

à  sanha de valor ização do capi ta l ,  no plano da produção),  se ja  a t ravés da  produçã o 

em equipe,  acei tação das sugestões e aspectos inovadores dos t r abalhadores no a to 

produt ivo,  den tre outros (ALVES,  2000,  p.  44).   

33 A flexi bi l idade é  um fator  chave e determinan te da  produt ividade.  É por  isso que o 

toyot i smo surge com o a  maior  expressão da  acumulação fl exível .   
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O toyot ismo tem sido considerado a mais radical exper iência de 

organização social de produção de mercador ias,  sob a era da 

mundialização do capit al.  E le é adequado , por um lado, por atender às 

necess idades da acumulação do capital na época de cr ise de 

superprodução, e,  por outro, ajusta -se à nova base técnica da produção 

capitalista,  sendo capaz de desenvo lver plenas potencialidades de 

flexibilidade.  

Um dos aspectos orig inais do toyot ismo  tem s ido a capacidade de 

art icular a cont inuidade da raciona lidade do t rabalho, int r ínseca ao  

taylor ismo/fordismo, com as novas necess idades de acumulação  

capitalista,  implementando uma “ruptura” no inter ior da cont inuidade 

(ALVES, 2000),  como analisa o autor,  

Tal como o taylor ismo e o fordismo,  o objet ivo supremo 

do toyot ismo –  ou da „produção enxuta‟ –  cont inua sendo 

incrementar  a  acumulação do capital,  por  meio do 
incremento da produt ividade do trabalho,  o que vincula à  

lógica produt ivista  da grande indústr ia ,  que dominou o 

século XX. Ele per tence,  ta l como o taylor ismo e o 

fordismo,  ao processo geral  de raciona lização do trabalho 
(e,  por tanto,  sua intens if icação)  instaurado pela  grande 

indústr ia .  Por  outro lado,  cabe a  ele –  o toyotismo –  

articular,  na nova etapa da mundialização do capital ,  
uma operação de novo t ipo [ . . .]  uma nova forma 

organizacional capaz de aprofundar –  e  dar uma nova 

qualidade –  a subsunção real do trabalho ao capital  
inscrita na nova forma material  do  capita lismo  da  

Terceira  Revolução Cient ífica e Tecnológica (ALVES,  

2000,  p.  36, gr ifos nossos).   

Esta subsunção do t rabalho ao capit al,  como bem menciona 

Alves,  instaurada com o toyot ismo, é um dos t raços const itut ivos do 

padrão de acumulação flexíve l.  Este,  de acordo com Antunes (2000),  

“art icula elementos de cont inuidade e de descont inuidade que acabam 

por conformar algo relat ivamente d ist into do padrão de acumulação  

taylor ista/ fordista de acumulação”. O atual modelo produt ivo, como 

argumenta Antunes,  fundament a-se 

num padrão produt ivo organizado e tecnologicament e 

avançado,  r esultado da introdução de técnicas de gestã o 

da força de trabalho própr ias da fase informaciona l e 
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tecnologicamente avançada,  bem como a  introdução 

ampliada de computadores no processo produt ivo e de 

serviços.  Desenvolve-se em uma estrutura produt iva ma is  

flex ível,  r ecorr endo fr eqüentemente [ sic] à  
desconcentração produt iva,  às empresas ter ceir izadas etc.  

Ut il iza-se de novas técnicas de gestão da força de 

trabalho,  do trabalho em equipe,  das  célu las de produção,  
dos t imes de trabalho em equipes,  dos grupos  „semi -

autônomos‟ [s ic],  a lém de r equerer ,  ao menos  no p lano 

discursivo,  o „envolvimento par tic ipativo dos  
trabalhadores‟,  em verdade uma par tic ipação manipulada  

e que preserva,  na essência,  as condições  do trabalho 

alienado e estranhado (ANTUNES, 2000,  p.  52).   

O “trabalho part icipat ivo”, po livalente,  mult ifuncional,  

qualificado, combinado com uma estrutura mais hor izontalizada e 

int egrada entre diversas empresas,  inc lusive as terceir izadas,  tem como 

finalidade a redução do tempo de t rabalho. Trata -se de um processo de 

organização do t rabalho cuja fina lidade essencia l,  real é  a int ensificação  

das condições de exploração da força de t rabalho.  

Uma destas vias de intensificação da exploração do  t rabalho,  

aspecto originár io  desta nova est ratégia de acumulação capitalista,  é a  

valor ização das capacidades intelect ivas da força de t rabalho, como a 

exigência de novas capacidades e posturas.  Como assevera Harvey, é  

preciso:  

[. . . ] apoiar -se nessa estra tégia  de acumulação,  

[valor izando a] importância  de força de trabalho 

altamente pr eparada,  capaz de compreender ,  implementar  
e administrar  os padrões novos,  mas muito mais flex íveis ,  

de inovação tecnológica e or ientação do mercado.  Surge,  

então,  um estrato altamente pr ivilegiado e até cer to pont o 
poderoso da força de trabalho,  à  medida que o 

capitalismo depende cada vez ma is da mobilização de 

forças de trabalho intelectua l como veículo para  

acumulação (HARVEY, 2000,  p.  175).  

Entretanto,  o  grande potencial heur íst ico do toyot ismo, de acordo 

com Alves (2000),  não pode ser reduzido à compreensão de surgimento  

de uma nova lógica de produção de mercador ias,  gestão do t rabalho e 

refuncionalização das capac idades int elect ivas dos t rabalhadores,  mas a 
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de que este modelo busca impr imir uma nova fase da acumulação  

capitalista.  Na ót ica de Alves,  ele objet iva:  

constitu ir  uma nova hegemonia do capita l na produção,  

por  meio da captura da subjet ividade operár ia  pela  lógica  
do capital.  É um estágio super ior  de racionalizaçã o do 

trabalho,  que não rompe,  a  r igor ,  com a lógica do 

taylor ismo/fordismo.  Entr etanto,  no campo da gestão da  
força de trabalho,  o toyot ismo r ea liza  um salt o 

qua lita t ivo na captura da subjet ividade do trabalho pelo 

capital,  o que dist ingue,  pelo menos no p lano da  

consciência  de classe,  do taylor ismo/ fordismo (ALVES,  
2000,  p.  31) (gr ifos nossos).  

A captura da subjet ividade operár ia no toyot ismo também se dá 

pela aparênc ia do novo ambiente de t rabalho. Segundo Alves (2000, p .  

28),  “o novo ambiente é capaz de desenvo lver a individualidade dos 

t rabalhadores e,  com ela,  o  sent imento de liberdade, independência e 

autocontro le,  ao mesmo tempo em que ins taura,  em toda sua plenitude, a  

concorrência e a  emulação entre os própr ios t rabalhadores,  apesar  da 

retórica do t rabalho em equipe”. Corroborando com a perspect iva de 

Alves,  Bezerra (2009) enfat iza que esta „captura‟ ocorre deste o processo  

educat ivo, quando se const ituem os processos de personificação da força 

de t rabalho potencial,  mediada pela ideologia da profiss ionalização. A 

educação esco lar inst itui esta „lógica‟ (BEZERRA, 2009).   

A aparente mudança na morfo logia dos processos produt ivos,  

com a aparente t ransição do taylor ismo/fordismo para um modelo pós -

fordista,  distante de simbo lizar uma real t ransformação n as formas de 

sociabilidade do capital,  a acumulação flexível,  tem se const ituído em 

uma nova o fensiva do capit al na economia e,  especificamente,  na 

formação/qualificação da força de t rabalho. Por combinar,  

simultaneamente,  formas taylor istas/ fordista e toyot istas de acumulação  

de capit al para intensificar a expropr iação de t rabalho excedente,  com a 

combinação de formas intensivas e extensivas de exploração da força de 

t rabalho, longe de representar uma rea l metamorfose e/ou t rans ição de 

paradigmas econômico s e de qualificação da força de t rabalho, o  que 

houve fo i um recrudescimento das formas e est ratégias do capital em 
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retomar a sua capacidade de exploração e aumento do ciclo de 

lucrat ividade.  

Cabe destacar,  ainda, que na realidade brasileira não há como 

homogeneizar  os fenômenos e impactos decorrentes deste ciclo de 

reprodução capitalista,  visto  que dependendo da posição 

social/econômica dos países na divisão int ernacional do t rabalho seus 

efeitos serão mais ou menos destrut ivos.  Em países subdesenvo lvidos  ou 

em desenvo lvimento como o Brasil,  a emergência do toyot ismo como 

padrão de produção hegemônico ainda é uma realidade longínqua; 

convive-se com formas t ípicas taylor ista/ fordista e formas mascaradas de 

modernas e/ou toyot izadas,  como já mencionamos ante r iormente.   

Para efeito  de ilust ração
34

,  basta ver ificar no setor de serviços ou 

mesmo na grande indústr ia como se convivem harmoniosamente os 

modelos produt ivos em tela.  Por mais que o “novo” modelo enfat ize a 

part icipação dos t rabalhadores na gestão, sua part icipação é meramente 

para efeito  figurat ivo, pois o  controle no  processo produt ivo, bem como 

os processos decisór ios competem aos grandes execut ivos.  Considerando 

essas dimensões,  o  toyot ismo como modelo hegemônico é uma falácia,  

no qual sua “universa l ização” é ainda inc ipiente,  sobretudo em países de 

economia per ifér ica como o Brasil.   

Outro aspecto caracter íst ico imposto pelo modelo é o discurso do 

t rabalho  complexo  e/ou sua complexificação como just ificat iva para que 

os trabalhadores se “qualifiquem”  para o mercado de t rabalho. Esse 

discurso profer ido por este modelo se coloca como mito que oculta,  na 

realidade, a precar ização das formas de t rabalho.   

Entretanto, esse modelo tem causado alguns impactos na realidade 

social.  Quais são esses impactos na forma de sociabilidade do capit al no  

mundo do t rabalho, especificamente,  quando se analisa a rea lidade 

                                                
34 Para  uma anál ise mais aprofundada acerca  do tr inômio 

tayl or ismo/ fordismo/toyot ismo no processo produt ivo,  ver  a  pesquisa  de:  

OLIVEIRA,  Selma Suel y Baçal  de.  As M utações no pr ocesso pr oduti vo da  

indústria e letroeletrônica e  a qual i f icação dos trabalhadores .  Dispon ível  em:  

www. Anped.org.br / / r eun iões/26/ t r abalhados,  2009.  
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brasileira que convive com formas de t rabalho  precár io resultante do 

t rinômio taylor ismo/fordismo/toyot ismo?  

2.2. Acumulação flexível: transformações no mundo do trabalho e a 

emergência da qualificação profissional  

 

2.2.1.  Desemprego e precarização do trabalho na 

contemporaneidade capitalista  
 

Um dos impactos mais destrut ivos decorrentes do  

recrudescimento das formas de acumulação capitalista se fez sent ir  no  

mundo do t rabalho com o fenômeno do desemprego. Este assumiu 

aspectos e dimensões em escala global,  com o aumento da precar ização e 

a eliminação de postos de t rabalho, assim como assumiu uma dimensão  

de desemprego est rutural explosivo, exacerbando a po breza e ampliando  

as desigualdades sociais (POCHMANN, 2001).   

Entretanto,  tal fenômeno é inerente à dinâmica reprodut iva do  

sistema. Marx (1983),  em O Capital ,  menciona que o capita l em seu 

metabo lismo  não necessit a de toda a força de t rabalho, é parte de sua 

dinâmica reprodut iva a exclusão e a produção de uma população  

excedente,  desnecessár ia à produção. Como demonstra o autor:  

[. . . ] a  acumulação capita lista  sempre produz,  e na  
proporção da sua energia  e de sua extensão,  uma  

população trabalhadora supérf lua relativamente,  isto é,  

que u ltrapassa as necess idades médias da expansão do 
capital,  tornando-se,  deste modo,  excedente (MARX,  

1983,  p.  731).  

Todavia,  o  excedente ou reserva de fo rça de t rabalho, como 

analisa Marx, não ocorre de maneira linear em toda e conomia capitalista.  

Esta assume formas e dimensões diferenciadas,  de acordo com a posição  

dos países,  na divisão internac ional do t rabalho. De acordo com 

Pochmann (2001),  ao contrário da propaganda o ficia l,  disseminada pelas 

inst ituições de mando do capit al (BM, FMI, OIT, dentre outras),  

observa-se que a mundialização do capital não vem produzindo um 
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mundo mais homogêneo, com melhor repart ição de r iquezas,  produção, 

t rabalho e poder.  Ao contrár io,  nas últ imas décadas do século XX  

 

tem ocorr ido um reforço cons iderável no movimento ma is  

geral  de concentração da pobreza,  do desemprego e dos  

postos de trabalho  simples  e mal remunerados nos países  
pobres .  A integração das economias transformou -se no 

caminho ma is s imples de potencia lização do  império dos  

países r icos e das f inanças internacionais no  comando do  
processo de acumulação mundial do capital  que r eba ixa o 

padrão de uso e r emuneração da força  de trabalho 

(POCHMANN, 2001,  p.  8) (gr ifos nossos).   

Como se observa, o  “rebaixamento da remuneração da força de 

t rabalho” só é possível pela capac idade cada vez maior de conso lidação de 

grandes o ligopó lios mundiais,  por meio  de frequentes fusões de empresas,  

passando a ter destaque o papel das corporações t ransnacionais na 

redefinição da produção e do emprego no mund o. Isso também ocorre 

porque essas corporações concentram os invest imentos em pesquisa e 

tecno logia,  nos países de or igem. Como destaca Pochmann (2001):  

as grandes corporações transnacionais centralizam grande 

par te do poder  de cr iação e redir ecionamento g eográf ico 

dos postos de trabalho de ma ior  qualidade e remuneração,  
responsáveis pelas funções de comando e p lanejamento.  

Em contrapar tida,  a  poss ib il idade de organização da  

produção em rede mundia l mot iva o des locamento de 
par te do processo produt ivo dos países r icos para os  

pobres,  geralmente vinculado às atividades de execução e 

produção,  que demandam ocupações  ma is simples  e 

rotineiras (POCHMANN, 2001,  p.  8 -9).   

Tendo que se submeter às condições impostas pelos países 

desenvo lvidos,  as economias dos país es em desenvo lvimento padecem 

com seus governos,  por uma razão muito simples: su jeitam -se às normas 

e regras impostas pelos países enr iquecidos,  contribuindo, assim, para a 

manutenção da submissão à lógica de exploração intensiva de t rabalho. É  

o que argumenta Pochmann (2001, p.  8):  

Assim, as economias não-desenvolvidas [s ic ]  
transformam-se em uma grande feira  mundial de 
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concorr ência pelos menores custos  de trabalho poss íveis,  

a  ser  vis itada por  compradores de força de trabalho qu e 

representam as grandes corporações transnacionais .  

Quanto ma is  dóceis os governos,  e submissos à  lógica de 
exploração intens iva de trabalho,  ma is dependentes são 

suas polít icas macroeconômicas naciona is.  De um lado,  

são colocadas em marcha os programas macroeconômicos  
de integração subordinada e passiva,  por  meio da adoção 

de polít icas neolibera is de l iberalização comercia l sem 

cr itér ios,  de desr egulamentação f inanceira ,  de 
enxugamento do Estado (desvios de funções e dilap idação 

do patr imônio),  de desnacionalização econômica e de 

especia lização produt iva.   

Nesse contexto de subsunção das economias em desenvo lvimento 

ao grande capital,  fortalece-se a ampliação de formas de exploração da 

força de t rabalho. As atuais taxas exponencia is de desemprego são  

números que revelam um fenômeno social determinante da precar ização  

das condições de t rabalho. Cada vez mais t raba lhadores encontram 

menos empregos, levando -os a se submeterem a formas espúr ias de 

ocupação e remuneração, configurando uma crescente tendência de 

precar ização em escala mund ial,  que se alast ra dos Estados Unidos ao  

Japão, da Europa ao Brasil,  sendo que a sua manifestação mais virulenta 

é a ampliação das formas de precar ização do t rabalho (SALES, 2006).   

Segundo dados da OIT (2008),  quase um terço da força de 

t rabalho mundia l disponível estar ia exercendo at ividades parciais,  

precár ias e temporár ias ou vivendo do desemprego est rutural.   

Para Sales (2006, p.  28),  essa nova morfo logia do t rabalho e sua 

consequente precar ização convivem com 

formas tradicionais de assalar iados urban os e rurais,  

[posto que] as mudanças na produção capitalista  

poss ib il itam a ampliação de trabalhadores terceir izados ,  
subcontratados,  em tempo parcia l,  que passaram a exercer  

trabalhos temporár ios,  entr e outras tantas formas de 

informa lização do trabalho.   

A r igor,  as alt erações ocorridas no capitalismo  contemporâneo  

t iveram importância central,  pr incipalmente,  na redução do emprego 
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formal,  sobretudo o industr ial,  e no est reitamento progressivo da 

fronteira que antes separavam ocupações formais e informais.   

A informalidade como expressão da precar ização do emprego e 

perda dos direitos t rabalhistas tem sido uma das formas mais perversas 

da nova fase de acumulação capit alista,  sobretudo nos países 

empobrecidos como o Brasil.  

Entretanto, não há como desvincula r a problemát ica do  

desemprego est rutural e a precar ização das condições de t rabalho sem 

levar em cons ideração o papel que os países ocupam na divisão  

int ernacional do t rabalho. O Brasil,  especificamente,  assume, de acordo 

com Teixeira Jr.  (2007),  condição  subalterna em relação aos países 

considerados desenvo lvidos
35

,  por não dispor de autonomia e condições 

de produção de tecno logia,  conforme analisa o pesquisador:  

Com o advento da globalização,  a  interdependência das  
nações passa a caracter izar -se pelo processo de 

integração das economias naciona is a  uma economia  

globa l.  Porém, onde alguns autores viam a  aber tura de 
janelas de oportunidades para países como o Brasil,  

outros observavam a r econfiguração da ordem 

internacional em padrões mais desiguais  na qual o 
controle da tecnologia desempenhava um papel 

pr imordial.  A ter ceira  revolução tecnológica dada a  par tir  

da década de 1970 vai desencadear  uma ampla gama de 

transformações e com essas novas tecnologias,  como as  
de informação e comunicação,  vieram desempen har  u m 

                                                
35 Para  um estudo aprofundado acerca  do papel  que tem desempenhado o Brasi l  na 

divisã o in ternacional  do Trabalho,  ver  a  pesquisa  de:  TEIXEIRA JR.  August o 

Wagner  Menezes,  int i tulada:  polí t icas de desenvol vimento e  estratégias de  

Inserção internacional  comparadas:  Brasi l  e Coréia  do Sul .  (2009).  Dispon ível  em:  

Revista Três Pontos ,  per tencen te ao Cen tro Acadêmico de Ciências Socia is da  

UFMG, no pr imeiro semestre de 2007.  ISSN:  1808 -169X.  Nesse estudo,  o autor  

afi rma como resul tado que o Brasi l  é cons iderado com o sendo um país em 

desenvolvimen to,  r ecém industr ia l izado e  uma das grandes economias mundi ais. 

Porém,  segundo aut ores r elevan tes,  esse país  a inda se man tém no quadro de  

subdesenvol vimen to,  dependência  e com grandes dispar idades r egionais e socia is.  

Essa  si tuação é agravada se considerarmos o possí vel  processo de  
“desindustr ia lização” em curso,  o qual  poderá  a l terar  o lugar  do Brasi l  na  divisão 

internacional  do t r abalho,  de grande expor tador  de  bens manufaturados e d e  

commodit ies,  para  o papel  de provedor  de  a l imen tos de energias r enová veis  

(TEIXEIRA Jr . ,  2007, p. 10).   

 

 



64 

 

  

 

papel central na const itu ição de novos elementos de 

poder  (Furtado,  1999).  Neste cenár io,  o Brasil,  no tocant e 

a  produção de tecnologia,  apresenta -se ainda de forma  

tímida,  exercendo uma condição suba lterna na divisão 
internacional do trabalho (TEIXEIRA, Jr .  2007,  p.  5).  

As condições de t rabalho,  a precar ização e a informalidade do 

t rabalho no cenár io brasile iro so frem os impactos que assume o país na 

divisão internacional do t rabalho, condição de infer ior idade em relação  

aos países r icos que detêm o monopó lio e o  poder social e econômico. De 

maneira que os piores produtos,  bem como baixa remuneração da força 

de t rabalho é mais ou tão perversa de que em outros cantos do globo.  

É com este referencia l que passaremos, a part ir  do próximo  item,  

a apresentar e discut ir a s ituação de desemprego e informalidade no  

mundo e no Brasil como forma de degradação do trabalho humano.  

 

2.2.2.  Informalidade e subemprego: flexibi lização ou 

degradação das formas de trabalho no mundo e no 

Brasi l  

 

Em tempos de acumulação flexível,  o  t rabalho informal,  uma das 

formas de precar ização e degradação do t rabalho  humano, compreende 

t rabalho não regulamentado, sem carteira assinada, sem organização  

sindical e acesso à proteção social,  por não contribuir com a previdência 

pública.  Esta t ipo logia de t rabalho  se apresenta cada vez mais funciona l 

ao processo de reestruturação produt iva do capital,  por deresgulamentar  

o  contrato de t rabalho  e deixar livre a negociação entre capital e  

t rabalho.  

Estudo realizado pela Organização para Co operação e 

Desenvo lvimento Econômico - OCDE (2009) evidencia que mais da 

metade da força de t rabalho do planeta está na informalidade. Isso 

significa que um cont ingente recorde de 1,8 bilhões de pessoas t rabalha 

sem contrato e sem previdência social,  além de padecer com 

remunerações aviltantes.  A ent idade também traçou um panorama 

sombrio: prevê que essa taxa at ingirá do is terços da força de t rabalho  se 
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os padrões atuais de crescimento populacional e econômico se 

mant iverem. E mais,  a qualidade de vida tend e a piorar se a cr ise 

econômica atual cont inuar ceifando vagas.   

O estudo aponta que t rês quartos dos empregos da Áfr ica 

Subsaar iana, mais de do is terços no sul e sudeste da Ásia,  metade na 

Amér ica Lat ina,  Or iente médio e no norte da Áfr ica são informais.  Isso  

sem contar com o setor agríco la.  Se este for incluso, esses números 

crescem assustadoramente,  ou seja,  a info rmalidade chegar ia a 90% só no  

sul da Ásia.  Esse levantamento, divu lgado recentemente,  fo i realizado  

tendo por base os dados mais recentes dis poníveis em cada região.  

A cr ise econômica afeta de forma fat ídica os segmentos mais 

empobrecidos; a  tendência apontada pela OCDE é a “ampliação com a 

cr ise mund ial de formas precar izadas de empregos informais”.  A OCDE 

também alerta para os per igos de no cenár io atual ampliar a  pobreza no  

mundo. Isso porque, last imavelmente,  mais de 700 milhões de 

t rabalhadores informais sobrevivem com menos de US$ 1,25 por dia,  e  

cerca de 1,2 bilhões ganham menos de US$ 2 ao dia de t rabalho, uma vez 

que boa parte das 1,4 b ilhões de pessoas consideradas pobres no planeta 

depende apenas de sua força de t rabalho para sobreviver,  e,  com a falt a  

de uma rede de segur idade social,  torna -se improvável at ingir o  objet ivo  

de diminuir a pobreza mundia l pela metade até 2015 − uma das metas das 

Nações Unidas para o milênio.  

Com o aumento da informalidade, este quadro tende a piorar,  

pr imordia lmente,  nos países pobres,  nos quais as ocupações informais  

crescem mesmo em momentos de prosper idade econômica. A ampliação  

da informalidade tem afetado, principalme nte,  as mulheres –  a maior ia 

entre as ocupações de pior qualidade −, os mais jovens e os mais velhos 

(OCDE, 2009).   

No Brasil,  as condições de desemprego não diferem das outras 

regiões do globo. No fim do ano de 2008, estudo divulgado pelo IBGE 

(2008) constatou que nada menos que 654 mil t rabalhadores com carteira 
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assinada foram expulsos do mundo do t rabalho. Mesmo com este índice,  

o  país terminou 2008 com a menor taxa de desemprego dos últ imos 

tempos. No fechamento do ano, 6,8% dos brasile iros estavam sem 

trabalho –  para efeito  de comparação, no fina l de 2003, este percentua l 

era de 10,9%. Em termos prát icos,  isso significa que o ano de 2008 deve 

ficar na histór ia como um dos melhores da economia recente do Brasil,  

como se pode observar na tabela 1 - int itulada de: taxa de desemprego no  

encerramento anual do Brasil (em %) 2008.  

 

TABELA 1: TAXA DE DESEMPREGO NO ENCERRAMENTO 

ANUAL DO BRASIL (EM % ) 2008 

 

Entretanto, o aumento do emprego não está relacionado ao  

aumento da remuneração do t rabalho. Outro aspecto a considerar do 

ponto de vista social são os indicadores de pobreza; estes sinalizam para 

índices incomensuráveis.  A desigualdade no Brasil é  uma das maiores do  

mundo. No entanto,  o  Brasil não é um país pobre,  mas um país co m 

muitos pobres e com uma enorme desigualdade na dist r ibuição de renda e 

das oportunidades de inc lusão econômica e social.  BARROS (2006)  

realiza um estudo acerca da pobreza e dis t ribuição de renda e demonstra 

que a fat ia da renda total apropr iada pela parcela mais r ica da população  

é da mesma magnitude que a apropr iada pelos 50% mais pobres,  e o s 

10% mais r icos se apropr iam de mais de 40% da renda, enquanto os 40% 

mais pobres se apropr iam de menos de 10%. Ou seja,  apesar desse 

per íodo de declínio,  a desigualdade de renda permanece extrema mente 
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e levada, apesar de 2008 apresentar taxa significat ivamente menor em 

detrimento dos anos anter iores,   

Em 2008, a OIT fez um prognóst ico não muito posit ivo acerca das 

condições de emprego para o ano de 2009; aspecto já constatado com o 

iníc io da atual cr ise finance ira e o  constante aumento da informalidade.  

Em março de 2009 a taxa de desemprego fo i de 9,0%, conforme 

indicado na tabela 2 - int itulada de: taxa de desemprego mensal (em %) 

2009, a qual sina lizou uma visão não muito promissora do pr imeiro  

t rimestre do ano, que teve a taxa de desemprego em alt a por t rês meses 

consecut ivos e já  apresenta o percentual mais negat ivo desde setembro  

de 2007, quando o desemprego at ingiu o percentual de 7,7% (IBGE,  

2009).   

TABELA 2: TAXA DE DESEMPREGO MENSAL (EM % ) 2009 

 

O número de desempregados nas regiões metropolitanas at ing iu 

assombrosa marca de mais de 2 milhões de pessoas,  sem dúvida um 

reflexo da má s ituação econômic a mundial,  quando o indicador passou de 

8,5% em fevereiro para 9,0% no mês de março. A pesquisa de 

desemprego do IBGE (2009) mostra que,  na passagem de um mês para 

outro,  a população desocupada no país aumentou 7,3% (141 mil pessoas)  

e 6,7% na comparação com março de 2008 (130 mil pessoas).  Já o  

número de ocupados ficou estáve l em 21 milhões de pessoas,  com 

acréscimo de 9 mil postos, considerados,  porém, insignificantes no 

universo de desempregados. Reforça Azeredo (IBGE, 2009):  

http://www.papofurado.com/desemprego-no-brasil-em-2009-primeiro-trimestre.html
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Esse cont ingente [de 9 mil],  em termos r elativos é zer o 

por  cento.  É muito infer ior  ao aumento [do desemprego] .  

O cont ingente de desocupados está  maior  que o do mês  

anter ior  em 141 mil,  ou seja ,  enquanto a  desocupaçã o 
aumentou em 7,3%, a  ocupação não avança em nada.  A 

consequência disso é uma taxa de [desocupação] de 9%.  

No total,  cerca de 210 milhões de pessoas passaram a viver do  

subemprego . No entanto,  como forma de enfrentar o  desemprego no 

Brasil e  no mundo, o  estudo da OCDE defende a adoção de medidas 

“imediatas e não -convencionais [sic] para melhorar a qua lidade dos 

empregos, formais e  informais”.  A melhora da infraestrutura,  reformas 

inst itucionais,  maior facilidade de crédito para empresas e programas de 

qualif icação prof issional  ser iam pontos a serem enfrentados pelos 

governos a part ir  da implementação de polít icas de emprego (OCDE, 

2009).   

Dentre as pr incipais saídas apontadas pela Inst ituição, merece 

destaque a implantação de programas de qualificação profissional,  o  que 

parece ser,  a pr incípio,  uma via fácil,  como forma de at ingir  os 

segmentos com menor nível de formação e que estão na informalidade.  

Entretanto, Sales (2006, p.  24) argumenta que o fenômeno da 

informalidade engloba, atualmente,  não somente os t rabalhadores 

incorporados nas “modernas
36

” est ratégias de sobrevivê ncia,  mas também 

aqueles portadores dos mais var iados níveis de qualificação, que também 

desenvo lvem at ividades alt ernat ivas na informalidade”. Ou seja,  o  

problema da informalidade não é uma questão de fa lta de qualificação, 

como quer indicar a mencionada Inst ituição, mas uma questão t ípica e 

inerente à dinâmica reprodut iva capitalis ta,  impossível de ser superada 

no âmbito das atuais “alt ernat ivas” po lít icas.   

                                                
36 Para  Sales (2006),  são expressões de m odernas est r atégias de sobrevivência : 

combeiros,  m oto táxi  de  t r anspor tes a l ternat ivos,  lava -ja t os de  esquina,  moto boys,  
ca tadores de r eci cláveis,  ambulan tes de bar raquinhas,  vendedores  de cachor ro quen te  

ambulante,  vendedores de água e qu en t inhas de rua ,  vendedores de CDs e DVDs 

pira tas,  byke lanches,  vendedores de churrasquinhos,  den tre outros.  Esses t ipos de  

a t ividades se caracter izam por  uma taxa de rota t ividade,  pela  inexistência  de car tei ra  

assinada e por  n íveis sa lar ia is (quando exis ten tes)  avi l tantes.  Em geral ,  são 

consideradas a t ividades clandest inas e i legais perante o poder  públ ico.   
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Portanto,  a cr ise do emprego, na contemporaneidade, além de 

ampliar,  inexoravelmente,  o  quant itat ivo de t rabalhadores sem 

alternat ivas de vida e de t rabalho, tem dificultado a const ituição da 

ident idade de classe t rabalhadora,  tendo em vista que as formas de 

t rabalho, t ípicas do processo de reestruturação produt iva do capit alismo  

tardio,  é,  na perspect iva de Antunes (2000, p.  53), uma forma de:  

deresgulamentar  dir eitos histor icamente conquistados ;  

aumentar  a  fragmentação no inter ior  da class e 
trabalhadora;  destru ir  o sindicalismo de classe e 

convertê-lo em um s indicalismo dócil,  de parcer ia ,  

precar ização e t er ceir ização da força de trabalho.   

Entretanto, a tese da destruição dos postos de t rabalho, que 

vimos discut indo até este ponto com Alves; Antunes; Harvey entre 

outros,  é contestada por pesquisadores que apontam o crescimento das 

at ividades de serviços nas grandes metrópoles.  Para estes pesquisadores,  

as novas tecno logias têm aumentado vert iginosamente os “serviços 

econômicos intensificados em conhecimentos”.  Conhecimentos 

socializados,  tanto pelas unidades educat ivas de produção e socialização  

do conhecimento, como produt ivas e comercia is.  Nesse contexto,  

aproximam-se ainda mais as fronteiras entre trabalho e educação  

mediadas pelas ideo logias da profiss ionalização. A competência e a  

empregabilidade são formas dessa ideologia,  que d iscut iremos no  

terceiro capítulo desta invest igação.  

A inst itucionalidade da nova po lít ica de qualificação será 

dest inada à qualificação, sobretudo, dos setores de serviços,  cr iados co m 

a reestruturação capitalista.   

A part ir  da próxima seção, ana lisaremos a emergência da po lít ica 

pública de qualificação profissional em face das t ransformações 

fenomênicas do capit alismo, e como esta é apresentada como panaceia e 

alternat iva ao desemprego e subemprego, uma vez que incit a o  Estado, 

empresár ios e a sociedade a um pro jeto ident itár io  de concertação socia l 

em torno de um consenso diante da implementação de po lít icas de 

qualificação da força de t rabalho.  
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2.3.  A quali ficação profissional como resposta à crise do emprego
37

: a 

emergência das políticas de quali ficação profissional  
 

Num contexto de intensas t ransformações capitalistas e de 

recrudescimento de paradigmas produt ivos,  o  conhecimento cient ífico e 

tecno lógico tem se const ituído como um dos pr incipa is insumos do 

processo produt ivo. A educação, mormente a qualificação profissional,  

revela-se como fator de desenvo lvimento, compet it ividade, qualidade e 

produt ividade necessár ia à nova cultura do trabalho e sociabilidade do  

capital.  Histor icamente,  no Brasil,  esta necessidade imperante de 

qualificação da força de t rabalho adquire c ontornos mais evidentes,  

assim como estabelece mediações com dinâmica econômica no fina l da 

década de 1980, como destaca Amaral:  

É somente no f inal da década de [19]80 e meandros da de 
1990 que a  problemát ica da educação/qualif icaçã o 

prof iss ional começa  [a] adquir ir  contornos ma is pr ecisos  

frente à  dinâmica econômica.  Em vir tude das mudanças  
requer idas no âmbito da produção,  encerram exigência s  

de qualif icação que r espondam às necessidades de 

manuseio de novas máquinas e t ecnologias,  de tomada de 

iniciat iva dos trabalhadores para resolver  problemas,  de 
realização do trabalho em equipe para que a  produção 

seja  compreendida como esforço colet ivo de 

trabalhadores.  A essas requis ições,  correspondem, na  
visão das lideranças empresar iais,  formas de se agregar  

novas qua lif icações  cognit ivas ao trabalho,  de confer ir  

ma ior  autonomia para decisões no processo produt ivo e 

de superar  a  visão tradicional entr e concepção e execução 
do trabalho (AMARAL, 2005,  p.  150).   

A emergência da qualificação profissional da força de t rabalho  

tem s ido ressaltada pelos governos e empresar iado como um dos mais 

importantes ingredientes da valor ização da força de t rabalho ; 

qualificação necessár ia pela ut ilização de “novas formas” de gestão da 

                                                
37 A fa l ta  de qual i ficaçã o profissi onal  a inda é um dos en traves  para  quem procura 

emprego.  Esta  é a  conclusão que consta  no Anuário do Sistema Públ ico  de  Emprego e  

Renda 2008 ,  divulgado em 29 de abr i l  de 2009 pelo Depar tamento In ter sindical  de 

Esta t íst icas e Estudos Soci oeconômicos (DIEESE) e pelo Min istér io do Trabalho e  

Emprego (MTE,  2009).  
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produção e int rodução de novas tecno logias base adas na microelet rônica,  

sobretudo, em face da convivência passiva e int egrada de modelos 

produt ivos,  pautado no t rinômio taylor ismo/fordismo/toyot ismo,  

paradigma cujas empresas int egradas e “flexibilizadas” admitem para se 

inser ir em um mercado extremamente compet it ivo. Essas mudanças 

t rouxeram como desafios para a reprodução capitalista  a  necessidade de 

se invest ir  em novos requis itos da formação profissional.  Hirata (1994)  

explicit a as novas exigências e os novos disposit ivos da lógica de 

produção capita lista com o Toyot ismo:  

As qua lif icações exigidas no inter ior  desse „novo modelo 
produt ivo‟ r epresentado pelo modelo empresar ial japonês  

contrastam, for temente,  com aquelas r elacionadas com a  

lógica taylor ista  de r emuneração,  de def inição de postos  
de trabalho e de competências: trata -se da capacidade de 

pensar ,  decidir ,  de ter  iniciat iva e r esponsabil idade,  de 

fabr icar  e conser tar ,  de administrar  a  produção e a  

qua lidade a  par tir  da l inha,  isto é,  ser ,  simultaneamente,  
operár io da produção e de manutenção,  inspetor  de 

qua lidade e engenheiro (HIRAT A, 1994,  p.  130).  

 

Nesse novo contexto,  perde força a idéia de qualificação como 

“estoque de conhecimentos e habilidades” e ganha vitalidade a 

concepção de qualificação fundamentada em competências
38

 e capacidade 

de agir,  intervir,  decidir  em situações nem sempre previstas,  ou 

imprevisíve is.  Esse novo perfil exige uma postura at iva e proposit iva,  

como argumenta Sales (2006).  

O “novo” paradigma produtivo,  ao promover  a  
redef inição das qualif icações,  passou a  exigir  

conhecimentos,  destr ezas e habil idades cada vez ma is  

conceituais e abstratas; ter ia ,  também,  exigido a  
substitu ição da antiga noção de qua lif icação,  voltada para 

                                                
38 Discut i r emos a  concepçã o de compet ência  no próximo capí tu lo,  com o forma de 

ideol ogia  da  profissi onal ização,  como também da empregabi l idade.  Sobre a s  

competências,  anal isaremos a  concei tual ização de Per renoud,  um dos  mais  

destacados teór icos do campo das pedagogias das  compet ências.   
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o desempenho de uma ocupação específ ica,  pela  de 

competência (SALES, 2006,  p. 51).  

Este novo mode lo ,  reconfigurado com o “novo” modelo  

produt ivo, é responsável pela instalação de uma nova forma de 

organização da produção e de um relacionamento entre o capital e o  

t rabalho, sendo mais favorável ao capital quando comparado ao  

taylor ismo/fordismo, uma ve z que possibilitou, pelo menos em tese,  o  

advento de um trabalhador mais  qualificado, part icipat ivo,  

mult ifuncional,  po liva lente,  dotado de “maior realização no espaço de 

t rabalho” sem a contrapart ida necessár ia do preço da força de t rabalho  

enr iquecida e valor izada. Estas característ icas inovadoras contribuem 

com a “nova fase” de acumulação capitalista.  Mais apropr iada à 

int eração entre capital e t raba lho
39

,  essas caracter íst icas apresentam uma 

pseudossuperação do est ranhamento do t rabalhador no processo de  

produção, por concorrer para a apropriação das capacidades intelect ivas 

e de t rabalho dos t rabalhadores.  Como analisa Marx (1985, p.  23):  

A divisão capitalista  do trabalho é a  fonte de todas as  

alienações.  Estropia o trabalhador  e faz dele  uma espéc ie 

de monstro;  favorece como uma  estufa o desenvolviment o 
de habil idades parciais,  suprimindo todo um mundo de 

inst intos e capacidades.  Os conhecimentos,  a inteligência  

e a  vontade que o camponês ou o trabalhador  
independente desenvolvem, a inda que em modesta  es ca la ,  

são t irados do operár io e confiscados pelo capital,  que os  

concentra  nas suas máquinas,  na sua organização do 

trabalho,  na sua tecnologia.  As forças intelectua is do 
processo mater ial de produção voltam-se,  assim, contra  o 

operár io,  como uma proprieda de exter ior  a  ele,  uma força  

que o domina.   

                                                
39 A LDB (9.394/96) cumpr iu uma função normat iva  sign ificat iva  ao for ta lecer  a  

lógica  produt iva  capi ta l ista.  O eixo est ruturan te da  r efer ida  Lei  é a  formação para  o 

mercado.  Fundada na  r elação en tre t rabalho e educa ção,  i r á  for ta lecer  em seus  

objet i vos a  formação dos educadores aptos  a  con tr ibuírem com a preparação dos  

educandos para  se inser i r em no mercado de t rabalho com novas habi l idades e  
competências em fa ce  das mudanças e evoluções cien t í ficas e t ecnol ógica s.  Dessa  

maneira , os cur r ículos devem se est ruturar  baseados em compet ênc ias e habi l idades  

que qual i fiquem para uma inserção produt iva  e “cidadã”,  nem que seja  uma 

cidadania  apenas para  a lguns.  
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Mesmo com a exigência de novos requisitos e qualificações 

profissionais,  o  fenômeno do desemprego e as alternat ivas de 

sobrevivência e inserção profiss ional,  via informalidade e subemprego,  

têm afetado amplos set ores da sociedade, inclusive,  os que detêm maio r  

níve l de qualificação e formação
40

.   

Isso significa que,  em tempos de reestruturação produt iva,  a  

exigência de maior nível de qualificação profissional tem servido de 

pretexto para just ificar a  falta de empre go e a exclusão de milhares de 

t rabalhadores do mundo do t rabalho, além de ajustar a  força de t rabalho  

aos imperat ivos do capital.  Sobre esse aspecto, Oliveira (2005) chama a 

atenção quanto à vinculação direta entre as mudanças no mundo do  

t rabalho e o exponenc ial aumento da qualificação dos t rabalhadores.  Para 

o autor,  deve-se regist rar que nem todos os países inserem-se de forma 

semelhante no processo de compet ição em nível global,  dada a d ivisão 

int ernacional do t rabalho. Esta divisão como argumenta o re fer ido autor: 

reserva às nações industr ial izadas a  produção de 

mercadorias com maior  valor  agregado,  abre a  
poss ib il idade de cr iação de novos postos de trabalho qu e 

demandam uma ma ior  qualif icação dos trabalhadores.  

Estes postos,  entr etanto,  são dir etament e l igados ao chã o 

da fábr ica.  Esta  divisão internaciona l do trabalho [. . . ] é 
responsável por  r eservar  para alguns pa íses os processos  

ma is sof ist icados de produção e as atividades ma is  

simples para as nações com maior  concentração de mão -
de-obra [sic] bara ta (OLIVEIRA, 2005,  p.  67).   

                                                
40 Estudo real izado em Por tugal,  por  Eugén io Rosa,  en tre 2005 e 2007,  iden t i ficou  

um aumento crescen te do n ível  de qual i ficaçã o da po pulação empregada.  No en tan to,  

apesar  do nível  de escolar idade da população empregada ter  aumentado nos dois  

úl t imos anos,  o número de postos de t r abalhadores r elat ivos a  profissões que 

podemos considerar  como de "qual i ficaçã o mais elevada" (quadros super i ores,  

especia l istas de profissões in telectuais e ci en tí ficas,  e técn icos profissi onais de  

n ível  intermédio) diminuiu em 115,9 mil.  Pelo con trár io,  duran te o mesmo per íodo,  o 

número de post os de t rabalho rela t ivos a  profissões que foram designadas como de 

"qual i ficaçã o média" aumentou em 59,7 mil ,  e os com "qual i fica ção mais baixa”  

cresceram em 72,1 mil .  A conclusão que chega o estudo é que a  c r iação insuficien te  
de emprego qual i ficado gera  desqual i ficaçã o e  desemprego crescen te en tre os de  

maior  escolar idade.  No Brasi l ,  estudo real izado por  Tumolo,  L.  & Tumolo,  P.  S  

(2009) conclui  que o desemprego a t inge pessoas  de todos os n íveis de escolar idade,  

e que,  mesm o aquelas que têm um grau mais elevado de escolar ização,  como é o caso 

da  maior ia dos en trevistados,  não têm encon trado faci l idade em conseguir  emprego.  
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O discurso da necessidade imperante das po lít icas de 

qualificação/enr iquecimento da força de t rabalho, embora pautadas nas 

just ificat ivas de mudança do modelo de produção de mercador ias,  

cumpre diversas funções: é funcional ao sistema, por servir ut ilmente às 

diversas formas de gestão na produção capitalista,  elevando a 

produt ividade; serve de inst rumento que just ifica e ameniza a cr ise do  

emprego, tanto quanto contr ibui para o desempenho de ocupações 

precár ias,  além de fortalecer a disso lução da ident idade de classe 

(BRAGA, 1996; OLIVEIRA, 2006),  consubstanc iando, deste modo, na 

submissão consent ida e at iva dos t rabalhadores como mercador ia 

vendável.   

Um espaço t ípico e caracter íst ico para const ituição da ident idade 

de classe é o  sindicato. Entretanto,  estudo aponta que, entre 1992 e 2002,  

a taxa de sindicalização em todo o mundo vem decaindo, conforme 

podemos visualizar no gráfico abaixo:  

GRÁFICO 1: DIMINUIÇÃO DOS ÍNDICES DE SINDICALIZAÇÃO 

ENTRE 1992-2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Reproduzida a par t ir  dos dados da  pesquisa  CUT/DIESE/IBGE/2009 .  
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No Brasil,  os índices de sind icalização despencaram para 17,8%.  

Esta é a  maior queda regist rada nos 12 países analisados.  A segunda 

maior aconteceu no Japão (14,6%), e em terceiro lugar apareceu a Coreia 

do Sul,  com diminu ição de 9,6%. Em 2010, o  total de t raba lhadores 

sindicalizados nos Estados Unidos so freu um drást ico recuo neste ano, de 

acordo com um relatório
41

 do Departamento de Estat íst icas Trabalhistas 

(2010),  correspondendo a 11,9% da força de t rabalho do país –  o  menor  

índice em mais de 70 anos.  O número de sindicalizados baixou em 612 

mil,  indo a 14,7 milhões,  ou se ja,  uma queda super ior à redução de 417 

mil postos de t rabalho ocorrida no per íodo.  Pochmann (2001) argumenta 

que há vár ios fatores que contr ibuíram para o quadro de declínio da 

sindicalização nas grandes metrópoles: o  forte crescimento do 

desemprego, as novas formas de gestão da mão de obra pelas empresas,  o  

deslocamento geográfico de empresas,  a perda de importância relat iva n o  

emprego da indústr ia e o  avanço da terceir ização. Além desses aspectos 

suprac itados,  ressaltam-se as est ratégias capitalistas de desmobilização  

de organizações est ratégicas e de luta dos trabalhadores no conflito  entre 

capital e t rabalho.  

Esta tem sido a pr incipal contradição existente na 

contemporaneidade:  o  constante discurso da qualificação como ideo logia 

para superar o  desemprego est rutural e tecno lógico e o desemprego de 

t rabalhadores com elevado níve l de qua lificação pro fissional,  que, por 

falt a de alternat ivas,  realizam at ividades precár ias.   

O argumento das ideo logias da pro fissionalização e qualificação  

em voga é que há uma relação intr ínseca entre qualificação e inserção no 

mundo produt ivo, na medida em que se eleva a qualificação profissiona l 

dos trabalhadores,  aumenta-se a probabilidade de inserção profiss ional;  

assert iva,  no mínimo, falsa,  quando levados em consideração os índices 

de desemprego entre as pessoas com maio r nível de formação.  

                                                
41 Rela tór io dispon ível  em New York Times.  Si te:  

h ttp: / /www.n yt imes.com/2011/01/22/business/22un ion.h tml?_r=2  
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Pochmann e Borges (2002),  ao t raçarem o perfil dos 

desempregados no Brasil,  observam que a elevação da taxa de 

desemprego no país fo i mais acentuada entre os t rabalhadores com maior  

esco lar idade e os ocupados em funções hierarquicamente elevadas do que 

aqueles com menor esco lar idade.  

Contraditoriamente,  estes autores analisam que, por sua vez, as 

pesqu isas mais recentes procuram pôr em evidência que as mudanças 

ocorridas no conteúdo e nas condições de produção necessitam de um 

trabalhador com uma nova formação. A ampliação da qualificação  

profissional tornar -se- ia exigência,  na medida em que impedir ia  a  

inadequação entre a oferta e a demanda de força de t raba lho, ou seja,  as 

empresas em busca dos t rabalhadores mais qualificados e o mercado 

oferecendo t rabalhadores com pouca preparação pro fissional para ocupar  

os postos de t rabalho existentes.   

Nesse sent ido, os requisitos pro fissionais  que poder iam facilitar  

o  ingresso e a permanência no mercado de t rabalho, como os 

conhecimentos cient íficos e tecno lógicos,  só poderiam ser obt idos por  

meio de um maior níve l de esco lar ização dos trabalhadores,  mesmo que 

não acompanhado com o aumento de salár io.  Com isso, à população em 

geral,  ser ia exigida uma formação que promovesse o desenvo lvimento da 

flexibilidade, o  desenvo lvimento intelectual e cognit ivo, o  espír ito  

cr ít ico ,  a capacidade de inovação, a adaptabilidade às mudanças,  o  

espír ito  de cooperação, uma vez que qualquer indivíduo, a qualquer  

momento da vida,  poder ia ser at ingido pelo desemprego. Para alcance 

desse objet ivo, Paiva ressalt a a importância da adoção da lóg ica da 

flexibilidade nos processos pedagógicos da qualificação profissional:  

[. . . ] ser ia[m] especialmente valoradas qua lif icações  
manua is e intelectua is que atendesse[m] às necessidades  

da vida diár ia ,  com caráter  poliva lente,  enquant o 

qua lif icações ar tesana is ser iam r equer idas  não apenas  

para o desenvolvimento de atividades independentes,  mas  
também para novas formas de inserção parcial ou  

intermitente no mercado (por  exemplo,  t rabalho por  

encomenda) que escapam às formas tradiciona is do 
contrato.  Ao traba lho f lex ível dever ia[m] cor responder ,  a  
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flex ib il ização de sua mente e de suas disposições novas  

de adaptação a  situações novas e dif íceis,  a  maior  

poss ib il idade de l idar  com a insegurança e de montar  

mecanismos sociais e polít icos para reduzi - la .  Assim, u m 
trabalho f lex ível ex ige um s istema de educação qu e 

prepare para enfr entar  esta  realidade e ofer eça novos  

(outros) conhecimentos,  ao lado da difusão de uma nova  
menta lidade (PAIVA, 2000,  p.  89).   

A flexibilização dos processos educat ivos e a difusão de uma  

nova mentalidade, adaptável ao mundo do trabalho, corresponder iam à 

flexibilidade do t rabalho. Por sua vez, essa flexibilização da mente 

somente ser ia conseguida por meio de uma formação abrangente,  aberta a  

sucessivas adaptações,  já  que a flexibilização e a despadronização da 

produção que se seguiram à cr ise do taylorismo/fordismo t rar iam, como 

consequência,  a regressão do treinamento em serviço e a crescente 

formalização dos requisitos educacionais; ou seja,  os recentes “[. . .]  

requisitos pro fissionais,  ind ispensáve is ao ingresso e à permanência no  

mercado de t rabalho em transformação, ser iam passíve is de atendimento 

somente por meio de um maior níve l educacional dos t rabalhadores” 

(POCHMANN, 2002, p.  41).  

O Gráfico 2 demonstra alguns aspectos relevantes a cerca dos 

níve is de qualificação.  

GRÁFICO 2: COMPOSIÇÃO OCUPACIONAL EM PAÍSES 

SELECIONADOS NOS ANOS DE 1990 (% ) 

 
1 -  P o s t os  de  ge rê n ci a ,  d i re ç ã o ,  p l a ne j a me n t o  e  p ro gr a m a ç ã o  de  n í v e l  s u pe r i o r .  

2 -  P o s t os  de  c o n t ro l e  de  s u pe rv i s ã o ,  ope r a d o re s  e  a d mi n i s t r a ç ã o .  

3 -  P o s t os  de  a t i v i d a de s  s i m pl e s ,  m a n u ai s  e  de  e xe c u ç ã o .   

 

FONTE :  Gráfico r eproduzido de POCHMANN (2002,  p. 53).   
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O gráfico 2- int itulado de: composição ocupacional em pa íses  

selecionados nos  anos de 1990 (%),  demonstra que as ocupações  

profissionais consideradas super iores (postos de gerência,  p lanejamento, 

programação que exigem formação em níve l super ior),  apesar dos 

avanços na adoção do novo paradigma técnico -produt ivo, mantêm uma 

posição relat ivamente menor em relação às ocupações q ue desenvo lvem 

at ividades simples (manuais).  Para Pochmann (2002),  no Brasil,  onde 

ainda não há uma est rutura industr ial,  global,  totalmente baseada na 

microelet rônica e,  muito menos, uma ampla rede das ocupações na área 

de serviços,  semelhante à das econo mias avançadas,  observa-se que as 

ocupações pro fissionais que mais cresceram nos anos 1990 e cont inuam a 

crescer,  de acordo com dados do MTE (2008),  concentram-se nos setores 

econômicos que não poder iam ser ident ificados como os mais modernos,  

isto  é,  nos setores que não apresentam mudanças no conteúdo dos postos 

de t rabalho  e que, por isso,  não demandar iam “trabalhadores mais 

qualificados”.  

Para Sales (2006),  os que mais perderam postos de t rabalho  co m 

o processo de reestruturação produt iva na década de 19 90 foram as 

profissões associadas a uma maior exigência de qualificação, como as 

vinculadas ao setor industr ial,  que precisam de melhor qualificação  

profissional.  Corroborando com a análise de Sales (2006),  Pochmann 

(2002) ver ifica que as ocupações que mais cresceram se concentraram 

nas seguintes at ividades econômicas: garçons,  tur ismo, cozinheiros,  

recepcionistas,  operár ios da construção, e funcionár ios públicos de níve l 

médio, ou seja,  as at ividades pro fiss ionais centradas nas áreas de 

serviços,  construção civil,  tur ismo, conservação, segurança pública e 

pr ivada. Permite-se infer ir,  desse modo, que, no Brasil,  o  perfil das 

ofertas pro fissionais em alta não está,  necessar iamente,  associado às 

exigências de maior qualificação nos termos postos pelo paradigma  

produt ivo toyot ista.  Isso significa que este paradigma apresenta uma 

força ideo lógica incontestável pela adesão que consegue operar na 
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sociedade, de forma mais impetuosa nas subjet ividades dos 

t rabalhadores.  

Tal inflexão deixa patente que as exigências po r novas 

habilidades e competências,  como maio r versat ibilidade, autonomia e 

capacidade decisór ia dos t rabalhadores,  valor izadas com o toyot ismo,  

devem ser relat ivizadas,  ou seja,  co locam-se como mediação ideo lógica 

do processo de reestruturação produt iva d o modelo de acumulação  

flexível.   

Fo i a part ir  dessas prerrogat ivas,  bem como da necessidade de 

atender à dinâmica capitalista de valor ização da força de t rabalho, que se 

impuls ionou o Estado a rever a ant iga inst itucionalidade
42

 das po lít icas 

de qua lificação e invest ir  em po lít icas públicas de qualificação 

profissional de caráter de massa para formação dos t rabalhadores,  

envo lvendo sindicatos de trabalhadores e organizações da sociedade 

civil.   

Essa dimensão reforça a nossa análise dos Planos nacionais de 

qualificação, po is tanto o PLANFOR como o PNQ são dest inados,  

justamente,  a atenderem os t rabalhadores que estão vivendo do 

subemprego e da informalidade, aspecto que reforça a tese de Sales 

(2006) de que o PLANFOR const itui uma po lít ica compensatória de 

qualificação de massa para „inc lusão‟ na informalidade.  

 

2.3.1.  Políticas de quali ficação profissional em tempos de 

reestruturação produtiva no Brasi l  

 

No contexto de desemprego exponencia l e  de precar ização da força 

de t rabalho, o  governo federal e,  mormente,  os capit alistas naciona is 

                                                
42 Como se sabe,  a  in sti tucional idade que r egulamentava a  pol í t ica  de quali ficaçã o 
profissional  dos t r abalhadores,  desde a  década de 1930,  pr ivi legiou o Sistema S,  

como uma das pr incipais in sti tuições r esponsáveis pela  qual i ficaçã o e preparação 

dos  t r abalhadores do Brasi l ,  com o apoio e  apor te financeiro do Estado.  A 

caracter íst ica  da  pedagogia  da  f ormação era  de caráter  in strumental ,  pautada no 

model o de produçã o ta yl or ista / fordista .   
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e levam o debate nacional,  na década de 1990, o  tema da educação 

profissional,  como saída para o problema do emprego e compet it ividade 

econômica do país (POCHMANN, 2001; SALES, 2006).   

Passou-se a advogar a tese de que o desemprego no Bras il ter ia  

como pressuposto o descompasso entre oferta e demanda de t rabalho  

qualificado. Assim, fo i disseminada a ideia de maiores requis itos de 

qualificação, para atender às exigências dos novos padrões produt ivos,  

haja vista que não haver ia o ferta da força de t rabalho com o perfil ideal,  

pois a população t rabalhadora do país apresentar ia baixo níve l de 

esco lar idade e qualificação.  

Há de se levar em consideração o papel que desempenhou o  

empresar iado industr ial brasile iro na ident ificação desta  problemát ica,  

assim como suas proposições no âmbito das qualificações dos 

t rabalhadores com vistas a diminuir a pobreza, e,  contraditoriamente,  

ampliar sua capacidade de compet it ividade produt iva e de aumento das 

r iquezas pr ivadas,  elementos const itut ivos  na geração da misér ia 

humana. Olive ira (2005, p.  12),  em um aprofundado estudo
43

,  destaca o 

projeto societár io do empresar iado:  

Fundamentalmente para o empresar iado industr ia l  
brasileiro,  a  possib il idade de r eversão da pobreza no 

Brasil  só poderá se efet ivar  se for em desenvolvidas  

atividades  concretas que permitam às indústr ias naciona is  

compet ir em em condições de igua ldade com as  
estrangeiras.  Além da necessár ia  diminuição dos  custos  

da produção,  o empresar iado advoga  a  reest ruturação do 

sistema educacional brasileiro,  o que na sua compreensã o 
são condições indispensáveis para o cresciment o 

industr ia l produzir  também o aumento da ofer ta  de 

emprego.   

 

                                                
43 O estudo real izado por  OLIVEIRA,  Ramon ,  int itulado Empresariado brasi le iro e  

a educação brasi le ira :  quali ficar  para compet i r ? São Paul o:  Cor tez ,  2005,  é um dos  

mais r elevan tes estudos no âmbit o da  educa ção que tem discut ido o projet o 

societár io do empresar iado brasi lei ro.  Nesse estudo,  o r efer ido aut or  anal isa  de 

forma minuciosa  a  r elação en tre economia e educaçã o e o apel o do empresar iado 

para  ampliação das capacida des in telect i vas e de produção dos t r abalhadores com o 

forma de garan t ir  o aumento das suas r iquezas.   
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A inter ferência do empresar iado na elaboração e proposição de 

polít icas públicas educacionais,  assim como sua influência na adoção de 

um plano nacional de desenvo lvimento, relaciona -se,  para Olive ira 

(2005, p.  15),  “com os interesses econômicos”. Há, portanto,  uma 

relação unívoca entre o pensamento empresar ial brasile iro com a 

reprodução do capital em nível glo bal,  com o aporte de inst ituições 

mult ilaterais importantes,  como analisaremos na segunda parte deste 

estudo. Este pensamento assimila e propaga valores,  ideo logias e 

proposição das grandes corporações internacionais,  como assevera o  

autor (OLIVEIRA, 2005,  p.  13):  

Ainda que a lgumas  nações  despontem como hegemônicas  

na divisão internaciona l do trabalho,  são também as  
grandes corporações que determinam a dinâmica das  

economias em desenvolvimento,  haja  vista  que o 

montante de capital que elas possuem represent am, em 
muitos casos,  um volume muito super ior ,  não só ao de 

pequenos pa íses,  mas de quase todo um cont inente.   

Apesar de toda propagação do empresar iado na defesa do emprego,  

Oliveira ident ificou em seus estudos que estes não abrem mão de seus 

lucros para a redução do desemprego e encontra na flexibilização das 

relações de t rabalho a saída mais aconselhável para geração de novos 

postos de t rabalho. Todavia,  para eles,  a so lução para o desemprego não 

se rest r inge à relação direta entre capital e t rabalho, ma s ident ifica na 

educação um potencial fundamental para cr iação de novas possibilidades 

de emprego aos t rabalhadores excluídos do mercado de t rabalho.  

Para expressar o  ideár io e o  discurso int egrador do empresar iado  

no tocante ao papel que desempenha a edu cação, apropriamo-nos de um 

extrato de texto destacado por Oliveira:  

O treinamento dos desempregados,  visando sua  

recolocação no mercado de trabalho em pos tos de ma ior  

qua lif icação,  é uma das pr incipa is polít icas destinadas a  

reduzir  o desemprego.  As profu ndas  mudanças  
tecnológicas das últ imas décadas e os novos processos  

produt ivos instalados exigem, cada vez ma is,  empresár ios  

e trabalhadores qualif icados e capacitados.  Por  isso,  e 
pelos efeitos benéf icos que tem sobre a  realidade socia l e 

econômica,  a educação é,  mais do que nunca,  a  
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prioridade nacional.  Investir  nas pessoas e na  sua  

educação é uma das condições básicas para a construção 

de uma economia mais  eficiente  e  de uma sociedade mais  

justa  (CNI,  1997,  p.  28.  apud OLIVEIRA, 2005,  p.  58,  
gr ifos nossos).  

Pôde-se perceber que o empresar iado, no t ranscorrer da década de 

1990, explicitou o seu projeto de desenvo lvimento para o país tendo  

como eixo est ruturante o processo de qualificação da força de t rabalho ; 

para isso,  conseguiu aglut inar classes adversár ias como sujeitos 

corresponsáveis pela sua implementação (OLIVEIRA, 2005).  Nestes 

termos, o  que se construiu no Brasil fo i um grande processo em torno de 

um ambic ioso pro jeto de consent imento at ivo
44

 acerca da qualificação 

dos trabalhadores.  Como expressa O liveira:  

[. . . ] A modernização,  o aumento da compet it ividade como 

solução para a  cr ise do desemprego e o combate à  
pobreza servem como projeto ident if icatór io,  capaz de 

unir  todas as classes,  tornando sem sent ido quaisquer  

discursos que apontem na contradição ent re capital  e 
trabalho um elemento fundamental da socieda de 

capitalista  e,  par t icu larmente,  da sociedade brasileira .  A 

união,  a  cooperação ou  a  concer tação socia l são a s  

palavras chave do projeto empresar ia l.  A ordem como 
elemento pr imordial para a  conquista  do progresso ainda  

é a  r efer ência que media a  relação capital e trabalho 

(OLIVEIRA, 2005,  p.  62-63).   

Este fo i o  mote que just ificou na década de 1990 a cr iação do 

PLANFOR como expressão mais significat iva do processo de ajuste 

econômico do Brasil e a possibilidade de se efet ivar um processo de 

concertação socia l em torno da qualificação dos t rabalhadores.  Atores 

como os organismos int ernac ionais,  o  empresar iado e o governo se 

const ituíram como as pr incipais forças que contr ibuíram para est ruturar a  

polít ica de qualificação profissional brasileira.   

                                                
44 Para  Gramsci ,  o “consent imento at ivo” diz  r espei to a os indivíduos e grupos que 

part icipam conscien temente de uma dada concepção de mundo ( GRAMSCI ,  1978) .  

Nesse sen t ido,  é opor tuno mencionar  o papel  que assumiu o empresar iado brasi leiro 

na par t icipação de uma concepçã o de mundo acerca  da  quali ficaçã o dos  

t rabalhadores,  de modo a  beneficiá -los.   
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A inst ituc ionalidade desenvo lvida pelo PLANFOR, que 

discut iremos na quarta parte deste estudo, fo i demandada pela 

necess idade de adequar o Brasil à nova ordem de acumulação capitalista.  

Para tanto,  invest ir  na qualificação da força de t rabalho se tornou 

condição fundamental em face da reestruturação produt iva.  Entretanto, a 

exigência de maior qualificação profissional com caracter íst icas 

int electuais não assumiu a mesma d imensão no cenár io brasile iro,  como  

nas demais regiões do globo.  

Os estudos de Pochmann e Borges (2002) já nos ajudaram a 

compreender que as ocupações que mais empregaram e cont inuam a 

empregar no Brasil são as com menor níve l de esco lar idade e 

qualificação profissional; estas são mais vo ltadas para as habilidades 

técnicas e manuais,  e exigem menos conhecimentos,  esco lar idade,  

t itulação e formação intelectual.  É a part ir  deste cenár io que teremos 

com o PLANFOR a pro liferação de cursos de qualificação pro fissional de 

níve l básico e de caráter de massa para atendimento à população  

desempregada ou sobrevivendo da informalidade.  

Para Alves (2002, p.  23),  todo discurso que just ificou o PLANFOR 

fo i baseado no toyot ismo, concorrendo, em grande parte,  para a 

divulgação dos conceitos e da ideo logia do modelo flexíve l no Brasil,  

movidos pela just ificat iva da flexibilidade. Governo, esco las e sind icatos 

passaram, então, a difundir o  discurso da nova pedagogia do capital,  

associando o conceito de empregabilidade às noções de competências e 

de novas habilidades cognit ivas e comportamentais exigidas pela nova 

racionalidade capit alista.  Para isso,  fo i organizado todo um complexo de 

aparelhos pr ivados e públicos que passaram a disseminar,  por meio de 

cursos de curta duração, a nova raciona lidade da produção capitalista.   

Nesse cenár io,  a educação profissional assumiu um pape l 

est ratégico: o  de fazer  acreditar que a habilitação e qualificação dos 

indivíduos poder ia contr ibuir para sua (re) inclusão nos mercados  de 

t rabalho cada vez mais compet it ivos.  Para enfre ntar e superar o  

desemprego est rutural,  er igiram-se novos conceitos,  como os de 
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empregabilidade e competências,  além da disposição para aprender  

cont inuamente (aprendizagem ao longo de toda a vida).  O binômio  

esco lar ização/educação profiss ional aparece, en tão, como o ant ídoto para 

a questão do desemprego e a so lução para se elevar a produt ividade e a 

compet it ividade do país.   

Para os desempregados mais recentes,  excluídos e marginalizados 

do mercado formal de t rabalho, optou -se por um modelo de qualificação  

que pr ivilegia os cursos básicos e aligeirados de educação profissional,  

enquadrados na modalidade não formal,  em detr imento de uma educação  

profissional especializada, pro longada e de melhor qualidade.  

A introdução de conceitos como o de competência e de  

empregabilidade fo i oportuna na nova fase de acumulação capita lista.  

Estes assumiram a forma espec ífica de ideo logia para fortalecer o  

discurso que at r ibui à cr ise do emprego a incompat ibilidade entre as 

exigências dos postos de t rabalho e a competência p ro fissional dos 

sujeitos.  Esses conceitos just ificam a po lít ica de qualificação  

profissional no Brasil; uma po lít ica oportuna aos requis itos do novo  

ciclo de acumulação capitalist a,  pois consegue qualificar a força de 

t rabalho desempregada, semiesco lar izada e semidesqualificada; mantém-

na ocupada em cursos de curta duração, reacendendo a esperança de um 

novo emprego; e consegue a adesão dos sindicatos e da sociedade civi l 

organizada, assim como cr ia uma reserva de força de t rabalho que 

permit e uma maior diversificação e subst ituição nos serviços 

terceir izados.   

Contudo, há de se reit erar que as polít icas de qualificação 

profissional no Brasil conseguem reanimar os t rabalhadores 

desempregados, est imulando -os a se qualificarem para se inser ir em um 

mercado incerto de t rabalho e precar izado, como forma de just ificat iva 

da cr ise do emprego, assim como fortalece a disso lução da ident idade de 

classe construída a part ir  dos sind icatos,  visto que os t rabalhadores não  

mais vis lumbram o sindicato como inst ituição capaz  de combater a cr ise 



85 

 

  

 

do emprego e formas de degradação do t rabalho, dado o cenár io em que 

se encontra o movimento sindical brasileiro.  

No próximo capítulo,  discut iremos a pedagogia da competência e a  

empregabilidade como formas específicas de ideo logia da po lít ica de 

qualificação ou profiss ionalização da fo rça de t rabalho, suas bases e 

fundamentos.  Essa ideo logia t raz como lobby  um discurso que consegue 

int egrar vár ios organismos da sociedade em torno da inc lusão social e  

redução da pobreza, porque torna os  t rabalhadores mais competentes e 

adaptáveis,  condição necessár ia para a inclusão -excludente no mundo do 

t rabalho.  

 Ressa ltamos, ainda, que estamos ut ilizando a categoria inc lusão -

excludente a part ir  do aporte teórico e das pesquisas de  Kuenzer (2009).  

Em vár ios art igos,  a refer ida autora tem problemat izado a questão da 

inc lusão-excludente,  a  part ir  da análise da pedagogia do t rabalho na 

acumulação flexíve l.  Segundo esta autora, do ponto de vista do mercado,  

ocorre um processo de exclusão da força de t rabalho dos postos 

est ruturados,  para inc luí- la de forma precar izada em outros programas da 

cadeia produt iva.  Já do ponto de vista da educação, estabelece -se um 

movimento contrár io,  dialet icamente int egrado ao primeiro: por força de 

polít icas públicas “professa das” na direção da democrat ização, aumenta -

se a inc lusão em todos os pontos da cadeia,  mas se precar izam os 

processos educat ivos,  que resultam na mera oportunidade de cert ificação,  

os quais não asseguram nem inc lusão, nem permanênc ia.   

Em resumo, do lado do mercado, um processo de exclusão -

inc ludente tem garant ido diferencia is de compet it ividade para os setores 

est ruturados por meio da combinação da cadeia produt iva,  invest imento 

em tecno logia intensiva de capital e de gestão de consumo precar izado  

da força de t rabalho. Do lado do sistema educacional e de Educação  

profissional,  um processo de inclusão que, dada a sua desqualificação, é 

excludente (KUENZER, 2009, p.  871-880).   

A part ir  dos referenciais desta autora,  nosso estudo compreende 

que a inclusão-excludente no mundo do trabalho refere -se às condições 

de t rabalho  precár io,  com formas de subemprego, terceir ização, bem 
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como dest ituição de direitos sociais aos quais serão submet idos os 

t rabalhadores qualificados,  competentes e empregáveis.  Uma inc lusão 

que, no mínino, não garante o exercíc io da verdadeira cidadania liberal.  



87 

 

  

 

 

3. COMPETÊNCIAS E EMPREGABILIDADE COMO FORMAS 

IDEOLÓGICAS DA POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL: dimensões da proposta hegemônica do capital  

 

[. . . ] as idéias [sic ] dominantes de uma época,  são sempr e 

as idéias [sic ] da classe dominante,  expressão ideal das  

relações mater iais dominantes (MARX, 1980,  p.  56).  
[. . . ] Na sociedade burguesa as relações de produçã o 

tendem a configurar -se em idéias [sic ],  conceitos ou  

teor ias que evadem seus  fundamentos r eais (OT AVIO 
IANNI,  1999,  p.  33).   

A histor icidade das relações sociais de produção estabelece 

intr ínseca relação com as formas sociais de exist ir  do ser social.  Em cada 

per íodo histór ico da reprodução social,  há a const ituição objet iva de 

novas subjet ividades históricas e necessárias que legit imam determinadas 

visões,  formas e relações sociais hegemônicas.   

É inerente à dinâmica da reprodução social a formação de 

est ruturas,  ideias,  categor ias,  conceitos e prát icas sociais 

consubstanciados em visões de mundo e/ou ideo logias que legit imam as 

relações de produção. Entretanto,  as ideologias não são estát icas,  elas 

adquirem, inc lusive,  autonomia das bases mater iais de onde emergem; 

são, na perspect iva gramsciana, expressões da est rutura,  e se modi ficam 

com a modificação desta (GRAMSCI, 1999, p.  131).   

Com este estudo, não pretendemos realizar um tratado acerca da 

categoria ideo logia,  dado a vast idão de estudos,  polissemia do termo e a 

t rama de fios conceitua is que a envo lve (EAGLETON, 1997).  Michae l 

Lowy (1975, p.  9) argumenta sobre a existência de poucos conceitos na 

histór ia das ciências sociais moderna tão enigmát icos como o de 

ideo logia.  Para este autor,  “ao longo dos dois últ imos séculos o conceito  

de ideo logia se tornou objeto de uma acumulaçã o incr íve l e fabulosa de 

ambigüidades [sic] ,  paradoxos, arbit rar iedades,  contra -sensos [sic ] e 

equívocos”.  

Konder (2002),  em A questão da ideologia,  s istemat izou vár ios 

conceitos de ideo logia,  assim como problemat izou acerca da 
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mult ip licidade e complexidade das abordagens.  Eagleton (1997),  em sua 

obra Ideologia,  apresenta a gênese do termo, discute as pr incipais 

acepções teóricas e filo só ficas e os pr incipais pensadores que po lemizam 

e discutem esta categor ia.  

Dentre os pr incipais pensadores,  destaca -se Gramsci como aquele 

que concebeu a ambivalência da categor ia ideo logia,  e como esta plasma 

a realidade social.   

Para Gramsc i (1985),  nos vár ios complexos sociais são for jados 

concepções e conhecimentos que inoculam visões de mundo que 

fortalecem a sociabilidade, cr iando ident idade e homogeneidade cultural,  

bem como conso lida t radições ideo lógicas vigorosas.  A categoria 

ideo logia adquire,  em Gramsci,  duas perspect ivas; inclusive,  pode 

assumir um sent ido posit ivo. Ela não se reduz à fals ificação da realidade,  

à consciência alienada. A ideo logia também é concebida como visão de 

mundo. 

É reconhecida à amplitude que Gramsci at r ibui à categor ia 

ideo logia (ROUANET, 1978).  Ele sublinhou a existência de do is t ipos de 

ideo logias: as histórico-orgânicas ,  que são necessár ias à reprodução das 

est ruturas sociais,  e as ideologias arbitrárias .  As ideo logias histór ico -

orgânicas apresentam validade psico lógica,  isto  é,  “organizam” as ações 

co let ivas e est imulam a sociabilidade na qual os seres humanos 

encontram suas mot ivações e  cr itér ios para agir,  adquir ir consciênc ia de 

sua posição socioeconômica e lutar por seus int eresses.  As ideo logias 

arbit rár ias são entendidas como sendo fruto de concepções fragmentadas 

da realidade e,  por isso,  só conseguem cr iar “movimentos individuais”  

etc.  (ROUANET, 1978, p.  107).  

 Entretanto,  mesmo não sendo contrár io à concepção de Marx & 

Engels,  Gramsci amplia o significado de ideo logia.  Marx & Engels 

(1980) concebiam a ideo logia como inversão da realidade ou 

representação do ser no pensamento; eles  enfat izam as ideo logias 

burguesas como representações da aparência que falsificam o “mundo  
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real”,  “ou o processo de vida real”,  por representar tal “mundo ou 

processo” como relações naturais e legít imas, daí terem desenvo lvido  

uma teoria cr ít ica das ideo logias burguesas.   

 Gramsc i chama a atenção para a acepção da ideo logia como 

der ivada das relações socia is,  de modo que as visões de mundo podem 

decorrer do senso comum e, com isso, reforçar uma determinada visão  

ingênua da realidade social.  Ou seja,  as visões se const ituem nos 

processos de sociabilidade, nas exper iências do mundo e da vida.  A 

filo so fia da práxis demarca um processo que eleva a consciênc ia ingênua 

e arbit rár ia ao bom senso ou consciência cr ít ica e revo lucionár ia.  Mar x 

& Engels (1980) chamam de consciência “prát ico -cr ít ica”.  

Neste estudo, pr ivilegiamos a acepção de ideo logia como visão de 

mundo, const ituída,  histor icamente,  no âmbito do que Gramsc i 

compreende como “campo de forças” (GRAMSCI, 1985).  Enquanto 

campo de força em constante conflito ,  as ideo logias podem assumir  a  

perspect iva das classes fundamentais  que representam interessem 

contrastantes: do t rabalho ou do capital.  Em Gramsci (1999, p.  237):  

na medida que são histor icamente necessár ias,  as 
ideologias t êm a validade que é a  “va lidad e psicológica”.  

Elas “organizam as massas humanas,  formam o terr eno 

sobre o qual os homens movimentam, adquir em 
consciência de sua pos ição,  lutam, etc.  

Além de Gramsci,  um outro importante autor que discute a questão 

da ideo logia é Luckács.  De acordo com E agleton (1997, p.  95),  Luckács 

(1978) compreende que cada classe social tem uma “visão de mundo” 

peculiar,  corporat iva,  que expressa suas condições mater iais de 

existência e,  como resultado dessa visão, uma dominação ideo lógica que 

plasma a formação social como um todo.  

For jadas em um tecido social marcado pelas contradições e lutas 

sociais,  essas visões de mundo entram em disputa e assumem 

determinadas perspect ivas,  que, para serem legit imadas e tornarem-se 
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hegemônicas
45

,  necessitam do consent imento dos gr upos sociais que se 

pretende subjugar.   

Desse modo, a ideo logia é aqui concebida como uma visão de 

mundo que pretende, no conflito  entre capit al e t rabalho, tornar -se 

hegemônica.  Considerando a qualificação profissional,  postulamos que a 

pedagogia das competências e a tese da empregabilidade são visões de 

mundo que fortalecem o “campo de forças” do capit al,  const ituindo -se 

como dimensões da hegemonia do  capital para formação dos 

t rabalhadores.   

Portanto,  as competências são manifestações ideo lógicas da 

qualificação e pro fissionalização, isto  é,  do processo que enr iquece e 

apr imora o capital var iável com a int enção de elevar  a taxa média de 

lucro do capital.  Entretanto,  tais ideo logias não se reduzem às teor ias 

pedagógicas,  mas são anunciadas para cimentar e  confer ir unidade ao  

tecido social das relações sociais de produção. Confer indo unidade a 

essas relações sociais,  a ideo logia contr ibui para a difusão da visão  

hegemônica que reforça a relevância da qualificação e competência para 

uma inserção incerta no mu ndo do trabalho. O result ado imediato dessa 

ideo logia é a discr iminação dos trabalhadores (des)esco lar izados e sem 

cert ificados serem responsabilizados pela sua pouca ou nenhuma 

empregabilidade. Essas visões têm sido aceitas e legit imadas em amplos 

setores sociais,  bem como são incorporadas aos planos,  programas e 

polít icas de qualificação profissional.  

A necessidade da qualificação e apr imoramento da força de 

t rabalho no âmbito da sociedade capitalista,  e  sua const ituição como 

                                                
45 Gramsci  nos Cadernos do  Cárcere  desenvol ve o concei to de heg emonia ,  o qual  

está  l igado a  um complexo si stema de r elações e mediações.  Essas mediações se  

configuram em estr a tégias prát icas pelas quais um poder  dominan te obtém o 

consen t imen to ao seu domín io daqueles que subjuga.  Para  conquistar  a  hegemonia  e 
estabelecer  l iderança moral ,  pol í t ica  e in telect ual  na  vida  socia l ,  di fundindo sua 

“visão de mundo” pel o tecido da  sociedade,  é necessár ia  a  garan t ia  do consen t imen to 

dos subal ternos (GRAMSCI,  2001).  Desenvol veremos o concei to de hegemonia ,  

assim com o buscaremos d iscut i r  a  pol í t ica de qual i ficaçã o profissional  dos  

t rabalhadores,  com o uma das dimensões da  hegemonia  do capi ta l  com a  mediação do 

Estado na úl tima par te deste estudo.   
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ideo logia é,  para o sistema capital,  mecanismo  imprescindível para 

manutenção da dinâmica reprodut iva,  que compreende, reciprocamente,  o  

processo de valor ização do capital,  a part ir  da concentração, ampliação e 

acumulação de r iquezas,  produzidas socialmente pelo t rabalho humano.  

Com a reestruturação capitalista das últ imas t rês décadas do século  

XX, a competência e a empregabilidade se configuraram como 

mater ialidade histór ica,  e contr ibuíram para for jar,  no âmbito dos 

processos de formação humana e po lít icas educacionais,  a const ituiç ão 

de “novos conceitos,  pr inc ípios e discursos”,  sendo, portanto,  

“portadores de novos significados que operam como instrumentos 

ideo lógicos” (FRIGOTTO, 1989).  Estes inst rumentos,  a que se refere 

Frigotto,  fortalecem a exploração do capit al sobre o t rabalh o e,  

simultaneamente,  serve de diret r iz para implantação das reformas 

educat ivas no seio da qualificação da força de t rabalho
46

.  Fr igotto (2001, 

p.  13),  ao analisar a  t rama histór ica que envo lve a base produt iva e os 

processos de formação humana, acrescenta : 

Em momentos histór icos que a  humanidade exper imenta  

intensas e profundas mudanças na mater ialidade das  

relações socia is nos âmbitos econômicos,  cultural e 
polít icos  entram em efervescência os embates teóricos e  

ideológicos e reformam-se os processos de formação 

humana e concepções educativas .  Estas mudanças podem 

ter  um sent ido de avanço em termos de ganhos para 
humanidade ou de r etrocesso [gr ifos nossos].  

Este capítulo objet iva discut ir a pedagogia das competências e a  

tese da empregabilidade como formas  específicas da ideo logia da po lít ica 

de qualificação profissional.  Estas fo rmas ideo lógicas realizam a 

                                                
46 No âmbito das pol í t icas educa cionais para  o Ensino Médio,  especifi camente,  nas 

Diretr izes Curr iculares Naci onais,  a  competência  e  a  empregabi l idade têm  

cen tral idade,  bem com o nas Diret r izes Naci onais de Formação de Professores.  Para  

aprofundamento,  ver  a  Tese  de  Dout oramento de CARDOZO, M.  J.  P.  B.  A reforma 

do Ensino Médio e  a for mação d os trabalhadores :  ideol ogia  da  empregabi l idade. 

For ta leza ,  2007.  E o ar t igo de minha autor ia  in ti tulado:  Polít ica de formação 

docente:  um estudo das di r et r izes cur r iculares nacionais de formação do professor  de  

let r as. UFAL/2009.  
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mediação entre a base produt iva e as normat izações legais dos processos 

de qualificação da força de t rabalho. Pois funciona como nexos que 

art iculam as condições produt ivas
47

,  que for jam a necessidade de um 

trabalhador competente e empregável,  com as condições educat ivas,  

mater ializadas,  parcia lmente,  nas po lít icas educacionais,  em part icular,  a  

de qualificação profissional.   

Essas ideo logias t razem em seu  bojo as or ientações dos 

organismos internacionais e  se encontram art iculadas à acumulação 

flexível do cap ital,  sendo imprescindíveis à conso lidação do projeto 

hegemônico de formação da classe que vive do trabalho. Tais ideo logias 

se consubstanciam na po lít ica de qualificação profiss ional e  reforçam um 

t ipo de formação vo ltada para os novos processos produt ivos,  cuja ênfase 

é o desenvo lvimento de habilidades e competências:  at itudinais,  

valorat ivas e técnicas,  a lém do enfoque do t rabalho em equipe,  

comunicação oral e escr ita,  dentre outros conhecimentos indispensáveis à  

produção que se reest rutura ao incorporar as novas tecno logias de gestão 

e produção baseadas na microelet rônica.  

As formas ideo lógicas cit adas emergiram em um contexto de 

conso lidação do projeto neo liberal,  iniciado com o ajuste econômico  

int ernacional,  cujo marco fo i o  Consenso de Washington. Esta 

denominação faz alusão à reunião ocorrida em novembro de 1989, na 

capital dos EUA, entre funcionár ios do governo, acadêmicos e 

representantes dos o rganismos financeiros internacionais –  Banco  

Mundia l,  FMI e BID – ,  com o obje t ivo de avaliar as reformas 

econômicas neo liberais na América Lat ina e que já vinham sendo  

implementadas desde o começo da era Reagan.  

Longe de discut irem novas propostas de polí t icas econômicas,  o  

intuito  desse encontro fo i avaliar o  sucesso aufer ido pelo novo 

liberalismo na América Lat ina,  isto  é,  quais pa íses rat ificaram e 

                                                
47 Na segunda parte dest e  estudo,  discut i r emos  as condições econômicas,  com o 

processo de r eest ruturação produt iva  capi ta l ista  que er igiu o concei t o de  

competência  e empregabi l idade.   
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adotaram tais po lít icas econômicas.  Até aquele momento, segundo  

Nogueira Bat ista (1995),  as únicas exceções eram o Brasil e o  Peru. A 

adoção da agenda neo liberal fo i,  desde 1980, sistemat icamente vinculada 

como condição para a cooperação econômica externa, bilateral e  

mult ilateral,  at ravés das refer idas ent idades internacionais.  Portanto, 

para que os países “e mergentes” da América Lat ina pudessem contar com 

a ajuda financeira int ernacional,  eles ter iam que adotar as medidas 

liberalizantes propostas por Washington –  exatamente como uma 

chantagem –  e levadas a cabo pelos organismos financeiros 

int ernacionais sediados na capital amer icana. Em suma, “não se t ratou, 

no Consenso de Washington, de formulações novas,  mas, simplesmente,  

de regist rar,  com aprovação, o  grau de efet ivação das po lít icas 

recomendadas” (BANDEIRA, 2002).   

Os pr incipais pontos do receituár io inc lu íam: (a) disciplina fisca l,  

(b) reor ientação dos gastos públicos,  (c) reforma t ributár ia,  (d)  

liberalização financeira,  (e) taxa de câmbio domést ica unificada e 

compet it iva,  ( f) libera lização do comércio,  (g) abertura para o 

financiamento externo direto,  (h) pr ivat ização e ( i)  desregulamentação.  

Como consequência desse ajuste,  deu -se a reforma gerencia l do Estado 

brasileiro.  Reforma que engloba, inclusive,  a ação educat iva or ientada 

por organismos int ernac ionais.  No todo, essas reformas respondem à 

crescente necessidade de cr iar as condições de reprodução do sistema.  

A pedagogia das competências e a tese da empregabilidade, como 

formas específicas de ideo logia que procuram int egrar a educação ao  

mundo do t rabalho, são originár ias da teoria do capital huma no, que 

adquirem força com o neo liberalismo .  As ideo logias se metamorfoseiam 

na histór ia em or ientações,  normas e diret r izes,  conforme são 

revo lucionadas as relações de produção. Tais ideo logias são mais que 

expressões do momento histórico, mas são const it uídas e se expressam 

como prát ica educat iva hegemônica capital.   
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No cenár io brasileiro,  a emergência dessas ideo logias ocorreu em 

um contexto de intensa cr ise do t rabalho
48

 e da dificuldade de 

(re) inserção dos t rabalhadores desempregados na economia, e  

contr ibuíram para dissimular os rea is motivos da falta de emprego e da 

exclusão social dos t rabalhadores (SALES, 2006).  

 

 

3.1.  O discurso da educação e da quali ficação profissional como 

ideologia  

 

A assunção da educação e da formação dos sujeitos sociais como 

elementos const itut ivos das reformas po lít icas e educacionais est iveram 

em pauta durante todo o século XX. Esta assunção da educação tem 

reforçado a hierarquia socioeconômica dos países,  na divisão  

int ernacional do t rabalho, e a posição dos suje itos na est rat ificação 

social.   

Fr igotto (1989),  tendo a educação e o apr imoramento da força de 

t rabalho como objeto de análise,  conseguiu,  de forma pr imorosa,  

desvendar os nexos,  t ramas e a funcionalidade da relação entre a 

educação e a est rutura econômica e social capit alista; vínculos cujo s 

nexos se estabelecem entre economia e educação, educação e 

cresc imento, educação e desenvo lvimento econômico e que marcam a 

elaboração dos planos,  programas e po lít icas públicas educacionais do  

Brasil.   

Com o cenár io de int ensas  mudanças na sociedade contemporânea,  

desencadeadas pelo padrão de acumulação flexível e  com as novas 

                                                
48 Não nos compete neste espaço tecer  uma profícua discussã o acerca  da  cr ise do 

t rabalho nas dimensões teór icas e prá t icas.  Na dimensão prát ica,  vivenciamos o 

desemprego em sua dimensão est rutural  e os diver sos aspect os da  sua precar ização,  

assim com o a  necessidade de os seres humanos con t inuarem garan t indo sua 

r eprodução e  exist ência  a  par t ir  do t r abalho.  Na dimensão teór ica ,  o debate  é  in tenso 
acerca  da  cr ise do t r abalho.  Autores com o Gorz (1982);  Offe (1989);  Habermas 

(1997),  den tre outros,  guardadas as devidas  diferenciações e par t icularidades  

teór icas,  têm argumentado sobre a  perda da  cen tra l idade  do t r abalho na 

con temporaneidade.  Estudos  cr í t icos con trár ios  a  esta  per spect i va  podem ser  

visi tados,  den tre eles,  os de Mészáros,  An tunes e  Lessa .   
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demandas sociais e  culturais,  vár ios organismos internaciona is têm 

reconhecido o valor econômico da educação (SCHULTZ, 1973) como 

elemento indispensável e  diferenciador do desenvo lvimento das nações,  

como demonstram os estudos de Fr igotto (1989; 1996) ; Fonseca (2000) ; 

Cat tani (2002) Gent ile (2002) ; Olive ira (2001; 2006),  dentre outros 

autores.   

Cabe destacar que além do Banco Mundial há outros organismos 

mult ilaterais tais como: CEPAL, UNICEF, UNESCO, BIRD, PLAN.  

Estes organismos têm contr ibuído na definição de est ratégias 

educaciona is,  po lít icas e econômicas para os países,  sobretudo os com 

menor índice de desenvo lvimento humano assim como têm fortalecido  

uma das dimensões da reforma gerencial do Estado que é a 

inst itucionalização da part icipação e da parcer ia t r ipart ite: governo,  

empresár ios e t rabalhadores.  Estes organismos têm est imulado e 

financiado um número significat ivo de organizações do terceiro set or 

para estabelecer parcer ias e assumir funções no inter ior do Estado est rito 

senso.  

Entretanto,  o  Banco Mundial,  além da CEPAL, desde a década de 

1990, tem despontado como um dos mais importantes int electuais das 

reformas po lít icas e educacionais,  deline ando as pr incipais diret r izes e a  

inst itucionalidade da educação dos pa íses empobrecidos.  Isso se deve às 

t ransformações ocorridas no cenár io internacional ─ decorrentes do novo  

arranjo econômico, polít ico e social ─, no qual o  fenômeno da 

globalização determina formas de relacionamento entre os povos, 

provocando mudanças nas economias nacionais para ajustar -se a esta 

nova realidade (OLIVEIRA, 2006, p.  1).  Mesmo não sendo o principa l 

objet ivo do BM intervir diretamente na educação, Oliveira (2001a, p.  

124) enfat iza que:  
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[. . . ] o BM não te[m] uma estrutura voltada para o 
processo educaciona l.  Entr etanto,  em vir tude da  
subordinação de todas as áreas ao desenvolviment o 

econômico,  observa -se uma inter fer ência,  cada vez ma ior ,  

desta  agência f inanceira  [BM] na d eterminação de 

polít icas educacionais,  financiando seus  projetos e,  
pr incipalmente,  tutorando seus conteúdos.   

 

A ênfase desse organismo na educação , mormente a educação  

básica e a qualificação profissiona l,  just ifica -se,  entre outros fatores,  

pela necessidade de as economias em desenvo lvimento disporem de “mão  

de obra” capaz de se adequar às mudanças requer idas pela reest ruturação 

produt iva,  com a acumulação flexível; e se suje itar,  como mercador ia,  a  

ser consumida no processo produt ivo.  

Para o BM, como destaca Olive ira (2001, p.  124),  “invest imento na 

qualificação da força de t rabalho é tão necessár io quanto maior for o  

invest imento de capitais em áreas fundamentais ao desenvo lvimento  

econômico”.  A educação é para estes organismos mais que:  
 

um instrument o fundamental na solidif icação de uma  

economia  compet it iva,  é a  única via  para reversão dos  

altos índices de concentração de r enda.  Para eles  
[organismos internaciona is],  o for talecimento da  

educação básica e o desenvolvimento de polít icas de 

qua lif icação prof iss iona l assumem uma  importância  s em 

igual,  ha ja  vista  que a  única forma de os indivíduos  
poderem disputar  uma vaga no mercado de trabalho 

extremamente seleto é o autoinvest imento em formação 

prof iss ional (OLIVEIRA, 2005,  p.  12).   

Dentre as propostas dessas Inst ituições,  para os países 

empobrecidos e/ou em desenvo lvimento, merece destaque a ênfase dada à 

educação básica e a integração desta com os programas de qualificação 

profissional.  Esta integração, na ót ica do Banco:  

ajudar ia  reduzir  a  pobreza,  au mentar ia  a  produtividade do 

trabalho dos pobres,  reduzir ia  a  fecundidade,  melhorar ia  

as condições de saúde e proporcionar ia  à  população pobr e 
as aptidões necessár ias para a par tic ipação na sociedade e 

na economia (BM, 2001a,  p.13).  
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O BM também preconiza que a art iculação da educação  

fundamental a outros programas de qualificação de curta duração, além 

de po lít icas compensatórias focalizadas
49

,  ser ia o  suficiente para que a 

população pobre buscasse,  por conta própr ia,  sua autonomia laboral e,  

por conseguinte,  sua sobrevivência econômica (CARDOZO, 2007).   

 

Como se pode observar as proposições e intervenções de 

organismos internacionais como o BM, a CEPAL, dentre outros,  não só  

influenciaram a educação profissional,  mas at ingiram fortemente a 

educação básica na década de 1990 em diante,  at ravés das reformas 

educat ivas implementadas tanto no campo das prát icas pedagógicas como 

na gestão dos processos educat ivos.   

Basta ver ificar  que houve na década de 1990 uma avalanche de 

reformas na Po lít ica Educacional brasile i ra,  nos seus diversos níve is de 

ensino, impuls ionadas pelas diret r izes e orientações das agências e 

organismos int ernac ionais.  O viés neo liberal e atendimento às diret r izes 

do grande capital é a marca nas or ientações destes organismos.  

Dentre as pr incipais reformas implementas,  destacam-se: a  

homologação da LDB 9.394/96; a implementação dos PCNs; a Reforma 

dos Cursos de Formação de Pro fessores,  com o estabelecimento das 

Diretr izes Nacionais para Formação docente; o  estabelecimento do 

curr ículo por competência; na po lít ica de financiamento da educação, a  

inst ituição do FUNDEF; a pr ivat ização da Educação Super ior ; na 

Educação Profissional,  a Reforma do Ens ino Médio com o decreto 

2.208/97 e a implementação do PLANFOR.  

                                                
49 Autores com o GIL & SILVA (2006,  p.  45) defi nem pol í t icas compensatór ias com o 

intervenções do Estado,  a  par tir  de demandas da  soci edade,  para garant ir  o 

cumpr imen to de dir ei tos socia is não assegurados ou parcia lmen te acessí veis à  

populaçã o.  Estas pol í t icas compensatór ias focal izadas visam remediar  os r esul tados  

de pol í t icas preven t ivas insufi cien tes e a  perm anência  de mecan ismos socia is de  

exclusã o.  Estas dever iam ter  vigência  de cur ta  duração,  pois elas deixar iam de 

operar ,  desde que desapareçam os mecan ismos socia is que lhes deram or igem. Den tre 
as pol í t icas caracter izadas de compensatór ias es tão:  a  bolsa  f amíl ia,  as pol í t icas de 

cota ,  os  programas de qual i ficaçã o profissional ,  den tre outros.  O problema é  que 

estas pol í t icas têm assumido a  condição de pol í t ica  permanente;  na  medida em que as 

condições que as geram não forem exaur idas, faz  sen t ido a  permanênc ia  das r efer idas 

pol í t icas.   
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Como coroamento dessas reformas, no fina l  da década de 1990,  

t ivemos a aprovação do PNE com a Lei 17.110/2001. Algumas das 

medidas implementadas foram aperfeiçoadas e até reformuladas no atual 

cenár io,  como se observa: o  FUNDEF fo i subst ituído pelo FUNDEB, o  

decreto 2.208/97 fo i revogado e subst ituído pelo 5.154/2004, está sendo 

implementado na Educação Super ior o  REUNI, o  PLANFOR fo i ext into e 

cr iado o PNQ. Observa-se que as mudanças nas nomenclaturas das 

polít icas não representam uma t ransformação substancia l na forma e 

conteúdo, estes parecem intocáveis.   

Estas reformas educat ivas cuja tônica ideo lógica propagada induz 

a um forte apelo à redução da pobreza, passa também pela necessidade 

premente de inclusão social e desenvo lvimento social e  econômico, via 

aquisição de novos conhecimentos e compe tências
50

,  para uma cidadania 

compet it iva.  Como é ressaltado nos documentos da CEPAL analisados 

por Olive ira (2006, p.11):  

 

A preocupação da CEPAL consiste em art icular  

cidadania e compet it ividade, pro jetada a part ir  de 

uma est rutura educacional muito próxima a do setor 

produt ivo. Sua idéia [sic] de c idadania vincula -se à 

formação de um ind ivíduo capaz, pelo  conhecimento 

obt ido no meio  educacional,  de inser ir -se 

compet it ivamente no mercado de t rabalho. Nesse 

sent ido, fica evidente que a “cidadania” posta pela 

CEPAL desenvo lve-se numa perspect iva nit idamente 

individualista e mer itocrát ica,  e não numa concepção 

na qual seja entendida como direito  de acesso 

co let ivo aos bens produzidos socialmente .   
 

O fato é que a educação, pautada na lógica da formação para 

superação da pobreza, tem se const ituído como o “novo simbo lismo  

                                                
50 A competência  com o pr incípio educat i vo é  um eixo est ruturante da  r eforma do 
ensino médio,  cujo cur rículo se or ien ta  por  ta l pressuposto.  Para  um estudo mais  

aprofundado,  ver  o text o de:  LOPES,  A.  C.  Competências na organizaç ão 

curricular da reforma do ensino médio .  Dispon ível  em:  

h ttp: / /www.senac.br / in formativo/ bts/273/ bol tec273a.h tm.  Acesso em: 02/11/2009.  
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cultural” (OLIVEIRA, 2006),  sustentado pelas agências mult ilaterais
51

.  

Este simbo lismo  é capaz de mobilizar  e realizar um amplo consenso 

entre amplos segmentos sociais em torno de pro jetos educa t ivos que 

minimize a pobreza e inclua socialmente para uma cidadania 

compet it iva.  Este tem sido o novo discurso integrador da década de 

1990, propagado pelas agências mult ilaterais,  com fortes impactos nas 

polít icas educat ivas,  mormente as po lít icas de qua lificação pro fissional,  

especificamente o PLANFOR e o PNQ, objeto de análise deste estudo.  

Amaral (2005, p.  25),  assim como Oliveira (2006),  ressalta que 

não é por acaso que o BM e a OCDE passaram a intervir nas po lít icas 

educaciona is,  entre outras,  formu lando um conjunto de or ientações e 

determinações a serem seguidas pelas classes econômicas dos países em 

desenvo lvimento. Para a refer ida autora:  

são estes organismos que,  para concret izar  a  hegemonia  
dominante,  indicam as pr ior idades de inves timento e as  

reformas que devem ser  viabilizadas para responder  ao 

propós ito de acumulação e valor ização do capital”.  No 
Brasil,  as iniciativas que ampararam estas recomendações  

t iveram na Reforma  do Estado o seu ins trumento de 

l iberalização do mercado,  de modo a promo ver  a  
mercant i lização da vida social,  inclus ive da educação.  

Desta maneira,  este ideár io cumpre uma dupla função ideo lógica: a  

educação “diminu i” a pobreza, eleva as chances de empregabilidade, e ,  

por fim, garante a cidadania para todos.  Em tempo, oculta q ue as 

possibilidades de inserção produt iva dos sujeitos não decorrem da sua 

incapacidade, mas, s im, são consequências de um modelo econômico cuja 

base é o aumento cada vez maior da exclusão e pobreza.  

É com este “novo simbo lismo e discurso integrador” que  se têm 

estruturado as po lít icas de qua lificação profissional no Brasil,  cujo  pape l 

compete ao Estado st rito senso.  

                                                
51 O espa ço deste estudo se t orna l imitado para  aprofundamento do ideár io e  

r ecei tuár io das Agências Mult i la terais par a  educação brasi lei r a  com for tes impactos  

nas pol í t icas educacionais.  En tretan to,  a  pesquisa  inovadora  r eal izada por  Oliveira  

cumpre de forma rigorosa  est e papel .  Ver :  OLIVEIRA,  R.  Agências Multi laterais e 

a educação brasi le ira .  Campinas/SP:  Al ínea,  2006.   
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É válido enfat izar que o fato dessas inst ituições financeiras 

direcionarem uma relat iva atenção para as demandas sociais e  

educat ivas,  adotando como pressuposto de suas int ervenções um t ipo de 

“humanismo econômico”, não significa dizer que há rupturas na forma de 

pensamento dessas inst ituições,  apenas expressa o quanto se sent iu 

necess idade de ampliar o  leque de ações,  de modo a garant ir que o 

processo de reprodução e ampliação de capit al pudesse ser efet ivado. 

Esta efet ivação ocorre quando se valor iza quem gera mais capital,  ou 

seja,  a força de t rabalho.  

Outro aspecto relevante a considerar é a não homogeneização por 

parte desses organismos acerca do papel do Estado. O BM, por exemplo,  

assume uma postura nit idamente neo libe ral.  Na sua acepção, o  Estado 

deve reduzir suas at ividades sociais,  meramente compensatórias e atuar  

apenas em casos de extrema desigualdade (CORAGGIO, 1996b apud  

OLIVEIRA, 2006).  A CEPAL, diferentemente do BM, mantém-se 

defensora de uma int ervenção mais incis iva na área social,  reconhecendo  

que, para o desenvo lvimento econômico  não vir a se const ituir num 

acelerador da injust iça social,  há a necessidade de o Estado manter -se 

como regulador da realidade social,  procurando, com isso, desenvo lver  

um modelo capitalist a mais “ét ico” e menos predatório (CEPAL, 1996b 

apud  OLIVEIRA, 2006, p.  10).   

O que há de convergente entre as duas inst ituições é que ambas 

apostam que a melhor mane ira de conduzir as po lít icas em 

desenvo lvimento é uma reestruturação do próprio Estado,  

visando a diminuição do déf icit  público  e à  ma ior  

l iberdade de ação para o capital pr ivado.  Neste sent ido,  

as idéias [s ic] de pr ivatização das empresas estatais e de  
uma selet ividade nos  gastos  socia is encontram-s e 

presentes no r eceituár io de ambas as inst itu ições  

(OLIVEIRA, 2006,  p.  10).   

 

Contudo, a falácia da inserção produt iva at ravés da educação  

disseminada por estas agências,  como demonstramos, repõe, com novos 

conteúdos, a teoria do capital humano. Vejamos os pressupostos 

sustentados por essa teoria.  
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3.2. A Teoria do Capital Humano
52

: tentáculo do novo discurso 

integrador na década de 1990  

 
 

De acordo com Fr igotto (1989),  a teoria do capital humano postula 

que a educação e o t reinamento potencializam
53

 a força de t rabalho e,  

como tal,  const itui-se num invest imento social ou individual,  uma vez 

que a força de t rabalho integra a composição orgânica do capital como 

capital vivo. Para Cat tani (2002, p.  51),  a teoria do  capital humano é 

uma der ivação da teor ia econômica neoclássica e,  ao mesmo tempo, uma 

atualização do axioma liberal do indivíduo livre,  soberano e rac ional,  

aspecto que se coaduna às mat izes e atualização das teses neo liberais.  Na 

ót ica do elaborador da t eoria Schultz,  a  

instrução se assemelha  a  um invest imento em outros bens  
de produção [. . . ] conforme já  t ive oportunidade de 

acentuar ,  os trabalhadores vêm-se tornando capitalistas  

(sic)  no sentido  de que têm adquirido muito  
conhecimento  e diversas  habil idades [competências  e 

habil idades]  que representam valor econômico.  A 

capacidade produt iva do trabalho é,  pr edominantemente,  
um meio de produção produzido.  Nós produzimos,  assim,  

a  nós mesmos e,  neste sent ido,  os r ecursos humanos são 

conseqüências [sic ] de invest imentos entr e os qua is a  

educação é da ma ior  importância  (SCHULTZ, 1973,  p.  
25) (gr ifos nossos).  

Reconhece-se que o apr imoramento da força de t rabalho, pela 

apropr iação de conhecimentos como “valor econômico”, não é novo. 

Desde o século XIX, autores como Hodgskin e Adam Smith já  

consideravam o apr imoramento da força produt iva do t rabalho como 

                                                
52 A teor ia  do capi ta l  humano surgiu nos Estados Unidos na  década de 50  com um 

grupo de estudos coordenado por  Theodoro Schul tz , prêmio Nobel  de economia na  

década de 1980.  O pressuposto dessa  teor ia  é de que um acréscimo marginal  de 

instrução,  tr einament o e educa ção produz um acréscim o marginal  na capacidade de  

produção e  desenvolvimen to.  No Brasi l ,  ela  adquir iu impulso a  par t ir  do per íodo d o 

“milagre econômico”.  Para  entender  os pressupostos da  TCH,  ver  o l ivro:  SCHULT Z,  

T.  (1973) O valor econômico da ed ucação .   

53 Ver  a  tese de dout oramento em Soci ol ogia  de:  Bezer ra,  C. (2006),  in t i tulada: 
Ambi valência do c onhecimento no pr ojeto e mancipatório na  modernidade:  Marx 

e Gramsci .  Nessa  tese,  o pesqui sador  en fat iza  com o se dá  a  r eproduçã o 

soci ometaból i ca  do capi ta l ,  o complexo soci a l  da  educação.  O autor  ar ticula  

concei tos impor tan tes como força de  trabalho docente  e  força de  trabalho discente 

na apropriação social  de  conhecimentos .  É uma análise que con tr ibui  para 

compreender  a  r elação en tre educaçã o e est rutura  econômica capi ta l ista.   
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insumo capaz de ser acumulado pelos t rabalhadores
54

.  Entretanto,  o 

mér ito  de Schult z fo i reconhecer que a aquis ição de novos 

conhecimentos também contr ibui para de senvo lver as novas 

competências e habilidades que ampliam,  simult aneamente,  a  capacidade 

produt iva na contemporaneidade. A apropr iação dos novos 

conhecimentos e o  desenvo lvimento de novas habilidades é,  para Schutz,  

a forma pela qual os t rabalhadores estão  se tornando capitalistas.  Esta 

assert iva postula que os novos conhecimentos,  competências e 

habilidades,  socializados e desenvo lvidos no percurso da educação  

básica e da educação profissional,  contr ibuem para valor izar a força de 

t rabalho ; logo, valor izar  o  próprio capit al.   

Outro aspecto importante a considerar é a perspect iva de 

invest imento na força de t rabalho associado a invest imento na 

qualificação pro fissional,  como condição necessár ia para o acesso ao  

emprego ou à ocupação profissional.  Fr igotto (1 989) observa que, para 

esta abordagem, um acréscimo marginal de t reinamento e de educação  

corresponder ia a um acréscimo margina l na produt ividade da força de 

t rabalho, e,  portanto,  como resultado do invest imento em educação,  

teríamos,  automat icamente,  maio res taxas de retorno econômico e social.  

Há, nessa concepção, um vínculo direto entre educação e produt ividade 

do t rabalho. Esse vínculo,  para Fr igotto,  dá -se mais ao nível do  

aprendizado de competências e habilidades,  do desenvo lvimento de 

at itudes e posturas funcionais do que propriamente à elevação da 

capacidade produt iva da força de t rabalho . O que é mais grave: tal teor ia,  

sustentada pelos organismos internac ionais,  enfat iza que invest imentos 

em educação contribuem para melhorar os indicadores de pobre za dos 

países e,  consequentemente,  têm a vir tude potencial de reduzir a s 

desigualdades sociais
55

.  Esse aspecto é,  assim, cr it icado por Fr igotto:  

 

                                                
54 Discut i r emos as con tr ibuições de Hodgskin ,  especi ficamente,  na  par te quatro desta  

invest igação.   

55 Esta  é uma concepçã o que se faz  presen te nos  Planos Naci onais de Qual i fi caçã o 

Profi ssi onal , do PLANFOR ao PNQ.   
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A partir  dessa concepção l inear  de investimento em 
educação der iva -se a  ideologia burguesa do pap el 

econômico da educação.  A educação e a  qua lif icação 

aparecem como panacéia [s ic] para superar  as 
desigualdades sociais entr e nações,  regiões  ou  

indivíduos.  O problema da des igua ldade tende a  reduzir -

se a  um problema de não qua lif icação (FRIGOTTO, 1989,  

p.  136).   

O elemento central desta teoria é afirmar que a educação possu i 

at ributos de um invest imento na força de t rabalho, porque esta é um be m 

do t rabalhador.  Quer  dizer,  é um invest imento dest inado à aquis ição de 

habilidades geradoras de capit al de novo t ipo capaz d e mit igar o  

problema da pobreza e da desigualdade social.  Não obstante,  a tese de 

Schultz esconde a função po lít ica e ideo lógica de sua teor ia,  no sent ido  

marxiano de ideo logia,  ou seja,  que a educação, na sociedade capitalista ,  

inocula visões just ificadoras e d issimuladoras da exploração econômica e 

da dominação polít ica dos capita listas sobre os t rabalhadores.  Na 

acepção de Schultz,  todos são capitalistas e não há luta e conflitos de 

classe,  porque “os t rabalhadores vêm se tornando capit alistas ( sic) no  

sent ido de que têm adquir ido muitos conhec imentos e diversas 

habilidades” (SCHULTZ, 1973, p.  35).  

A possíve l “taxa de retorno” com invest imento em qualificação e 

educação, longe de benefic iar o  t rabalhador,  indica que a única taxa 

cr iada é a de mais-valia ,  que é apropr iada pelos empresár ios capitalist as,  

assegurando o processo de reprodução sociometabó lico do capital
56

.  

Dessa forma, os proprietár ios dos meios de produção são, nesta relação, 

os únicos beneficiados.  A r igor,  os t rabalhadores não são propr ietár i os 

de capital,  mas de uma mercador ia fundamental para a valor ização do 

                                                
56 Bravermam,  em sua obra  Trabalho e  Capital  Monopol ista  (1974),  en fat iza  que 

quanto maior  for  a  val or ização do capi ta l  maior  é a  degradação do t r abalho,  ou se ja ,  

a  desqual i ficaçã o da força  de t r abalho.  A degradação da força  de t r abalho ocor re  

com o processo de produçã o de um exceden te que não é apropr iado pelo t r abalhador.   
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capital,  no processo de t raba lho capitalis ta: a capacidade produtiva da 

força de trabalho.  

A análise cr ít ica e cuidadosa da teoria do capital humano nos 

fornece elementos para ident ificar os nexos estabelecidos entre a 

acumulação flexíve l e a inst itucionalidade da po lít ica de qualificação 

profissional na América Lat ina; nexos que se encontram explícitos nos 

postulados da própr ia teoria.  Na perspect iva do capital,  o  mér ito  dessa 

teoria é o  da sua contr ibuição na just ificat iva dos programas de 

qualificação como um fator técnico, por isso,  funcional ao sistema.  Isto  

é,  a exclusão econômica provocada pelo desemprego est rutural,  como a 

pobreza em geral,  pode ser superada porque é “uma questão  de 

qualif icação prof issional e social”  (BRASIL, 2003).  Ora,  a própr ia 

qualificação é necessár ia ao processo de produção, pois ela atende aos 

int eresses do capital.   

Fr igotto (1989, p. 221),  em sua cr ít ica à teoria do capital humano,  

entende, também, que:  

 a  função ma is ampla da teor ia  do capital  humano,  de 

caráter  predominantemente ideológico-polít ico,  ar t icula -

se a  uma função ma is específ ica em nível  de sistema 
educacional,  programas de formação profissional e,  até  

mesmo,  em nível  de ações educativas  ma is difusas.  O 

conceito de capital humano,  que enquanto especif icidade 

das teor ias neocapitalistas de desenvolvimento,  nã o 
apenas invade a  natureza do intervencionismo 

imper ialista  e da dominação de classe,  mas a  reforça,  

tende,  enquanto uma concepção que r eduz a  prática  
educativa a  um fator  técnico de produção,  a dir ecionar  a  

organização da escola e outros programas educativos,  de 

acordo com as necessidades  e interesses do capital  em 
sua fase de acumulação ampliada (gr ifos nossos).  

 

Essa teoria,  na perspect iva de Fr igot to (1989),  caracter iza uma 

visão de mundo antagônica aos interesses da classe t rabalhadora,  visto 

que consegue vincular o  complexo social do sistema educacional à teor ia 

do desenvo lvimento capitalist a.  Como teoria do desenvo lvimento, 

concebe a educação como instância mediadora da produção, porque o 

invest imento em educação corresponde à e levação da capacidade de 
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t rabalho, potencializadora de renda, de capital ( social e individual) e,  

portanto,  fator de desenvo lvimento capit alista.  No segundo sent ido, de 

teoria da educação, a teor ia do capital humano reduz a ação educat iva a 

uma questão técnica,  à tecno logia educacional,  cuja função precípua é 

ajustar requis itos educacionais a pré -requisitos ocupacionais exigidos 

pelo mercado de t raba lho. Trata -se de uma perspect iva funcional ao  

sistema histor icamente estabelecido (FRIGOTTO, 1989, p.  216).   

Com a cr ise da promessa/discurso integrador
57

 entre emprego e 

educação, postulado pela teoria do capital humano na década de 1980 

(GENTILI, 1999),  at r ibu ía-se à educação esco lar  um caráter int egrador  

reconhecido, de maneira que os indivíduos encontrar iam condições de 

empregar-se com a conclusão de um nível educacional.  Entretanto,  no 

atual cenár io não se pode contar com a mesma possibilidade de pleno  

emprego. Nesse sent ido, o  capital recorre a novos conceitos,  discursos 

que possam imputar aos próprios indivíduos aquilo que é 

responsabilidade do sistema capit alista  (OLIVEIRA,  2005).  Daí a  

constante necessidade de ressignificação de conceitos,  categorias e  

ideias pelo  “campo de forças do capita l”,  com as categor ias competência 

e empregabilidade. Estes conceitos surgem justamente neste contexto, de 

forma a ocupar um espaço ideo lógico que possa facilitar ao capit al a dar  

respostas à cr ise do emprego por ele mesmo cr iada,  conforme expressa 

Oliveira (2005, p.  86):  

os conceitos de competência e empregabil idade 
expressam uma r esposta ,  em nível ideológico do capital,  

à  sua própria  incapacidade de just if icar -se perante a  

classe trabalhadora da cr ise por  ele próprio 

desencadeada.  Representa a  instauração de explicações  
novas para a manutenção de uma ordem velha e incapaz 

de cont inuar  sua r eprodução,  caso não se r ecomponha  no 

plano representacional,  pr incipa lmente entr e aqueles qu e 
são dir etamente pr ejudicados  por  ela .  Os t rabalhadores  

desempregados ou em via de desemprego confrontam -s e 

com um cont ínuo processo de luta  para tornar -se 
vendáveis no mercado.  Mercado este que a  cada dia  

                                                
57 A promessa  in tegradora da  TCH era  que invest imen to em educaçã o,  qual i ficaçã o e  

formação profi ssi onal  garan t ia  a todas as pessoa s colocaçã o no mundo do t r abalho.  A 

escola ,  nesse sen t ido,  t inha como promessa  e função socia l  preparar  os sujei tos para 

galgarem êxi to e ascensão socia l  via  invest imen to na  educação (GENTILI,  1999).   
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“desobr iga -se” de ter  como pr incíp io de sua reprodução a  

existência  destes trabalhadores.   

Assim, tais ideo logias passaram a atualizar a teoria do capita l 

humano visando reafirmar nos discursos e na prát ica da po lít ica de 

qualificação pro fissional a  mesma tese conciliadora e int regradora.  Estas 

ideo logias,  na perspect iva de autores como Fr igotto (2001);  Ferret t i 

(2001); Ramos (2001) e Gent ile  (2002) rejuvenescem e ressignificam a 

teoria do capital humano, e se const ituem como uma forma específica de 

ideo logia,  no contexto da acumulação capitalista flexível.   

Com as mesmas caracter íst icas da teoria do cap ital humano, estas 

ideo logias t razem como eixo or ientador o “aprender a aprender”,  quer  

dizer,  a consciência da necessidade de o indivíduo se manter capacit ado, 

atualizado e em constante processo de formação, ou seja,  “um 

competente em pront idão”.  

Newton Duarte (2001) destaca que a ideo logia do “aprender a 

aprender” tem como raiz histór ica o movimento esco lanovista.  No atua l 

contexto,  passa por um processo de revigoramento nos meios 

educaciona is.  Este lema preconiza que à esco la não caber ia a tarefa de 

t ransmit ir o  saber objet ivo, mas sim a de preparar os indivíduos para 

aprenderem aqu ilo que deles for exigido  pelo processo de adaptação às 

alienadas e alienantes relações socia is que presidem o capitalismo  

contemporâneo. Ainda, analisa o autor, que o núcleo definidor deste 

lema reside na desvalor ização do conhecimento e das formas de 

t ransmissão do saber objet ivo, na dilu ição do papel e finalidade da 

esco la em transmit ir esses saberes,  na descaracter ização do papel do 

professor como alguém que detém um saber a  ser t ransmit ido aos seus 

alunos e na própr ia negação do ato de ensinar.  Ao valor izar o  

autodidat ismo e as formas ind ividua lizadas de aprender,  mediada pelas 

tecno logias,  dispensa o papel que assume o professor como sujeito  

relevante na produção e apropriação do conhecimento.  

Desse modo, há um esvaziamento do trabalho educat ivo esco lar,  

t ransformando-o num mero processo sem conteúdo, ou seja,  no lugar de 
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ser um caminho para a formação plena dos indivíduos,  é,  de um lado, um 

instrumento ideo lógico dos est r atos dominantes para esvaziar a educação  

esco lar dest inada à maior ia da população, enquanto, de outro lado, são  

buscadas formas de apr imoramento da formação dos est ratos 

pr ivilegiados (DUARTE, 2001, p.  8 -9).  

Com este lema,  o  própr io sistema educacional,  a ssim como as 

polít icas e reformas promovidas pelo Estado gerente,  incorpora estes 

pr incípios.  Ele se mater ializa na ideia de educação cont inuada,  

qualificação para a empregabilidade, cidadania com inc lusão social.   

As bases e pressupostos da educação cont inuada associam-se ao  

devir moral do ideár io neo liberal,  ou seja,  que o indivíduo deve se 

preparar para ser capaz de adaptar -se constantemente à dinamic idade do  

mundo produt ivo (DUARTE, 2001).  A ênfase é a formação individual 

para compet it ividade. Este disc urso art icula a importância da educação e 

formação − o desenvo lvimento individual e social − dos sujeito s 

pedagógicos ao desenvo lvimento econômico capit alista.  A competência 

associada à compet it ividade entre indivíduos no mercado de t rabalho  

const ituiu o e lemento virtuoso para o processo de acumulação  

capitalista,  assim como é capaz de manter e just ificar as desigualdades 

sociais.   

A desigualdade social,  como alude Oliveira (2009),  não decorre da 

insuficiente competência e relat iva empregabilidade, como se quer aludir  

às po lít icas de qualificação da força de t rabalho, posto que esta não se 

explica,  exclusivamente,  por uma dist r ibuição igual do conhecimento, 

mas sim pelas própr ias caracter íst icas do modelo econômico que tende a 

concentrar,  de forma cont ínua, a r iqueza socialmente produzida.  

Desse modo, o  próprio acesso ao conhecimento e à produção 

int electual e cultural é reflexo das desigualdades geradas por este 

modelo de produção. Consequentemente,  não poderia a educação corrigir  

aquilo que ela própr ia edif ica como diferenciação social na própr ia 

est rutura econômica existente.  
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Na condição de ideo logia,  a  qualificação para competência e 

empregabilidade tem servido como cimento que confere unidade e 

consistência aos vínculos entre as t ransfo rmações no mundo pr odut ivo e 

as po lít icas de qualificação da força de t rabalho. Estas categor ias têm a 

proeza de impr imir um consenso at ivo entre os segmentos sociais acerca 

da relevância da educação e qualificação para o desenvo lvimento 

individual,  social e econômico, como também de cr iar no imaginár io  

co let ivo a responsabilização individual pela sua incompetência em se 

inser ir na economia.  

A adoção dessas ideo logias tem sido contraditór ia ao campo de 

forças do t rabalho, por simbo lizar uma forma de redução do t rabalho e da 

educação aos parâmetros do capitalismo contemporâneo.  

O t rabalho, nessa perspect iva,  é reduzido a mecanismo de 

reprodução da vida social capit alista,  pautada pela exploração,  

empobrecimento e subalternização. E a educação como práxis 

sociohistórica de for mação das humanidades para a fruição da 

omnilateralidade no tempo livre,  com vistas à emancipação humana, é  

rechaçada a um fator inst rumental,  adaptável e func ional à lógica e 

dinâmica da acumulação ampliada de capital.   

Estes enfoques reducionistas da relação entre t rabalho e educação 

à dinâmica do capital,  cujo eixo, no atual contexto, é a competência e a  

empregabilidade são duramente cr it icados por Fr igot to (1996),  por 

subordinar o  t rabalho, a  educação e a fo rmação humana à dinâmica das 

relações sociais mercant is.  Como argumenta o autor:  

O trabalho não pode ser  reduzido a  “fator”.  Este é,  por  

excelência,  a  forma mediante a  qual o homem produ z 

suas condições de existência ,  a  histór ia ,  o mundo 
propriamente humano,  ou seja ,  o própr io ser  humano.  

Trata-se de uma categoria  ontológica e  econômica  

fundamenta l.  A educação também não pode ser  r eduzida a  
fator ,  mas é concebida como uma prática socia l,  uma  

atividade humana e histór ica,  que se def ine no conjunt o 

das r elações sociais,  no embate dos  grupos ou classes  

socia is,  sendo ela  mesma uma forma  de r elação socia l.  
[. . . ] A luta  é justamente para que a  qualificação humana  
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não seja  subordinada às leis do mercado e à  sua  

adaptabil idade e funciona lidade,  seja  sob  a  forma de 

adestramento e tr einamento estr eito da imagem do mono 

domest icável dos esquemas taylor istas,  seja  na forma da  
polivalência  e formação abstrata,  formação geral  ou  

policognição [competências] reclamadas pelos modernos  

homens de negócios e pelos organismos que os  
representam (FRIGOTTO, 1996,  p.  78).   

Como se observa na ót ica reprodut ivista,  os sent idos humanos da 

classe que vive do t rabalho são suplantados para garant ir a realização da 

humanidade de outrem. A formação da força de t rabalho é co locada sob o 

jugo dos interesses dos representantes do capital.   

A formação humana, como forma de o ser social agir no mundo, na 

sua part icular idade, e como generalidade, é empobrecida.  Diferentemente 

destas análises,  Ramos (2001, p.  27),  que compreende a qualificação e 

formação como dimensão da subjet ividade e da tot alidade da vida 

humana, postula que esta deve envo lver o  

processo de formação humana,  o que pressupõe o 

desenvolvimento do indivíduo como par ticular idade e 

como genera lidade,  ou seja ,  como ser  socia l individua l,  
que r eúne em s i o modo de existência  subjet i vo da  

sociedade pensada e sent ida para si,  do mesmo modo qu e 

também na efet ividade ele ex iste tanto como gozo efet ivo 
do modo de existência  social,  quanto como uma  

totalidade de exter ior ização de vida humana.  

 Nas próximas seções,  apro fundaremos os pilares  e fundamentos da 

pedagogia das competências e a tese da empregabilidade, assim como as 

dimensões que as conectam.  

3.2.1.  Fundamentos da pedagogia das competências: a  

competência como pedagogia da acumulação flexíve l 

do capital  

A pedagogia das competência s
58

 tem sido um dos temas mais 

discut idos na contemporaneidade, por diversas vertentes analít icas.  Esta 

                                                
58 A pedagogia  da  competência  que t em com o pressuposto a  ideol ogia  do “ aprender a  

aprender”,  como sl ogan  do per íodo h istór ico de t ransformações capi ta l istas,  adquire  

força  no campo educaci onal  a  part ir  do documento produzido pela  UNESCO, BM e 

outros organ ismos mult i la tera is,  a  part ir  da  Conferência Mundial  de  Educação para 

Todos .  O relatór io que sistemat izou ta is pilares ficou conhe cido com o nome de 
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pedagogia emerge no final da década de 1980, em um contexto de 

int ensas mudanças na vida mater ial e  social.  Dentre as mudanças,  

destaca-se,  na esfera econômica, a mundialização do capital.  Esta fez 

emergir o  desemprego est rutural,  a precar ização da força de t rabalho, e  

provocou a perda de direitos t rabalhistas conquistados,  histor icamente,  

com muitas lutas,  pelos t rabalhadores organizados em sindicatos.  A 

mundialização favoreceu, também, a reest ruturação produt iva,  

expandindo ganhos do capital em comparação aos do trabalho, sobretudo  

com a t ransição do modelo de acumulação taylor ista/ fordista para o  

toyot ista,  reduzindo os custos de produção e elevando a pr odut ividade da 

força t rabalhadora.  

A reconfiguração das relações entre capital e t rabalho, que é 

histór ica,  e se iniciaram a part ir  da década de 1970, como já 

contextualizamos anter iormente,  não se limit aram ao favorecimento de 

ganhos de cap ital.  Contr ibuiu,  concomitantemente,  para o 

recrudescimento da pedagogia inst rumental,  calcada no  

taylor ismo/fordismo, cujo processo de aprend izagem pro fiss ional atende 

às demandas de organização do t rabalho,  alicerçadas na parcelar ização, 

na fragmentação e na hierarquiz ação do t rabalho, conforme funções e 

qualificações pro fissionais prescr itas,  cuja pr incipal caracter íst ica é a  

separação entre as capacidades elaborat ivas e intelect ivas e a execução  

do t rabalho.  

A pedagogia inst rumental do taylor ismo pr ior iza pr incípios 

individualistas e egocêntr icos de aprendizagem e uma formação mais 

reat iva e passiva do que reflexiva. Ela se subordina, com esses 

pr incípios,  às exigências do mercado de t rabalho, definidas pelas 

tecno logias e pelas necessidades ocupacionais que, sobretudo , 

necess itam de t rabalhadores que tenham desenvo lvido habilidades 

                                                                                                                                          
Jacques Del or s (1998),  sistemat izador  deste ideár io (DUARTE,  2001;  MELO, 2005).  

Além de aprender a  aprender,  com o um dos  pi lares para  educação do futuro,  

encon tram-se o aprender a fazer,  aprender a c onviver e  aprender a ser  (UNESCO,  

2001).  Este documento expressa  el emen tos que têm or ien tado a  prá tica  pedagógica  

nas escolas do ensino médio e a  qual i ficação profissional  dos t r abalhadores.  
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psico fís icas.  Com essas exigências,  o  conceito de competência 

profissional da pedagogia inst rumental valor iza muito pouco a 

esco lar idade. Relevante é o  treinamento  para o exercíc io ocupacional e a  

experiência,  combinados at ravés de exercícios de repet ição e de 

memorização, de tarefas bem definidas,  e de reduzida complexidade 

(KUENZER, 2000. p.  31).  

A “pedagogia emergente”,  ancorada no paradigma toyot ista,  sugere 

a const ituição de um trabalhador capaz de interpretar,  cr iar e reso lver  

problemas que, comparado ao ideal do t rabalhador taylor ista ,  

representado simbo licamente por Taylor na figura de “gor ila  adestrado”, 

apresenta-se como trabalhador de “novo t ipo”.  

O atual desenvo lvimento tecno lógico está a exigir esse t rabalhador  

histór ico de “novo t ipo”, dotado de capacidades intelectuais adaptáveis à  

produção flexíve l.  A pedagogia que estamos denominando de emergente 

ancora-se na pedagogia das competências.  Segundo Kuenzer (2002, p.  7),  

essa pedagogia impõe um novo disciplinamento, que implica 

conhecimentos,  domínio de conteúdos e habilidades cognit ivas 

super iores,  incapazes de serem apreendidos apenas na esco la formal
59

.  

Esses “novos conhecimentos” desenvo lvem a capacidade de 

mobilizar as dimensões  exper imentais e  conceituais ou amplas 

capacidades que envo lvem o saber-fazer,  o saber ser e o saber conviver ,  

ou seja,  a art iculação dos aspectos relacionados aos saberes da 

exper iência,  aos saberes pro fissionais e aos saberes re lacionados a 

posturas,  at itudes e valores ét icos,  ligados ao saber conviver em grupo. 

Entretanto, a maior ênfase é a valor ização das dimensões relac ionadas 

aos saberes tácitos e às posturas comportamentais dos t rabalhadores.  

Como explic ita Ramos (2001):  

                                                
59 Embora a  escola  não se ja  nosso objet o de estudo,  é  impor tan te que se diga  que ela ,  

nem no tayl or ismo,  foi  o ún ico espaço em que se desenvolveu a  força  de t r abalho.  
Mas,  sem a  “escola  formal” ,  esse desenvol vimen to é impossível  na  

con temporaneidade;  ele se completa  na  exper iência  que se adquire no exercíci o da s  

a t ividades laborais propr iamen te di tas.  Em am bos  os con textos,  na  escola  e  nas 

organizações econômicas,  as pessoas se apropr iam de conhecimen tos.  No pr imeiro 

caso,  como força  de t r abalho potencia l ,  e,  no segundo,  com o PEA (Populaçã o 

Economicamente Ativa) ,  com o capi ta l  var iável  ou força  de t rabalho ef et iva .   
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A competência explica a  nova  ar t icu lação entr e a  

dimensão exper imenta l e a  dimensão conceitual  dos  

saberes necessár ios à  ação.  Com a competência toma  

lugar  o saber-fazer proveniente da experiência ,  os  
registros provenientes da histór ia  individua l ou colet iva  

dos trabalhadores,  ao lado dos saberes mais t eór icos  

tradiciona lmente va lor izados na lógica da qua lif icação.  
Enfim, fundamentada sobre a  va lor ização da implicaçã o 

subjet iva no conhecimento,  ela  des loca a  atenção para a  

atitude,  o comportamento e os saberes  tácitos dos  
trabalhadores (RAMOS, 2001,  p.  68).  

Como se pode observar com Ramos (2001),  mesmo a noção de 

competência sendo proposta como algo inovador (PERRENOUD, 2000)  

em relação aos pressupostos da pedagogia inst rumental do  

taylor ismo/fordismo, pouco se afasta em termos objet ivos dessa 

pedagogia,  visto que o enfoque nos saberes tácitos,  no saber fazer  

( inst rumental),  cont inua sendo o foco da refer ida pedagogia.   

 O grande mér ito  da pedagogia das competênc ias,  que favorece 

posit ivamente o capit al e  subordina o trabalhador,  é a  ca pacidade de 

subsumir as dimensões subjet ivas,  at itudinais e valorat ivas dos 

t rabalhadores à dinâmica de reprodução sociometabó lica do capital.  

Assim,  conseguem-se subjugar e docilizar,  simultaneamente,  dimensões 

do t rabalho, antes negligenciadas pelo  taylo r ismo, para o bem da 

acumulação do capita l,  elevando, significat ivamente,  a produt ividade da 

força de t rabalho.  

 De acordo com Zar ifian (1998),  o  modelo de competências atende 

às novas demandas de conhecimento, capacidade e at itudes exigidas 

pelas empresas  que adotam processos de reestruturação produt iva,  tais 

como produção em redes e equipes de t rabalho. Para ele,  a  competência 

significa o t rabalhador assumir responsabilidades pessoais frente a 

situações produt ivas.  

O modelo de competência como pedagogia d o toyot ismo baseia-se 

na po livalência e na mult ifunc ionalidade por meio  da unificação de 

tarefas.  Gounet  (2002),  ao analisar o  modelo, aponta a mudança da 

relação um homem/uma máquina para a relação uma equipe/um sistema 

(cada homem opera uma média de cinco máquinas),  a intensificação do 
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t rabalho e a rea lização de vár ias tarefas para um mesmo operár io ; 

controle de qualidade, manutenção do equipamento, limpeza do local de 

t rabalho, organização e controle dos co legas na realização do t rabalho  

em equipe. Tudo isso sem ampliar a elevação e a melhor ia dos salár ios,  

incrementando a produt ividade com a flexibilização das funções e 

tarefas.   

Aspecto contraditório e dissimulador dessa ideo logia é a ênfase 

confer ida às habilidades pessoais dos t rabalhadores e a capaci dade de 

t rabalhar em equipe, po is a qualificação que visa elevar as competências 

da força de t rabalho responsabiliza o trabalhador pela sua pouca 

capacidade de conseguir emprego, tarefa que lhe é at r ibu ída 

individualmente.  Como se pode concilia r o  t rabalho  co let ivo com ta l 

imputação? 

Fundado em pilares contraditór ios da própria ideo logia das 

competências,  é  que o desenvo lvimento de novos conhecimentos passa a 

ser o  principa l fator da produção, exigido pelo modelo de acumulação  

capitalista flexível.  Tais mud anças se desdobram em novas perspect ivas 

para a qualificação profiss ional,  a qual passa a ser considerada fator de 

desenvo lvimento econômico e,  por isso,  afeta,  diretamente,  a  

produt ividade e a compet it ividade. É com esse significado que a 

formação para co mpetência pro fissional será um dos elementos 

pr ivilegiados pelo toyot ismo, e que servirá como disposit ivo para 

manutenção da lógica capitalista .  Alves (2001a) explicit a os novos 

disposit ivos da lógica de produção capitalista:  
 

O toyot ismo tende a  exigir ,  para o seu desenvolvimento,  

uma nova lógica da produção capita lista ,  novas  
qua lif icações do trabalho que ar t icu lam habil idades  

cognitivas e habil idades comportamenta is.  Tais novas  

qua lif icações tendem a ser  imprescindíveis para a  
operação dos novos  dispos it ivos organizacionais  do 

toyot ismo e da sua nova base técnica (ALVES, 2001a,  p.  

04).  

Nesse contexto,  o  conhecimento é um dos pr incipais elementos 

para ampliar a capacidade produt ividade dos países.  Invest ir  em 
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competências pro fissionais,  com fins de aumenta r os lucros e a  

compet it ividade, é uma ação inerente à dinâmica e à lógica do capital.   

A exigência de um pro fiss ional de novo t ipo, com novas 

habilidades e competências,  é considerada condição indispensável na 

nova divisão social do trabalho interpelada p elas novas tecno logias 

baseadas na microelet rônica.  A exigência da competência e de novas 

habilidades faz parte de uma ação est ratégica do capit al: qualificar,  co m 

fins de manter os processos de exploração dos t rabalhadores 

(CAVALCANTE, 2007).   

A competênc ia pode ser,  assim, resumida como a capacidade que 

os t rabalhadores têm de enfrentar situações -problema e acontecimentos 

próprios de um campo profiss ional,  com inic iat iva e responsabilidade,  

guiados por uma inteligência prát ica e mobilizadora para enfrenta r os 

problemas oriundos da at ividade pro fissional.   

Todos esses novos requisitos têm por fim atender aos pr inc ípios 

imper ialistas do capital,  isto  é,  dinamizar seu metabo lismo de 

acumulação e expansão. Para conso lidação desse propósito ,  no cenár io  

brasileiro,  mudanças na legis lação educacional e a implementação de 

polít icas públicas compensatórias de qualificação profiss ional entraram 

em cena, com a intenção de “alavancar” o pa ís para o 

“desenvo lvimento”. Como cenár io dessas mudanças,  a década de 1990 

vai ser palco de reformas educacionais,  e,  nestas,  de uma nova 

inst itucionalidade de qualificação profissional.   

Nesse novo contexto,  ganha vitalidade a concepção de qualificação 

fundada em competências e capacidade de agir,  int ervir,  decid ir  em 

situações nem sempre previstas,  ou, mesmo, imprevisíveis.  Esse novo  

perfil exige uma postura operária at iva e proposit iva.  Alves (2001b, p.  

38) acrescenta: “na verdade a idéia [sic]  de qualificação e competência é 

uma adequação à lógica do toyot ismo, vinculada à captura da 

subjet ividade operár ia para va lor ização do capital”.  Desse modo, a  

pedagogia da competência se const itui como pedagogia da acumulação  

flexível.  Ou seja,  se conso lida como a prát ica educat iva do capital,  cujo  
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pr incípio educat ivo irá abarcar todos os níve is de formação do  

t rabalhador.   

Para garant ir a competência,  é preciso uma formação permanente,  

cujo foco é a empregabilidade.  

 

3.2.2.  Empregabilidade: princípio educativo da quali ficação 

para o desemprego  
 

A noção de empregabilidade manifestou -se no iníc io da década de 

1990 em um contexto econômico marcado pela eliminação de postos de 

t rabalho e pela compet it ividade entre os t rabalhadores; fenômenos 

decorrentes dos processos de reestruturação tecno lógica.  Esses processos 

passaram a exigir maior competência técnica e cient ífica da força de 

t rabalho como requis ito  da economia informacional (SHAFF, 1995; 

CASTELLS, 2000).   

Este conceito ao longo das últ imas décadas tem recebido inúmeras 

cr ít icas.  Para Oliveira (1999),  a noção de empregabilidade define -se 

como:  

a capacidade da mão-de-obra de se manter  empregada ou  

encontrar  um novo emprego quando demit ida.  O pr incíp io 

que está  por  trás do conceito é de que o desemprego t em 

como causa a  baixa empregabil idade da mão -de-obra  
[sic],  ou seja ,  sua inadequação em face  das exigências do 

mercado (OLIVEIRA, 1999,  p.14).   

Corrobora com a perspect iva anunciada por Olive ira (1999),  Leit e  

(1997, p.  64-65).  Essa autora argumenta que  

a noção de empregabil idade par te do pr incípio [de] qu e 

os trabalhadores desempregados encontr am-se nessa  

situação,  não porque ha ja  falta  de emprego,  mas,  porqu e 
não se adaptam às novas exigências das empresas ou,  em 

outras palavras,  porque não apresentam o perf i l ex igido 

pelo novo modelo de produção.   
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Este tem sido o aspecto ideo logizante do conceit o de 

empregabilidade que encobre os reais mot ivos da dinâmica do 

desemprego.  

A noção de empregabilidade é nit idamente marcada pelos 

pr incípios do neo liberalismo. A ênfase na individualidade e 

responsabilidade pela formação é condição para que o suje ito  se  

mantenha empregável.  O fracasso decorrente dessa ação é de inteira 

responsabilidade do indivíduo. Ganz (2001) cr it ica,  incis ivamente,  o  

conceito de empregabilidade e destaca outros condicionantes 

responsáveis pelo desemprego dos t rabalhadores.   

Apesar  de que se r econoce la  inf luencia de la  

escolar ización y de la  educación prof iss ional en la  
permanencia y retorno a l mercado y de la  trabajo,  s e 

cr it ica la  noción de empreleabil idad,  que l leva a  atr ibuir  

a  los trabajadores,  individualmente,  una r esponsabil idad  
por  su empleo,  despeciando el hecho de que esse empleo 

está  condicionado por  una ser ie de factores macro y 

microeconómicos,  por  ejemplo,  la  polít ica de desarrollo y 
la  polít ica de inversón racia l,  de género e otros  (GANZ,  

2001,  p.  182).  

Gent ili (2002, p.  52) acrescenta que a empregabilidade fo i 

definida pelas po lít icas públicas de emprego como o eixo est ruturante de 

um conjunto de polít icas supostamente dest inadas a diminuírem os r iscos 

sociais do grande tormento deste fina l de sécu lo: o  desemprego.  

Para Gent ili (1995),  o  fato de a empregabilidade ser compreendida 

a part ir  de dimensões dist int as dificulta uma definição precisa.  A 

pr imeira ser ia a que concebe a empregabilidade como referência dos 

processos de reestruturação produt iva,  mudanças no mundo do t r abalho e 

nos modelos e po lít icas de qualificação. A segunda concebe a noção 

como um dos pr incípios or ientadores do processo de reestruturação 

moral e cultural,  que caracter iza a hegemonia neo liberal.  

A pr imeira dimensão, na perspect iva do autor,  diz respei to  ao 

plano das relações objet ivas,  isto  é,  a representação que assumiu a 

empregabilidade nos processos contemporâneos de t ransformação da base 
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mater ial capit alista.  A segunda, aos significados s imbó licos,  quando ela 

se tornou um mecanismo efic iente de enq uadramento da consciência,  ou 

seja,  um mecanismo ideo lógico que objet ivou a produção de um 

consent imento dos t rabalhadores a aceitarem ou se conformarem com a 

situação de desemprego. Nessa dimensão, a noção de empregabilidade:  

[. . . ] se incorpora no senso c omum como s ignif icado qu e 
pretende estruturar , or ientar  e def inir  as opções (ou falta  

de opções) dos indivíduos no campo educacional e no 

mercado de trabalho,  tornando-se também „a‟ refer ência  
nor teadora,  o „dever  ser ‟ dos programas de formação 

profiss iona l e,  inclusive,  das próprias polít ica s  

educaciona is (GENTILI,  1995,  p.  85).  

A pr imeira dimensão da empregabilidade,  que assumiu a condição 

de visão de mundo orientada para lógica do capita l,  e que adquir iu  

vis ibilidade a part ir  da década de 1990, foi a  es tabelecida como elemento  

orientador de uma sér ie de ações governamentais,  como a redução dos 

encargos patronais,  a flexibilização do t rabalho e a educação 

profissional,  dest inadas,  estas ações,  a diminu írem os r iscos sociais do 

desemprego e a d inamizarem o  mercado de t rabalho, podendo, ainda,  

aparecerem vinculadas,  de forma art iculada, às t rês ações refer idas 

acima.  

Na segunda, o  uso do termo como mecanismo ideo lógico  

desempenhou uma importante função simbó lica,  dado o caráter limit ado  

e quase irrealizável da poss ibilidade de empregar todos os ind ivíduos no  

mundo econômico, mesmo que sejam qualificados como mestres,  

doutores e pós-doutores.  Para Gent ili (1995, p.  87),  a forma 

conservadora da noção de empregabilidade desempenhou:  

[. . . ] uma função s imbólica central  na demonstração do 

caráter  l imitado e aparentemente ir r ealizável dessa  

promessa no campo econômico: a  escola é uma instância  
de integração dos indivíduos ao mercado de trabalho,  mas  

nem todos podem ou poderão gozar  dos  benef ícios  dessa  

integração já  que,  no mercado compet it ivo,  não há espaço 
para todos.   
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O crescimento do desemprego e a impossibilidade de combatê - lo  

no capitalismo têm contr ibuído para manter tais ideo logias como 

just ificadoras das desigualdades e exclusões socioeconômicas na 

reprodução socia l do sistema capit alista,  embora o desemprego não possa 

ser visto como uma idiossincrasia da atual fase do capit alismo. Os 

impactos destrut ivos do desenvo lvimento tecno lógico, decorrente da 

acumulação flexível,  na perspect iva de Mattoso (1999),  não é uma via de 

mão única,  po is pode conduz ir a ganhos para a classe que vive do  

t rabalho. Mattoso (1999, p.  36) acrescenta que o desemprego e seu 

caráter tecno lógico podem:  

conduzir  a  ma is emprego,  consumo, tempo livr e ou  

desemprego; é uma escolha,  histor ica mente determinada  
pelas formas de r egulação do s istema produt ivo e 

distr ibuição dos ganhos de produt ividade .  E se é uma  

questão de escolha,  é uma opção polít ica.  [Para o 
refer ido autor ,  o desemprego não é causado pela  falta  de 

qua lif icação,  mas por  opções de ordem polít ica e 

ideológica].  

A empregabilidade, como uma das ideologias just ificadoras do  

desemprego, serve de sustentação para isentar o  capital e o  Estado de 

suas responsabilidades,  supervalor izando as po lít icas públicas de 

promoção do emprego como medidas prevent ivas e de inserção da classe 

t rabalhadora no mercado de t rabalho,  em função do crescimento 

econômico combinado com a redução de empregos (CÊA, 2003).   

 

3.3.  Empregabilidade e competências nas políticas de quali ficação 

profissional  

 

A formação e a educação do ser humano, ainda que elas se jam uma 

ação individual do sujeito ,  situam-se,  historicamente,  como uma 

necess idade do gênero humano. O ser  humano como ser social é  

resultante das relações sociais que se estabelecem entre a 

individualidade e  a generalidade, como expressa Marx (1978, p.  10) nos 

Manuscritos Econômicos e Filosóf icos :  
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O indivíduo é um ser  socia l.  A exter ior ização de sua vida  

− ainda que não apareça de forma imediata  de uma  

exter ior ização de vida colet iva,  cumprida em união e a o 

mesmo tempo com os outros − é,  pois,  uma exter ior idade 
e confirmação da vida social.  A vida individua l e a  vida  

genér ica do homem não são dist intas,  pois mais  que,  

necessar iamente,  o modo de existência  da vida  
individual,  seja  um modo ma is par ticu lar  ou mai s gera l  

da vida genér ica,  ou quanto ma is a  vida genér ica seja  u m 

vida individua l ma is par ticular  ou geral.   

A mater ialidade histór ica que caracteriza o ser social
60

 na 

contemporaneidade impõe processos educat ivos e format ivos adequados 

ao modelo econômico em que se edifica.  A atual po lít ica de 

qualificação e apr imoramento da força de t rabalho é expressão destes 

condicionantes.   

A presente po lít ica de qualificação profissional brasile ira tem 

sido orientada por princípios ét ico -polít icos reprodut ivist as,  

mercant ilistas e  subordinados ao capital.  São esses pr incípios que têm 

conduzido a intervenção do Estado, atendendo crescentemente aos 

imperat ivos das agências mult ilaterais.  No cenár io de reconfiguração do 

capitalismo, a qualificação profiss ional apresenta -se como “redentora” 

do desenvo lvimento e culpabilizadora dos insucessos dos 

desempregados.  

A qua lificação profissional no Brasil,  como ideo logia das agências 

mult ilaterais,  pretende ajustar o  perfil do t rabalhador aos “tempos 

modernos” do capitalismo flexíve l.  É nesse cenár io que a nova 

inst itucionalidade, que orienta as po lít icas nacionais de educação  

profissional,  emergem. A difusão da concepção de empregabilidade e 

competência adquir iu  centralidade nas polít icas de qualificação como o 

                                                
60 Na condição de ser  socia l ,  o ser  humano,  mediado pelo t r abalho,  r eafi rma com 

mais radical idade a  sua  humanidade;  uma humanidade que permite emergir  
complexos socia is que con tr ibuem para  a  r eal ização da humanidade do ser  humano.  

Assim,  um complexo socia l  especí fico que permite apr imorar  o t r abalho do ser  

humano é o complexo da educaçã o.  A especi fici dade desse  complexo é de apr imorar  

a  laboral idade humana que,  no capi ta l ismo,  assume caracter íst icas di feren tes em  

relação ao seu con teúdo e função or ig inár ia .  
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novo ideár io para inserção produt iva da classe t rabalhadora no novo  

modelo econômico capitalist a.  

 A educação básica e profiss iona l se const ituíram como condição  

prévia para adoção de novas tecno logias pelas empresas,  mas também 

como mecanismo de enfretamento ao desemprego no Brasil.  De acordo 

com Sales (2006, p.  50),  

Os beneficiár ios  das polít icas educacionais,  e educaçã o 

básica e profiss iona l,  ser iam então preparados para 
mover-se num mundo que exigir ia  maior  capacitação e 

habil idades para o trabalho,  uma vez que o s imples  

domínio de habil idades motoras para o exercício de 
tarefas mecânicas e r epet it ivas t er ia  se mostrado 

insuf iciente para a obtenção e manutenção do emprego.  O 

novo cenár io tecnológico aliado à  escolar ização básica  

exige a  posse de novas competências,  foi levad o a  
condição de atr ibuto imprescindível para a qualificaçã o 

prof iss ional ma is sólida,  capaz de garantir  a  

empregabil idade dos trabalhadores,  inclus ive,  daqueles  
que nunca t iveram a oportunidade de inserção no mercado 

formal,  e que,  por  isso,  não poderiam s er  cons iderados  

empregados.   

As noções de empregabilidade e competência têm assumido uma 

função ideo lógica no sent ido de t ransfer ir aos t rabalhadores a 

responsabilidade pela sua incapacidade de manter -se empregado. Um 

trabalhador não empregável ser ia incompetente.  Desse modo, o  

discurso da empregabilidade e da competência dissimula o problema 

de ordem macropo lít ico e econômico.  

A visão inst rumental,  funcional e adaptat iva da educação e da 

esco la é reforçada pela pedagogia da competência.  Na ót ica de 

Perrenoud (1999)
61

,  a educação tem necessidade de atender,  assim 

como de se adequar,  aos parâmetros e necessidades do mundo  

produt ivo. Na acepção do autor:  

                                                
61 Um autor  que vai  in t roduzir  o ideár io da  competência  na  escola  é  Per renoud 

a tr avés de doi s l ivros:  PE RRENOUD, Ph i l ippe.  Constr uir  as c ompetências de sde a  

escola.  Por to Alegre:  Ar tes  Médi cas Sul ,  1999.  PERRENOUD, Ph i l ippe.  10 Novas  

competências para ensinar .  Por to Alegre:  Ar tMed,  2000.  
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O mundo do trabalho se apropriou da noção de 

competência,  a  escola estar ia  seguindo seus passos,  sob o 

pretexto de modernizar -se e de inser ir -se na corrente dos  

valores da economia do mercado,  como gestão de 
recursos humanos,  busca de qua lidade tota l,  valor izaçã o 

da excelência,  ex igência de uma maior  mobilidade dos  

trabalhadores e da organização do trabalho .  No  camp o 
prof iss ional,  ninguém contesta  que os empír icos deva m 

ser  capazes de “fazer  coisas dif íceis” e que passem por  

uma formação.  A noção de qua lif icação tem permit ido 
por  muito tempo pensar  as ex igências dos postos  de 

trabalho e das dispos ições  r equer ida s daqueles que os  

ocupam. As  transformações do trabalho,  rumo a uma  

flex ib il idade ma ior  de procedimentos,  dos  postos  e das  
estruturas [. .. ],  já  não são suf icientes para def inir  

qua lif icações-padrão e,  sobre essa base,  a locar  os  

indivíduos em postos de trabalho.  O que se quer  é 
gerenciar  competências (PERRONOUD, 1999,  p.  12).  

A “gerência de competências pro fissionais” irá nortear as 

diret r izes das po lít icas da educação profissional no Brasil.  Com a 

introdução destas diret r izes,  as esco las de educação profiss ional,  assim 

como as inst ituições executoras,  no âmbito da po lít ica de qualificação  

básica,  irão se or ientar pela lógica das competências e da tese da 

empregabilidade.  

Essa ideo logia desqualifica a função social da esco la como 

inst ituição social que, por excelência,  contr ibui com a socialização dos 

conhecimentos cient íficos,  culturais e  tecno lógicos sistemat izados 

histor icamente pelos cient istas e pesquisadores,  bem como minimiza o  

valor do conhecimento ao reduzi- lo  a uma operação vo ltada meramente à 

ação,  t ransformando a ação educat iva numa perspect iva pragmát ica e 

func ional para a execução de tarefas previamente at r ibuídas aos 

t rabalhadores,  além de fazer apo logia ao ind ividualismo, à  

compet it ividade e à empregabilidade.  

Ramos (2001) corrobora com esta a nálise ao enfat izar que a 

inst itucionalização da competência  tem-se const ituído numa 

mater ialidade e,  portanto,  essa noção tende a conso lidar -se como 

ordenadora das relações entre t rabalho e educação, assim como a ideia e 

a força incorporadas nas Diretr ize s Nacionais da Formação de 

Professores,  dos curr ículos esco lares do Ensino Fundamental,  at ravés dos 
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PCNs e das DCN do Ensino Médio, são a noção de competências e a tese 

da empregabilidade.  

As competências que têm norteado as po lít icas do ensino  médio e 

da qualificação profiss ional básica são as seguintes: 1) capacidade de 

abstração; 2) desenvo lvimento do pensamento sistêmico, ao contrár io da 

compreensão parcia l e fragmentada dos fenômenos; 3) cr iat ividade,  

cur iosidade; 4) capacidade de pensar múlt ip las alt ernat ivas para a 

so lução de um problema; 5) desenvo lvimento do pensamento divergente; 

6) capacidade de t rabalhar em equipe; 7) disposição para procurar e  

aceit ar cr ít icas; 8) desenvo lvimento do pensamento cr ít ico e saber  

comunicar-se (BRASIL, 1999/2000).  

Contudo, competência e empregabilidade são, portanto,  

ingredientes da nova mater ia lidade ideológica da atual po lít ica de 

qualificação que contr ibu i,  como tal,  para a valor ização do capital.  A 

defesa de uma determinada inst itucionalidade de formação/qualific ação  

da força de t rabalho, com ênfase no desenvo lvimento de competências 

para empregabilidade, está relacionada à disputa do t rabalho, po is é  este 

que gera r iquezas.  Portanto,  o  que está em disputa não é apenas o  

desenvo lvimento de novas qualificações e co mpetências,  mas a 

expropr iação dos conhecimentos acumulados pela força de t rabalho,  

desde a formação básica,  de modo que, ao se ter o  controle da 

inst itucionalidade de como os sujeitos t rabalhadores ampliam a sua 

capacidade de produção no/do t rabalho , tem-se o controle sobre a 

ampliação dos processos de va lor ização do t rabalho, ou seja,  do  próprio  

capital,  visto  ser a força de t rabalho  o principal componente na  

valor ização do capital.   

A pedagogia das competências e a da tese da empregabilidade,  

como formas espec íficas de ideo logias das po lít icas de qualificação  

profissional,  compromet idas com o processo de reprodução 

sociometabó lico do capital,  contr ibuem muito mais para o est ranhamento 

e a alienação do que, propr iamente,  para a emancipação e a formação de 

uma personalidade de dir igente.  
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 Como se pode analisar,  a pedagogia das competências e a tese da 

empregabilidade são as mais plausíveis  expressões das dimensões da 

proposta hegemônica do capital nas propostas e po lít icas educat ivas.   

No próximo capítulo,  d iscut iremos os Planos Nacionais de 

Qualificação Profissional (PLANFOR e PNQ), as similitudes e 

diferenças,  e as rupturas e cont inuidades,  assim como demonstraremos a 

incorporação da adoção da ideo logia das competências e da tese da 

empregabilidade na mater ialidade histórica dos refer idos Planos.   
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4.  O PARADOXO DA “NOVA/VELHA” POLÍTICA PÚBLICA DE 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: similitudes e diferenças e/ou 

rupturas e continuidades dos Planos Nacionais de Qualificação 

Profissional 

Evidenciar  a  subordinação da educação ao 

desenvolvimento econômico s ignif ica tornar  a  educaçã o 

funciona l ao s istema capitalista ,  isto é colocá - la  a  
serviço e inter esses da classe [capitalista],  uma vez que,  

qua lif icando a força de trabalho,  o processo educativo 

concorr e para o incremento da produção de mais va lia ,  
reforçando,  em conseqüência [s ic],  as relações  de 

exploração (SAVIANI,  1987,  p.  7).  

Este capítulo  objet iva apreender as pr incipais similitudes e 

diferenças da inst itucionalidade dos Planos Nac ionais de Qualifi cação 

Profissional (PLANFOR e PNQ), assim como elucidar a tese de que a 

inst itucionalidade das po lít icas de qua lificação pro fissional,  ainda que 

apresentem estratégias,  contornos,  arcabouços e discursos diferenciados 

(PLANFOR e PNQ), não deixam de se subme ter,  como polít ica de 

Estado, ao modelo de acumulação capitalista flexíve l; modelo que exige 

uma forma específica de qualificação profissional,  e  que demanda um 

perfil de força de t rabalho para esse modo de acumulação.  

Este modelo apresenta uma contradição insuperável: amplia 

desmesuradamente a cert ificação da força de t rabalho sem a proporciona l 

inserção desta na economia.  Isto  quer dizer que as mudanças 

inst itucionais promovidas pe lo PLANFOR e, porque não, pelo PNQ, têm 

se revelado limitadas e impotentes  para equacionar o problema do  

desemprego, em contextos neo liberais.  Em virtude de as po lít icas de 

Estado transcenderem os limites provisór ios do tempo de governo 

estabelecidos const itucionalmente,  consideramos que a po lít ica de 

Estado muito mais do que de terminada pelo tempo de governo  

const itucional é determinada pelas t ransformações mais amplas da 

economia: pelo modelo de acumulação e t ransformações da base das 

at ividades econômicas.   

Nossa hipótese é que no âmbito da “nova” po lít ica de qualificação 

profissional consubstanciada com o PNQ há mais aspectos de 
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cont inuidades e similitudes que diferenças e rupturas.  De forma que, tal 

polít ica,  independente das est ratégias po lít icas dos governos,  tem 

atendido à lógica capit alista de qualificação da força de t ra balho,  

sustentada pela t r íade:  reest ruturação produt iva do capit al,  reforma do 

Estado e ideo logia da competência e empregabilidade, com o discurso  

int egrador que afirma que, qualificando -se a força de t rabalho ,  

diminuem-se os índices de pobreza e promove-se a inc lusão social.  Essa 

est rutura tem conso lidado e fortalecido a hegemonia do capita l sobre o  

t rabalho. É sobre este pr isma que analisaremos os Planos nacionais como 

expressão da proposta hegemônica de qualificação do capital.   

Mészáros (2002, p.  16),  ao analisar  o  sis tema sociometabó lico do 

capital,  ident ifica sua complexidade, assim como consegue perceber a  

abrangência e as relações que este estabelece.  De maneira que, sendo 

poderoso e abrangente,  seu núcleo é const ituído pelo t r ipé formado pelo  

“capital,  trabalho e Estado ,  sendo estas t rês dimensões fundamentais 

para o sistema, mater ialmente const ituído e inter -relacionado”. Este 

autor ainda reconhece o papel fundamental que exerce o Estado no 

estabelecimento da ordem social capitalista,  que impõe a um  só tempo  

um s istema produt ivo e um modo de vida (GRAMSCI, 1974).   

A qualificação profissional dos t rabalhadores,  diferentemente de se 

for jar como um pro jeto de formação para a autonomia dos sujeitos,  tem 

se const ituído como qualificação para adequação ao mercado de t rabalho,  

rest r ito  e compet it ivo. É nesse cenár io que as po lít icas contemporâneas 

de qualificação profiss ional consubstanciadas na esfera do Estado 

ampliado (GRAMSCI, 1985)  têm revelado sua caracter íst ica classista e  

seu poder hegemônico.   

Nas próximas seções,  analisaremos a natureza e especific idade da 

inst itucionalidade da Polít ica nacional de qualificação profissional.   
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4.1.  Dimensões da institucionalidade da “nova” Política de 

Qualificação Profissional do Brasi l:  PLANFOR e PNQ –  

reformas, sentidos e significados  

 

A década de 1990 fo i o  marco temporal para o anúncio de inúmeras 

reformas no âmbito da vida socia l brasileira.  No contexto polít ico -

econômico, ident ificamos o recrudescimento de paradigmas produt ivos 

com o t rinômio: taylor ismo/fordismo /toyot ismo e a globalização da 

economia. Como forma de o capital recompor seu processo de 

reprodução, destacamos a implantação do projeto neo liberal no Brasi l 

imposto pelos organismos internacionais,  aspectos que influenciaram 

fortemente a condução das po l ít icas educacionais,  já  discut idas nos 

capítulos anter iores.   

Estas orientações e mudanças envo lveram, organicamente,  a forma 

de ser da est rutura de comando polít ico do capital que serviu de 

mecanismos da regulação fordista (Estado de bem-estar social,  nos  

países de capitalismo central,  e outras formas de Estado interventor, 

como fo i o  caso dos governos milit ares no Brasil)  (CÊA, 2003).   

Ainda, nos anos 1990, mais precisamente e com maior intensidade 

a part ir  de 1995, a reconfiguração da est rutura de comand o po lít ico do  

capital ganha a forma de Reforma Gerencial do Estado brasileiro (FIORI 

& TAVARES, 1996).  Como dimensão de um mesmo processo, a reforma 

do Estado e do seu aparelho técnico -burocrát ico significou, como 

assevera CÊA (2003, p.  06),  duas important es definições:  

Do ponto de vista  econômico,  a  af irmação do país  na  

semiper ifer ia  da divisão internacional do trabalho,  
sustentada pela  convicção governamenta l da  importância  

dessa condição e alimentada pela  i lusão de que o país  

poder ia  rumar para espaços ma is destacados e centrais  
naquela divisão.  Do ponto de vista  polít ico,  a  reforma do 

Estado brasileiro r epresentou a  redef inição das relações  

entr e a  sociedade polít ica e a  sociedade civil,  sob o 
marco da compreensão da democracia  como um excess o 

desqualif icador ,  e pr essuposta  pela  interpretação do 

processo de aber tura democrática dos anos 80  [. . . ].  
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Entretanto, como há uma relação direta e orgânica entre a base 

produt iva e as formas sociais educat ivas,  operam-se,  concomitantemente,  

mudanças na condução e est ratégias das po lít icas educacionais,  cuja 

expressão são as reformas na po lít ica educacional brasile ira,  nos seus 

diversos aspectos e dimensões,  como já mencionamos na terceira parte 

deste estudo.  

Existem, no entanto,  poucos temas tão difíceis de problemat izar ,  

quanto se t rata de reforma, em virtude dos diferentes sent idos e 

propósitos.  “Reformar”, como assina la Cavalcante (2007, p.  9),  “pode 

significar mudar a forma, dar melhor forma, modificar o  estado ou modo 

de ser de alguma co isa; restaurar; corrigir ; emendar e até reconstruir”.  

No entanto,  quando adentramos na mater ialidade sociohistór ica da 

sociedade brasileira,  as reformas implantadas no Brasil,  sobretudo no 

âmbito polít ico,  econômico e educacional,  nada é mais desalentador.  As 

reformas apresentam uma distânc ia enorme entre as est ratégias que 

propõem e o alcance dos resultados efet ivos.   

No âmago do Estado brasile iro,  na década de 1990, foram 

postuladas inúmeras reformas educacionais na educação profissiona l 

brasileira,  dentre elas: o anúncio da nova institucionalidade da educação 

prof issional.  

O marco referencial da mudança inst itucional fo i a reforma da 

educação profiss ional,  implantada de forma imposit iva at ravés do  

decreto 2.208/97. Este decreto teve o mér ito  de desestruturar a educação  

profissional brasileira; e,  como resultado dessa 

est ruturação/destruturação, a decomposição e a descont inuidade do  

ensino, na medida em que não estabeleceu a integração entre os níveis e  

etapas de educação e pr ivilegiou a qualificação pro fissional de níve l 

básica para os desesco lar izados e desempregados, fortalecendo o que 

Kuenzer (2000),  retomando a tese formulada por Anís io Teixe ira,  

denominou de dualidade est rutural da educação brasile ira.   

Ferret t i (1997) analisa da seguinte forma o caráter dualista que 

assumiu a reforma da educação profissional no contexto brasile iro:  
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a reforma r eproduziu  a  dualidade histór ica do ens ino 
brasileiro entr e educação geral e prof iss iona l,  posto que,  

difer entemente do que é af irmado no documento do MTE,  

não apenas ter emos a  cont inuidad e de uma educação 
prof iss ional dir igida aos que têm ba ixa escolar idade e 

inserção socia l desfavorável,  como também a ter emos  

como pa liativo ao desemprego,  gerado pelas mesmas  

circunstâncias histór icas e paradigma produt ivo que leva  
o MEC a pautar  a  educaçã o pelo „modelo de 

competência‟.  E a  t er emos,  como sempre ass istencialista .  

A educação prof iss iona l é a  expressão disso (FERRETTI,  
1997,  p.  75).  

A dualidade est rutural e a perspect iva assistencialista de 

qualificação, como bem menc ionam Kuenzer (2000) e Fer ret t i (2001),  

const ituem-se nas categor ias de análise explicat iva da const ituição da 

polít ica de qualificação profiss ional no Brasil.  Apesar de ter sido  

“reestruturada/reintegrada” pelo decreto 5.154/2004, que revoga o  

decreto anter iormente cit ado, este não resolveu o problema da integração  

entre educação básica e educação profissional,  bem como a histór ica 

dualidade da educação brasileira.  Como se pode ver ificar:  

[. . . ] após um longo per íodo da vigência do Decreto nº  

5.154/2004,  a integração e a  mobilização  esperada nã o 
ocorreu.  O que se viu,  foi o inverso.  De uma polít ica  

cons istente de integração entr e educação básica e 

prof iss ional,  ar t icu lando-se os s istemas de ens ino federa l  

e estaduais,  passou -se à  fragmentação inicia lment e 
cr it icada (FRIGOTTO; CIAVATT A & RAMOS, 2009

62
).   

Entretanto, ser ia por demais ingênuo esperar de mudanças jur ídicas 

e normat ivas t ransformações radicais  na po lít ica da educação 

profissional brasileira.   

Mas, fo i com a implementação do ant igo decreto que se conso lidou 

a nova institucionalidade da educação prof issional ,  a part ir  da 

conformação do Plano de Formação Profissional (PLANFOR), cuja 

                                                
62 Para  uma análise aprofundada e cr í t ica  da  Reforma implantada com o Decret o 

5.154/2004,  ver  o text o de FRIGOTTO; CIAVATTA & RAMOS,  in t itulado:  A 

pol í t ica de educação pr ofissi onal  no gove rno Lula:  um percur so h istór ico 

con trover t ido.  Dispon ível  em:  h tpp/www. cedes.un icamp.br .  
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ênfase fo i o  t ratamento polít ico à formação básica dos t rabalhadores.  A 

conciliação entre elevação de esco lar idade com a qualificação  

profissional or ientou o MTE a postular os pr inc ipais conceitos e 

fundamentos,  assim como as prescr ições prát icas para efet ivar ações 

oficia is vo ltadas para formação da força de t rabalho. Daí deu -se início o 

processo de qualificação em massa,  a fim de atender aos dit ame s do  

mercado em tempos de reestruturação produt iva com o PLANFOR.  

O PLANFOR desempenhou um papel est ratégico no âmbito da 

sociedade brasileira,  visto não ser um mero Plano de qualificação  

profissional,  mas funcionou como um instrumento capaz de operar,  na  

sociedade, os pressupostos da reforma gerencial do Estado, como 

discut iremos amplamente na ú lt ima parte deste estudo, bem como 

promover processos educat ivos adequados ao modelo  produt ivo em 

questão. Como argumenta enfat icamente Cêa (2003, p.  6),  

o PLANFOR, na condição de instrumento de regulação do 

Estado brasileiro,  estabeleceu  mediações  de diversas  
ordens com a Reforma Gerencial.  Pôde -se def inir  o 

Plano,  no marco da r efer ida reforma,  como uma polít ica  

prestadora de serviços socia is (sua área de atuação),  de 
caráter  público não-estatal (sua forma de propriedade) ,  

pautada numa perspectiva gerencial (sua forma de 

administração) e executada de forma descent ralizada pelo 
Estado,  organizações socia is e empresas pr ivadas (sua  

forma de implementação).   

Ainda, para Cêa (2003, p.  7),  essa condição de polít ica pública 

renovada parte de uma nova relação entre Estado estrito  senso e 

sociedade civil,  pautada na descentralização das ações,  propiciada pela 

dist r ibuição de um fundo público específico, o  FAT, configurando u ma 

espécie de “terceir ização” das po lít icas públicas.  Ou seja,   

na l inguagem da Reforma Gerencial,  o PLANFOR 

representa uma exemplar  exper iência  de const itu ição do 
espaço semipúblico,  supostamente cons iderado a meio 

caminho entr e o público e o pr ivado,  ent re o estado 

estr ito senso e o mercado (CÊA, 2003,  p.  7).  

 

É válido destacar o  papel que tem assumido o MTE, desde os anos 

1990, no gerenciamento das reformas po lít icas que beneficiam o mercado  
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de qualificação profissional.  Ele tem se despontado como um dos  

pr incipais protagonistas po lít icos na condução dessas reformas 

inst itucionais no âmbito da educação/formação dos t rabalhadores.  Do is 

aspectos foram decis ivos para a conso lidação destas reformas, conforme 

salienta Cêa (2007, p.  191):  

A primeira  delas,  foi a  intenciona lidade do Ministér io em 
ar ticular  ações de qualif icação com o projeto polít ico e 

macroeconômico,  de for te marca neoliberal,  esta  

encontrou r espa ldo no consenso social  formado em torno 
da importância  da qua lif icação como condição para o 

desenvolvimento social.  E o segundo fator  vincula -se as  

condições mater iais que permit iram que o MTE assumiss e 

o protagonismo das ações  de qua lif icação,  a  cr iação do 
FAT a par tir  de 1990.   

O papel de protagonista assumido pelo MTE, tais como as 

orientações e fina lidades prescr it as pelo PLANFOR não so freram 

reformulações substancia is e significat ivas com o PNQ, como 

demonstraremos mais adiante.   

 Não obstante,  como podemos caracterizar a  dinâmica e 

inst itucionalidade do PLANFOR dentro da mater ialidade da 

reestruturação produt iva e das reformas implantadas pelo Estado  

brasileiro?  

 

4.1.1.  PLANFOR: o pi lar da nova institucionalidade da 

política de quali ficação profissional brasi leira  
 

4.1.1.1.  Achados históricos e políticos da 

institucionalidade do PLANFOR: concepções e 

estratégias de atuação  
 

No Brasil,  a  educação profiss ional até a década de 1980 não t inha 

merecido a atenção dos setores públicos,  permanecendo durante mais de 

quarenta anos sob a responsabilidade, quase que unicamente,  iniciat iva 

pr ivada, com o Sistema “S”
63

,  as ent idades pr ivadas de ensino  

                                                
63 Antes da  cr iação do PLANFOR, o Sistema “S” era  r esponsável  por  quase t r ês 

quartos dos  t r einandos inscr i tos em cursos  de qual i fi cação profissi onal  no país 

(BRASIL,  1999).  
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profissional livre e das própr ias empresas,  todas vo ltadas,  

exclusivamente,  para a preparação do t rabalhador em at ividades 

específicas requer idas pelas necessidades do mercado de t rabalho da 

época.   

Mesmo com a iniciat iva do Minist ér io  da Educação em 

inst itucionalizar a educação pro fissional em forma de le i (Le i 

5.692/1971),  na década de 1970, t ransfo rmou -se,  compulsor iamente,  na 

let ra da Lei,  o  então ensino  de 2º grau (atual ensino médio) em ensino  

profissionalizante.  Todavia este t ipo de profissionalização compulsór ia 

não prosperou, pois,  de fato,  nunca fo i implantado, seja pela ausência de 

clareza da legis lação, seja,  ainda, pela falta de infraestrutura das esco las.   

Mas fo i apenas a part ir  da década de 1990 que a e ducação  

profissional assumiu um caráter de po lít ica pública com o PLANFOR 

(Plano Nacional de Formação do Trabalhador).  Este fo i e laborado em 

1995 e implementado em 1996, pelo governo Fernando Henr ique Cardoso 

e vigorou de 1995 a 2002. Este Plano se const it uiu como pilar da nova 

inst itucionalidade da po lít ica de qualificação profissional brasile ira.  

Para dar conta de sua dimensão como polít ica pública,  em termos 

operacionais,  o  PLANFOR fo i gestado como um dos mecanismos da 

Polít ica Pública de Trabalho e Geração de Renda –  PPTR. Para conseguir  

redefinir,  neste processo, o  papel,  o  perfil e as relações entre os atores 

sociais e agentes de educação profissional,  o  PLANFOR se est ruturou a 

part ir  de t rês eixos fundamentais.  

O pr imeiro correspondeu à articulação institucional  que visava à 

construção e à conso lidação de um novo enfoque metodológico e 

operacional da educação pro fissional.  Esse eixo contemplava as 

seguintes dimensões:  a) foco na demanda do mercado de t rabalho e no  

perfil da população -alvo, orientada pe la efet iva demanda do setor 

produt ivo, reunindo interesses e necessidades de t rabalhadores,  

empresár ios,  comunidades; b) direito  do cidadão produt ivo, em bases 

cont ínuas,  permanente,  em caráter complementar (e nunca subst itut ivo) à  

educação básica ( fundamental e  média),  que é direito  const itucional do  

cidadão ; c) desenvo lvimento integrado de habilidades bás icas,  
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específicas e/ou de gestão do t rabalhador,  por meio de cursos,  

t reinamentos,  assessor ias,  extensão e outras ações,  presenciais ou a 

distância; d) atenção à diversidade social,  econômica e regional da PEA,  

promovendo a igualdade de oportunidades nos programas de qualificação  

e no acesso ao mercado de t rabalho (BRASIL, 1997; 1998).   

O segundo eixo destacava o avanço conceitual ,  que significava 

construir e conso lidar uma nova inst itucionalidade da educação  

profissional no país,  promovendo, ao mesmo tempo, a inserção e a 

contr ibuição do PLANFOR no quadro das polít icas públicas.  A 

construção de uma nova inst itucionalidade implicou a mobilização e 

fortalecimento de novos atores sociais,  conso lidando e int egrando a Rede 

de Educação Profiss ional (REP) para atuar na qualificação permanente da 

PEA, em “bases part ic ipat ivas e descentralizadas” (BRASIL, 1997 ; 

1999).  Ao mesmo tempo, o  PLANFOR t inha compromisso perm anente em 

atender às demandas de qualificação profissional de outros programas e 

projetos sociais públicos,  notadamente aqueles que benefic iavam a 

população pobre,  sujeit as à exclusão, à d iscr iminação, à vio lência e r isco 

social,  bem como a formação dos se rvidores públicos (BRASIL, 1997; 

1998; 1999).  

O terceiro eixo destacava o apo io dado à sociedade civil  que 

significou a promoção, em ampla escala,  de ações de qualificação do  

t rabalhador,  incluindo não só cursos e t reinamentos,  mas assessor ias,  

extensão, pesquisas e estudos.  Tais ações,  embora dest inadas à PEA,  

garant iam pr ior idade, no que tange a recursos do FAT, a grupos 

vulneráveis.  Vulnerabilidade, no caso do PLANFOR, significava 

dificuldades de acesso ao t rabalho e as alt ernat ivas de qualificação  

profissional,  por razões de pobreza, baixa esco lar idade e outros fatores 

de discr iminação e selet ividade no mercado de t rabalho.  

A proposta t inha como eixo central a possibilidade de ruptura co m 

a t radição histórica que or ientou o campo da educação profissional  no  

contexto brasileiro,  const ituindo -se,  teoricamente,  segundo seus 

elaboradores (BRASIL, 1996),  em “um campo fért il para possibilitar a  

democrat ização do acesso ao mercado de trabalho”.  
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Dentre os mega objet ivos do PLANFOR, destaca -se o de garant ir  

uma oferta de educação profiss ional permanente,  no âmbito da PPTR,  

que contribuísse para reduzir o  desemprego e subemprego da PEA; 

combater a pobreza e a desigualdade social; elevar a produt ividade, a  

qualidade e a compet it ividade do setor produt ivo (BRASIL, 20 01, p.  59).  

A meta global do Plano era construir,  em méd io e longo prazos,  

oferta de Educação Profissional -  EP suficiente para qualificar,  a cada 

ano, pelo menos, 20% da PEA. Isto significava, na época, cerca de 15 

milhões de pessoas; a est ratégia era qua lificar em massa os 

t rabalhadores.  Acreditava-se que com esta proporção o Plano também 

ir ia  contr ibuir com a modernização das relações entre capital e t rabalho .  

Conforme expressa Cêa:  

o P lano foi  uma estratégia  de qualif icação em massa da  

força de trabalho,  visando o desenvolvimento de 

competências e habil idades  para ampliação das condições  
de empregabil idade dos trabalhadores.  Ao mesmo tempo,  

o P lano se propôs a  colaborar  com a modernização das  

relações  de trabalho com a implementação de uma  

polít ica públ ica nos marcos da nova configuração do 
Estado brasileiro (CÊA, 2007,  p.  198).  

Para qualificar uma expressiva quant idade de pessoas,  o  MTE 

como órgão operat ivo no âmbito do Estado est r ito  senso, cr iou as bases 

para inst ituir,  no âmbito das po lít icas de t rab alho, emprego e renda,  

elementos da reforma gerencia l do Estado brasile iro,  tendo como 

categorias norteadoras a “ef iciência,  a  descentralização, a  participação 

e a parceria
64

”  (PEREIRA BRESSER, 1997).  A propagação destas 

ideias- força,  no âmbito das po lít ica s educat ivas e socia is,  teve como 

int electuais a  ONU e os demais organismos int ernacionais,  como já 

discut imos nos capítulos anter iores.  De acordo com este organismo  

mult ilateral,  “[. . .]  os estados dever iam tornar -se um catalisador,  um 

                                                
64 Estas categor ias ganham força  com outros organ ismos in ternacionais ta is como o 

BM, CEPAL,  den tre outras,  como já  mencionamos na segunda par te deste estudo.  

Mas,  cabe r essal tar  a  r elevância  dada pelo BM à descen tra l ização na condução das  

pol í t icas públ icas.  A concepçã o de des cen tral ização dessas inst i tuições acena para  o 

projet o neol i beral .  
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parceiro e facilitador das po lít icas sociais,  ao invés de ser o  promotor 

direto de tais po lít icas” (ONU apud  SILVA, 2007, p.  3).  Assim também 

ponderou Bresser Pereira
65

,  acerca da relevância da reforma gerencial do 

Estado, para promoção da eficiência das ações e serviços socia is:  

O resultado dessa reforma será um Estado mais ef iciente,  

que r esponda a  quem de fato deve r esponder: o cidadão.  

Logo,  será um Estado que estará  agindo em parcer ia  com 
a sociedade e de acordo com os seus anseios.  Será u m 

Estado menos voltado para a  proteção e ma is  para a  

promoção da capacidade de compet ição.  Será um Estado 

que não ut i l izará burocratas estatais para executar  os  
serviços sociais e cient íf icos,  mas contratará  

compet it ivamente organizações públicas não-estatais  

(BRESSER PEREIRA, 1997,  p.  52 ). 

Os instrumentos inst itucionais e ideo lógicos que just ificaram a 

reforma gerencial,  nos termos enunciados,  encontrou respaldo na 

perspect iva neo liberal.  As po lít icas educacionais e sociais,  

desenvo lvidas a part ir  deste per íodo, parecem ader ir passivament e aos 

int eresses,  est ratégias,  métodos e conteúdos da perspect iva em questão. 

As categor ias “participação e parceria” foram possíveis de serem 

disseminadas e const ituíram o que se denominou nova institucionalidade  

da qualificação pro fissional bras ileira,  cuja mater ialidade é encarnada na 

inst itucionalidade que deu funcionalidade e operacionalidade ao  

PLANFOR como polít ica de qualificação, at ravés da rede de qua lificação  

profissional,  composta por organizações e ent idades da sociedade civil,  

centrais sind ica is e sindicatos,  além do empresar iado at ravés do Sistema 

S e inst ituições públicas e pr ivadas.  Esta fo i a concepção que norteou 

todas as est ratégias de ação do Planfor,  ou seja,  estabeleceu uma 

intr ínseca relação com a reforma gerencial do Estado no contex to 

brasileiro e/ou possibilitou as bases para que algumas de suas 

concepções,  fundamentos e est ratégias fossem se conso lidando. 

Entretanto,  discut iremos de forma mais profícua a reforma do Estado na 

quinta parte deste estudo.  

                                                
65 Luiz  Car los Bresser  Perei r a foi  o en tão min istro do MARE (Min istério do Aparelho 

e Reforma do Estado) no governo Fernando Henrique Cardoso.   
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 Como se pode notar o  discurso de parceria  e descentralização
66

,  

como evidenciada na nova reconfiguração  do Estado, é uma est ratégia de 

contração do próprio Estado no que concerne ao financiamento público  

das po lít icas sociais como ana lisa Veras Oliveira (2006, p.  20):  

[. . . ] o discurs o da parceira  adquir iu evidência no âmbit o 

da r eforma  do Estado e der ivou -se da compreensão de 

que a  crise do Estado  é uma  cr ise de natureza f iscal  e 
está  relacionada ao esgotamento da  “estratégia  

estatizante” de intervenção do Estado e da forma  

“burocrática” de administrá -lo.  Compôs um esforço,  qu e 

apontava,  de um lado,  para a  privatização daquela s  
atividades concebidas como passíveis  de ser em 

“controladas pelo mercado”,  e de out ro,  para a  

descentralização  na execução de serviços  socia is de 
educação,  saúde,  cu ltura,  pesquisa cient íf ica.  Neste caso,  

através de um setor  “público não -estatal” (ou Terceir o 

Setor).  As inst itu ições não estatais passaram a ser  

solicitadas a  partic iparem da execução de serviços  
socia is,  em um contexto de cr escente retração do Estad o 

no que concerne ao f inanciamento e a  [ sic] gestão dos  

serviços públicos.  

Entretanto,  alguns aspectos merecem ser analisados quando  

observamos a objet ividade da part icipação da sociedade civil,  no seio da 

reforma gerencial do Estado. No tocante à part icip ação das inst ituições 

executoras em relação ao Planfor,  vejamos as possíveis análises a part ir  

da tabela 3- acerca da part icipação das ent idades e/ou “os novos 

sujeitos” da qualificação.  

                                                
66 Estas categor ias funcionaram como ideia -força  e adquir iam expressividade não 
apenas na  Pol í t ica  de Qual i ficaçã o Profissi onal , mas foram incorporadas no âmbit o 

da  Pol í t ica  de Gestão da  Educaçã o Bási ca  com o um t odo.  Para  um maior  

aprofundamento ver  os text os de:  MARTINS,  A.  M.  A descentral ização como ei xo 

da reforma do ensino ;  DOURADO, L.A.  Polít ica e  Gestão da Educação Básica no 

Brasil :  l imites e  per spect ivas.  Dispon ível  em:  

www. sci el o.br /pdf/es/v28n100/a1428100.pdf .  Acesso  em: 02/02/2010.  
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TABELA 3 

PLANFOR-2000: REDE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PERFIL 

DAS ENTIDADES EXECUTORAS, QUANTITATIVO DE TREINANDOS E 

DE INVESTIMENTOS - EM % 

TIPOS DE ENTIDADES  ENTIDADES  TREIN.  
INVEST.

% 

Sistema S e outras organizações  
empresar ia is  

51  25  26  

Centrais,  S indicatos e outras 

organizações de trabalhadores  
8  26  25  

ONGs  22  22  21  

Univers idades,  faculdades,  

fundações e inst itutos  
7  14  13  

Escolas t écnicas/ens ino prof iss ional 

l ivr e 
6  9  8  

Outras 6  4  7  

TOTAL 

100  100  100  

2.146 

Entidades  

3.141 mil  

treinandos  

R$ 394 

milhões  

FONTE:  SIGAE (MTE, 2001c,  p. 20).   

 

A art iculação da Rede de “novos sujeitos” de qualificação  

profissional fo i algo novo na histór ia da educação pro fissional brasile ira,  

sendo ressa ltada por alguns autores: Mart ins (2002); Silva (2003) e Veras 

Oliveira (2006) como uma das dimensões que integraram a nova 

inst itucionalidade da educação profissional do Brasil.   

 Uma descoberta que consideramos importante na sistemat ização  

dos nossos estudos é que a temát ica da qualificação profiss ional se faz 

presente desde o século XIX. Um dos pr imeiros autores da t radição  

cr ít ica antes de Marx fo i Hodgskin –  este é considerado um dos 

precursores de Marx. Hodgskin compreendeu, já no século  XIX, o valo r  

da qualificação como agregadora de r iquezas,  po is,  segundo ele: “os 

elementos mater iais do capit al circulante (roupas,  alimentos  e matér ia-
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pr ima)  não estar iam preparados até que o t rabalhador deles 

necess itasse”.  Não const ituir iam um estoque no sent ido rest rito  do 

termo. Para Hodgskin, a única co isa que poder ia ser estocada ou 

preparada previamente era a “qualif icação do trabalhador”  

(HODGSKIN, 1986, p.  269).  

Apesar de encontrarmos na história da educação profissiona l 

exper iências focalizadas e pouco expressivas,  em relação à part icipação 

de inst ituições sociais,  a part icipação destes “novos sujeitos” de 

qualificação fo i inaugurada com o PLANFOR, visto que o empresar iado e 

o Estado eram, até então, os únicos detentores do monopó lio da 

qualificação da classe que vive do t rabalho. No entanto,  a part icipação 

destes novos sujeitos fo i ainda inc ipiente e pouco representat iva,  isto  

quando observamos o per íodo de execução do PLANFOR.  

Ao analisarmos a tabela 3 e adicionarmos o quant itat ivo das 

ent idades t radicionais responsáveis pela qualificação dos t rabalhadores,  

ou seja,  o  Sistema S e outras organizações empresar ia is,  Universidades,  

faculdades,  fundações,  inst itutos e as Escolas técnicas/ensino pro fissional 

livre,  temos como resultado 64% da qualificação sendo orientada e 

executada pelo empresar iado e o Estado est rito  senso. Isto ,  sem 

contarmos com as inst ituições representat ivas dos t raba lhadores,  

compostas em sua maior ia por sindicatos que t radicionalmente 

estabelecem fortes laços com o empresar iado, tais como a Força Sindical 

e a CGT (Central Geral dos Traba lhadores)
67

.   

Como se pode observar,  na inst itucionalidade da qualificação, há o  

reconhecimento da importância da qualificação da força de t rabalho para 

fins de modernização desencadeada com o PLANFOR. O MTE na 

tentat iva de,  no âmbito da reforma do Estado, “descentralizar” ações de 

                                                
67 Sobre os projet os pol í t icos e ideol ógicos e as caracter ís t icas de classe assumidas 

pelas pr incipais cen tra is sindicais no âmbito da  pol í t ica  de  qual i fica ção profissi onal , 

ver  o l ivro de DELUIZ,  N. ;  SANTANA, M.  A e SOUZA, D.  B.  de.  Trabalho e  

Educação:  Cen tra is sindicais e Reestruturação produt iva  no Brasi l ,  1999 .  Neste  

l ivro,  os autores apresen tam as concepções,  en tendimentos e  projet os inst i tucionais 

da  CUT,  FS,  CGT acerca  das t r ansformações do mundo do t r abalho,  do papel  da s  

cen trais face às t r ansformações do mundo do t r abalho e das pol í t icas de educaçã o e  

de qual i ficaçã o profi ssi onal .  
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qualificação e inst itucionalizar a  “parcer ia” conso lido u a part icipação da 

sociedade civil,  condição que mais favoreceu o capit al do que o t rabalho,  

visto que, na realidade, a qualificação dos t rabalhadores ainda cont inuou 

sob a tutela do empresár io,  pelo  menos no per íodo de vigência do  

Planfor,  beneficiando o s sempre beneficiados histor icamente com o 

financiamento da qualificação pro fissional.  Entretanto,  o  fato de a 

qualificação dos t rabalhadores estar sob a tutela do Estado e dos 

capitalistas já  fo i amplamente problematizado por Hodgskin (1986, p.  

294),  desde o século XIX. Este autor percebeu o per igo da qualificação  

ser ut ilizada como ideo logia e reprodução social das relações e formas 

sociais capitalistas.  Ele advert ia:  

ser ia  melhor  para os trabalhadores f icarem privados de 

educação do que r ecebê- la  de seus patrões e do Estado,  
porque a  educação nesse sent ido,  não é melhor  do que o 

adestramento dos anima is que são subjugados pela  canga  

[. . . ].   

A preocupação apontada por Hodgskin se faz presente na 

contemporaneidade, tendo em vista que a formação dos t rabalh adores fo i 

até pouco tempo desenvo lvida pe lo Sistema “S” no Brasil e pelas esco las 

profissionais,  que, de acordo com Cunha (2000) e Romanelli (1999),  

contr ibuem para manter e  fortalecer um t ipo de formação adequada à 

reprodução do capital,  alicerçada nas d emandas do mercado. Dimensão  

que parece não mudar com a emergência dos novos su jeitos da 

qualificação.  

Como se pode observar,  a conso lidação da rede de novos atores de 

qualificação só fo i exequível pelo financiamento do FAT. Com o  

financiamento deste Fundo Público fo i possíve l o  governo programar um 

conjunto de ações vo ltadas para o seguro -desemprego, a intermediação 

da mão-de-obra,  pagamento de abonos sa lar iais,  invest imentos 

produt ivos,  crédito popular,  informação sobre mercado de t rabalho e 

ações de qualificação profissional (BRASIL, 2001).  Fo i também com o  

estabelecimento deste fundo que se permit iu a conso lidação de um amplo  

mercado de serviços de qua lificação profissional,  no qual as inst ituições 

da sociedade civil e inst ituições pr ivadas puderam comp et ir e ampliar  
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seu leque de atuação, funcionando como empresas terceir izadas no  

mercado da qualificação, aspecto que revela uma dimensão da 

pr ivat ização do Estado e dos recursos públicos,  iniciada com o  

PLANFOR.  

A gestão dos recursos originár ios deste Fundo fo i e cont inua sendo  

disputada at ravés do CODEFAT
68

.  A gestão deste Fundo é um dos 

pr incipais problemas e desafios da po lít ica de qualificação. Ela impr ime 

uma nova regulação social das po lít icas de qualificação profiss ional no  

Brasil.  

Entretanto, chama-nos atenção como o capital em seu movimento 

sociometabó lico e destrut ivo (MÉSZÁROS, 2002; ALVES, 2001)  

consegue se apropr iar de inst ituições,  inst rumentos e est ratégias 

polít icas da classe t rabalhadora,  enfraquecendo -a,  capturando a sua 

subjet ividade e subjugando-a aos seus interesses.  Alves (2001a, p.  252)  

enfat iza que a subordinação real não se reduz apenas à dimensão 

subjetiva ,  com o aumento da captura da subjet ividade operár ia pelo  

capital,  mas,  também, em sua dimensão objetiva
69

,  com a “implosão” do 

mundo do t rabalho, pr incipalmente nos pólos “modernos”.   

Essa captura que faz menção Alves,  também, diz respeito  à 

part icipação do movimento sindical,  sobretudo os de caracter íst ica 

cut ista,  na proposição e adesão de propostas e polít icas públicas de 

                                                
68 O CODEFAT –  In stância  tr ipar t ite e par i tár ia, inicia lmen te com nove m embros,  

sendo t r ês de cen trais sindicais de t r abalhadores (CUT,  Força  Sindical  e CGT - 

Confederação),  t r ês de confederações patronais (Confederação Na ci onal  d a Indústr ia , 

Confederação Na ci onal  do Comércio e CNF -  Confederação Naci onal  das Inst i tuições  

Financeiras)  e t r ês r epresen tan tes do governo federal  (As confederações  do 

Transpor te (CNT);  de Saúde,  Hospi ta is,  Estabelecimen tos e Serviços (CNS);  a  

Federação Naci onal  das Empresas de Seguros Pr ivados e de Capi ta lização 

(FENASEG);  e a  Câmara Brasi lei ra  da  Indústr ia  da  Construção Civi l  (CBIC).  Com a  

incorporação de novas r epresen tações patronais e operárias,  o número de membros  

aumentou sign ificat ivamente.  Este Conselho Del i berat ivo é r esponsável  pela  

gerência  dos programas e r ecur sos do FAT (CODEFAT/MTE, 2009).  

69 A captura  da  subjet i vada operár ia  no toyot ism o também se dá  pela  aparência  do 
novo ambi en te de t r abalho.  Segundo Alves  (2000,  p.  28),  “O novo ambi en te é capaz 

de desenvolver  a  individual idade dos t r abalhadores e,  com ela ,  o sen t imen to de  

l iberdade,  independência  e autocon trole,  ao m esmo tempo em que instaura,  em toda  

sua plen i tude,  a  concor rência  e a emulação en tre os própr ios t r abalhadores,  apesar  da 

r etór ica  do tr abalho em equipe”.   
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emprego,  dentre elas a de qualificação como aconteceu com o PLANFOR 

e atualmente com o PNQ.  

Para Alves (2000),  a intervenção do movimento sindica l como 

propositor e executor de po lít icas de qualificação não passa de uma 

est ratégia de concertação social,  ou, parafraseando Gramsci (2000),  

como um consent imento at ivo, ou seja,  a captura do movimento socia l 

pelo capit al.  Alves assim alerta:  

[. . . ] a prática socia l de uma „ influência ma is  propos it iva ‟  

contém sér ios r iscos de capturação à  lógica do capital .  

Num per íodo de intensas transformações produtivas no 
país,  a  nova estratégia  s indical  t ende a  r eduzir -se a  uma  

postura de neocorporativismo setor ia l (ALVES, 2000,  p.  

346).  

Esta adesão, não só no tocante à intervenção nas po lít icas 

públicas,  mas ao t ripart ismo e aos pro cessos de negociação no inter io r  

das empresas,  e porque não dizer do CODEFAT, é um dos reflexos da 

metamorfose que tem vivenciado o movimento sindical nas últ imas 

décadas: de uma perspect iva e caracter íst ica corporat iva e de confronto 

no conflito  entre cap it al e t rabalho,  tem se deslocado para uma 

perspect iva de cidadania,  ader indo aos pressupostos do sindicato 

cidadão
70

 (NASCIMENTO, 1999),  pautando, deste modo, suas ações na 

negociação e intervenção social conjunta com os movimentos sociais sob 

o controle do Estado e do capital.   

                                                
70 A concepção de Sindicato Cidadão ou Sindicato Na cional  surgiu na  segunda 

metade da  década de [19]90 pelas tendências de cunho mais democrát icas da  CUT.  

Os pr incípios defendidos consistem na defesa  do papel  socia l  que deve a ssumir  o 

movimento sindical  na  soci edade.  “O sindical ismo numa per spect i va  mais socia l  e  

mais sol idár ia  busca in tegrar  a  cidadania”,  na  per spect iva  dos seus defensores,  tan to 

das fá br icas,  com o das cidades.  Um sindicato orgânico,  mas também cidadão,  que 

r epresen te os t r abalhadores e que seja  movimen to socia l ,  que dê con ta dos desa fi os  

do capi ta l ismo com o m odo de produção e processo ci vi l iza tór io.  In tegrando t r abalho 

e mei o ambi en te,  t r abalho e educa ção,  t r abalho e femin ismo,  t rabalho e cul tura,  

t rabalho e juven tude,  t rabalho e bem estar  e tr abalho e terceir a  idade.  Este novo 

sindical ismo requer  uma in tegração en tre consciência  operár ia  e a  consciência  da  
cidadania .  A cidadan ia  fora  do mundo do t r abalho convoca o m ovimen to sindical  a  

ampliar -se a  novas forças  e m ovimen tos socia is que se si tuam fora  do mundo da  

produção.  Assim com o a  dem ocracia  deve en trar  nos l ocais de t r abalho,  o 

sindical ismo de característ ica  mais cidadã, deve a barcar  a  cidadan ia,  o espaç o 

públ ico dem ocrát ico e popular  (NASCIMENTO, 1999,  p. 83).  
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Este fato assinala o projeto ident itár io  e de consent imento socia l 

cr iado no Brasil,  a part ir  das prerrogat ivas enunciadas pelos organismos 

int ernacionais e  o  empresar iado nacional,  como forças políticas  que 

contr ibuíram com a or ientação e est ruturação da po lít ica de qualificação  

brasileira,  como já aludimos na terceira parte deste estudo. Este 

consent imento, assim como a conso lidação do projeto ident itár io  só  

foram possíveis a part ir  do fundo público de qualificação profiss ional,  

impuls ionado pela necessidade de modernização do país.   

Outro aspecto peculiar promovido no inter ior do PLANFOR 

adquir iu força e expressividade com o PNQ, que, ao contrário de 

fortalecer a perspect iva do t rabalho, fortalece a do capital,  fo i a forma de 

conso lidação dos Conselhos.   

Paradoxalmente,  a “forma socia l Conselho” esteve, histor icamente,  

vinculada à luta dos trabalhadores.  Gramsci (1985) em seus construtos e 

exper iências consegu iu sistemat izar uma concepção originár ia de 

conselho –  os Conselhos de Fábrica .  Esta inst ituição na concepção  

gramsciana estar ia fora da lógica de gerenciamento das elites 

burocrát icas dos sindicatos corporat ivos,  o  qual,  na sua concepção,  

servia para regular as relações sociais capita listas e da lógica do Estado. 

Ser ia uma instância de part icipação popular e espaço social de 

construção da democracia de novo t ipo. Este autor vislumbrava os 

conselhos como lócus  de excelência do campo de forças democrát ico -

popular,  mediação que poderia contr ibuir  para a formação do Estado em 

sua forma socialista.  Instância possível para a classe t rabalhadora 

aprender  a dir ig ir  inst ituições sociais,  num pr imeiro momento, e  

expandir a sua hegemonia aos aparelhos inst itucionais que conformam o  

Estado moderno. Estas inst ituições ser iam espaços sociohist ór icos de 

cr iação e difusão da cultura socialis ta,  de preparação ideo lógica 

(GRAMSCI, 1985).  Os Conselhos levar iam os t rabalhadores a 

const ituírem uma personalidade de produtor e dir igente (COUTINHO,  

2003, p.  27).   

Para Gramsci (1985, p.  127),  “O Estado so cialista já  exist e 

potencia lmente nos inst itutos de vida social caracter íst icos da classe 
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t rabalhadora explorada”. Os Conse lhos de Fábr ica,  como uma destas 

expressões,  ser ia na acepção de Gramsci,  “o modelo  do Estado 

proletár io”.  Deste modo, o  autor ident ificava que todos os “problemas 

inerentes à organização do Estado proletár io são inerentes à organização  

do Conselho”. Assim, o Conselho ser ia a célula pr imár ia da organização 

do Estado socialista,  que na compreensão de Gramsci resultar ia da 

art iculação de vár ios Conselhos de Fábr ica num Conselho Execut ivo  

Central,  ao qual dever ia somar os conselhos de camponeses 

(COUTINHO, 2003, p.  33).  

 Esta acepção de Conselho como mecanismo  de part icipação e de 

formação de uma personalidade dir igente fo i refuncionalizada  pelo  

modelo de acumulação flexível.  O exemplo é a forma perversa de 

const ituição t r ipart ite do CODEFAT
71

,  que conduz a part icipação e a 

formação de dir igentes que se subordinam a uma inst itucionalidade e 

est ratégia que atende aos interesses de reprodução d o capital.  O 

CODEFAT é composto major itar iamente por organismos de mando do  

capital
72

:  o  Estado (MTE) e o empresar iado (Sistema S).  Ainda que 

consideremos a part icipação dos t rabalhadores,  temos inst ituições que 

histor icamente foram const ituídas para fo rtalecer o  empresar iado –  a FS 

e CGT, e a inexpressiva part icipação de uma inst ituição histór ica a favor  

dos t rabalhadores,  a CUT
73

,  que ho je se encontra alçada pelos interesses 

do capital.   

                                                
71 Anal isamos as pr incipais Atas do CODEFAT onde foram consol idados os Planos 

Nacionais de  Qual i fica ção (PLANFOR e PNQ).  Nessas Atas,  ver i ficamos mais  

concessões por  parte dos Movimen tos Sindicais do que r ealmen te grandes em bates  

pol í t icos e ideol ógic os,  sobretudo em relaçã o às  a tas r eferen tes à  a tuação do 

Conselho no Governo Lula .   

72 Expressão ut i l izada por Mészáros (2002) e Antunes (2002) para  di ferenciar  a 

classe  que vive do t r abalho da  classe r epresen tat iva  e de mando do capi ta l .  Esta,  na  

acepção d e Antunes,  é formada pelos órgãos burocrát icos e di r igen tes do Estado,  

com seus tecnocratas,  e o grande empresar iado e seus geren tes.   

73 Para  um estudo aprofundado acerca  do que vem sendo denominado de 
„consent imento at ivo dos trabalhadores ao proje to neol iberal  para a formação e 

qual i f icação prof issional‟ ,  sobretudo em relação à  adesã o da  CUT  ao refer ido 

projet o,  ver  o l ivro de SOUZA, J.  dos S.  O sindical ismo brasi le iro e  a qual i f icação 

do trabalhador .  Londr ina:  Práxis Editora , 2009.  
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Isto  se levarmos em considerando a t rajetória histór ica da CUT em 

defesa dos t rabalhadores,  alguns estudos já demonstram ambiguidades e 

contradições nas posições desta Central,  mesmo considerando a disputa 

int erna que há no CODEFAT acerca da dist r ibuição dos recursos.  Algo  

pouco significat ivo quando analisamos as grandes lut as histór icas,  

polít icas e ideo lógicas t ravadas por esta organização.   

O Conselho, entenda-se CODEFAT, como dimensão da nova 

inst itucionalidade da po lít ica de qualificação e instância de negociação,  

decisão e gerenciamento do Fundo Público, tem sido a expr essão dos 

conflitos de classes,  que favorece o campo de forças po lít icas 

compromet ido, aparentemente,  com os interesses do t rabalho, desde que 

não entre em contradição com os int eresses do processo de reprodução 

do capital.  Na forma inst ituída,  portanto,  t em servido mais ao capital do 

que ao t rabalho, ao regulamentar as formas de qualificação profissiona l 

alinhada à negociação e ao consenso, como postula SILVA Jr .  (1999),  ao 

analisar as novas formas de regulação social.  Este pesquisador afirma:  

a forma atua l do capita lismo no Brasil produziu uma  

regulação socia l que promove a “nova  

inst ituciona lidade”,  assentadas na busca de consensos  
entr e antagônicos,  por  meio de polít icas de negociação e 

de uma brutal  ofensiva ideológica contra tudo o que seja  

aparentado com soberania popular ,  ta is como os  

conselhos ,  é submet ida à  polít ica econômica,  condiçã o 
aceita  desde o início dos anos  noventa.  Esse quadro 

estruturou-se,  inst ituciona lmente,  no mandato de FHC –  

por  meio de vár ias emendas constitucionais  e r egulações  
inéditas,  que buscam lega lizar  uma sér ie de facilidades  

facultadas ao capital –  e t ende a  rea lizar -se e a  adensar -

se decisivamente no atual mandato pres idencia l (SILVA 
Jr .  1999, p.  9,  gr ifos nossos).  

Mas, como se deu a operacionalização da nova inst itucionali dade 

com o PLANFOR? 
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4.1.1.2.  Operando a institucionalidade da política de 

quali ficação com o PLANFOR  
 

 

No que tange à operaciona lização do PLANFOR, esta se deu 

at ravés de do is mecanismos que o est ruturaram: os Planos Estaduais de 

Qualificação –  PEQs
74

 e as Parcer ias Nacionais e Regionais –  PARCs.  

Entre 1995 e 2001, envo lveu 15,3 milhões de t rabalhadores nos Planos 

de Qua lificação Profissional financiados com recursos do FAT,  

ampliando o atendimento de 153 mil educandos, em 1995, para algo  

próximo de 4 milhões,  em 2001. Durante esse per íodo, houve 

cresc imento significat ivo do volume de recursos disponibilizados pelo  

FAT. Este passou de R$ 28 milhões,  em 1995, para R$ 493 milhões,  em 

2001. Ao mesmo tempo, a carga horár ia média dos cursos o ferecidos 

passou de 150 horas para 64 horas médias.  Esta redução evidencia um 

claro indício de perda qua lidade dos processos de formação profissiona l 

(BRASIL, 2003, p.  18).   

Em 2002, os recursos orçamentár ios para a Qualificação  

Profissional decresceram para 302 milhões,  qu e, entretanto,  foram 

reduzidos com o cont ingenciamento para apenas R$ 153 milhões 

(representando algo em torno de 30% dos valores do ano anter ior).  Para 

2003, o  Orçamento da União, definido ainda no Governo anter ior,  alocou 

apenas R$ 186 milhões (BRASIL, 2003a, p.18).  Ver ificou-se uma 

diminu ição significat iva de recursos a cada ano de execução do Plano,  

aspecto que enfraqueceu,  em parte,  sua abrangência e capacidade de 

mobilização social da rede dos “novos sujeitos” da qualificação  

profissional.   

Ao final dos do is quadr iênios de vigência do PLANFOR, 1995 -

1998 e 1999-2002, tornou-se evidente a necessidade de mudanças 

profundas,  após intenso desgaste inst itucional.  Um conjunto de 

                                                
74 Os PEQs eram elaborados e ger idos pelas Secretar ias de Trabalho (STbs),  sob 

homologa ção dos Comissões Estaduais de  Trabalho (CETs),  por  vez  ar t iculados a  

Conselhos Municipais de Trabalho (CMTs).  Os PEQs eram instrumentos de  

mobi l ização e  ar t iculação da  ofer ta  e da  demanda de Educaçã o Profissi onal  em cada  

Estado federat ivo (BRASIL,  MTE,  2001, p. 12).   
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denúncias,  veiculado amplamente pe la mídia,  levou o Tribunal de Contas 

da União –  TCU e a Secretar ia Federal de Controle da Corregedor ia -

Geral da União –  SFC/CGU a proporem mecanismos visando garant ir  

maior controle público e operacional (TCU, 2001).  

Uma deflagrada diminuição de qualidade dos cursos,  em sua 

totalidade, e uma baixa efet ividade social das ações do PLANFOR 

reforçaram tal desgaste e levaram o MTE, já sob o novo governo, a 

inst ituir o  Plano Nac ional de Qualificação –  PNQ, ext inguindo o 

PLANFOR, bem como reconduzindo as diret r izes da Po lít ica Pública de 

Qualificação. Uma anál ise mais cuidadosa e cr iter iosa das avaliações 

externas e de diversos documentos oficiais e não -ofic iais evidenciam 

importantes lacunas,  incoerências,  limit ações.  

Em decorrência das vár ias análises acadêmicas e denúncias acerca 

da operacionalização deste P lano, destacam-se:  

  pouca integração entr e a  Polít ica Pública  de Qua lif icação 

Profiss iona l e as demais Polít icas Públicas de Trabalho e  
Renda (seguro-desemprego,  cr édito popular ,  intermediação de 

mão-de-obra,  produção de informações sobre o mercado de 

trabalho,  etc.);  

  desar ticu lação desta  em r elação às Polít icas Públicas de 

Educação;  

  fragil idades  das Comissões  Estadua is e  Municipais de 
Trabalho –  CET e CMT, como espaços capazes de garant ir  

uma par tic ipação efet iva da sociedade civil na elaboração,  

fiscalização e condução das Polít icas Públicas de 

Qualif icação;  

  baixo grau de inst itucionalidade da r ede nacional de 

qua lif icação prof iss iona l,  que r eserva ao Estado,  por  meio do 

MTE, o papel de apenas def inir  or ientações gerais e de 
financiamento do P lano Nacional  de Qualif icação,  executado 

integralmente por  meio de convênios com ter ceiros;  

  ênfase do PLANFOR nos cursos de cur ta  duração,  voltados ao 
tra tamento fundamentalmente das “habilidades específ icas”,  

comprometendo,  com isso,  uma ação educativa de caráter  

ma is integral;  

  fragil idades e def iciências no s istema de planejamento,  
monitoramento e avaliação do PLANFOR (BRASIL,  MTE,  

2003,  p.  19).   
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O PLANFOR fo i ext into em 2003, e,  como resposta aos problemas 

e limit ações apresentadas,  const ituiu -se o novo plano: o  PNQ Plano  

Nacional de Qualificação. Este Plano foi apresentado como capaz de 

estabelecer uma nova inst itucionalidade, no âmbito da qualificação dos 

t rabalhadores.  A promessa do PNQ era estabelecer uma nova política 

pública de caráter social  para educação prof issional ,  fundada sob o  

“novo/velho” discurso integrador,  embora,  para Saviani (1997, p.  121),  a  

polít ica socia l seja uma expressão t ípica da sociedade capit alista,  que a 

produz como um ant ídoto para compensar o  caráter ant issocial da 

economia própr ia dessa sociedade. Entretanto,  a determinação econômica 

projeta sobre a “po lít ica social” o seu caráter ant issocial,  limit ando -a e  

circunscrevendo o seu papel às ações tópicas que concorram para a 

preservação da ordem existente.  É com este viés que o PNQ se apre senta.  

Mas, o  que é o PNQ? Quais as concepções que o sustenta? Quais as 

est ratégias que propõe e as formas inst it ucionais de operacionalizá - las? 

Quais as substanciais similitudes e diferenças e/ou rupturas e 

cont inuidades? Enfim, qual a mater ialidade histó rica da 

inst itucionalidade da nova po lít ica pública de qualificação, inst ituída 

com o PNQ? 

 

4.2.  PNQ –  expressão da “nova/velha” institucionalidade da Política 

de Qualificação Profissional  

 

4.2.1. Dimensões do “novo” Plano Nacional de Qualificação  
 

 A atual po lít ica nac ional de qualificação profissional,  expressa 

com o PNQ, despontou-se como uma po lít ica pública de qualificação de 

caráter social e pro fissional.  É um programa do Ministér io  do Trabalho e 

Emprego, do governo Lula
75

.   

                                                
75 O governo Lula  teve in ício no ano 2003.  Teve apoi o das camadas populares e  da  
esquerda brasi leir a .  Tem se const i tuído como um governo de con t inuidade,  

comprometido com os in t eresses da  burguesia  brasi lei r a  e in ternacional.  Sobre o 

caráter  conservador  do governo Lula ,  Pierre Anderson  (2002) em uma conferência  

profer ida  no Ri o de Janeiro,  an tes das eleições presidencia is,  anunciava a  

necessidade de nos t ornarmos vigi lan tes fr en t e às propostas pol í t icas de par tidos de  

esquerda no con texto neol i beral .  Outro autor  que tem tecido considerações a  r espei t o 
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O PNQ se est rutura em Plano s Terr itor iais de Qualificação e Projetos 

Especia is de Qualificação (PlanTeQs, PlanSeQs e ProESQs
76

, 

respect ivamente).  Conforme pode ser  visualizado a part ir  da figura 1 -  

Organograma do P lano Naciona l de Qualif icação –  PNQ.  

 

FIGURA 1: Organograma do Plano Nacional de Qualificação - PNQ  

 

 

 

 

FONTE : f igura  ext ra ída  do si t e do Mini s tér io do Trabalho - MTE/2010.  

 

O PNQ é executado, est rategicamente,  por meio dos Planos de 

Qualificação Profiss ional.  As ações de qualificação social e pro fiss iona l 

são implementadas,  de acordo com o MTE (BRASIL, 2009),  de forma 

descentralizada, at ravés dos Planos Territoriais de Qualificação -  

PlanTeQs (em parcer ia com estados,  munic ípios e ent idades sem fins 

lucrat ivos),  de Projetos Especiais de Qualificação  –  ProESQs (em 

parcer ia com ent idades do movimento social e orga nizações não-

governamentais) e de Planos Setoriais de Qualificação  –  P lanSeQs (em 

parcer ia com sindicatos,  empresas,  movimentos sociais,  organizações do  

terceiro setor,  governos municipais e  estaduais).  O objet ivo dos Planos 

                                                                                                                                          
é Antunes (Ver  o l ivro:  A deserti f icação do governo ne ol iberal  no Brasi l :  Collor ,  

FHC e Lula .  São Paulo:  Aut ores Associados,  2003).  Neste l ivro,  o autor  procura  

demonstrar  as consequências e r epercussões m ais nefastas do neol i beral ismo em  

nosso país.  Mostra -nos de que m odo a  pragmática  er igida  após o Consenso d e  

Wash ington  se en raizou na r eal idade brasi leira ,  desde Col lor  a té os dias a tuais.  

Formula  uma questão provocat iva:  quais são os t r aços de con t inuidade em tr ês  

governos,  aparen temente tão diferen tes,  com o os de Col l or ,  FHC e,  mesmo,  o de  

Lula? Nã o nos compet e no espaço deste estudo fazer  uma anál ise das est r a tégias 

pol í t icas dos governos.  En tretan to,  merece desta que aspect os que ar t iculam as ações  

governamentais de governos dist in tos com um projet o hegem ônico capi ta l ista .  

76 O ProEsQs objet i va  ações de estudos,  pesquisas e desenvol vimen to de mater ia is 
técn ico-didát icos,  m etodol ogia s e t ecnol ogias de qual i fi caçã o profissional .  É vál ido 

observar  a  apropr iação do Estado pela  capacidade cr ia t iva  e inovadora  dos  

t rabalhadores,  via  elaboração de novas metodol ogias de qual i ficaçã o,  a  fim de 

a tender  à  lógica  r eprodut ivista  e de expl oração c api ta lista ,  con tr ibuindo para  ampliar  

a  extração de mais-val ia ,  tan to em sua forma absoluta  e r ela t iva ,  in tensiva  e 

extensiva  (MARX, 1996;  ANTUNES,  2000).  

http://www.mte.gov.br/pnq/conheca.asp
http://www.mte.gov.br/pnq/conheca.asp
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Terr itoriais é atender às demandas de qualificação ident ificadas co m 

base na terr itorialidade, ou seja,  na necessidade do mercado de t rabalho  

local.  Os Projetos Especiais,  por sua vez, dest inam-se ao 

desenvo lvimento de metodologias e tecnologias de qualificação social e  

profissional e os P lanos Setoriais buscam o atendimento de demandas 

emergenciais,  est ruturantes ou setorializadas de qualificação. Juntos,  os 

Planos Terr itor iais,  os Pro jetos Especiais e  os Planos Setoriais  

const ituem o Plano Nacional de Qualificação –  PNQ (BRASIL/MTE, 

2009).  

As ações desenvo lvidas são de caráter nacional ou regiona l,  

at ravés de parcer ias com inst ituições governamentais,  não -

governamentais ou intergovernamentais,  no âmbito do Programa do 

Seguro-Desemprego.  

A operacionalização do PNQ se dá de forma naciona lmente 

art iculada, sob diret r izes e procedimentos inst itucionais comuns. A 

coordenação geral é feit a pelo Ministér io  do Trabalho, em parcer ias co m 

as secretar ias estaduais.  Estas secret ar ias são responsáveis pela  

elaboração dos PlanteQs, seleção e contrata ção das ent idades executoras.   

As ent idades executoras,  at ravés do processo selet ivo de pro jetos 

inst itucionais,  efet ivam os cursos de qualificação pro fissional e social.  

Estes cursos no atual formato visam atender às demandas pro fissionais 

dos municípios e regiões.  Os Planos são definidos a part ir  das comissões 

munic ipais de emprego. É exigênc ia do Ministér io  que os Planos reflit am 

as possibilidades e potencia lidades dos territórios,  e que, além dos 

recursos previstos pelo FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhad or),  as 

secretar ias estaduais e munic ipais complementem os recursos com outras 

fontes para atender às demandas de qua lificação.  

Aprovado pela Reso lução Nº.  333/2003 e reformulado a part ir  da 

Reso lução Nº.  575/ de 2008
77

,  o  PNQ na condição de po lít ica pública de 

                                                
77 Resoluçã o Nº.  575,  de 28 de a br i l  de 2008,  do Conselho Del iberat ivo do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador  - CODEFAT,  que estabel eceu diret r izes e cr i tér ios para  

t ransferências de r ecur sos do Fundo de Amparo ao Trabalhador -  FAT (que financia  

as ações do PNQ) a os estados,  municípios e en tidades sem fins lucrat ivos,  para a  

execução do Plano Nacional  de Qual i f icação -  PNQ.   
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qualificação social e  pro fissional é fundamentada em seis dimensões:  

política, ética, conceitual,  institucional,  pedagógica e operaciona l 

(MTE, 2009).  Este programa tem como diret r izes: o  desenvolvimento 

político-conceitual,  a articulação institucional,  a efetividade social e  

política e a qualidade pedagógica ,  como analisaremos mais adiante.  

Os PlanteQs, como estabelecido pelo MTE (2004, p.  4), envo lvem 

uma natureza pedagógica e política ,  por t raduzirem-se em um 

compromisso com a qualificação como “direito  do cidadão e da cidadã” 

(BRASIL, 2005).  A qualidade pedagógica é um dos aspectos 

considerados como de extrema relevância,  sobretudo como forma de 

superar  a cr ít ica realizada anter iormente aos cursos de qualificação de 

caráter aligeirado desenvo lvidos  pelo  PLANFOR. Sobre este aspecto,  a  

reso lução 333/2003 (Art .  3º,  cap. 10, incisos I a III),  bem como a 

reso lução 575/2008 são incis ivas:  

Nenhum curso poderá ter  menos de 40 horas.  Seminár ios ,  

oficinas,  laboratór ios e outras modalidades não poderã o 
ter  duração infer ior  a  16 horas,  mas a  soma deles nã o 

poderá ser  ma ior  que 25% do tota l de horas.  A carga  

horár ia  média  do P lanteQs não poderá ser  infer ior  a  200 
horas (BRASIL/MTE/,  2003,  p. 07).  

Outro aspecto importante a considerar é a est ratégia de avaliação,  

planejamento e monitoramento do Plano. Esse processo é norteado por 

t rês categorias: ef iciência,  ef icácia e efetividade .   

Esta polít ica tem sete objet ivos est ratégicos,  os quais visam 

contr ibuir com:  

I–  A formação integral ( intelectual,  t écnica,  cu ltural  e cidadã) dos/as  

trabalhadores/as brasileiros/as;   

II –  O aumento da probabil idade de obtenção de emprego e trabalho 
decente e da par tic ipação em processos  de geração de oportunidades de 

trabalho e de r enda,  reduzindo os níveis de desemprego e subemprego;   

III  –  A elevação da escolar idade dos/as trabalhadores/as,  por  meio da  
ar t iculação com as Polít icas Públicas de Educação,  em par ticu lar  com a  

Educação de Jovens e Adultos;   

IV  –  A inclusão socia l,  redução da pobreza,  combate à  discr iminação e 

diminuição da vulnerabil idade das populações;   
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V–  O aumento da probabil idade de permanência no mercado de 

trabalho,  r eduzindo os r iscos de demissão e as taxas de rotatividade ou  

aumento da probabil idade de sobrevivência do empreendiment o 

individual e colet ivo;  

VI –  A elevação da produt ividade,  melhor ia  dos serviços pr estados ,  

aumento da compet it ividade e das poss ib il idades de elevação do salár io 

ou da renda;  

VII  –  A efetiva contr ibuição para ar t iculação e consolidação do 

Sistema  Nacional de Formação Prof iss ional,  ar t icu lado ao Sistema  

Público de Emprego e ao Sistema Nacional de Educação (BRASIL,  
2005,  p.  33).  

 

Com estes objet ivos,  novos conceitos começam a fazer parte da 

inst itucionalização da educação profiss ional brasile ira.  Conce itos como 

educação social,  terr itorialidade e desenvo lvimento local sustentável; 

polít icas integradas; elevação da esco lar idade, art iculação entre t rabalho  

e educação, formação cidadã e part icipação dos atores sociais,  

qualificação como promotora da inclusão social,  estas serão a tônica do 

discurso do PNQ.  

A ideia de promoção de mudanças profundas e radicais na 

sociedade brasile ira e o  tom de desafio,  suger ido nos documentos 

oficia is,  marcarão as ações da atual po lít ica de qualificação profissional,  

bem como a art iculação desta com as novas bases e diret r izes de 

desenvo lvimento do País.  Como podemos analisar:  

A Polít ica Pública de Qualif icação está  desaf iada a  

assumir  nova  perspect iva fr ente às dir etr izes do novo 
Plano  [. . . ] que apontam para um modelo de 

desenvolvimento de longo prazo,  para muito além de 

2007,  dest inado a promover  profundas transformações  
estruturais na sociedade brasileira  (BRASIL,  PNQ, 2003,  

p.  01,  gr ifos nossos).  

A ideia de novo, no sent ido de inovação e origina lidade, é algo que 

aparece de forma recorrente no PNQ, assim co mo apareceu no  

PLANFOR. O novo busca sina lizar  que algo muito significat ivo  

aconteceu ou está por acontecer a partir  de mudanças est ruturais na 

sociedade brasile ira,  como quer sina lizar os documentos oficia is.  O 

conceito de novo em relação aos Planos quer apontar a nova 

inst itucionalidade da po lít ica nacional de formação. Como se vê nos 
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documentos dos governos: “O PLANFOR visa construir e conso lidar a  

nova institucionalidade  da EP no País” (BRASIL/PLANFOR, 1999) ; “A 

Polít ica Pública de Qualificação irá assu mir nova perspectiva  com o  

novo PNQ (BRASIL/PNQ, 2003, gr ifos nossos).  Há que se considerar que 

o PLANFOR, de fato,  construiu as bases para a nova inst itucionalidade 

da qualificação profissional brasileira e o  PNQ tem aperfeiçoado,  

apr imorado, reformado, mas nunca implementado algo genuinamente 

novo, no sent ido do termo.  

Passaremos, a part ir  deste item, a analisar,  comparat ivamente,  a s 

pr incipais similitudes e diferenças e/ou as rupturas e cont inu idades do 

PNQ e do PLANFOR, com foco nas categorias analít ic as que expressam 

a inst itucionalidade da nova po lít ica pública de qualificação. Estas 

categorias se fundamentam no que Bardin (1979) denomina tema. Os 

temas serão discut idos a part ir  dos seguintes eixos:  a) o discurso 

integrador –  inclusão social e desenvolvimento econômico;  b)  

estratégias de operacionalização das políticas compensatórias de 

redução da pobreza –  dimensões e diretrizes do PLANFOR E PNQ; c)  

articulação e integração das políticas como dimensão da nova política 

de qualif icação prof issional; d) dimensões conceituais e/ou avanço 

conceitual: o que há de novo na nova política de qualif icação? e)  

participação da sociedade civil  nas políticas de qualif icação como 

expressão da reforma gerencial neoliberal: terceirização e privatização;  

f )  aplicação de recursos públicos na política de qualif icação 

prof issional: ruptura entre o PLANFOR e o PNQ.  

A pr ior ização desses temas para análise se just ifica por estes 

serem os que melhor expressam a mater ialidade da po lít ica,  ao tempo em 

que sinaliza sua cont inuidade como po lít ica pública de qualificação que 

ult rapassa as fronteiras da ação governamental.   

Desse modo, rat ifica-se a nossa tese: a  mater ialidade das po lít icas 

de qualificação, consubstanciada no PLANFOR e PNQ não podem mais 

ser compreendidas como polít ic a focalizada de governo ; mas,  

t ranscendem a temporalidade governamental,  por fazer parte de uma 
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est ratégia mais ampla de qualificação da força de t rabalho para a 

reprodução do capital.   

 

4.2.2 O discurso integrador –  inclusão social e desenvolvimento 

econômico nos Planos nacionais  
 

 

A emergência de se const ituir um discurso que agregasse amplos 

setores sociais,  em torno de um pro jeto ident itár io  de desenvo lvimento  

econômico do Brasil,  bem como fosse capaz de fazer do Estado um ente 

gerente,  nos marcos do neo libera lismo, capaz de dar conta dos problemas 

sociais or iginados com o processo de produção capitalista,  tais como o  

desemprego, a exclusão social e a pobreza fo i uma das est ratégias que 

just ificou a conso lidação dos novos conceitos no âmbito das po lít ic as de 

qualificação.  

No tocante aos pr incipais conceitos,  dimensões e diretrizes  do  

PNQ, precisamente,  observa-se que este tem como diret r izes:  o  

desenvolvimento polí tico-conceitual ,  a  articulação institucional,  a  

efetividade social e pol ítica e a qualidad e pedagógica.  A concepção de 

polít ica de qualificação promulgada pelo MTE (2003) afirma, como 

estratégia naciona l,  ser a qualificação profissional:  

[. . . ] fator de inclusão social ,  de desenvolvimento  
econômico,  com geração de trabalho e dis tribuição de 

renda,  [que] deve nortear -se por  uma concepção de 

qua lif icação entendida como uma construção socia l,  de 
maneira  a  fazer  um contraponto àquelas que s e 

fundamentam na aquis ição de conhecimentos como 

processos estr itamente individua is e como uma  der ivação 
das exigências dos postos  de trabalho (BRASIL/PNQ,  

2003,  p.  23, gr ifos nossos).  

 Qualificação como fator de inclusão social,  redução da pobreza e 

desenvolvimento econômico  também fo i algo perseguido pelo ant igo  

Plano (PLANFOR), assim como fizeram parte do discurs o e concepção  

das forças po lít icas que o est ruturam como pode ser demonstrado no  

extrato de documento abaixo:  
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A qualif icação prof iss ional[, ] como compromisso do 

Brasil,  estabelece relações com as dir etr izes básicas do 

Governo Federa l,  [as qua is],  postu ladas em 1995 e 

reiteradas em 1999,  estão ar t iculadas em quatros eixos  
[. . . ] para uma estratégia  social de cur to,  médio e longo 

prazos: a) consolidar  a  estabil idade econômica,  um vez 

que,  em contexto de inf lação e indexação,  os pobres sã o 
os que mais perdem; b) consolidar  e aprofundar  a  

democracia ,  promover  dir eitos humanos; c )  promover o  

crescimento econômico sustentado,  a geração de emprego 
e de oportunidades  de renda; eliminar  a fome,  combater  

a pobreza e a exclusão social ,  melhorar a di stribuição de 

renda  (BRASIL/ PLANFOR, 2001,  p.  55 -56,  gr ifos  

nossos).  

Como se observa, o  problema da exc lusão
78

 é abordado nos do is 

Planos.  Ora,  este aspecto revela que ter como pressuposto a inclusão  

social e  minimização da desigualdade é uma falácia quando se t rata de 

uma po lít ica de qualificação profissional,  visto  que a problemát ica da 

desigualdade, bem como da exclusão social é inerente ao  

desenvo lvimento do capitalismo e das suas forças produt ivas,  bem como 

a cr iação de uma superpopulação exclu ída socialmente.  I sto  em vir tude 

da acumulação “capitalista sempre produz, e na proporção de sua energia 

e de sua extensão, uma população t rabalhadora supérflua relat ivamente,  

isto  é,  que ult rapassa as necessidades médias da expansão do capital,  

tornando-se deste modo, excedente” (MA RX, 1999, p.  732).  

A problemát ica da exclusão social é histórica e imanente às bases 

produt ivas e relações sociais capit alistas,  cujo pressuposto é a  

exploração e degradação do t rabalho humano. Marx, em o Capital,  no  

Livro XXIII,  quando analisava a le i ger al da acumulação capitalista,  já  

descort inava a t rama social que envo lve o crescimento das 

superpopulações excluídas,  ou seja,  a cr iação de uma superpopulação  

relat iva.  Em virtude de o capital não necessit ar de toda força de t raba lho,  

em decorrência da int rodução da maquinar ia nova, da ampliação de 

                                                
78 Para  Rober t  Castel  (1998,  p.  26),  “a  exclusão designa um estado,  ou  melhor , 

estados de pr ivaçã o”.  Estar  excluído compreende,  na concepçã o dest e autor ,  estar  

desfi l iado.  Esta  noção para  Castel  per tence ao mesm o campo semânt ico que a  

dissociaçã o,  desqual i fi caçã o ou inval idação soci a l .  Ser  excluído ser ia  não fazer  par te 

do tecido socia l ,  ser ia  estar  à  margem,  desprotegido das  garan tias de condições e  

proteçã o por  parte do Estado e da  sociedade.  
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maquinar ia ant iga,  cr ia-se um exército  industrial de reserva. Nas 

palavras de Marx (1996, p.269):   

o exército industr ial de r eserva press iona  durante os  

per íodos de estagnação e prosper idade média o exércit o 
ativo de trabalhadores e contém suas pr etensões durant e 

todo o per íodo de superprodução e paroxismo.  A 

superpopulação relativa  é,  por tanto,  o pano de fundo 
sobre o qual a  lei da ofer ta  e da procura e mão -de-obra se 

movimenta.  Ela r eduz o raio de ação dessa lei  a  l imites  

absolutamente condizentes  com a avidez de explorar  e a  

paixão de dominar  do capita l.   

A avidez de aumentar os processos de exploração do t rabalho  

humano faz cr iar a superpopulação relat iva.  Esta superpopulação existe 

em todos os mat izes possíve is.  Todo t rabalhador faz parte dela no tempo  

em que está desocupado parcial ou inteiramente,  como ressalt a Marx 

(1996, p.271): “abstraindo as grandes formas, per iodicamente repet idas,  

que a mudança das fases do ciclo industr ial lhe impr ime, de modo que 

ora aparece agudamente nas cr ises,  ora cronicamente nas épocas de 

negócios fracos”.  Esta superpopulação relat iva é apresentada por Mar x 

em uma categorização que envo lve t rês formas: líquida 

( fluente/flutuante),  latente e estagnada.  

 A forma líquida ( fluente/flutuante)  se caracter iza pelos 

t rabalhadores que ora são repelidos,  ora at raídos em maior proporção, de 

modo que, ao todo, o  número de ocupados cresce,  ainda que em 

proporção sempre decrescente em relação à escala da produção. É uma 

caracter íst ica dessa sup erpopulação fluente a manutenção de um número 

reduzido de t rabalhadores,  enquanto a maior ia é  regular mente demit ida 

[. . .].  Esta população geralmente é demit ida em função de o cap ita l 

necess itar,  na “moderna divisão do trabalho”, de força de t rabalho  

jovem. Como rat ifica Marx (1996, p.  271):  

O consumo da força de trabalho pelo capital  é,  a lém 

disso,  tão rápido que o trabalhador  de mediana idade,  na  
ma ior ia  dos casos,  já  está  ma is ou menos esgotado.  Ele 

cai nas fi leiras dos excedentes ou passa de um escalã o 

ma is  alto para um mais  baixo.  Justamente entr e os  
trabalhadores da grande indústr ia  é que deparamos com a  

duração de vida mais cur ta .  
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 A superpopulação latente é composta pelos t rabalhadores do  

campo (rurais) que são gradat ivamente expulsos do campo em funç ão da 

expansão do grande capital na agr icu ltura.  Assim, “parte da população 

rural encontra-se sempre na iminência de t ransfer ir -se para as file iras do  

proletar iado urbano [. . .]  e na espreita de circunstânc ias favoráveis a essa 

t ransferência” (MARX, 1999, p .  746).  Esta população está sempre se 

dir igindo às c idades,  o  que pressupõe a existência de superpopulação  

latente no campo. Isto , de acordo com Marx (1999, p.746),  exp lica o  

rebaixamento do salár io dos t rabalhadores rurais,  o  que os coloca sempre 

“com o pé no pântano do pauper ismo”.  

A terceira categoria cr iada por Marx, para explicar a forma que o  

capital dispensa t rabalho humano excedente,  é a forma estagnada. De 

acordo com autor,  esta se const itui a  part ir  do exército  at ivo de 

t rabalhadores,  mas com ocupação completamente irregular.  Ela 

proporciona, assim, ao capital,  um reservatório inesgotável de força de 

t rabalho disponíve l.  Sua cond ição de vida cai abaixo do nível normal da 

classe t rabalhadora,  e exatamente isso faz dela uma presa fácil para 

certos ramos de exploração. Ela é caracter izada pe lo máximo de tempo  

de serviço e mínimo de salár io (MARX, 1996, p.  272).   

Fina lmente,  o  mais pro fundo e deplorável níve l de sedimento da 

superpopulação relat iva habit a na esfera do pauper ismo. Ou seja,  é  

denominado por Marx de lumpemproletariado ,  composto pelos 

vagabundos, prost itutas,  indigentes,  dentre outras formas de degradação  

da vida humana, camadas sociais alt amente descartáveis e desnecessár ias 

para o capital.   

Como se ver ifica,  é const itut ivo da lógica do cap ital o  pauper ismo  

e a miserabilidade humana, logo a exclusão social dos desvalidos.  Nas 

palavras de Marx (1996, p.  273):  
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o pauperismo const itu i o as ilo para inválidos do exércit o 
ativo de trabalhadores e o peso morto do exércit o 
industr ia l de r eserva.  Sua produção está  inclu ída na  

produção da superpopulação r elativa,  sua necess idade na  

necessidade dela ,  e ambos constituem uma condição de 

existência  da produção capitalista  e do desenvolviment o 
da r iqueza.  

No entanto,  prior izar os segmentos socialmente excluídos como 

público pr ior itár io ,  como faz os Planos,  parece cr iar uma falsa impressão  

que os „exclu ídos‟ passarão a integrar os aparatos de proteção do Estado, 

aspecto contraditório quando se observa as bases po lít icas e econômicas 

em que se sustentam aqueles Planos e que acabam por contr ibuir  para a 

manutenção da exclusão social.  Mencionar a qualificação como polít ica 

social e fator de inclusão e combate a pobreza não garante a efet ividade 

de tal pressuposto, mas apazigua, despolit iza,  assim como suaviza o 

caráter perverso da exclusão, além de minimizar a possibilidade de 

conflitos sociais,  no âmbito da sociedade capitalista.   

Além disso, a est ratégia dos Planos,  ao se ter como pressuposto a 

amenização da pobreza e a inc lusão social,  quer sina lizar que o Est ado 

tem cumprido sua parte ao promover po lít icas compensatórias de redução 

da miserabilidade humana, com po lít ica de qualificação da força de 

t rabalho. Com isso, quer isentar -se da função que assume no processo de 

reprodução do capital.   

A “equacionação” da pobreza mediante po lít icas sociais  

compensatórias é,  de acordo com Sampaio (2007, p.  7),  vista de duas 

formas pelo capital:  

 

a pr imeira ,  como decorr ente de um processo histór ico de 

exclusão e discr iminação socia l e que,  por  isso,  a  esses  
grupos desfavor ecidos devem-se ofer ecer  polít icas  

compensatór ias;  e a  segunda,  se dá no âmbito do ideár io 

de individualidade,  na “ incapacidade” do indivíduo de 
sair  do estado de pobreza,  assim investe -se em polít ica s  

de formação de mão de obra,  conhecidas por  polít icas d e 

expansão da formação da força de trabalho,  ou tamb ém 
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em polít icas de focalização no atendimento a  populaçã o 

desfavorecida.  

 Como estratégia do próprio capita l intensifica -se,  nos países em 

“desenvo lvimento”, polít icas públicas compensatórias vo ltadas par a a 

formação e “redução da desigualdade social”,  não demonstrando que as 

questões sociais estão presentes no processo histór ico da luta de classes,  

desde a or igem do sistema capitalista  de produção. Portanto,  ainda 

argumenta Sampaio (2007, p.  7): “no sistema sociometábo lico do capital,  

sempre haverá po lít ica social,  sobretudo as de car iz compensatória
79

 e 

sempre haverá pobreza, po is esta é resíduo da sustentação sistêmica do  

capital.  Deve-se não somente compreender o ser -aí do sistema capital,  

mas o “ainda-não ser”.  

 No âmbito do PNQ e do PLANFOR, a questão social como po lít ica 

de inc lusão é apresentada como algo capaz de ser reso lvido com a 

simples part icipação dos sujeitos sociais em processos format ivos.  

Parecem inexist ir  mediações entre aqueles planos e a s condições de 

desemprego e precar ização das formas de t raba lho. Os Planos 

apresentam-se como uma panaceia,  pois,  a  part ir  deles,  todos os 

t rabalhadores sairão da sit uação de exclusão social,  e  o  país terá 

desenvo lvimento, bastando, para isso,  que os t raba lhadores se 

qualifiquem pro fissionalmente,  invistam no seu capital humano e 

cultural,  conforme anunciado pelas teses da empregabilidade. Logo, 

encontra-se implíc ito ,  nesta argumentação, para os que não se 

qualificarem, melhorando, assim, sua capacidade de empregabilidade e a 

                                                
79 Com o destaque dessa  asser t iva ,  não sign ifica  que se jamos  con trár ios à  

implementação de pol í t icas socia is.  Entretanto,  compar t ilhamos da acepçã o de Castel  

(2003) e Sampaio (2007),  em vir tude de as m esmas [pol í t icas socia is]  emergirem em 

momentos de precar ização de dir ei tos e ausência  de garan t ias soci a is por  par te do 

Estado.  Ou seja ,  a  pol í t ica  socia l  apresen ta -se como pal ia t ivo para  r esol ver  os  

problemas da  velha  questão socia l .  Outro autor  que discut e a  problemát ica  das  

pol í t icas socia is é Offe (1989).  Na visão de Offe,  as pol í t icas socia is surgem co m o 

uma forma que o Estado ten ta  r esol ver  os probl emas da  tr ansformação duradoura  de 
t rabalho não assalar iado,  em t rabalho assalar iado.  Nesse in ten to,  com a  

industr ia l ização,  há  um processo de prol etar ização passi va .  Para  um estudo mais  

aprofundado sobre o tema,  ver  o l ivro:  OFFE CLAUS.  Pr oble mas estr uturais d o 

Estado capital ista .  Edi tora tempo brasi lei ro:  Rio de Janeiro,  1989. 
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consequente conquista de um emprego no mercado formal de t rabalho,  

que a possível culpa não é do Estado, que o fertou qualificação 

profissional,  mas dos indivíduos que se mant iveram inempregáveis,  

conforme problemat iza Gent ili (2002, p.  54-55): 

O discurso da empregabil idade r econhece explícita  ou  

implicitamente que,  na compet ição acirrada pelos poucos  

empregos  que o mercado de trabalho oferece,  ex ist e 
também a poss ib il idade do fracasso.  Isto é,  ex iste a  

poss ib il idade de que as pessoas,  ap esar  de ter  invest ido 

no desenvolvimento de suas capacidades  “empregatícias”,  

não tenham sucesso na disputa pelo emprego e,  
consequentemente,  acabarão sendo desempregados ,  

empregados em condições pr ecár ias –  ou inempregáveis .  

O conceito de inempregáveis pa rece traduzir ,  no seu  
cinismo,  a  realidade de um discurso que enfatiza a  

educação e a  escola,  nas suas difer entes moda lidades  

inst ituciona is,  [que] constituem s im uma esfera de 

formação para o trabalho.  Só que essa inserção depende 
agora de cada um de nós.  Alguns tr iunfarão,  outros  

fracassarão.   

O cinismo e o simulacro em torno da qualificação para 

empregabilidade são recorrentes nos Planos.  Vejamos:  

[. . . ] a  qualificação agrega va lor  ao trabalho e ao 

trabalhador .  Aumenta as  chances  de obter e  manter  

trabalho .  Amplia  as oportunidades de geração de r enda.  
Melhora a  qualidade dos produtos e serviços.  Torna as  

empresas ma is compet it ivas.  Torna o trabalhador mais  

competente  [empregável].  E,  por  tudo isso,  é direito do  
trabalhador ,  em uma sociedade que quer  o 

desenvolvimento sustentável,  com just iça  e eqüidade 

[sic] social  (BRASIL/ PLANFOR, 2001,  p .  62,  gr ifos  
nossos).   

[. . . ] O PNQ estabelece uma ar t icu lação entr e o Trabalho,  

a  Educação e o Desenvolvimento,  considerando a  

qualif icação social  e profissional um direi to do  
trabalhador e instrumento  indispensável à  sua inclusão e 

aumento da sua  permanência no mercado de trabalho  [ou  

seja ,  tornar -se empregável] (BRASIL/ PNQ, 2009,  p.  01,  
gr ifos nossos).   

Just ificar que a qualificação é um direito  é um aspecto recorrente 

nos discursos dos Planos; esta ju st ificat iva parece anular a  

responsabilidade do Estado com a garant ia de emprego e geração de 

renda. Os Planos são enfát icos quanto à necess idade de os t rabalhadores 
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se qualificarem para aumentar,  manter ou conseguir o  novo  emprego,  

mas silenciam as condições po lít icas e econômicas que co locam 

trabalhadores em situação de extrema misér ia humana com a falt a de 

emprego.  

Ambos os Planos aderem à tese da empregabilidade. A 

empregabilidade vista sob a perspect iva cr ít ica de Gent ili (2002) acaba 

com a concepção de emprego e renda como esferas do direito  e lança 

para o indivíduo a responsabilidade de possuir determinadas condições 

de empregabilidade. Entretanto,  a part icipação em processos format ivos 

pode até contribuir,  mas não garante a inserção no mercado de t rabalho e 

o aumento de renda. Esta depende de outras var iáveis co locadas em ação  

em processos compet it ivos,  como ana lisa o autor:  

Não se trata  de uma  empregabilidade abstrata  e s im da  

empregabil idade colocada em movimento numa lógica  

compet it iva.  Os indivíduos podem ter  uma grande 
condição de empregabil idade,  mas o que torna concretas  

as oportunidades de emprego e r enda não é o quantum  de 

empregabil idade que possuem, e s im a maneira  como,  

numa  lógica compet it iva,  essa empreg abil idade é 
colocada em prática na hora de concorrer  pelo único 

emprego.  Nesse sent ido,  fazem par te da emp regabil idade 

conhecimentos vinculados à  formação profissional,  mas  
também o capita l cu ltural socialmente r econhecido,  a lém 

de determinados s ignificados ou dispos it ivos de 

difer enciação que entram em jogo nos processos de 
seleção e distr ibuição dos agentes econômicos : ser  

branco,  ser  negro,  gordo,  magro,  ser  nordestino,  etc .  

(GENTILI,  2002,  p.  55).  

 Além da qualificação necessár ia para uma inserção no mu ndo do 

t rabalho, há outros at ributos de natureza subjet iva/objet iva co locados em 

ação na busca por uma ocupação profissional.  Os enunciados dos Planos 

não levam em consideração tais aspectos,  apenas reforçam que a 

responsabilidade pela falta  de desenvo lvimento do país é ocasionada pela 

baixa qualificação dos t rabalhadores,  como é rat ificado no enunciado: a  

qualificação como fator de desenvolvimento  e  geração de t rabalho  e 

dist r ibuição de renda (BRASIL/PNQ, 2008).   

Não obstante,  o  Ministér io  do Trabalho  e Emprego, como 

elaborador da refer ida po lít ica,  não menciona em momento algum as 
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condições paradoxais que acompanham tais Planos.  É silenciado
80

 o 

modelo socioeconômico capitalista que exclui milhares de t rabalhadores 

do mundo do trabalho, co locando -os em condições de vida e de t rabalho  

degradante.  A dinâmica do próprio modelo socioeconômico não consegue 

empregar todos os t rabalhadores qualificados no mundo da economia; é  

inerente à sua dinâmica de acumulação ampliada à exclusão social
81

.   

 Os Planos silenciam a inc lusão polít ica garant ida a “alguns”, na 

definição dos rumos do país,  referente à definição da po lít ica econômica,  

pois part icipar da economia significa part icipar dos lucros e ganhos ; 

significa compart ilhar as r iquezas socialmente produzidas pelos 

t rabalhadores.  O discurso enunciado faz menção à ideia de renda, mas 

não de r iquezas.  A renda garante o mínimo à sobrevivência,  mas o acesso 

às r iquezas mater iais contr ibui para o desenvo lvimento das 

potencia lidades humanas.  A apropr iação de riquezas possibili ta a  

part icipação em at ividades cr iat ivas no tempo livre e na plena liberdade 

humana, como alude Bezerra (2009, p.  4):  

Riqueza é geralmente admit ida como excedent e 

econômico.  Mas r iqueza não é dinheiro,  meio de troca.  

Riqueza é o r esultado daquilo que a  sociedade se apropria  
combinando recursos mater iais  [de] que dispõe para  

satisfazer  as necess idades e desenvolver  as  

potencialidades humanas.  Necess idades  que sã o 

satisfeitas com comodidades e meios de existência .  Isto 

                                                
80 Em nosso estudo,  não t r abalhamos com teor ia  da  Anál ise do Discur so de or igem 
francesa ,  fundamentada em Pêcheux,  e Bakth in ; en tre tan to,  ut il izamos uma de suas 

categor ias anal ít icas que é o si lenciamento .  Si lenciamen to para  esta  abordagem não 

depende do di to para  sign ificar ;  “o sent ido do si lêncio não deriva do sent ido das  

palavras” é o que expressa  e concei tua  Or landi  (2007) no seu l ivro:  “pol í t ica do 

si lêncio”.  Este se define pel o fa to de que,  ao di zer  a lgo,  apagamos necessar iamen te 

outros sen t idos possí veis,  mas indesejá veis,  em uma si tuação discur siva  dada.  [. . . ] se  

diz  „x‟  para  não (deixar )  dizer  „y‟ ,  est e sendo o sen t ido a  se  de scar tar  do di to.  É o 

não di to necessar iamen te excluído.  Por  a í  se apagam os sen t idos que se quer  evi tar ,  

sen t idos que poder iam instalar  o t r abalho sign ificat ivo de uma „outra‟  formação 

discur siva  (ORLANDI,  2007,  p. 75).  

81 Del  Pino (2009,  p.  70) anal isa  qu e a  dinâmica de exclusã o socia l  tem uma relação 

de causa  e efei to di r eta  com a concen tração de poder  que hoje se desenvol ve e que 
não encon tra  paralelo na  histór ia  da  humanidade.  As conquistas tecnol ógicas,  para 

este autor ,  são apropr iadas pelo grande capi ta l,  não para que todos t r abalhem menos,  

mas para que um grupo de pr ivi legiados da  humanidade consuma em detr imento das  

necessidades da  maior ia .   
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é,  as mercadorias que proporcionam bem estar  e,  quando 

relativamente abundantes,  t empo livr e ou l iberado.  

Tempo no qual se vive a  l iberdade p lenamente,  onde [s ic ]  

o ser  desenvolve atividades super ior es : a  cu ltura e o 
próprio apr imoramento das forças produt ivas do trabalho.   

Outro aspecto import ante que nos chama atenção é a ideia de 

geração de trabalho .  Os Planos são enfát icos quanto ao papel da 

qualificação profissional,  que é contr ibuir com a geração de t rabalho e 

renda. No entanto,  ao analisar tal propósito ,  ver ificamos certo 

descompromet imento em re lação às refer idas po lít icas,  po is,  segundo seu 

locutor,  o  MTE, gerar t rabalho não é o mesmo que garant ir  emprego. 

Estar empregado significa estar amparado socialmente,  o  que ser ia o  

papel de uma po lít ica pública de qualificação e de emprego e rend a.  

A concepção de t rabalho como qualquer at ividade, presente nos 

discursos do locutor dos Planos,  reconhece que o papel destes não é 

garant ir direitos sociais,  tais como: previdência,  seguro -desemprego etc. , 

mas a constante empregabilidade nas ocupações qu a lificadas.  Este 

aspecto é sufic iente para demonstrar o  paradoxo dos refer idos Planos.  

Assumindo esta diret r iz,  não há como enfrentar as condições econômicas 

de exclusão social e o  modelo de Estado pautado nos marcos do  

neo libera lismo que com essa diret r iz  just ifica que a responsabilidade do 

desemprego é do indivíduo e não dos condic ionantes econômicos e das 

opções polít icas governamentais.   

 O problema do emprego/desemprego não é encarado como uma 

questão da reprodução do capital,  mas como de natureza part icular ; dessa 

forma, cabe ao t rabalhador adequar -se às exigências da reestruturação 

produt iva,  po is,  neste contexto histórico, o  significado público de 

emprego fo i destruído. Conforme analisa Sales (2006, p.  78),  

o desemprego ganhou dimensão ímpar  de drama  socia l.  
Negado como questão social,  perdeu s ignificado público 

e colaborou para que o Estado se eximisse da aplicação 

de ações concretas voltadas ao enfr entamento do 
desemprego,  contr ibuindo,  também, para o esvaziament o 

do trabalho,  da educação e da qua li f icação como dir eitos.  

Reforçou,  sem assumi- la  explicitamente,  uma  percepçã o 
pr ivat izante de ta is polít icas,  transfer indo a  
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responsabilidade da não contratação das empresas para os  

trabalhadores.   

 A concepção de inclusão social suspende, disso lve e apaga do  

hor izonte dos suje itos sociais,  que compõem o campo de forças po lít icas 

do t rabalho, as lutas sociais e os conflit os,  ao tempo em que se busca 

demonstrar que vivemos em uma sociedade democrát ica,  na qual todos 

têm oportunidades de formação. Logo, o t rabalhador pode se tornar  

compet it ivo, se qualificado social e profissionalmente,  posto que as 

condições foram dadas aos grupos vulneráveis; basta que aproveit em a 

oportunidade para que saiam das condições de miserabilidade. Como se 

nota,  há um discurso ideo lógico que propaga que as oportunidades de 

inc lusão social via qualificação profissional existem; o grande problema  

que a faz não acontecer é a ausência de empenho e dedicação por parte 

dos trabalhadores.   

Mesmo enfat izando que a po lít ica de qualificação é desenvo lvida 

como polít ica de redução da pobreza, como observado em um dos 

objet ivos do PNQ (2009) –  inclusão social,  redução da pobreza, combate 

à discriminação e diminuição da vulnerabilidade das populações ,  o rea l 

significado da po lít ica de qualificação  se alinha à dinâmica capit alista de 

elevação da produt ividade. Esse alinhamento expressa outro objet ivo  –  

elevação da produtividade, melhoria dos serviços prestados,  aumento da 

competit ividade e das possibilidades de elevação do salário ou da renda .  

PNQ (2009) .  

 O discurso é claro.  O real objet ivo da polít ica não é reduzir a  

pobreza, mas aumentar a produt ividade e a compet it ividade econômica 

do País.  A elevação dos salár ios ou da renda é uma possibilidade,  mas 

não uma garant ia efet iva de concret ização.  A art iculação entre educação  

e economia, ou seja,  entre relações de produção, o  desenvo lvimento das 

forças produt ivas e a qualificação da força de t rabalho parecem ser o  

foco da po lít ica de qualificação dos t rabalhadores.  

Este aspecto é reforçado a part ir  do argumento de Del Pino (2009)  

acerca da subjunção das po lít icas sociais aos ditames da economia.  Para 

este autor,  as polít icas sociais no Estado neo libera l enfat izam a 
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produt ividade econômica em detr imento da garant ia de direitos,  como se 

pode analisar:  

Os Estados neoliberais dos pa íses la t ino -amer icanos  

constituem-se em verdadeiras ditaduras das classes  
dominantes sobre o conjunto dos/as trabalhadores/as.  

Dir eitos sociais conquistados em décadas de lutas são 

transformados  em “desejáveis” mercadorias.  A educ ação,  
a  saúde pública,  a  previdência socia l e outros dir eitos do 

conjunto da classe trabalhadora são transformados em 

mercadorias ávidas por  lucro.  As polí t i cas sociai s  

neoliberais incorporam os conceitos desenvolvidos no  
mundo empresarial ,  como “eficácia” ,  “produtividade”,  

“rendimento” e recriam uma ordem polí t ica  baseada na  

hegemonia de critérios econômicos ,  vit imando setores  
socia is inteiros que não podem disputar  no mercado o 

acesso a  sua dignidade (DEL PINO, 2009,  p.  73,  gr ifos  

nossos).   

As po lít icas implantadas com foco na inclusão reforçam o que 

Kuenzer (2002; 2007) tem denominado de inclusão excludente.  Estas 

polít icas não conseguem reso lver o  problema do desemprego e 

subemprego, visto que são polít icas que, quando analisadas sua natureza,  

mantêm a exclusão da força de t rabalho.   

Entretanto,  quest iona-se: ser ia papel de programas de qualificação  

reso lver o  problema est rutural das desigualdades sociais? Não obstante,  

ver ifica-se que os Planos foram estruturados como resposta ao problema 

do desemprego e subemprego, como fatores determinantes para ext inguir  

a pobreza e a exclusão social de um número significat ivo de 

t rabalhadores.   

Gomes (2001) ana lisa os pilares que foram const ituindo a po lít ica 

de qualificação brasile ira e sua relação com um mode lo de c rescimento 

concentrador de r iquezas e disseminador da pobreza e exclusão.  

A polít ica social brasileira  de qualif icação prof iss ional é 

formatada a  par tir  de um contexto autor itár io no inter ior  
de um modelo de crescimento econômico concentrador  de 

renda e socialmente excludente.  Tem s ido quest ionada  

por  uma sér ie de traços que a  caracter iza como 
paterna lista ,  cl ientelista  e que exclu i  a  part ic ipação da  

população nos processos de tomada de decisão,  

evidenciando a pr ivatização do Estado por  setores das  
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classes  dominantes,  r estr ingindo,  na prática ,  os dir eitos  

de cidadania (GOMES, 2001,  p.  21).   

Os desempregados, precar izados e subempregados foram os 

públicos pr ior itár ios do PLANFOR; cont inuam sendo o público  

pr ior itár io  do PNQ os segmentos mais excluídos da vid a social e do setor 

produt ivo. Este aspecto revela que os Planos servem como mecanismo s 

para manter ocupada a população em at ividades format ivas,  assim como 

uma po lít ica de assistência social aos pobres expugnados do mercado  

formal de t rabalho. A diferença  básica entre o PNQ e o PLANFOR, no  

que tange ao público pr ior it ár io ,  é que aquele se amplia com outros 

segmentos de t raba lhadores,  também excluídos.  Esse aspecto caracteriza 

o caráter compensatório das po lít icas,  buscando amenizar a situação de 

miserabilidade, mas nunca ext inguir a situação que a gera.   

A constatação deste fenômeno reforça a tese de Sales (2006, p .  

209).  Para o pesquisador,  o  PLANFOR se const ituiu como uma po lít ica 

compensatória de formação dos t rabalhadores para a informalidade.   

A polít ica de educação prof iss iona l em nível bás ico 

dir ecionada aos trabalhadores não permite romper  com os  

problemas  estruturais da sociedade brasilei ra ,  uma vez 
que não é capaz de r emover  os obstáculos que impedem 

os  menos favorecidos de saír em da pobreza e amen izar  a  

desigualdade existente no pa ís.  [. . . ] os mecanismos da  
polít ica para atender  às populações ma is  vulneráveis  

poderão ser  vistos,  apenas,  como paliat ivos ,  substitutos  

da inserção no mercado de trabalho,  enquanto o emprego 

desses segmentos não é viabil izado.   

 Mas como fo i operada a inst itucionalidade das po lít icas 

consubstanciadas com o PLANFOR e PNQ? 
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4.2.3.  Estratégias de operacionalização das políticas 

compensatórias de redução da pobreza –  dimensões e 

diretrizes do PLANFOR e do PNQ  

 

 No tocante à operacionalização  do PNQ, este se est rutura em 

Planos Terr itor iais de Qualificação, Planos Setor iais e Pro jetos Especiais  

de Qualificação (PlanTeQs, PlanSeQs e ProESQs, respect ivamente).  Ele 

não apresenta alt erações significat ivas em relação à est ruturaçã o do 

PLANFOR, baseada em Planos Estaduais de Qualificação (PEQs) e 

Parcer ias Nacionais e  Regionais (PARCs).  Há apenas uma mudança de 

nomenclatura,  mas as finalidades cont inuam as mesmas, assim como a 

responsabilidade das secretar ias de t rabalho e as comiss ões de emprego  

em realizar a  gestão, definir as diret r izes e proceder ao acompanhamento 

e controle social.  O quadro ilust rat ivo 1 - nos ajuda a compreender  

algumas caracter íst icas e est ratégias est ruturantes dos Planos:  

 

QUADRO - 1 
 

Quadro síntese das características básicas do PLANFOR e PNQ  

 

CARACTERÍSTICAS  

 

PLANFOR  PNQ  

Concepção básica  

-Empregabilidade e 

habilidades e 

competências –  

descentralização das 

polít icas.   

-  Qualificação social 

pautada na lógica da 

competência e 

empregabilidade;  

-  descentralização das 

polít icas.  

Formatação 

- Planos estaduais;  

-Projetos Especiais  

(acompanhamento e 

supervisão);  

-  Parcer ias (avanço 

conceitual,  

metodológico e 

qualificação) –  

Cert ificação e 

orientação 

profissional;  

-  Execução das ações 

de qualificação pelas 

organizações da 

sociedade civil.  

-  Planos Terr itoriais –  

Estados e municípios;  

-Projetos Especia is 

(avanço conceitual e  

metodológico);  

-  Planos Setoriais –  

emergenciais/est ruturantes

/setoria is –  Cert ificação e 

orientação profissiona l;  

-  Execução das ações de 

qualificação pelas 

organizações da sociedade 

civil.  
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Instrumentos 

principais  

- Financiamento 

público FAT; 

- Convênios com 

Secretar ias Estaduais  

de Trabalho ;  

-  Convênios com 

inst ituições sem fins  

lucrat ivos.  

-Financiamento público 

FAT; 

-Convênios com 

Secretar ias Estaduais de 

Trabalho ; 

-  Convênios com 

inst ituições sem fins 

lucrat ivos.  

Formas de 

participação  

- CODEFAT; 

-Comissões /  

conselhos estaduais e  

munic ipais de 

emprego 

(homologação 

obr igatória).  

-  CODEFAT; 

-Comissões/ conselhos 

estaduais e munic ipais de 

emprego (Plante‟Qs) 

(homologação 

obr igatória) ;  

-  Comissões de 

concertação (PlanSe‟Qs);  

-  Audiênc ias Públicas 

(PlanSe‟Qs) ;  

-  Grupos tr ipart ites de 

acompanhamento.  

FONTE:  E laborada a part ir  dos documentos base do PLANFOR e do  

PNQ.  
 

Na complementação das dire t r izes norteadoras,  encontram-se as 

seis pr inc ipais dimensões que fundamentam o PNQ –  “Dimensões 

política,  ética,  conceitual,  institucional ,  pedagógica e operacional”  

(BRASIL, 2003a; 2009).  Apresentadas como prescr ições a sere m 

seguidas,  ver ificamos que pe lo menos quatro delas residem nos t rês eixo s 

que est ruturavam o PLANFOR, a saber: Avanço Concei tual,  Articulação 

Institucional e Apoio à Sociedade Civil ,  não apresentando diferenças 

nem rupturas substanciais.  

Cêa (2007) apresenta estas dimensões como seis “choques” 

int roduzidos pelo MTE, que pretendem or ientar a  po lít ica nacional com o 

PNQ. Estas podem ser ass im sintet izadas:  

a) assunção da dimensão polít ica do PNQ como 

polít ica pública,  por  meio da explicitação da pr ior idade 

dos exclu ídos,  da necess idade de democratização do 
Estado e da garant ia  da distr ibuição democrática dos  

recursos;  

b)  mudança conceitual nor teadora das ações envolvidas  

no P lano (centralidade da categoria  trabalho,  
qua lif icação profiss iona l como r elação socia l);  
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c)  redimens ionamento da dimensão i nst itucional,  qu e 

objet iva  tornar  efetiva  a  vinculação da qua lif icação 

prof iss ional com as demandas fr ente à  polít ica de 

emprego (seguro-desemprego,  intermediação da mão-de-
obra,  geração de emprego e r enda);  

d)  reformulação da dimensão operacional,  com ênfase  

no p lanejamento terr itor ial,  visando superar  o domínio 
polít ico local na def inição das ações de dis tr ibuição de 

recursos;  

e)  aprimoramento da dimensão pedagógica,  ganhando 
relevo as iniciativas que visam à ar t icu lação das ações  

de qualif icação prof iss ional c om a elevação da  

escolar idade dos trabalhadores;  

f)  reforço da dimensão ét ica,  por  meio da intransigente 
transparência na implementação das  ações de 

qua lif icação prof iss iona l e na distr ibuição de r ecursos  

(BRASIL,  2003).   

 

Estes “choques”,  como denominados po r Cêa, t inham como 

objet ivo fazer ressurgir a qualificação profissional,  como expressa um 

dos documentos do MTE (2003): “O PLANFOR estava morto! O paciente 

estava na UTI morrendo, morto,  e a gente precisava dar um choque para 

reanimar a qualif icação dentro  do Ministério do Trabalho ” (DQ/MTE, 

2010).  Entretanto,  ao animar a qualificação profiss ional,  refez ressurgir,  

conforme nossa análise,  dimensões imanentes ao PLANFOR,  

t ransmutados ao PNQ.  

No que tange à dimensão jur ídico -po lít ica,  o  aspecto que nos 

chama atenção é a necessidade de afirmar o reconhecimento da 

qualificação como direito  e polít ica pública
82

.  Este aspecto fo i recorrente 

nos discursos sobre o PLANFOR e permanece no PNQ. Esta dimensão 

conserva o paradoxo do “novo já nasce velho”. Em um contexto de 

perdas de direitos sociais,  sob a anuência do Estado na sua forma 

neo libera l,  como legit imar o discurso da geração de t raba lho e renda no 

Plano?  

                                                
82 San tos (1990) e Ciavat ta  (1998)  são en fát icos quan to aos aspect os que 

caracter izam as pol í t icas públ icas.  Para estes  autores,  as pol í t icas públ icas se  

definem com o objeto de legislaçã o,  devem ter  recur sos orçamentár ios assegurados e  

con t inuidade e qual idade na sua r eal ização.  
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Quanto à pr ior idade às populações excluídas e à ident ificação entre 

democrat ização do Estado e descentraliz ação, Cêa (2007) observa que 

cont inuam sendo pr incípios or ientadores do PNQ, assim como fora do 

PLANFOR. Isso, contraditor iamente,  significa “admit ir  a cont inu idade 

da existência das populações exclu ídas e a dificuldade de tornar o  Brasil 

um país democrát ico e justo socialmente”.  A exclusão é histór ica e 

estrutural e não se ext ingue com programas de qualificação. Entretanto, 

estes servem como forma de atenuar a pobreza e miserabilidade da 

população, sobretudo a da “superpopulação relativa ”, como já aludido  

por Marx (1996;1999).   

O PlanseQ tem sido a expressão mais plausível e eficiente de ações 

de assistência social a estas populações,  no âmbito do PNQ. De Plano  

setorial,  de caráter emergencial,  complementar e po lít ica focalizada na 

demanda do mercado de t rabalho, tem se convert ido como uma das 

maiores ações do PNQ, em quase todos os estados da federação
83

,  

qualificando cerca de mais de 185 mil pessoas,  só na área de construção  

civil,  para os benefic iár ios do Programa Bo lsa Família .  Os PlanseQs 

desenvo lvidos foram nas áreas de: tur ismo, economia so lidár ia
84

, 

comércio e serviços,  petróleo e gás natural,  tecno logia da informação,  

afrodescendentes,  dentre outras modalidades de planos setoriais de 

qualificação. O cur ioso é que parece não exist ir  cr itér ios para esco l ha 

                                                
83 A t í tulo de i lust r ação,  apresen taremos a  ação dos PlanseQs nos estados 

federat ivos.  O PlanseQ da Construção Civi l  foi  implantado em 13 regiões  
metropol i tanas:  Manaus,  Belém,  For ta leza ,  Reci fe,  Salvador ,  Bel o Hor izon te,  Ri o d e  

Janeiro,  São Paulo,  Baixada San t ista  (SP),  Campinas (SP),  Cur i tiba ,  Por to Alegre e  

Dist r i to Federal  e entorno,  Vitór ia,  Goiânia , Palmas, São Luís,  Aracaju,  Maceió e  

Campo Grande.  Em Natal,  o PlanseQ da Economia Sol idár ia  teve como m eta  

qual i ficar  cerca  de 5.535 t r abalhadores de empreendimen tos econômicos  sol idár ios  

nos segmentos da  pesca ,  agr icul tura ,  ar tesanato,  co mércio e confecções.  No Ceará ,  o 

Planseq Trabalho dom ést ico cidadão teve como meta  qual i fi car  6.500 jovens  

cearenses e capaci tar  mais 40 mil  a té 2014.  Basta  saber  se  há  tantas pessoas a  serem 

qual i ficadas nestas r egiões do país.   

84 Além da r eal ização de vá r ios PlanseQs já  r eal izados,  foi  r eal izado o da  Economia 

sol idár ia  PlanseQ/Ecosol ,  propost o em 2008 pelo MTE,  a t ravés  da  SPPE,  e  a  

Secretar ia  Nacional de Economia Sol idár ia (SENAES) capaci tou 4.030 a lunos  
a tendidos pelo Programa,  r ealizado em cinco regiões  do país;  também foram 

capaci tados 800 educadores em quase todo ter r itór io nacional.  O valor  tota l foi  de 3  

milhões de r eais.  Con tou com a parcer ia  do Inst ituto Paulo Freir e e organizações  que 

a tuam com apoio,  assessor ia  e formação de empreendimen tos sol id ár ios organ izados  

em rede.  
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das áreas,  assim como deixa espaço para falta de planejamento dos 

estados,  no tocante à qualificação, como se pode observar:  

[. . . ] as demandas são ident if icadas a  par tir  de iniciativas  

empresar ia is,  socia is ou governamentais,  cu jo 
atendimento não ter ia  s ido passível  de antecipação no 

planejamento dos estados ou municíp ios conveniados a o 

PNQ (MTE, 2007).   

A realização de um cont ingente expressivo de ações de qualificação, 

via PlanseQs,  dá-se pela possibilidade normat iva que ele art icula ao  

garant ir,  em muitos contextos,  dispensa de licit ação e inexibilidade por  

partes das inst ituições executoras,  bem como acesso ao plano via emenda 

par lamentar
85

 (MTE, 2008,  p.  8).   

O r itual para acesso ao PlanseQ, sinaliza sua relação com as 

categorias-chave que or ientaram a reforma regencial do Estado no 

contexto brasileiro –  “Descentralização, concertação e parcer ia”.  

Vejamos como ele funciona:  

Por iniciativa do MTE ou dos  estados,  são apresentadas  
propostas de P lanSeQ, que serão debatidas de “forma  

par ticipat iva” por  meio de uma audiência pública
86

 com a  

par ticipação dos agentes públicos,  pr ivados e sociais  
envolvidos.  Será formada uma Comissão de Concertação,  

que deverá elaborar  e submeter  à  apreciação do 

Departamento de Qualif icação do MTE o projet o 

pedagógico,  matr iz de qua lif icação e f luxograma de pré e 
pós processo de qua lif icação (MTE, 2008).  

A comissão de concertação é formada pelo empresar iado, sindicatos,  

organizações do terceiro setor e governo. As propostas são apresentadas 

e aprovadas nessas comissões,  às quais cabe fazer o  monitoramento e 

                                                
85 Em 2008,  foram aprovados R$150 milhões para  a  execuçã o do PlanseQ,  via  emenda 

parlamen tar .  As en t idades que ader i r am aos PlanseQs,  nesta  modal idade,  t iveram a  

obr igator iedade de inser i r  profissi onalmen te cerca  de 30% dos  t r aba lhadores que 

passarem pelos processos de qual i ficaçã o profiss ional  (MTE, 2009).   

86 Em novembro de 2009,  t i ve  a  opor tunidade de part icipar  de uma audiência  públ ica  
promovida pelo MTE –  Diretor ia  de Qual i ficação e a  DRT –  Delega cia  do 

Trabalho/AL para  discussão de 1.000 metas para  o PlanseQ Tur ismo.  Na audiência  

estava presen te o Sistema “S”,  secretar ias de governo,  ONGs,  OSCIP,  Sindicatos  

(Força  Sindical  e CUT).  Para nossa  surpresa ,  a proposta  já  estava defin ida  e 

elaborada previamente pelo Sistema “S”.  O pa pel  naquelas insti tuições era  

meramente figurat ivo.   
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fiscalização das ações (MTE, 2008).  Entretanto,  as ações dessas 

comissões são frágeis e marcadas por ambiguidades e contradições.  De 

acordo com Oliveira Veras (2007),  as Comissões de Emprego  

vivenciaram duas pr incipa is referênc ias histór icas.  A pr imeira é marcada 

pelas conquistas sociais dos anos 1980, part icularmente quanto à 

ampliação de espaços de part icipação na gestão das po lít icas públicas,  na 

forma de conselhos e fóruns públicos.  A outra,  pela forte pressão  

conjuntural dada pe las dinâmicas neo liberais,  que redefinem o papel do  

Estado na so lução das questões públicas,  buscando extrair o  caráter de 

questão social de interesse público de um grande número de temas 

sociais.  Diante dessas situações quase simult âneas,  os conselho s de 

gestão pública estabelecem uma ambiguidade entre a condição de 

espaços e de oportunidade de part icipação cidadã e a condição de recurso  

e de est ratégia de cooptação polít ica.  Não obstante,  tal ambiguidade 

subjacente aos conselhos de controle social te rmina por gerar os mais 

dist intos desvirtuamentos da função social que deve assumir as 

comissões,  sendo sua atuação inócua, bem como funcionando como um 

obstáculo no conflito  no campo de força do t rabalho.  

 

 

4.2.2.4.  Participação da sociedade civi l nas po líticas de 

quali ficação como expressão da reforma gerencia l 

neoliberal: consenso, terceirização e privatização  

 

Outro aspecto t ípico dos Planos é a ênfase na part icipação da 

sociedade civil em torno de um movimento de consenso, como estratégia 

para conso lidação dos Planos.  Esta part icipação soa um tanto per igosa 

em tempos neo liberais,  sendo esta “sacralizada como o lugar da 

negociação, da eficiência das ações e o  Estado satanizado”, como 

inefic iente,  incapaz de promover po lít icas públicas com efet ividade 

(MOTA, 2010, p.  11).   

Como se observa, as categorias “consenso” e “part icipação” fazem 

parte de uma ação est ratégica do Estado para implantação da po lít ica 

nacional de qua lificação com o PNQ. Entretanto,  é nít ida a função  

meramente ornamental que têm assumido as inst ituições socia is,  bem 
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como os sujeitos que int egram a refer ida po lít ica; estes,  desde o iníc io  

da const ituição do Plano, têm servido apenas para va lidar as diret r izes e 

ações,  já previamente definidas pelos agentes do Estado.  

Analisemos, ainda, outros argumentos de sustentação e legit imação  

dos refer idos Planos,  no que tange às  just ificat ivas para part icipação das 

inst ituições sociais.  Numa pr imeira análise,  merece destaque o r itual de 

acesso ao fundo público pelas ent idades executoras.  Estas at ra vés de 

processo selet ivo apresentam seus pro jetos inst ituciona is e efet ivam os 

cursos de qualificação profissiona l e social.   

Acerca da part icipação dessas organizações,  Veras (2006, p.  22 -

23),  numa tentat iva de explicar,  assim como just ificar a  intervençã o dos 

novos suje itos que part icipam da po lít ica de qualificação, ass im como 

seus pro jetos,  propostas pedagógicas,  conteúdos e arranjos inst ituciona is 

que disputam, constrói para fins heur íst icos um esquema explicat ivo das 

pr incipais posturas e concepções d esses sujeitos,  a part ir  do modelo de 

t ipos ideais weber.   

Assim, Veras (2006) define t rês t ipologias de visões de 

int ervenção, que, na perspect iva do autor,  são complexas e 

contraditórias.  São elas: a visão liberal,  clientelista e republicana .   

A visão liberal,  na ót ica do autor,  tem apostado, pr ior itar iamente,  

em noções como empregabilidade, competência e parcer ia (no sent ido da 

pr ivat ização da problemát ica do t rabalho e da renda, ass im como das 

polít icas públicas concebidas para lidar com tal problemát ic a).   

Sob tal ponto de vista,  as po lít icas de qualificação são orientadas a 

atuarem sob uma est ratégia que, no essencial,  t ransfere responsabilidade 

do Estado para os indivíduos e caracter iza -se como po lít ica de caráter  

compensatório.  São assim estruturadas  para coadunarem-se plenamente 

com as inic iat ivas e referências discursivas do setor privado.  

A visão clientelista se ut iliza do acesso pr ivilegiado aos gestores 

das po lít icas públicas com o fim de beneficiar -se como executor,  

conselheiro,  cursista ou como gestor.  As mot ivações são meramente para 

fins pr ivados.   
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A visão republicana ser ia aquela que toma a po lít ica de 

qualificação sob a perspect iva dos direitos sociais,  do conflito  e da 

contradição social,  da inserção como um elemento const itut ivo de um 

sistema público de t rabalho  e renda, do seu va lor est ratégico como parte 

de uma po lít ica de desenvo lvimento sustentável,  e da art iculação entre 

formação propedêut ica,  técnico -profiss ional e cidadã. É cr ít ica em 

relação às outras visões.  Para efeito  de descobe rta,  ident ificamos que a 

últ ima perspect iva parece ser a que menos tem adquir ido evidência,  

quando se analisa a inst itucionalidade da po lít ica de qualificação no  

contexto brasile iro.   

No tocante ao aspecto referente ao processo de seleção e 

contratação das ent idades executoras,  não  há diferenças entre o Planfor e  

o  PNQ. Ambos ut ilizam/ram, como forma de contratação dos serviços,  a  

dispensa de licit ação/ inexibilidade. Esta forma possibilit a/ou maior  

flexibilidade na contratação, e esta flexibilidade, em tese ,  dever ia 

permit ir um maior engajamento de ent idades menos organizadas 

administ rat ivamente.  Entretanto,  não é isso que vem ocorrendo, ou 

ocorreu, na consecução dos Planos
87

.  A fo rma que consideramos a mais 

plausível a ser ut ilizada ser ia a licit ação pública ,  conforme analisa Rosa 

(2007, p.  153):  

Esta forma de seleção,  em pr incíp io,  democratiza as 

poss ib il idades de acesso às ent idades executoras ao 

programa e garante ma ior  l isura do processo seletivo.  
Entr etanto,  essa mesma forma,  na prática t em 

compromet ido a  noção de parcer ia  preconizada pelos  

Planos [Planfor  e PNQ] e transformando a contratação em 
mera compra e venda de prestação de serviços.  Ist o 

porque,  as ent idades contratadas se enga jam na polít ica  

de qualif icação apenas para executar  ações educaciona is  

previamente def inidas pela  ent idade gestora do Plano,  
não par tic ipando do processo de p lanejamento desde seu  

início;  assim, embora se tenha garant ido a  contratação de 

organizações com bons quadros técnicos e cer ta  
exper iência  na ár ea de qualif icação,  fora m aprovadas,  na  

l ic itação,  executoras que têm pouco compromisso com a  

                                                
87 A TCU,  desde os anos de 2001 a  2008,  vem denunciando a  a tuação de inst i tuições  

que não apresen tam per fi l  para  r eal ização da pol í t ica  de qual i ficaçã o.  Ver  r ela tór io:  

h ttp: / /porta l2. tcu.gov. br /por ta l /pag e/por ta l /TCU/publ icacoes_inst i tucionais/ r ela torio  
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clientela  e pouca familiar idade com o mundo do trabalho 

loca l.  

No entanto,  mesmo com formas mais democrát icas de acesso ao  

fundo público, não se consegue impedir as manobras po lít icas qu anto ao 

uso dos recursos.  

Quanto aos cursos de qualificação no atual formato, visam atender  

às demandas pro fissionais dos terr itórios que podem ser uma reg ião ou 

um município.  A est ruturação e o formato dos Planos são definidos a 

part ir  das comissões munic ipais de emprego. É exigência do Ministér io  

que os Planos reflit am as possibilidades e potencia lidades dos terr itórios,  

e que, além dos recursos previstos pelo FAT (Fundo de Amparo ao 

Trabalhador),  as secretar ias estaduais e  municipais complementem os 

recursos com outras fontes para atender  às demandas de qualificação, 

assim como as inst ituições com as contrapart idas.   

Essa prerrogat iva revela que a “descentralização” nada mais é do  

que just ificat iva para as unidades federat ivas assumirem uma parte do 

compromisso financeiro com a manutenção da po lít ica nacional.  

Portanto,  a função do MTE é a liberação de recursos mínimos e 

manutenção da função gerenciadora no cenár io po lít ico.  Essa cadeia de 

descentralização é a mesma quando se observa o PNQ. Em todas as sua s 

etapas de gerenciamento e direção polít ica,  este é realizado pelo Estado e 

seus técnicos,  seja em níve l nac ional,  seja estadual ou munic ipal,  mas a 

execução efet iva das ações fica sob responsabilidade das ent idades 

executoras,  em sua maior ia ONGs, OSCIPs ,  s indicatos,  Sistema “S”,  

dentre outras.  O Estado, como agente de mando, que personifica o  

capital,  apenas dist r ibui recursos no mercado da qualificação, e,  como 

resultado, amortece inst ituições importantes no âmbito da cr ít ica e no  

embate po lít ico com o sistema social imposto.  Assim como serve de 

mediador e “educador do consenso”.  

Há outro aspecto a ser enfat izado quanto ao papel que assumir am 

as inst ituições da sociedade c ivil,  com as relações que começaram a ser  

estabelecidas entre o Estado e a sociedade. No início da década de 1980,  

começou a ser construído um espaço  ocupado por uma sér ie de 
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inst ituições que se situam entre a esfera do mercado e do Estado, 

denominado de esfera pública não -estatal ou organizações do Terceiro  

Setor,  que abarcam um conjunto de organizações da sociedade civil,  

entre elas,  as ONGs. Estas inst ituições começaram, a part ir  da segunda 

metade da década de 1990, a atuar no desenvo lvimento de projetos,  na 

prestação de serviços sociais e  na assessoria às organizações populares 

de defesa de direitos,  e estão, genuinamente,  relacionadas à 

desregulamentação do papel do Estado na economia e na sociedade.  

O Estado t ransfere parcelas de responsabilidade para as 

comunidades organizadas,  em ações de parcer ia com as ONGs,  

reforçando a centra lidade das categorias que marcaram a reforma do 

Estado: “ef iciência,  descentralização, participação e parceria”  

(BRESSER PEREIRA,  1996).  Como enfat izado na intencionalidade que 

just ificou o PLANFOR:  

[. . . ] contr ibuir ,  no bojo da estratégia  de Governo,  para  a  

construção,  em médio e longo prazos,  de uma nova 
metodologia de gestão  de polí t icas  sociais,  fundadas nas  

premissas de descentralização,  participação,  integração 

e parceria entre Estado e sociedade civil  (PLANFOR,  
1995,  p.  13, gr ifos nossos).  

Em relação  à part icipação destas inst ituições representat ivas da 

sociedade civil,  no âmbito da execução das po lít icas de qualificação, este 

tem s ido um dos aspectos mais paradoxais e  emblemát icos no âmbito das 

polít icas.  Se por um lado, na década de 1990, estabelece ram-se novas 

formas de relação com a sociedade civil em face do processo de 

reconfiguração do Estado, como decorrência das necessidades cr iadas 

pela nova etapa do processo de acumulação capitalista,  o  que fez que o  

Estado t ransfer isse parte da responsabilidade de suas ações para a 

inic iat iva pr ivada; por outro lado, essas novas relações pautadas na 

part icipação at iva da sociedade são frutos das lutas empreendidas por 

movimentos sociais e organizações sociais das décadas anter iores,  em 

contraposição aos regimes autoritár ios.  Estas inst ituições reivindicavam 

direitos e espaço de maior part icipação social e democrát ica,  como 

analisa Gohn (2000, p.  23):  
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Essa nova esfera que surge no bojo da redução dos  

investimentos públicos nas ár eas sociais  e do 

deslocamento das r esponsabil idades estatais no âmbit o 

das polít icas sociais traz o estigma do assistencialismo,  
empregado para amenizar  o impacto das polít icas de 

ajuste econômico nas camadas populares,  mas ,  

contraditor iamente,  traz a  marca das novas experiência s  
dos movimentos sociais no processo de democratização 

socia l e polít ica do país.  

Analisando a part icipação de inst ituições do Terceiro Setor,  no 

âmbito das po lít icas de qualificação, autores como Pinheiro ; Gonzalez,  e  

Deluiz (2009, p.  10) mencionam que, para aval iar  os reais limites e  

possibilidades da atuação destas organizações,  faz -se necessár io levar em 

consideração os próprios limites das po lít icas de formação profissional.  

Como asseveram os autores,  ao analisar a  relação das inst ituições com o 

PLANFOR:  

[. . . ]  o Planfor  tratou-se de uma polít ica compensatór ia ,  

com uma  proposta  ass istencia lista  na qual as moda lidades  

de educação ofer ecidas configuram-se como um paliativo 

ao desemprego,  destinando-se a  minimiza r  a  pressão 
socia l pela  obtenção de emprego e/ou  ocup ação e a  

exclusão social.  Nesta  avaliação,  mostrou -se haver  sér ios  

questionamentos  quanto: à  formatação r ígida dos  
programas de qualif icação,  à  estrutura das institu ições  

executoras,  à  adequação dos cursos às caracter íst icas da  

população e às demandas do mercado de trabalho; à  
qua lidade dos cursos ofer tados,  e à  falta  de preocupação 

com a recuperação da escolar idade e com a  organização 

de it inerár ios  format ivos correspondentes às difer entes  

ocupações e especialidades dos  diversos  setores da  
economia (PINHEIRO et a l,  2009,  p.  10).  

Os limit es da po lít ica parecem ser dissimulados com a ampliação  

da part icipação da sociedade civil como uma suposta “distribuição 

democrática dos recursos”. Entretanto,  os Planos conso lidados com a 

part icipação da sociedade civil não conseguiram minimizar o  problema 

da pobreza e,  tampouco, ampliar a capacidade de geração de emprego, 

como já demonstramos na terceira parte deste estudo. Assim, a 

part icipação da sociedade civil,  na gestão e operacionalização dos 

Planos,  se just ificada pela possibilidade de acionar os recursos públicos 
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via FAT
88

 se  frust ram no objet ivo de estabelecer no âmbito da po lít ica de 

qualificação, uma nova regulação social,  sob o controle dos suje itos 

at ivos e atuantes nesta sociedade civil.   

 

Embora, num aspecto,  a part icipação da sociedade civil organizada 

na problemát ica da qualificação profissional se revele como fato 

relevante,  em se t ratando da sociedade brasileira,  por outro,  reveste -se 

de um conjunto de argumentos que reforçam as teses da reforma do  

Estado em dimensões neo libera is,  como aprofundaremos na últ ima parte 

desta invest igação. Este aspecto pode ser observado quando se inst itu i 

com a Reso lução nº. 575 /2008 que as ins t ituições sociais,  para compet ir  

no mercado de qualificação, devem, obr igatoriamente,  arcar com uma 

contrapart ida de 10% do total geral do convênio. Esta est ratégia 

desresponsabiliza o Estado em financiar as po lít icas de qualificação dos 

t rabalhadores em situação de desemprego, at ribuindo tal 

responsabilidade às organizações sociais do ter ceiro setor.   

Dessa forma, os problemas de natureza social em geral deixam de 

ser at r ibuídos à acumulação flexível capitalista e às decisões do Estado, 

e passam a ser assumidos pela sociedade civil.   

Arcoverde (1999, p.  83) menciona que, cada vez mais,  “tem se 

concordado que o Estado, o  mercado e a sociedade civil organizada 

devam tornar-se mais at ivos e definirem po lít icas de inserção pelo  

t rabalho  e contra as exclusões sociais” .  Essa pesqu isadora ressalt a que a 

part icipação da sociedade civil na resolução  dos problemas sociais 

adquire força na proposta neo liberal de Estado mínimo, em que se 

configura o fenômeno da pr ivat ização das po lít icas sociais.  Pr ivat ização  

que ocorre de forma disfarçada, mediante ações de descentralização e a 

                                                
88 Pesquisa  r eal izada por  Pinheiro B. ;  Gonzalez ,  W.  e Deluiz ,  N.  in t itulada ONGs e 

Pol í t icas Públicas de Educação Pr ofissi onal:  propostas para  educaçã o dos  

Trabalhadores.  Nesta  pesquisa ,  as autoras caracter i zam as inst i tuições,  propósi t os e  

projet os acerca  da  formação do t r abalhador.  Elas chegam à conclusão que ta is  

in st ituições são de caráter  assistencia l ista  e fi lan trópico.  As parcer ias r eal izadas no 
âmbito dos governos têm se r evelado não com o uma opor tun i dade de ampliar  as 

discussões sobre as Pol í t icas de Educaçã o Profissional ,  desenvol vendo a  prát ica  

democrát ica  a tr avés da  par t icipação socia l  e do con trole públ ico da  soci edade civi l  

sobre as ações e o aparato burocrát ico e pol í t ico -admin istr at ivo do Estado,  mas com o 

meio de  viabi l izar  sua  existência  e manutenção dos  serviços oferecidos  via  r ecur sos  

públ icos (PINHEIRO; GONZALE Z et  a l ,  2009,  p.  10).  
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de part ilha de recursos,  metodologias e responsabilidades com a 

sociedade civil,  a fim de so lucionar ou amenizar os impactos da velha 

questão social provocada pela po lít ica de ajuste macroeconômico  

empreendido na década de 1990 (ARCOVERDE, 1999).   

Contudo, ver ifica-se nos planos o est ímulo a um t ipo específico de 

part icipação e parcer ia,  em sua forma subordinada, bem como atrelada à 

concessão de recursos,  ou seja,  há um grande apelo à pr ivat ização que 

at inge tanto as inst ituições sociais,  que ficam sendo refém dos recursos,  

sem autonomia, assim como cr ia um mercado cat ivo de serviços de 

qualificação, em que são as mesmas inst ituições que realizam tais 

serviços.  Acerca do papel social que têm assumido essas inst ituições na 

inst itucionalidade da proposta hegemônica de qualificação, â mbito dos 

Planos nacionais,  será discut ido mais amplamente no próximo capítulo.   

 

4.2.2.5.  Articulação e integração das políticas como dimensão 

da nova política de quali ficação profissional  

 

Quanto à dimensão inst itucional,  deve -se reconhecer que a 

preocupação com a articulação e integração da  po lít ica de qualificação  

com as demais frentes de po lít ica pública de emprego fo i uma constante 

durante todos os anos de execução do PLANFOR. Para alguns cr ít icos,  

inc luindo o corpo técnico e burocrát ico do governo Lu la,  que propôs o 

PNQ, essa desart iculação configurava um dos maiores problemas do  

ext into Plano (OLIVEIRA, 1999; UNITRABALHO, 1999; BRASIL,  

MTE, 2003; BRASIL, 2009).   

A ênfase na integração das políticas  é a tônica do PNQ. No  

entanto,  a relevância da integração das po lít icas também fo i aspecto 

perseguido pelo PLANFOR, sobretudo no tocante à integração entre os 

Ministér ios da Educação e da Just iça,  sobretudo com a Secretar ia de 

Dire itos Humanos. O que o PNQ apresenta como um dos seus 

diferencia is se complementa e já exist ia objet ivamente no PLANFOR.  
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O arranjo inst ituciona l do proposto com o PLANFO R  

estabelece:  

A parceria é  fundamental para atingir os  objetivos do  

PLANFOR. Integrar quali f i cação e elevação de 
escolaridade dos treinandos ,  provendo pa rcer ias para 

curso de alfabet ização e suplet ivos de ens ino fundamenta l  

e médio.  Além de aproveitar  os programas já  ex istentes  
no âmbito do PLANFOR [. . . ] (BRASIL,  PLANFOR, 2001.  

p.  20,  gr ifos nossos).  

O PLANFOR foi  proposto com o objetivo  de integrar  
outros mecanismos do FAT ,  [. . . ] elevar  a  produt ividade,  a  

qua lidade e a  compet it ividade do setor  produt ivo 

(BRASIL,  PLANFOR, 2001.  p.  59, gr ifos nossos).  

 

O Arranjo inst ituciona l proposto pelo PNQ estabelece:  

a) ampliação e consolidação da  integração da Polít ica  

Pública de Qualif icação  em r elação às demais Polít ica s  
de Trabalho e Renda,  visando à construção de um Sistema  

Público de Trabalho,  Emprego e Renda;  

b)  integração do Sistema Público de Trabalho,  
Emprego e Renda  e,  em par ticular ,  da Polít ica Pública de 

Qualif icação em relação às Polít icas de Desenvolviment o 

nos âmbitos nacional,  regiona l/estadual e local;  

c)  integração,  em uma única rede nacional de 
educação profissional,  das Polít icas Públicas de 

Qualif icação e de Educação ,  para apontar  para a  

superação em par ticu lar  da separação entr e a  educaçã o 
prof iss ional (bás ica,  t écnica e t ecnológica) e a  educaçã o 

básica (fundamenta l e média,  educação de jovens  e 

adultos,  educação do campo) e contr ibuir  para uma  

efet iva elevação da escolar idade da PEA;  

d)  articulação e fortalecimento inst i tucional de atores  

sociais relevantes para uma Polít ica Pública  de Trabalho 

e Renda,  para a  consolidação de uma r ede naciona l de 
educação prof iss iona l (const itu ída por  ent idades  públicas  

e pr ivadas),  para atuar  na qualif icação (BRASIL/PNQ,  

2003,  2009,  p 28, gr ifos nossos).  

 

Pode-se afirmar que o PNQ representa mais uma tentat iva 

inst itucional de int egração das po lít icas no inter ior do MTE do que 

realmente uma ação de integração pioneira e original com as demais 

polít icas públicas.  Os pr imeiros result ados d o PNQ revelaram uma maio r  

int egração em relação ao PLANFOR (UNITRABALHO, 1999).  

Entretanto, nas últ imas avaliações do FAT, ver ificou -se a dificuldade e 
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baixa eficiência do PNQ em relação ao fator integração, como 

discut iremos mais adiante.   

 As ações vo ltadas para elevação da esco lar idade fo i um dos 

aspectos em que mais se exigiu art icu lação e apresentou efet ivamente 

poucos resultados.  Os Planos são enfát icos quanto à necessidade de 

int egrar elevação de esco lar idade e qualificação profissiona l para 

reso lução do problema do desemprego no contexto de reestruturação 

produt iva.  A ampliação dos níveis de esco lar ização é considerada pelo  

PNQ como um dos seus pr inc ipais d ife renciais em relação ao ant igo 

Plano. Entretanto, ações de elevação de esco lar idade em divers os 

projetos e programas de qualificação fo ram executadas no PLANFOR.  

Vár ias ações foram desenvo lvidas pelo  Sistema S, Centrais sindicais e  

ONGs. Um exemplo clássico fo i o  Programa Integrar,  elaborado e 

executado pela CNM/CUT
89

,  combinando uma metodologia de  

qualificação profissional e elevação e est ímulo à esco lar idade, além de 

est imular a execução de parcer ias com as secretar ias estaduais e  

munic ipais de educação e integração com as demais po lít icas públicas.  

Destaca-se a Secretar ia de Direitos Humanos, at r avés do Ministér io  da 

Just iça,  com ações vo ltadas para a questão étnico -racial e de gênero. A 

dimensão étnico-racial e de gênero também é uma tônica não apenas do 

PNQ, mas de todas as po lít icas no âmbito do governo Lula.  

Os índices de efet ividade social do  PNQ, referentes à “integração 

de políticas públicas de qualif icação e de trabalho, inclusão social e  

desenvolvimento”  (BRASIL, 2005a, p.  2) ,  mostram a forte tendência do 

Plano, nos do is pr imeiros anos de sua execução, em pr ior izar nos cursos 

de qualificação a part icipação dos t rabalhadores em outras po lít icas de 

emprego.  

                                                
89 Para  um estudo aprofundado do Programa Integrar ,  ver  a  disser tação de mestrado 

de SILVA, S.  R.  Paz da .  Mutações no movi mento sindical  cutista:  anál ise do 

Programa In tegrar  de qual i ficaçã o profissi onal  da  CNM/CUT .  2003.  280f.  

Disser tação (Mestrado em Educação) –  Cen tro de Educação,  Un iver sidade Federal  de 

Pernambuco,  Reci fe/PE.  
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Em 2003, dos 139,9 mil t rabalhadores alcançados pe lo PNQ, 103,3 

estavam vinculados a outras po lít icas,  o  que indica um índice de 74% de 

efet ividade social no aspecto da art iculação entre a s polít icas; em 2004,  

esse índice fo i de 75% (106,8 mil t rabalhadores part icipavam de mais de 

uma po lít ica,  incluindo a de qualificação, em um total de 137,2 mil 

t rabalhadores part icipantes de at ividades vinculadas ao PNQ) (BRASIL,  

MTE, 2005a, p.  2); (CÊA,  2007).  Inclusive,  o  fato de o cursista estar 

vinculado a outra polít ica na condição de bo lsista,  não impede sua 

part icipação em outra após a conclusão do curso.  

Os públicos pr ior itár ios alcançados nos dois pr imeiros anos foram 

também benefic iár ios das seguintes po lít icas públicas (BRASIL, FAT,  

2005; 2006) ; (CÊA, 2007):  

 Polít icas de Trabalho: Pr imeiro Emprego; Intermediação de Mão de 

Obra; Economia So lidár ia; Microcrédito;  

 Polít icas de Inclusão Social: Programa Fome Zero; Programa Bo lsa -

Família; Po lít icas de Desenvo lvimento e Geração de Emprego e 

Renda: setores exportadores; setores benefic iár ios de invest imento 

estadual; arranjos produt ivos locais e do tur ismo.  

Conforme analisa Cêa (2007) cerca de 12,5% dos t reinandos do  

PLANFOR (2000) também se vinculava m a outras po lít icas de emprego. 

Com o índice relat ivo alcançado pelo PNQ de 75% de efet ividade neste 

item, em 2004, evidencia-se a vontade e a determinação das agências do 

governo e dos parceiros est ratégicos que argumentamos anter iormente.  

Entretanto, em termos abso lutos,  o PLANFOR ainda permanece 

imbat ível,  na art iculação com as demais  polít icas de emprego, embora 

este tenha s ido um dos seus maiores problemas: em 2000, 343 mil 

t reinandos eram também benefic iár ios do seguro -desemprego ; 12 mil 

estavam vinculados ao PROGER; e outros 41 mil eram beneficiár ios do  

PRONAF (BRASIL MTE, 2001, p.  41 -45).  Embora esses 396 mil 

t reinandos tenham representado apenas 12,6% do total de t rabalhadores 

contemplados pelo PLANFOR, em 2000, eles representaram um 

quant itat ivo muito mais expressivo, em termos abso lutos,  comparando -se 

os 106,8 mil educandos do PNQ que est iveram vinculados a outras 

polít icas de emprego em 2004. Em 2009, regist ra -se um número  
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expressivo de t rabalhadores vinculados ao Programa Bo lsa Família  

(ARAÚJO, 2002; CÊA, 2007; BRASIL, 2009).  

No tocante à integração, necessár io  se faz tecer algumas 

considerações.  Percebe-se que a integração almejada nos Planos parece 

de fato não exist ir  nos termos em que se compreende int egração. Integrar  

significar complementar,  ver aspectos que podem ser fundidos em uma 

única ação.  

Ao analisar os Planos,  ver ifica -se a tentat iva de manter ocupada a 

população desempregada. Em decorrência da pobreza, cr iam -se inúmeras 

alternat ivas,  de forma que o usuár io jovem ingresse num program a como 

o de Pr imeiro Emprego. Deste ingresso, poderá também ingressar em 

outros programas de microcrédito,  de economia so lidár ia,  de 

int ermediação da mão de obra,  de Pro jovem, nas modalidades urbano, 

rural,  dentre outros.   

A integração supramencionada no PNQ existe rest r ita aos 

programas e po lít icas do Ministér io ,  mas não fora deles.  Parece exist ir ,  

portanto,  uma superposição de ações e invest imentos em relação ao  

público pr ior itár io  e não uma confluência de po lít icas existentes no 

Estado-nação vo ltadas à superação da exclusão econômica e reinserção  

do trabalhador,  ainda que em novas bases: de t rabalhador assalar iado e 

empregado em uma unidade econômica a t rabalhador autônomo 

individual ou organizado em associações,  cooperat ivas etc.  

Os dados da população at endida indicam, ainda, que a part icipação  

relat iva de afro -descendentes e de jovens nos cursos do PNQ, em 2004,  

fo i maior do que a part icipação relat iva desses mesmos grupos nas 

at ividades do PLANFOR, em 2002. Porém, esta relação permanece 

prat icamente ina lt erada quanto às mulheres e aos t rabalhadores de baixa 

esco lar idade (BRASIL/MTE, 2009, p.  4 -5); (CÊA, 2007).   

Em avaliação realizada pela CGU (2009),  referente à eficácia e 

efic iência dos programas governamentais que receberam maior aporte de 

recursos financeiros em 2008, dentre eles,  o  PNQ, ver ificou -se,  em 

alguns indicadores,  tais como: elevação de esco lar idade do público  
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pr ior itár io ,  integração das po lít icas de emprego e renda e part icipação da 

população negra,  que os resultados foram insuficientes em r elação às 

metas est imadas.  Dentre todos os indicadores,  sobressai -se com índice de 

baixo desempenho o de int egração das polít icas públicas de geração de 

emprego, t rabalho e renda, ainda que tenha s ido o mais generosamente 

contemplado com recursos.  O desemp enho da integração da po lít ica de 

qualificação com as demais po lít icas públicas sociais resulta muito 

aquém do almejado, isto  é,  fo i alcançada a meta de apenas 48% do 

previsto.  A CGU, a part ir  dos dados da tabela 4 - int it ulada: execução  

orçamentár ia dos programas que receberam maior aporte de recursos 

financeiros em 2008, ressalta a insuficiência da integração das po lít icas 

para captar novas vagas para o mercado de t rabalho  por intermédio  do  

SINE, e quest iona o pape l deste ente na int ermediação de mão de ob ra,  

como se pode ainda observar a part ir  dos dados da tabela 4 - de previsão 

orçamentár ia da CGU (2009),  a seguir:  

TABELA 4: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROGRAMAS 

QUE RECEBEU MAIOR APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS 

EM 2008
90

 

 

                                                
90 Si te:  

h ttp: / /porta l2. tcu.gov. br / por ta l /page/por ta l /TCU/comunidades/programas_governo  
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Em relação à part icipação de t rabalhadores desempregados nas 

at ividades de qualificação profissional,  o PNQ também vem superando o 

PLANFOR, em termos relat ivos:  em 2008, do total de t rabalhadores 

alcançados pelo PNQ, 71,7% estavam sem ocupação ; em 2002, o  

PLANFOR at ingiu,  nesse aspecto,  um índice de 66% (BRASIL/MTE, 

2008a, p.  6).  Mas, em termos abso lutos, a super ior idade do PLANFOR 

permanece: em 2008, o  PNQ alcançou cerca de 98%, ou seja,  4 mil 

t rabalhadores sem ocupação (71,7% do público total).   

Tendo como referência o ano de 2000, tem-se que os 

desempregados representavam, relat ivamente,  apenas 59,4% do total de 

t reinandos do PLANFOR, o que significou um cont ingente de cerca de 

1,8 milhões de t rabalhadores atendidos (BRASIL, MTE, 2001, p.  41).  Ou 

seja,  os desempregados alcançados pelo PNQ, em 2008, não 

representavam nem 10% dos t rabalhadores sem ocupação, atendidos 

pelas at ividades de qualificação profiss ional do PLANFOR, em 2000.  

 

4.2.2.6 Avaliação e “controle social” como dimensão da política 

de quali ficação nos Planos Nacionais de Qualifi cação 

 

A importância da avaliação como forma de garant ir um excelente 

desempenho dos Planos de qualificação e um maior controle socia l fo i 

uma constante no desenho da nova inst itucionalidade da po lít ica de 

qualificação, de maneira que se const ituiu a UNITR ABALHO
91

, 

inst ituição externa ao Estado estrito senso  para avaliar o  desempenho e 

efet ividade. Esta inst ituição ressaltou que, além da mobilização da 

sociedade civil para a efet iva part icipação dos conselhos estaduais e  

munic ipais do t rabalho,  ela dever ia t er atenção e cuidado no  

planejamento, monitoramento e avaliação, como também no zelo e 

t ransparência com o uso das verbas públicas,  part icularmente o uso dos 

                                                
91 Em 2007, em vir tude de inúmeras denúncias acerca  do recebimen to de verbas por  
ONGs,  foi  cr iado no Senado a  CPI das ONGs para invest igar  suposto fa vorecimen to 

e desvio de r ecur sos públ icos por  organiza ções  não-governamentais,  den tre elas,  a  

UNITRABALHO. Com essas  denúncias,  geraram -se  impedimen tos de r ecebimen to d e  

r ecur sos  federais e não se  deu  con t inuidade a o processo de  aval iação e  

moni toramento por  esta  insti tuição.   
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recursos do FAT para o financiamento das ações de qualificação do 

t rabalhador (UNITRABALHO, 2005).  Estes indicat ivos or ientadores do  

PNQ também foram uma constante nos documentos avaliat ivos do  

PLANFOR, o que não impediu, contudo, uma avalanche de denúncias e 

auditor ias do Tribunal de Contas da União (TCU) relat ivas ao PLANFOR 

(TCU, 2000; 2005) ; (CÊA, 2007).   

Embora o PNQ rat ifique essa or ientação ét ica e indique ressalvas 

do TCU para implementação do Plano, há problemas que indicam 

cont inuidade, embora com menos incidência,  de distorções programát icas 

e financeiras,  como o at raso no repasse de recursos  em 2003 (CODEFAT,  

2007),  e a auditor ia sobre o uso dos recursos do FAT para execução de 

ações de qualificação profissional,  por meio do PNQ.  

Os anos de 2006 e 2007 foram considerados os anos que mais se 

teve denúncias do CGU quanto ao uso irregular dos r ecursos,  referente a 

repasse de recursos a inst ituições que não apresentaram regular idade na 

documentação, regist ro de alunos que nunca frequentaram as aulas,  

irregular idade no repasse dos recursos,  fraude nos procedimentos 

lic itatórios,  controles contábeis,  além da exequibilidade de objetos em 

convênios e contratos de repasses (CGU
92

,  2009).   

No que tange ao contro le social dos fundos e execução dos Planos,  

por parte da sociedade, de maneira espec ífica da sociedade civil,  

ver ifica-se pouco ou nenhum controle,  sobretudo, se levarmos em 

consideração que inst ituições sociais que cumprem esta função socia l 

estavam organicamente inser idas na execução das refer idas po lít icas.  O 

extrato de entrevista pro fer ida pe lo diretor de qualificação profissional,  

no per íodo compreendido entre 2003 a 2007, sintet iza bem o que 

acontecia na câmera escura da relação sociedade c ivil e governo.  

                                                
92 Para  maiores deta lhes,  consul tar  os r elatór ios de Fiscal ização da CGU nos estados  

de Pernambuco,  Alagoas,  Sã o Paulo.  Dispon ível  em:  

h ttp: / /www.por ta ldatransparencia .gov.br /conven ios/ .  Acesso em: 18/03/2009.   



185 

 

  

 

 

“[. . . ] polít ica pública é um dir eito que o Estado tem qu e 
provir .  Quer  dizer ,  não f icar  solto,  então você tem que ter  
uma polít ica pública .  E aí como polít ica  pública,  na  

concepção que nós defendemos,  t em que ter  um conjunt o 

de elementos e um dos elementos mais  fortes é a  

participação e controle  social .  Seja  na elaboração,  seja  
na execução,  na aplicação dos r ecursos,  na  avaliação e 

etc.  Aí é que vem a minha frustração com os  movimentos  

socia is.  Quando eu falo,  é porque o controle social  tava  
[sic] muito pr esente nas falas,  mas se t inha  a  prática de 

controle” (Extrato de texto da entr evista  DQP, 2009,  

REVISTA DE QUALIFICAÇÃO, gr ifos nossos).  

Como se pode analisar,  o  controle social era algo secundár io,  

pouco prior itár io  como estratégia de vigilância dos recursos públicos,  

mesmo tendo como propósito  a ênfase na dimensão da qualificação como 

polít ica pública.   

Entretanto,  analisa-se que, daqu ilo que o PNQ explic itamente 

pretendia modificar em relação ao PLANFOR, merece destaque a sua 

fundamentação teórica,  expressa pe la dimensão conceitual e/ou avanço 

conceitual como é ressalt ado nos estudos de Cêa (2007),  a qua l 

passaremos a analisar a part ir  da próxima seção.  

 

4.2.2.7 Dimensões conceituais e/ou avanço conceitual: o que há 

de novo na “nova” política de quali ficação?  

 

Sem dúvida, o  PNQ em alguns aspectos demonstra diferenciações 

conceituais substanciais em relação ao PLANFOR, isto  se levarmos em 

consideração que este Plano tomou como referência o acúmulo  de 

elaborações e proposições de ent idades representat ivas dos t rabalhadores 

para a formação/qualificação profissional,  cuja expressão é a 

part icipação de intelectuais orgânicos dos movimentos populares,  

sindicais e acadêmicos na elaboração e sistemat ização do PNQ, assim 

como os documentos orientadores elaborados at ravés dos ProesQs
93

 com 

                                                
93 Foram anal isados 21 convên ios celebrados en tre os anos 2003  e 2007,  que 

tota l izam invest imen tos de r ecur sos da  ordem de R$ 9.823.260,55 (nove milhões,  

oi tocen tos e vin te e t r ês mil ,  duzentos e sessen ta r eais e cinquen ta  e cinco cen tavos) .  
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estas organizações,  o  que pode representar um avanço em relação ao  

Plano anter ior.   

Afirma-se a perspect iva da qua lificação profissional como uma 

polít ica pública or ientada para objet ivos sociais,  entendida como:  

um espaço de negociação de visões e concepções,  por  

vezes em conflito,  como um dir eito e mediação para a  

formação integral do trabalhador ,  promovendo sua  
qua lif icação social e prof iss iona l,  em ar ticulação com 

formas de elevação de escolar idade (BRASIL,  MTE,  

2003b,  p.27-28).  

Outro aspecto pode ser destacado, referente à pretensão de avanço  

conceitual do PNQ, em relação ao PLANFOR, junto a concepções 

“progressistas”,  presentes em vár ios documentos do PNQ (BRASIL,  

2003abc) –  A visão da “qualif icação prof issional  como campo de 

disputa”  (VERAS OLIVEIRA, 2006) .  Disputa,  em sent ido amplo,  

envo lve a dist r ibu ição de recursos do FAT, cujo cenár io é o  CODEFAT e 

as audiências públicas de qualificação – ,  emancipação por meio da 

inc lusão, t rabalho como pr inc ípio educat ivo, direito  ao t rabalho e à 

qualificação profiss ional.  Como exemplo,  está o  pressuposto de que esse 

conjunto deve ser or ientado pelo nexo entre trabalho, educa ção e 

desenvo lvimento, que embasa a po lít ica de qualificação pro fissional e  

social (BRASIL/MTE, 2007).   

De acordo com o MTE, esse nexo é o que pode proporcionar a  

“melhor ia das condições de t rabalho e de qualidade social de vida da 

população brasile ira” (BRASIL, 2003b; 2009, p.  25-26).  O per igo é de 

estas categor ias significat ivas no campo de forças do t rabalho se 

tornarem refém da retórica governamental,  ou seja,  não efet ivarem aquilo  

que propõe as est ratégias de qualificação profissional e  social; dessa 

forma, realmente,  tornam-se inócuas e paradoxais: po lít icas de 

(des)qua lificação (OLIVEIRA, 2003).   

                                                                                                                                          
Esse valor  r epresen ta  45% do montan te de convên ios r eal izados no âmbito dos  

ProEsQs nesse per íodo (MTE/UNB,  2008).   

 



187 

 

  

 

Isso indica que permanece, no PNQ, a compreensão da qualificação  

profissional e social como elemento diferenciador do acesso dos sujeito s 

sociais às r iquezas produzidas co let ivamente.  Na visão do MTE, a 

recuperação da situação econômica cr ia oportunidades e gera empregos,  

“[. . .]  mas eles somente serão aprove itados se as t rabalhadoras e 

t rabalhadores est iverem qualificados.  Se essa equação for reso lvida,  o  

Bras il crescerá com inc lusão social” (BRASIL, 2003b, p.  25 -26).  

Corroborando com Sales (2006) e Cêa (2007),  ver ifica -se que há,  

nesta percepção do MTE, a cont inuidade de uma visão marcada pe la 

“hipert rofia da importânc ia da qualificação profiss ional no conjunt o das 

polít icas de emprego”, o  que já havia ocasionado vár ias cr ít icas ao  

PLANFOR. Permanece em evidência a ideo logia or iginár ia da Teor ia do 

Capita l Humano, a empregabilidade e a competência que at r ibui aos 

condicionantes educacionais a responsabilidade p elo desenvo lvimento 

individual e social.  É nestes termos que se fundamenta a defesa,  nos 

documentos do PNQ, da importância dos nexos entre t rabalho, educação 

e desenvo lvimento social (CÊA, 2007).  

Alia-se ao explicit ado o fato de que os fundamentos das po lí t icas 

econômicas em andamento impedem pensar outros vínculos entre 

t rabalho, educação e desenvo lvimento, além daqueles compostos pela era 

neo libera l.  Como argumenta Cêa (2007, p.  38),  

[. . . ] ta is vínculos  são elaborados num contexto em que as  
for tes medidas  de contenção e foca lização das polít icas  

socia is fazem par te do processo de r edef inição das  

relações  entr e Estado e sociedade civil,  visando à  
diminuição dos desequilíbr ios estruturais do s istema do 

capital,  numa conjuntura de r evers ib il idade dos poucos  

ganhos relat ivos do trabalho.  

O avanço conceitual da qualificação profissional,  presente no  

PNQ, vem sendo acompanhado de esforços para o aumento da qualidade 

dos cursos oferecidos pela art iculação destes com a elevação da 

esco lar idade dos t rabalhadores.  Is so indica as dimensões conceituais e  

pedagógicas como aquelas que poder iam estar sinalizando algum avanço  

em relação ao PLANFOR. Mas, ressaltamos que os reais avanços são  
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relat ivos e de pouca expressividade prát ica,  considerando as 

necess idades historicamente acumuladas pelos t raba lhadores de uma 

educação e formação omnilateral,  que não se submeta à lógica mercant il.  

Ou, na acepção de Fr igotto,  como aquela que:  

destina-se ao desenvolvimento de condições fís icas,  

menta is,  afetivas,  estét icas e lúdicas do ser  humano 

(condições omnilaterais ) capazes de ampliar  a  capacida de 
de trabalho na produção de va lores de uso em geral  como 

condição de satisfação das múlt ip las necess idades do ser  

humano no seu devir  histór ico.  Está ,  pois,  no p lano dos  

dir eitos que não podem ser  mercant i l izados e,  quando 
isso corre,  agr ide-se a  própria  condição humana  

(FRIGOTTO, 1989, p. 31-32).   

Mas, qual a importância do avanço conceitual quando as bases 

mater iais de existência dos t rabalhadores assalar iados não são 

ampliadas? Mesmo ampliando a cert ificação profissiona l de 

t rabalhadores desempregados este fato não t raduz elevação efet iva da 

renda, acesso às r iquezas e ganhos na produt ividade do t rabalho. Não  

ser ia este fato no mínimo contraditório?  

O relat ivo avanço conceitual referente à c ompreensão da 

qualificação profissional vincula -se ao alcance de alguns ind icadores de 

desempenho pedagógico do PNQ que superam, em certa medida, os 

indicadores do plano ext into.  

Referente à qualidade pedagógica apresentada nos PlanteQs, assim 

como estabelecido pelo MTE (2004, p.  4),  envo lve -se uma natureza 

pedagógica e po lít ica,  por t raduzirem-se em um compromisso com a 

qualificação como “direito do cidadão e da cidadã”. A qualidade 

pedagógica é um dos aspectos considerados como de extrema relevância,  

sobretudo como forma de superar a  cr ít ica realizada anter iormente aos 

cursos de qualificação de caráter aligeirado, descont ínuo, desenvo lvidos 

pelo PLANFOR (SILVA, 2003; OLIVEIRA, 2003a).  Sobre este aspecto,  a 

reso lução 333/2003 (Art .  3º,  cap. 10, incisos I a III),  assim como a de 

nº575/2008 são incis ivas:  
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Art  5º.  Para assegurar  a  qualidade pedagógica das ações  
de qua lif icação ofer ecidas,  no âmbito do PNQ, os  

projetos de qua lif icação social e prof iss ional,  deverão,  

obr igator iamente,  quanto à  carga horár ia ,  observar :  

I- mínimo de 85% de ações format ivas denominadas  
cursos e laboratór ios,  que não poderão ter  carga horár ia 

infer ior  a  40 horas;  

II- a té 15% de ações format ivas denominadas de 
seminár ios e of icinas que não poderão ser  infer ior es a  16  

horas;  

III - Carga horár ia  média de 200 horas,  quando 
cons iderado o conjunto das ações format ivas,  salvo 

quando just if icativa fundamentada do proponente for  

aceita  pela  equipe técnica da SPPE- MTE. 

§ O programa dos cursos deverá contemplar  no mínimo 
70% e no máximo 80% da carga horár ia  total em 

conteúdos específ icos,  ressa lvados casos  especia is,  

devidamente just if icados e previamente aprovados pelo 
MTE (BRASIL/CODEFAT, 2008,  p,  04 -05).   

 

A ênfase na qualidade pedagógica sob cr itér io  da elevação do 

número de hora/aula também se fez intenção no PLANFOR. No tocante 

aos conteúdos propostos pelo  PNQ, não existe diferença significat iva já  

que não há superação do modelo das habilidades e competências,  como 

se pode observar em ambos os Planos.  

 

[. . . ] as ações de qualif icação profi ss iona l e social do 
PNQ  devem incluir ,  de forma integrada,  os conteúdos  

indicados a  seguir  em função da r ea lidade loca l das  

necessidades dos/as trabalhadores/as,  do desenvolviment o 
do terr itór io,  do mercado de trabalho e do per f i l da  

população a  ser  atendida :  

a) comunicação verbal e escr ita ,  leitura e compreensão 
de textos,  raciocínio lógico-matemát ico –  conteúdos  

básicos;  

b)  saúde e segurança no trabalho,  educação ambienta l,  

dir eitos humanos,  socia is e trabalhistas,  relações  
interpessoa is no trabalho,  informação e or ientaçã o 

prof iss ional –  conteúdos básicos obr igatór ios ;  

c)  conteúdos específ icos das ocupações : processos,  
métodos,  t écnicas,  normas,  r egulamentações,  mater iais ,  

equipamentos e outros –  conteúdos de gestão;  

d)  empoderamento,  gestão,  autogestão,  associativis mo,  
cooperativismo,  melhor ia  da qualidade e da produtivida de 
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–  conteúdos específicos (BRASIL,  PNQ, 2008,  sp,  gr ifos  

nossos).  

Na ót ica dos formuladores do Planfor/MTE (1999, p.  18), as novas 

competências são compreendidas como a capacidade de diagnóst ico e 

int ervenção em tempo real; não basta agir  rapidamente; é preciso decidir  

o  que se deve fazer e como fazer.  Nessa perspect iva,  a qualificação deixa 

de ser entendida como capacidade de realizar tarefas/operações,  

passando a se definir como a capacidade de aç ão e reação diante de 

eventos,  imprevisíveis,  em sua maior ia.  Para tanto, não basta a simples 

competência técnica,  mas é necessár io  que o t rabalhador at ive ou 

mobilize todo background  de conhecimentos,  tácitos ou formais,  que o 

habilite a fazer diagnóst ico , propor soluções e tomar medidas em uma 

cadeia de decisões cada vez mais curta.  Isso a part ir  do domínio das 

competências básicas,  espec íficas e de gestão, como demonstram os 

extratos de texto: 

Os programas de qualif icação do PLANFOR deve m 

incluir conteúdos que desenvolvam habil idades básicas,  
específ icas e de gestão,  voltadas para as demandas  

concretas da população a  ser  qualif icada :  

a)  Habilidades bás icas : competências,  a t itudes e 
conhecimentos essenciais para formação do “cidadã o 

produt ivo”,  como comunica ção verbal e escr ita ,  leitura,  

compreensão de textos,  raciocínio,  saúde e segurança no 

trabalho,  pr eservação do meio ambiente,  dir eitos  
humanos,  informação e or ientação profiss ional e outros  

eventua is requis itos para as demais habil idades;  

b)  Habilidades específ icas: competênc ias e 
conhecimentos r elat ivos a  processos,  métodos,  t écnicas,  

normas,  r egulamentações,  mater iais,  equipamentos  e 

outros conteúdos próprios das ocupações/setores;  

c)  Habilidades de gestão: competências,  a t itudes  e 
conhecimentos para formar ,  manter  e melhorar  o 

desempenho de micro e pequenos empreendimentos ,  

rurais ou urbanos,  bem como gerenciar  o próprio 
trabalho,  como autônomo, cooperado,  associado,  

empregado ou  autoger ido (BRASIL,  PLANFOR, 2003a,  p.  

27,  gr ifos nossos).   
 

 O tom imposit ivo do  “devem incluir” tais conteúdos format ivos 

nos do is Planos não garante mudanças substancia is nas or ientações 

curr iculares.  Vejamos como se opera na inst itucionalidade da Po lít ica a 
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ênfase nas habilidades e competências profiss ionais,  aspecto que 

reafirma a subsunção da polít ica aos ditames do mercado.  

Embora, como se pode ana lisar a part ir  dos extratos de textos dos 

documentos ofic iais acima, o  PLANFOR tenha incorporado, na sua 

proposta de desenvo lvimento, as diversas habilidades (básicas,  

específicas e de gestão),  a art icu lação entre a educação geral e a  

educação profissional,  e a art iculação entre as vár ias habilidades e entre 

elas os saberes relacionados à educação geral,  ver ifica -se um pouco 

aprofundamento dos conhec imentos específicos nas áreas referen tes aos 

conteúdos da ocupação ou profissão.  

 A desart iculação pode ser constatada pelos dados apresentados na 

tabela 5- int itu lada: matr ículas do PLANFOR/PEQS (1996/1998) segundo  

habilidades ofertadas nos cursos.   

 

TABELA 5: MATRÍCULAS DO PLANFOR/PEQs (199 6/1998) SEGUNDO 

HABILIDADES OFERTADAS NOS CURSOS  

HABILIDADES  
MATRÍCULAS (mil)  

1996  1997  1998  1996-1998 

Básicas  769 1.019 1.123 2.911 

Especí fica s  976 1.429 1572 3.997 

Gestã o 528 786 971 2.285 

Total  2.273 3.234 3.666 5.091 

Total  de 

treinandos  

1.193 1.885 2.013 5.091 

FONTE: Reproduzida (BRASIL/PLANFOR, 1999).  

 

Como se pode observar a part ir  dos dados da tabela 5,  a pr ior idade 

fo i concedida às habilidades bás icas e de gestão, que inc luem, no tocante 

às habilidades básicas,  conhecimentos gerais com ênf ase na cidadania,  e,  

no tocante à gestão, conhecimentos vo ltados ao empreendedor ismo, em 

detrimento de conhec imentos técnicos,  o  que impossibilita infer ir que 

cada habilidade pode ter sido minist rada em separado, em vez de 

const ituir um formato orgânico e art iculado com um equilíbr io entre 

elas.   
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 Também se ver ifica a part ir  da tabela 5 que, entre os anos de 1996 

e 1998, a maior ia dos t reinandos part icipou de mais de um curso, haja 

vista  que o número de matr ículas das habilidades ind ividualmente,  nesse 

per íodo, superou o número de total de benefic iados (CÊA, 2007).  

 Apesar de o formato e disposição dos conteúdos serem 

apresentados de forma d iferenciada, não se ident ificaram diferenças ou 

rupturas significat ivas entre os Planos,  no que tange aos conteúdos a 

serem apropr iados pelos t rabalhadores.  As habilidades e competências 

prescr it as pe lo PLANFOR são retomadas e repostas pelo PNQ quase na 

ínt egra.  Tais conteúdos e habilidades servem como cimento que dá forma 

e liga a ideo logia da qualificação e das novas competências à 

empregabilidade.   

Merece destaque aludir como a nova inst itucionalidade da po lít ica 

de qualificação reduz o t rabalho educat ivo ao fator técnico de produção. 

Quando analisamos o PNQ, ver ificamos a adesão deste Plano à lógica da 

pedagogia da competência pro fissional,  visto  que o MTE estabelece 

normat ivamente que os cursos desenvo lvidos sejam pautados em arcos 

ocupacionais.   

Estes arcos têm como pr incípio a formação poliva lente vo ltada 

para múlt ip las funções,  competências e habilidades requer idas e exig idas 

com a acumulação flexível.  De acordo com Delu iz (1999, p.  19),  “a 

polivalência está ancorada no modelo toyot ista e está ligada à capacidade 

do t rabalhador executar,  simultaneamente,  diferentes funções”.   

Em termos operacionais,  o  PNQ opera o pro cesso de capacit ação e 

formação dos cursistas a part ir  de arcos ocupacionais.  Ou seja,  cada 

cursista,  ao esco lher um curso, está optando por um arco. Por exemplo, o  

de construção, neste,  ele  será capacit ado em vár ias áreas técnicas 

relacionadas ao arco, ou  seja,  será habilitado em pedreiro,  encanador e 

elet r icista,  com uma dist r ibuição de carga horár ia reduzida de 200 h/a e 

com conteúdos fragmentados.  Os arcos ocupacionais refletem,  como 

mater ialidade, a necessidade de o t rabalhador ser “competente” em vár i as 

ocupações para atuar nas diversas frentes de t rabalho.  Este aspecto 

reflete como a precar ização da formação contribui para a precar ização do 
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t rabalho. Ao ser competente em tudo, não se é efet ivamente competente 

em nada.  

 Desse modo, a pedagogia da competência como ideo logia,  como 

analisa Manfredi (2002),  assume duas funções: integradora e 

dissimuladora .  Na função integradora,  a competência é capaz de dar  

unidade às prát icas sociais e pedagógicas no processo de 

formação/qualificação dos t rabalhadores,  cr iando uma aura de 

aprendizagem que fortalece a lógica da reprodução capitalist a,  seja 

at ravés da inserção qualificada no mercado de t rabalho, seja na 

const ituição da reserva técnica de t rabalhadores qualificados.  A função 

diss imuladora distorce a realidade . Distorce na medida em que 

culpabiliza os t rabalhadores pela incapacidade de inserção no mundo do 

t rabalho.   

 Estas dimensões e funções da pedagogia das competências 

reafirmam a nossa hipótese de que as po lít icas de qualificação  

implantadas a part ir  da dé cada de 1990, com a reestruturação produt iva 

do capital e a reforma do Estado, contr ibuem para conformar uma 

perspect iva de t rabalhador imparcial e subserviente à acumulação 

flexível e à reprodut iva do capital,  sendo a pedagogia da competência e a  

tese da empregabilidade as ideo logias que se configuram como o novo  

pr incípio educat ivo do t rabalho.  

A qualidade pedagógica subjacente ao PNQ parece se rest r ingir à  

hora técnica,  sendo lamentavelmente um equívoco em sua forma e 

conteúdo, quando se pensa em qualidade social.  No entanto,  este é um 

dos aspectos que seus técnicos acredit am se diferenciar do ant igo Plano,  

ou seja,  a carga horár ia dos cursos at ingia,  em média,  62,4 horas,  mas 

regist raram-se cursos com carga horár ia entre 20 e 30 horas.   

Com base nos ind icadores de desempenho do PNQ, ver ifica -se 

que, no pr imeiro ano de execução do Plano, em 2003, a carga horár ia 

média dos cursos de qualificação fo i consideravelmente ampliada. O 

PNQ at ingiu a média de 110,97 horas,  superando as 62,4 horas méd ias 

alcançadas pelo  PLANFOR, em 2002, e ficando pouco abaixo  da meta de 

120 horas estabelecida pelo  PNQ para 2003 (CÊA, 2007; CGU, 2009).  
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Em 2004, os cursos ofertados pelo PNQ at ingiram uma carga 

horár ia média de 191,93 horas,  chegando bem perto das 200 horas 

estabelecidas como meta (BRASIL, 2005a, p.  9).  A provável melhora na 

qualidade dos cursos,  sempre de acordo com as inst ituições avaliadoras 

dos Planos,  inc idiu sobre seus custos: consta um custo/aluno do 

PLANFOR de R$ 2,14 por “t reinando”, em 2002; o  PNQ alcançou um 

custo “educando”/hora de R$ de R$ 2,50, em 2004 (BRASIL, 2005a, p.  

10).  Em 2009, o  custo hora/aluno é de R$ 3,65. A hora média por aluno  

permanece a mesma e a carga horár ia média alcançada é de 197 horas 

(CGU, 2009).  Atualmente,  o  custo hora/aluno teve um aumento para R$ 

3,95. A carga horár ia média alcançada em 2010 fo i de 197 horas (MTE,  

2011).   

Deve-se considerar que, caso a elevação dessa carga horár ia se ja 

devida à o ferta de cursos de esco lar ização, a média de 197 horas é ainda 

considerada baixa,  visto que o educando precisa de horas significat ivas 

de estudo para se apropriar dos conteúdos format ivos.  No ensino  

fundamental,  a carga horár ia deve contemplar no mínimo 800h/ano,  

conforme prescreve a LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996),  o  que 

consideramos pouco para que os educandos deem conta da complexidade 

de conhecimentos que têm que apreender.   

Quanto a essa questão, o  MTE indica que, mesmo diante desse 

avanço na qualidade pedagógica,  expresso pela elevação da carga horár ia 

média dos cursos,  “as atuais 200 horas de curso ainda são t ímidas.  Ser ia 

ideal contar com 1.000 horas de curso, em uma perspect iva de formação  

cont inuada” (BRASIL, MTE, OIT, 2004, p.  14).  Caso isso venha a 

ocorrer,  o  que parece pouco provável tendo em vista o  quant itat ivo de 

horas técnicas relacionado ao aumento do montante de recursos,  haverá 

um saldo significat ivo do enr iquecimento da força de t rabalho  

qualificada. Contudo, sem impacto na elevação dos empregos.  

Vê-se que, no pr imeiro momento de diagnóst ico do PNQ feito  pelo  

MTE, a questão da art iculação entre os cursos de qualificação  

profissional e a elevação dos níveis de esco lar idade dos educandos não 

fo i considerada. Entretanto,  no documento regulador do PNQ, é 
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explicit ada a or ientação, entre outras,  da obr igatoriedade do 

encaminhamento dos part icipantes das at ividades de qualificação  

profissional ao mercado de t raba lho e ao sistema público de educação  

regular de jovens e adultos (Reso lução do CODEFAT nº 333/03, Art .  8  § 

3º),  e a pr ior idade a ser dada a pro jetos que garantam a elevação da 

esco lar idade, integrada às ações de qualificação.  

No caso do encaminhamento ao sistema de ensino (regular ou na 

modalidade de educação de jovens e adultos),  o  TCU, com base em 

informações apresentadas por setores do MTE, orientou que se agilizasse 

“a formalização do convênio  com o MEC viabilizando o cumprimento  

pelas ent idades das exigências estabelecidas pela Reso lução nº.  

333/2003” (TCU, 2005, p.  299).  Contudo, fica explícito  que a posit iva 

pretensão do PNQ de fazer da po lít ica de qualificação profissional em 

curso um instrumento de elevação de esco lar idade dos t rabalhadores 

ainda encontra dificuldades,  evidenciando o contexto problemát ico e 

conflituoso que envo lve a questão.  

Tal quest ionamento realizado pelo TCU, acerca da elevação da 

esco lar idade dos t rabalhadores,  deve-se,  em parte,  pela pouca pr ior ização  

dessa questão no âmbito dos Ministér ios,  ficando esta secundar izada nos 

governos,  sobretudo, no governo Lula.   

Dentre os cursos propostos pelo PNQ, implantados a part ir  da 

art iculação entre qualificação profiss ional e  elevação da esco lar idade,  

estão o Projeto Juventude Cidadã, que subst itui o  Serviço Civi l 

Voluntár io,  o  Programa Integrar e o  Projeto Semear.  Esses pro jetos e 

programas foram art iculados pelo PLANFOR e passaram a integrar o  

PNQ, a part ir  de 2003, mas, agora,  com novas nomeclaturas: Consórcios 

Sociais da Juventude, Pro jovem Trabalhador - Juventude Cidadã,  

Projovem Urbano, Projovem Campo, dentre outros.   

Embora o PNQ não tenha divulgado dados precisos sobre o  

cont ingente de t rabalhadores que pa rt iciparam de cursos que art icularam 

qualificação pro fissional e e levação dos níveis de esco lar idade, é  

possível supor que também neste it em o PLANFOR supere o PNQ em 

termos abso lutos,  se considerarmos a expressiva preponderância do  
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PLANFOR em números de t rabalhadores qualificados: o  PLANFOR 

atendeu, aproximadamente,  4 milhões de t rabalhadores em 2001 e 5,4 

milhões em 2002 (BRASIL, MTE, 2001, p,  22).  O PNQ at ingiu um 

público de 139,2 mil t rabalhadores em 2003 e 137 em 2004 (BRASIL,  

2005a, p.  11).  Disso, pode-se supor que a diferença tenha sido grande 

entre a quant idade de t reinandos/educandos que associaram a 

qualificação pro fissional à  elevação de esco lar idade, em cursos o fertados 

pelos respect ivos planos,  novamente com vantagem numérica para o 

PLANFOR (CÊA, 2007; MTE, 2011).   

Ressa lta-se,  entretanto,  que a magnitude numérica do PLANFOR 

não corresponde, necessar iamente,  à concret ização, de fato,  da elevação  

da esco lar ização dos t rabalhadores envo lvidos especialmente em cursos 

de qualidade pedagógica duvidosa . I sso significa que mudar os 

fundamentos e os conceitos básicos do Plano não significa mudar  

efet ivamente a realidade concreta em que estes Planos se objet ivam 

(CÊA, 2007; SILVA, 2009).   

 A fragilidade da art icu lação entre a polít ica de qualificação do  

MTE e a elevação dos níveis de esco lar idade dos t rabalhadores,  além dos 

problemas est ruturais envo lvendo a educação da juventude e dos adu ltos 

no bo jo da po lít ica educacional brasile ira,  permit em indicar que tanto o 

PLANFOR como o PNQ acabam por contr ibuir  c om a velha dualidade 

histór ica da educação profissional brasile ira,  além de manter a dicotomia 

educação básica (elevação da esco lar idade) e  educação técnica 

(profissional).   

Tendo como resultado dessa concepção a decomposição e a 

descont inuidade do ensino para as populações empobrecidas,  fortalece -se 

o que os autores tanto têm denunciado, ou seja,  a histór ica dualidade 

est rutural.  A dualidade est rutural,  como bem mencionam Teixeira 

(1974); Kuenzer (1997) e Ferret t i (1997),  configura -se como a grande 

categoria explicat iva para a const ituição do ensino profiss ional no  

Brasil.   

Outro aspecto importante a considerar é a est ratégia de avaliação,  

planejamento e monitoramento do Plano. Esse processo é norteado por 
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t rês categorias:  eficiência,  eficácia e efet ividade . Estas são categor ias 

dos sistemas educacionais t radicionais da administ ração, alvo de cr ít icas 

no PLANFOR, por ter incorporado acrit icamente essas categor ias como 

cr itér io  de análise de desempenho.  

Referente à efet ividade social e ao impacto social da po lít ica,  o  

DIEESE divulgou resultados parc iais da implantação do PNQ. No  ano de 

2003, um total de 141.169 t rabalhadores concluíram os cursos de 

qualificação pro fissional; deste total,  101.553 estão sem ocupação ou 

seja cerca de 71,9% (ANUÁRIO, 2005).  Estes dados parecem revelar a  

ineficácia t raduzida pelo baixo impacto socioempregat íc io dos Planos de 

qualificação em análise.  

Os cursos implementados pelos PlanTeQs com os arcos 

ocupacionais
94

 são: Arte,  Cultura,  Educação, Turismo, Gastronomia,  

Design, Moda e Confecção, Restauração de Imóveis e Monumentos 

Históricos,  Saúde e Estét ica,  Informát ica e Telecomunicações,  

Construção Civil,  Comércio,  Transportes, Meio ambiente e Serviços.  Os 

cursos são de caráter técnico - instrumental,  têm em média a carga horár ia 

de 70 a 200 horas,  dist r ibuídas em habilidades básica e técnicas.  As 

secretar ias estaduais do trabalho têm como competência: acompanhar  

tecnicamente,  por intermédio de gerentes de qualificação, a elaboração  

das propostas polít ico -pedagógicas e os planos de t raba lho, conforme 

orientação normat iva do Ministér io  do Trabalho. O desenho dos cursos e 

t ipo logias são os mesmos do PLANFOR.   

Por fim, pode-se afirmar que a pr inc ipal ruptura do PNQ em 

relação ao PLANFOR diz respeito  aos montantes de recursos invest idos 

nos Planos,  tema não abordado nos documentos ofic iais que versam sobre 

o PNQ (busca-se qualidade pedagógica no discurso, mas na prát ica não 

se o ferecem as reais condições financeiras).  Ver ifica -se também 

incongruência entre o discurso da qualidade social e peda gógica 

profer ida pelo PNQ e a insuficiência,  bem como a falta de pr ior ização de 

                                                
94 Os arcos ocupaci onais é a  expressão da  adesã o à  lógica  da  formação por 

competência .  Pretende-se formar  um tr abalhador  pol ivalen te que a tenda às 

exigências do m ercado de t r abalho.  Assim,  as 200 horas de qual i ficação especí fica  

são fr agmentadas na  formação das  habi l idades técn icas.  
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recursos por parte do governo. Como se analisa a part ir  do extrato de 

texto da entrevista concedida pelo diretor de qualificação à revista de 

qualificação profissional:  

[. . . ] Toda a  discussão sobre qua lidade,  conhecimento e 

trabalho,  trabalho e educação foi aos poucos  para dentro 

do governo,  somente no f ina l do Governo Lula,  no início 
do segundo mandato do governo Lula,  é que isso f icou  

tão evidente,  começou a se enxer tar  recurs os para uma  

recuperação para se chegar  aos patamares do PLANFOR 
(REVISTA DE QUALIFICAÇÃO, DQP/MTE, 2009).  

Como demonstraremos com o PNQ, encerra -se o processo de 

ampliação dos recursos para qualificação profissional dest inado ao 

PLANFOR. Tomando-se como exemplo  os recursos mobilizados nos 

últ imos anos de existência do PLANFOR e os pr imeiros anos do PNQ,  

ver ificam-se os seguintes dados contábeis  a part ir  da análise da tabela 6 

que analisa em anos a dist r ibuição dos recursos para os Planos nacionais  

de qualif icação profissional.  



199 

 

  

 

TABELA 6: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM MILHOES (R$) POR ANO DE EXECUÇÃO DOS PLANOS 

NACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO (PLANFOR/PNQ)  

2000 A 2009  

PLANO 

 
2000 2001 2002 PLANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PLANFOR 

(PEQs)  304,6 335,7 70,3  
PNQ 

(PLANTEQs)  
37,3 61,9 22,6 22,7 120,7  70,1 37.5

95
 

PLANFOR 

(PARCs)  154,7 170,3 100,5  
PNQ 

(PROESQs)  
3,4 6,5 6,5 96 Nhr x Nhr Nhr 

PLANFOR 

TOTAL  495,3 506,0 170,8  
PNQ 

TOTAL 
40,7 68,4 29,1 22,7  120,7

97
 70,1 37.5 

 

 FONTE : elaborado a par tir  de dados do MTE/20 09 TCU (2009) e CGU (2009).

                                                
95 Dest inação de r ecur sos do PNQ para  ações de qual i ficaçã o no â mbito dos estados federat ivos.  

96 Neste per íodo,  não foram dispon ibi l izados dados no MTE referen tes aos r ecur sos dest inados ao ProesQs.  Nos per íodos que compreendem 

2006 a  2009,  os montan tes de r ecur sos orçamentár ios para  qual i ficação profissional  e socia l  não são apresen tados no i tem repa sses de  

r ecur sos.  Real izamos vár ias buscas a cerca  de in formações.  No en tan to,  o i tem da aval iação dos  r ecur s os financeiros fica  prejudicado pela  

ausência  de in formação e t r ansparência  na  divulgação dos dados.  O mesm o não ocor reu com o PLANFOR, pois no per íodo da vigênci a  do 
plano os dados eram dispon ibi l izados tanto de forma vir tual  quan to em mater ial  impresso.  O mesmo não tem ocor r ido com o PNQ; os  

materia is e documentações sã o escassos em relação ao plano ext into.  As poucas in formações dispon ívei s não são a tualizadas.  

97 In formação obt ida  a través do si te:  h t tp:/ /por ta l2.tcu.gov.br /por ta l /page/por ta l /TCU/comunida des/programas_governo.  Acesso em: 

17/03/2009.  

  1
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No primeiro ano de execução do PNQ, ver ifica -se que os recursos 

dest inados à po lít ica de qualificação profissional do MTE (R$ 40,7 

milhões)  foram reduzidos a menos de um quarto dos recursos repassados 

ao PLANFOR em 2002 (170, 8 milhões) ,  últ imo ano de vigência deste 

Plano (CÊA, 2007; BRASIL/MTE, 2009).  

Essa redução incide também no percentual do FAT dest inado às 

ações de qualificação profissional (CÊA,  2007).  Tomando -se como base 

o ano de 1995,  quando o PLANFOR teve seu apogeu e quando se 

regist rou o menor vo lume de recursos repassados ao Plano, ver ifica -se 

que essas ações corresponderam ao invest imento infer ior  em relação aos 

outros per íodos.  A redução de recursos do FAT dest inados à qualificação  

profissional,  pela via do PNQ, fo i ident ificada pelo Minist ér io  do  

Trabalho e Emprego como uma evidência posit iva,  visto que ficou 

evidente o não desperdíc io com recursos públicos,  na perspect iva do 

Ministér io .  

Ao ana lisar o  resultado de alguns programas financiados co m 

recursos do FAT, em 2004, a part ir  de indicadores de desempenho de 

gestão, o  governo indica um índice de menos de 23,2% na alocação de 

recursos para o Programa de Qualificação Social e Pro fissional,  como no  

caso do PNQ (BRASIL, MTE, 2005c, p.  29).   

[. . . ] os índices negativos indicam que os produtos das  

ações foram rea lizados a  um custo abaixo do programado,  

sinalizando ma ior  raciona lidade e ot imização na  
uti l ização dos r ecursos,  a lém do es forço e compromiss o 

dos parceiros em atingir  e superar  as metas f ís icas  

programadas,  mesmo em uma conjuntura de r estr ições  
impostas pelos decretos de programações f inanceiras e 

pela  moros idade na tramitação e aprovação dos cr éditos  

adicionais (BRASIL/MTE, 2005c,  p.29).  

Se, por um lado, essa discrepância entre o PLANFOR e o PNQ, no  

que tange aos recursos do FAT, dest inados às ações de qualificação 

profissional,  pode indicar uma ut ilização mais eficiente dos recursos,  

ot imizando a relação custo/benefíc io,  conforme avalia  o  governo, por 

outro lado, essa drást ica redução de recurso do FAT para o  

financiamento do PNQ indica uma redução maior desse fundo público  
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observada até então. Ou seja,  se antes parecia problemát ico que apenas 

cerca de 5% dos recursos do FAT mobilizavam efet ivamente os embates 

entre governo, t rabalhadores e empresár ios no inter ior do espaço  

t ripart ite do CODEFAT, deixando os “demais” 95% dos recursos de lado,  

a part ir  do PNQ, essa questão se agrava:  é quase nula a possibilidade de 

disputa efet iva dos recursos públicos do FAT (CÊA, 2007; ARAÚJO,  

2007).  Talvez esta seja uma das pr incipais diferenc iações do PNQ em 

detrimento do PLANFOR,  a escassez de recursos.  E o governo concentra,  

novamente,  assim como manipula a dist r ibuição dos recursos dest inados 

à qualificação profissional.  

A mater ia lidade histór ica apreendida na análise dos P lanos 

nacionais leva-nos a considerar os seguint es aspectos:  

Na comparação, ver ifica-se,  de forma análoga, que o PNQ não  

revela inovações significat ivas em relação ao PLANFOR, portanto, não  

se t rata de um novo Plano, mas de um instrumento normat ivo e 

regulat ivo da reforma da inst itucionalidade da educação profissional,  nos 

marcos de um processo de busca de hegemonia burguesa.  Não há 

diferenças fundamentais em relação aos temas e às est ratégias que 

desenvo lvem. As termino logias ut ilizadas são, inclusive,  de mesmo teor,  

ainda que o PNQ apresente-as como diferentes.   

Embora não desconheçamos que a inst ituciona lidade da 

qualificação dos trabalhadores cr iada com o PLANFOR tenha deixado de 

sujeit ar a  qualificação ao monopólio do empresar iado via sistema “S”,  

ela cr ia  possibilidades concretas de inst itucionalizar a  part icipação das 

vár ias organizações da sociedade civil,  na gestão e execução da 

qualificação profissional.  Por isso,  ambas po lít icas têm se manifestado 

impotentes em reverter o  problema na exclusão socia l pela reinserção dos 

excluídos da economia. Isso revela um fato relevante: a democrat ização  

inst itucional da qualificação profissional não é capaz de mobilizar  

agentes e recursos que reins iram os t rabalhadores desempregados nas 

ocupações existentes ou que  se o ferecem no mercado formal de t rabalho.  

Não há rupturas entre o PLANFOR e o PNQ; o que existe são  

elementos que se complementam em sua forma e conteúdo, nas 
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est ratégias de atuação e fundamentação. A empregabilidade e a 

competência são ut ilizadas como ideo logias em face do processo de 

reestruturação produt iva do capital.   

O PLANFOR se const itui como uma po lít ica renovada de 

qualificação pro fissional at relada à reforma gerencia l do Estado (CÊA,  

2003),  e o  PNQ se configura como o coroamento e permanência d as 

pr incipais d iret r izes que sustentam tal reforma: a diminuição dos 

recursos como fator de eficiência,  descentralização com forte 

part icipação da sociedade civil,  assim como a terceir ização da po lít ica de 

qualificação, via cr iação de um mercado de empresa s terceir izadas pelo  

Estado para promover a refer ida po lít ica; pr ivat ização do Estado via 

fundo público; ênfase na liberdade de mercado (cada sujeito/t rabalhador  

deve buscar,  por conta própria,  tornar -se competente,  empregável para 

disputar no livre mercado uma ocupação),  arrefecimento das lutas sociais 

com o processo de concertação social (ALVES, 2001).  Esses aspectos 

têm sido dimensões da atmosfera que tem embalado a po lít ica nac iona l 

de qualificação dos t rabalhadores.   

Sem embargo, os Planos têm se conso lidado como polít ica pública 

compensatória de preparação da força de t rabalho para a informalidade e 

o t rabalho precár io (SALES, 2006).  A inclusão pretendida reforça a 

inc lusão excludente ao reforçar a dualidade histór ica do sistema 

educaciona l,  inclusive a qualificação profissional brasileira (KUENZER,  

2001 e 2008).  

A mater ialidade histór ica desses Planos na contemporaneidade é a 

expressão de um pro jeto format ivo alinhado à acumulação capit alista,  

que subjuga, aliena e empobrece a classe que vive do t rabal ho. É este o 

simulacro ant igo da mais nova inst itucionalidade da po lít ica pública de 

qualificação pro fissional inst ituída no Brasil.  Pr ivat ização, terceir ização,  

arrefecimento, descentralização, efic iência,  estes têm sido elementos que 

têm transcendido a t emporalidade dos governos e configurado a 

cont inuidade histórica da po lít ica de Estado de qualificação pro fissional.  

O paradoxo ainda persiste.   



203 

 

  

No próximo capítulo,  analisaremos a nova ident idade do ser do 

Estado no Brasil,  com a adesão aos pressupostos d o neo liberalismo,  

at ravés da reforma do Estado.  Part iremos do pressuposto de que o Estado 

é uma das dimensões do t ripé que est rutura o sistema social capitalista ,  

quando ana lisarmos, neste quinto capítulo,  os nexos entre o modo de 

produção social,  o  Estado  em sua fe ição neo liberal e  as po lít icas 

públicas de qualificação da força de t rabalho. Com isso, não  

pretendemos realizar uma análise pro fícua acerca das concepções e 

funções do Estado, mas explic itar,  com o aporte de Gramsci,  bem como 

de outros autores,  como o Estado estabelece conexões,  assim como 

int egra e fortalece a sociabilidade do sistema societal dominante,  bem 

como reforça e dá visibilidade às po lít icas de corte neo liberal de 

qualificação da força de t rabalho.  
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5. A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMO POLÍTICA DE 

ESTADO: expressão da hegemonia do capital  

[. . . ] o papel tota lizador  do Estado moderno é essencia l.  

Ele deve sempre ajustar  suas funções reguladoras em 

sintonia com a dinâmica var iável do processo de 

reprodução socioeconômico,  complementando 
polit icamente e r eforçando a dominação do capital contra  

as forças que poder iam desaf iar  as imensas desigualdades  

na distr ibuição do consumo [. . . ] (MÉSZÁROS, 2002,  p.  
110).   

O Estado, em sua forma est r ita
98

 é uma forma de poder condensado 

que integra o sistema social capit alista ,  estabelecendo mediações de 

diversas ordens.  Conforme argumenta Mészáros (2002, p.  109):  

O Estado se af irma como pré-r equis ito indispensável para  
o funcionamento permanente do s istema do capital,  em 

seu microcosmo e nas interações das unidades  

par ticular es de produção em s i,  afetando int r insecament e 

tudo,  desde os inter câmbios loca is ma is imediatos até os  
de nível ma is mediato e abrangente.   

Ele dá completude e organicidade ao sistema socialmente 

estabelecido. Não sendo estát ico, so fre as t ransformações 

sociohistóricas.  Trata-se de uma totalidade concreta,  complexa e 

contraditória,  espaço de conflitos e lutas,  situado historicamente.  Como 

sintet iza Far ias (2000, p.  30):  

O Estado é uma forma socia l que sofre a s var iações  

temporais e espaciais.  Não se trata  de um valor  universal ,  

de um idea l abstrato,  de uma forma f ixa,  regular  ou  
aleatór ia .  Ao contrár io,  o fenômeno estatal  obedece à s  

leis  que trazem a marca da histór ia ,  em ar ticu lação 

orgânica com as formas assumidas pelo ser  socia l na  
produção,  na reprodução e na cr ise do capitalismo.  

                                                
98 Gramsci  (1985) anal isa  o Estado como “campo de força”  em movimen to,  como uma 

complexidade,  permeado por  confl i tos e con tradições.  O Estado não é apenas  

est ruturado em sua forma est r i ta ,  mas compreende uma dim ensão ampliada,  ou se ja ,  
const i tuído pela  sociedade pol í t ica  e  a  sociedade ci vi l .  Os sujei t os socia is que a tuam  

nessas instâncias se confl i tuam e sã o como a  forma de ser  do Estado.  Em luta ,  

disputam a  hegemonia .  Para  um estudo a cerca  da  Teor ia  do Estado Am pliado em  

Gramsci , ver  COUTINHO, C.  N. Gramsci :  um estudo sobre o pensamento pol í t ico.  

Ri o de Janeiro:  Civi l ização Brasi leir a , 2003.  
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A problemát ica do Estado e a relação que este estabelece com as 

dimensões objet ivas tem sido objeto de estudo de vár ios estudiosos 

marxistas,  que têm se preocupado em analisar as or igens e função socia l 

do Estado (MARX
99

,  1980; MÉSZÁROS, 2002).  Estes autores buscam 

demonstrar as contradições do Estado capita lista moderno, que submete a 

força de t rabalho  ao imperat ivo de explo ração do capit al,  reproduzindo  

nas dimensões est ruturais o u superestruturais da sociedade este 

imperat ivo.  

Há ainda aqueles que não desconhecem a hegemonia que a classe 

dominante exerce no âmago do Estado, mas o reconhece como campo de 

conflitos e de força.  Para estes,  o  Estado não apenas mantém sua 

dominação, mas mantém o consent imento at ivo dos governados 

(GRAMSCI, 1985; POULANTZAS, 1985; CARNOY, 1988).  Para 

Gramsc i,  o  consenso
100

 está relacionado à busca de hegemonia.   

Em Gramsci,  hegemonia significa a capacidade de uma classe 

subordinar intelectual e moralmente  outra classe,  at ravés da persuasão. 

Entendida em seu sent ido amplo, persuasão é a capac idade de 

convencimento at ivo. Para conquistar a hegemonia,  é necessár io que a 

classe dir igente se apresente às demais como aquela que representa e 

                                                
99 Um dos inúmeros mér i tos de Marx e Engels foi  o de  ter  iden t i ficado o caráter  de 

classe  de t odo fenômeno esta ta l .  Essa  d escober ta ,  de acordo com Cout inho (2003),  o 

fez  dessa cral izar ,  assim com desfet ich izar  a  sua  aparente autonomia e 

“super ior idade”;  nele se encon tram a  origem e expl icaçã o nas con tradições  

imanentes da  soci edade como um todo.  De modo que a  “gênese do Estado  r eside na  

divisã o da  sociedade em classes,  r azão por  que ele  só existe  quando e enquan to 
exist i r  essa  divi são (que decor re,  por  sua  vez,  nas r elações socia is de produção);  e a  

função do Estado é precisamente a  de conservar e r eproduzir  ta l  divisão,  garant indo 

assim que o in teresse comum de uma classe par t icular  se imponha como o in teresse  

geral  da  sociedade (COUTINHO, 2003,  p.  123 -124).  

100 Em outra  l inhagem, adver sa  à  que advogamos neste estudo,  com o a  de Ha bermas 

(1997),  o Estado se  r evela  como resul tan te de um consen t imen to a t ivo 

comunicacional , moral  ou econômico,  das di feren tes classes em confl i to;  ou se ja ,  o 

Estado pautado na lógica  do consenso,  mediado pela  teor ia  do agir  comunicat ivo.  

Para  Habermas (1989,  p.  39),  o concei to agir  comunicat ivo cor respon de às  "ações  

orientadas para o entendimento mútuo ",  em que o a tor  socia l  inicia  o processo 

ci r cular  da  comunicação e é produt o dos processos de socia l ização que o formam,  em 

vista  da  compreensão mútua e  consensual .  Habermas dist ingue agir  comunicat ivo de  
agir  est r atégico.  Este compreende as prá t icas que procuram adequar  meios e fins  

den tro da  r acional idade do cálcul o econômico ut i l i tar ista  de cust o,  ou  as "ações  

or ien tadas pel o in teresse para  o sucesso".  Mesm o reconhecendo que os  pressupost os  

teór icos de Ha bermas são diferen tes das bases e fundamentos do marxismo,  

consideramos relevan te,  em termos de apreciaçã o,  apresen tar  a acepçã o de Estado do 

autor .   
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atende aos interesses  e valores de toda sociedade, obtendo o  

consent imento vo luntár io e a anuência espontânea e garant indo, assim, a 

unidade do bloco social.  Embora tal bloco possa apresentar diferenças,  

ele se mantém, predominantemente,  art iculado e coeso. Portanto,  a classe 

hegemônica deve ser capaz de converter -se em classe nacional,  capaz de 

envo lver toda a sociedade em um mesmo projeto histórico e capaz de 

assumir as re ivindicações das classes aliadas (GRAMSCI, 1978a),  

cr iando desta forma a hegemonia de uma classe social s obre uma sér ie de 

grupos subordinados. Este aspecto assinala ocorrer a hegemonia no  

âmbito do Estado. Nas palavras de Gramsci:  

O Estado é cer tamente concebido como organismo 

próprio de um grupo,  dest inado a cr iar  as condições  
favoráveis à  expansão máxima desse grupo,  mas est e 

desenvolvimento e esta  expansão são concebidos e 

apresentados como a força motr iz de uma expansã o 
universal,  de um desenvolvimento de todas as energia s  

“naciona is”,  isto é,  o grupo dominante é  coordenado 

concretamente com os inter esses gerais  dos grupos  
subordinados e a  vida estatal é concebida como uma  

contínua formação e superação de equil íbr ios instáveis  

(no âmbito da lei) entr e os inter esses  do grup o 

fundamenta l e os  inter esses dos  grupos  subordinados ,  
equil íbr ios em que os inter es ses do grupo dominant e 

prevalecem, mas até um determinado ponto,  ou seja ,  não 

até o estr eito inter esse econômico -corporativo 
(GRAMSCI,  2000b,  p.  41-42).   

A busca e disputa pela hegemonia de uma classe se realizam nas 

relações sociais que se estabe lecem,  me smo preva lecendo seus interesses 

até certo aspecto.  Mas, a necessidade do grupo dominante em busca de 

consensos e hegemonia é imperante,  assim como é at ravessada pelas 

condições sociais de produção. Não obstante pr ivilegiamos a análise que 

Far ias (2000) realiza acerca das relações sociais de produção. Para o 

refer ido autor,  não há como separar o  Estado das relações sociais de 

produção que se estabelecem no capitalismo, po is o  Estado é part ícipe e 

int egra o próprio sistema capit al.   

Diferentemente dos autores que concebem o Estado como espaço 

de reprodução da ideo logia da classe dominante e das formas sociais  

dominantes (dominação polít ica e exploração econômica),  Poulantzas 
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(1985) analisa as contradições sociais que existem no âmbito do Estado, 

em sua forma capit alista.  Para o autor, “[. . .]  está em todas as suas 

funções ( ideo lógicas,  repressivas e econômicas),  marcado pelas 

contradições,  porque a luta de classes tem lugar no âmago do Estado ,  

mesmo quando este tenta manter uma hegemonia externa da classe 

dominante” (POULANZTAS, 1985, p.  161) . 

Para Gramsci (2004, p.  29),  o  Estado é “todo o conjunto de 

at ividades teóricas e prát icas com as quais a classe dir igente just ifica e 

mantém não somente a sua dominação, mas também consegue o consenso 

at ivo dos governados” .  Toda e qualquer hegemonia é coercit iva,  mas esta 

coerção não precisa ser estabelecida pela força,  pode ser revest ida de 

consent imento at ivo (GRAMSCI, 2004).  

Na acepção de Gramsci,  há uma relação direta,  e mesmo orgânica,  

que conecta o modo de produção so cial e a forma de ser do Estado
101

,  de 

modo que “este vem a ser invest ido de uma função de pr imeira ordem no  

sistema capitalist a” (GRAMSCI, 1974, p.  180).  Nestes moldes,  para 

Gramsc i (1978, p.  131),  “não existe Estado
102

 sem consenso, sem 

organização de aparelhos de hegemonia,  sem a consideração das relações 

específicas entre a sociedade econômica, sociedade civil e a sociedade 

polít ica”; sua visão geral de Estado integra a sociedade po lít ica e a  

sociedade civil,  isto  é,  a hegemonia é protegida pela coerção  

(GRAMSCI, 1978).   

Cumpre ressalt ar que o conceito de hegemonia gramsciano diz 

respeito  a um complexo processo de relações vinculadas ao exercíc io do  

poder nas sociedades de classes,  que se mater ializa a part ir  da concepção  

de mundo e da prát ica po lít ica de uma classe ou de uma fração de classe.  

Neves (2010, p.  24),  sobre o exercício da hegemonia,  ressalta:  

                                                
101 Ver :  Americanismo e Fordismo.  In : GRAMSCI,  A.  Teoria .  Obras Escolh idas. Vol . 
II .  São Paulo:  Livrar ia  Mar tins Fon tes,  1974 . 

102 Para  Gramsci  (2000a,  p.  20 -21),  há  dois “planos” superest ruturais:  o que pode ser  

chamado de “soci edade civi l” ,  i sto é,  o con junto de organ ismos designados  

vulgarmente como “pr ivados” e  o da  “soci edade pol í t ica  ou Estado”.  Estes doi s  

p lanos cor respondem,  r espect i vamente,  à  função de “hegem onia”  que o grupo 

dominan te exerce em toda a  soci edade.  
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O exercício da hegemonia é,  [para Gramsci],  sempre uma  

relação pedagógica que busca subordinar  em termos  

mora is e intelectuais grupos socia is inteiros  por  meio da  

persuasão e da educação.  Trata -se de um conceito qu e 
expressa o movimento r ea lizado por  uma cla sse ou fração 

de classe para convencer  e organizar  o consenso em torno 

de uma concepção de mundo par ticu lar .  A questão 
fundamenta l cont ida no conceito gra msciano de 

hegemonia é a  transformação do projeto par ticular  de 

uma classe ou fração de classe em uma concepção qu e 
passa a  ser  aceita  pela  ampla maior ia .   

Na busca pe la hegemonia da classe burguesa,  o  Estado funciona 

como mediador das contradições e dos conflitos sociais.  O propósito  

dessa mediação é conseguir o  consenso ativo dos governados. Ele ocorre 

no seio da complexa sociedade capitalista,  como forma de manter a  

hegemonia da classe ou fração da classe burguesa.  Como ressa lta Far ias 

(2000),  acerca do papel do Estado como agente mediador da ideo logia e 

hegemonia burguesa:  

O Estado é capaz de exercer  seu papel mediador  sobre u m 

terr itór io determinado e sobre o conjunto da populaçã o 
correspondente,  pois se manifesta  simultaneamente na  

objet ividade (sob a  forma de máquina burocrática e 

administrativa) e na subjetividade (sob a  forma de 
democracia  forma l e de ideologia  burguesa  

correspondente).  Como gestor  dos objetos socia is e 

mediador  das contradições no capitalismo,  o governo é o 
resultado de um longo pr ocesso que o constitu i,  a o 

mesmo tempo,  nos aparelhos e na legit imação do Estado 

(FARIAS, 2000,  p.  25) .  

Como se pode perceber,  o  Estado no sistema socialmente 

determinado desempenha um pape l fundamental,  const ituindo -se como 

um dos pilares est ruturantes do  sistema capital (MÉSZÁROS, 2002);  este 

contr ibui na sua sustentação como um todo orgânico e art iculado,  

assumindo em cada per íodo histór ico, diversas fe ições: Estado de Bem-

estar,  Estado neo liberal (ANDERSON, 1995; HARVEY, 2000, 2001).   

No contexto brasileiro,  sobretudo na década de 1990, o  Estado 

assumiu a ident idade neo liberal,  reconfigurando -se com a reforma 
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gerencia l do seu aparelho
103

.  Tal reconfiguração se deu em face do 

processo de reestruturação produt iva capitalista,  o  que fortaleceu e 

orientou a elaboração e definição dos pressupostos das po lít icas públicas 

de qualificação profissional.  Va le dizer,  como analisa Gramsci (2000b,  

p.  19),  toda  

reforma mora l e intelectual não pode deixar  de estar  
l igada a  um programa de r eforma econômica; ma is  

precisamente,  o programa de reforma econômica é 

exatamente o modo concreto através do qual se apresenta  
toda reforma intelectua l e moral.   

Nesses termos, a reforma moral e  int electual promovida pe la 

polít ica de qualificação, mater ializada nos planos nacionais de 

qualificação [Planfor e PNQ], está ligada a um programa de reformas 

econômicas,  especificamente,  o  ajuste econômico neo liberal com o  

governo FHC, associado à polít ica social apaziguadora do governo Lula,  

pautada na parcer ia entre vár ias inst ituições sociais.  Este últ imo governo 

teve o mér ito  de arrefecer inst ituições importantes no âmbito do conflito  

entre capital e t rabalho como cont inuaremos demonstrando  

posteriormente.  

A part ir  destas reformas, pretendemos ressaltar como a “nova” 

polít ica de qualificação [Planfor e o  PNQ] se const ituiu como expressão  

de um pro jeto hegemônico do capital de formação da classe t rabalhadora 

mediado pelo  Estado. Este realiza o pape l socia l de “educar o 

consenso” ,  apaziguando o conflito  entre capital e t rabalho, bem como 

cr ia mecanismos de absorção e disso lução da racionalidade antagônica 

(AMARAL, 2005).  Esse aspecto tem demonstrado a intencionalidade 

histór ica das po lít icas de qualificação e sua tendência a se conso lidar  

como polít ica pública de Estado, expressão da atual forma d e ser do 

Estado, em sua feição neo libera l.   

                                                
103 O recei tuár io neol iberal  or iginado do consenso de Wash ington ,  com sua apologia  

ao mercado,  t r az  em seu bojo não som ente as r ecom endações de a ju st es  

macroeconômicos,  mas,  também,  indicações claras no sen t ido de  que,  para  que ta is  

r eformas se concret izem,  elas devem ser  consensuais e capazes de se t ornar  par te 

const i tuin te da inst i tucional idade do Estado (OLIVEIRA,  2005;  AMARAL,  2005).   
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Neves (2005, p.  26) ressalt a o  pape l educador que cumpre o Estado 

na sociedade capit alista sob a hegemonia burguesa.  Na acepção da 

autora: 

O Estado capita lista  vem realizando a adaptação do 

conjunto da sociedade a  uma forma par ticular  de 

civil ização,  de cultura,  de mora lidade.  No decorr er  do 
século XX, diante das mudanças qualita t ivas na  

organização do trabalho e nas formas de est ruturação do 

poder ,  o Estado capitalista ,  mundialmente,  vem 
redef inindo suas dir etr iz es e práticas,  com o intu ito de 

reajustar  suas práticas educativas às necessidades de 

adaptação do homem individua l e coletivo aos novos  
requer imentos do desenvolvimento do capitalismo [. . . ].  

Na condição de Estado Educador,  “o  Estado capitalista tem 

desenvo lvido uma pedagogia da hegemonia,  com ações concretas na 

aparelhagem estatal e na sociedade c ivil” (NEVES, 2005, p.  26),  

sobretudo com adesão das organizações sociais e dos movimentos 

sindicais sob a pedagogia do capital.  Esta tem como pressuposto que a 

educação deve estar vo ltada ao atendimento dos imperat ivos capitalistas,  

dando um novo sent ido à qualificação da força de t rabalho. Essa 

pedagogia,  embora não tenha sido um conceito desenvo lvido por 

Gramsc i,  é nele inspirada, como discute Neves & Sant‟Anna (2005).  Para 

Gramsc i (1999, p.  399):  

Toda r elação de hegemonia é necessar iamente uma  
relação pedagógica,  que se ver if ica não apenas no 

inter ior  de uma  nação,  entr e as diversas forças que a  

compõem, mas em todo o campo internacional e mundia l,  
entr e conjuntos de civil izações naciona is e cont inentais.   

Destarte,  interessa,  neste capítulo,  proceder sua construção a part ir  

da seguinte est ruturação: na pr imeira seção, em um movimento 

simultâneo e int egrado analisamos a configuração do Estado no contexto 

brasile iro,  as relações com a base produt iva e as po lít icas públicas de 

qualificação profissional,  or iginár ias da forma neo libera l de Estado. 

Procuramos demonstrar como as dimensões relacionadas à: efic iência e 

eficácia,  descentralização, terceir ização, minimizaç ão dos custos,  

dimensão t íp ica da forma neo liberal de Estado, part ic ipação da sociedade 
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civil como forma de “gestão compart ilhada e democrát ica”,  assumidas na 

reforma gerencial de FHC, foram transplantadas para a inst itucionalidade 

das po lít icas públicas,  part icularmente as polít icas educat ivas,  sobretudo 

as de qualificação da força de t rabalho.  

Tais po lít icas,  consubstanciadas com o Planfor e o  PNQ, reforçam 

a nossa tese de que o paradoxo da “nova/velha” inst itucionalidade da 

polít ica de qualificação prof iss ional tem se const ituído como tendência 

de po lít ica de Estado, necessár ia ao sistema historicamente determinado. 

Esta tem transcendido a temporalidade histór ica dos governos,  ou seja,  

expressa o pensar estatal,  por t rês mot ivos paradoxais: [1] qualifica  a  

força de t rabalho para adentrar no mercado de t rabalho incerto,  para 

realização de at ividades subalt ernas,  com mínimas competências e 

habilidades; [2] mantém ocupada uma parcela significat iva da classe 

t rabalhadora em situação de pobreza e vulnerabilida de social,  sob a 

lógica do velho  discurso int egrador; e [3] consegue, em torno de um 

projeto ident itár io  promovido pelo Estado, integrar forças sociais 

histor icamente “antagônicas” para promoção de polít icas públicas de 

qualificação social e pro fiss ional dos t rabalhadores.  Assim, mater ializa -

se em uma nova hegemonia do capit al sob o t rabalho com a med iação do 

Estado. Esta hegemonia se conso lida pela capacidade persuasiva do  

Estado em estabelecer um consenso junto às organizações sociais acerca 

da emergência da qualificação dos trabalhadores.   

Não obstante,  buscaremos corroborar com a perspect iva de que as 

polít icas públicas de qualificação implementadas a part ir  da década de 

1990 têm se consubstanciado tendencialmente como po lít ica de Estado, 

cuja expressão é a implantação de uma proposta hegemônica de formação  

para a classe t rabalhadora.  Esse é um aspecto nunca antes vis lumbrado,  

resultante da nova ident idade do modo de ser do Estado no capitalismo,  

em virtude de o modo de produção e reprodução capitalista n ecess itar  

elaborar um novo t ipo humano de t rabalhador –  suje ito  histór ico  

adequado e adaptado ao modo produt ivo estabelecido. Parafraseando  

Gramsc i (1974, p.  146),   
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[. . . ] a  raciona lização determinou a necessidade de 

elaborar  um novo t ipo humano,  em conform idade com o  

t ipo de trabalho e de processo produtivo : esta  

elaboração,  por  agora,  está  apenas na sua fase inicial e é,  
por  isso (aparentemente),  idíl ica.  Está  na fase de 

adaptação psicofísica  à nova estrutura industrial  [. . . ]  

(gr ifos nossos).  

A po lít ica pública de qualificação profissional estabelecida pelos 

dois Planos Nacionais de Qualificação [Planfor e PNQ], no formato e 

dimensões que incorporam, cumpre a função social e histór ica no  

capitalismo contemporâneo, ou seja,  formar um t ipo de ser social 

t rabalhador em conformidade com as dimensões est ruturais do modelo de 

acumulação vigente.   

 

5.1.  Reestruturação capitalista e as dimensões da Reforma Gerencia l 

do Estado no contexto brasi leiro  

 

Os anos 1990 foram marcados por significat ivas mudanças na 

vida eco nômica, social e po lít ica do Brasil,  em virtude da inserção do 

País no processo de “globalização” econômica, mesmo que em condição  

subordinada em relação aos demais países,  como já sinalizamos nos 

capítulos anter iores.   

O cenár io de globalização econômica reco locou importantes 

questões e desafios aos governos,  no sent ido de reestruturar a 

inst itucionalidade estatal,  sendo esta capaz de dar organic idade ao  

sistema socialmente estabelecido, ou seja,  o  Estado. Entretanto,  sua 

refuncionalização está alinhada a um projeto societal mais amplo que 

envo lve a reest ruturação do próprio modelo  produt ivo e,  como 

consequência,  a própr ia mudança do ser do Estado, como argumenta 

Ferret t i & Silva Júnior (2000, p.  61):  

Na transição do fordismo para o presente moment o 
histór ico do capitalismo mundial,  o Estado de Bem-Estar  

Socia l dá lugar  a  um Estado Gestor ,  que carrega em si a  

raciona lidade empresar ial das empresas  capitalistas  
transnacionais,  tornando-se,  agora,  as teor ias  

organizaciona is,  antes r estr itas aos muros  das empresas,  
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as verdadeiras t eor ias polít icas do Estado moderno.  A 

inserção do Brasil nesse processo provoca também uma  

transformação no aparelho de Estado,  que de interventor  

e estruturador  da economia em favor  do capital naciona l 
e internaciona l,  desde a  década de [19]30,  passa,  na  

década de [19]90,  à  condição de Estado Gestor  

modernizado.   

A reforma do Estado, que se tornou central nos anos 1990 em todo 

o mundo é uma resposta ao processo de globalização em curso, que 

reduziu a autonomia dos Estados em formular e  implementar po lít icas 

públicas,  sobretudo, as de caráter social,  e,  pr incipa lmente,  a part ir  da 

cr ise do Estado, que começa a se delinear em quase todo o mundo nos 

anos 1970, mas que só assume plena definição nos anos 1980 

(CARDOZO, 2007).   

Essa reforma na inst itucionalidade da aparelhagem estatal 

estabelece mediações com o movimento internacional denominado de 

Terceira Via 104.  Este movimento advoga que “um novo Estado 

democrát ico” não pode ser mant ido como burocrát ico e sufocante.  Não 

pode ser nem Estado mínimo nem Estado máximo, mas sim um Estado 

“forte” ou um Estado “necessár io”.  Nesses termos, a renovação do 

aparelho  estatal dar -se- ia pela incorporação e desenvo lvimento dos 

seguintes aspectos: descentralização administ rat iva,  democrat ização, 

efic iência administ rat iva,  garant ia de espaços de part icipação da 

sociedade civil,  cuja função reguladora ser ia de minimizar os r iscos 

sociais,  econômicos e ambientais (NEVES, 2005; LIMA & MARTINS,  

2005).   

                                                
104 O Movimen to que se denominou de Terceira  Via  adquir iu dimensões e expressão 

internacional.  As bases pol í t icas da  Terceira  Via  foram sistemat izadas pelo 

soci ól ogo br i tânico Anthony Giddens.  Esta  tem como objet ivo a  r eforma ou governo 

do capi ta l ismo por  in termédio de  mudanças na  pol í t ica  e na economia.  Lima & 

Mar tins (2005) caracter izam a  denominação de Terceira  Via ,  como de cen tro 

esquerda,  nova esquerda,  nova socia l  ─ democracia  modern izadora  ou governança 

progressiva .  Esse projet o,  de acordo com os autores,  foi  di r ecionado,  pr incipalmen te,  
às forças de esquerda que chegaram ao poder  nos úl t imos anos do sécul o XX ou que 

lutaram in tensamente para  isso.  Estes par tem das quest ões cen tra is do neol iberal ismo 

para  r efiná -lo e torná-lo mais compat ível  com sua própria  base e  pr incípios  

const i tut ivos,  val endo-se de exper iências concretas desenvolvidas por  governos  

europeus (LIMA & MARTINS,  2005,  p.43).   
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Estes aspectos se const ituíram como impresc indíveis para 

viabilizar a reforma da inst itucionalidade estatal.  Uma reforma que 

const itui a  ossatura neo liberal.  De fo rma que os pressupostos do 

neo libera lismo, tais como: eficiência dos recursos como forma de 

minimizar os invest imentos públicos em áreas fundamentais; parce r ia 

como forma de responsabilizar a sociedade civil por funções que são  

essenc ialmente do Estado; pr ivat ização  de empresas estatais com a 

ut ilização do fundo público ; pr ivat ização de algumas po lít icas; efic iência 

e eficácia como formas de desqualificar o  s ent ido do público ; 

descentralização e flexibilidade como forma de minimizar custo, sem a 

necessár ia diminuição do processo de regulação e controle po lít ico,  

marcam a mater ialidade histór ica da refer ida reforma de cunho neo libera l 

(CÊA, 2003; AMARAL, 2005; SALES, 2006; MOTA, 2010).  

   Esses aspectos,  imanentes ao Estado em sua forma neo liberal
105

,  

permearam as po lít icas públicas implantadas a part ir  de 1990,  

ult rapassando a temporalidade histór ica dos governos,  como já 

demonstramos na quarta parte deste estudo , mormente na análise 

comparat iva dos Planos Nacionais de Qualificação Profissional [Planfo r  

e PNQ]. Estas dimensões deram legit imidade às polít icas,  assim como 

reforçaram a forma de ser neo liberal dos governos,  na inst itucionalidade 

estatal –  como aquele que dest itui direit os e se desresponsabiliza pela 

garant ia e int egralidade das po lít icas de promoção dos direitos humanos 

fundamentais.   

   Com estas determinações,  o  movimento de Terceira Via sugere,  

como argumenta Neves (2005, p.  51),  um Estado em que: “ a 

governabilidade deva ser pensada como a lgo capaz de sintonizar as ações 

do „novo Estado democrát ico‟ com os organismos da sociedade civil”.  O 

pressuposto da governança estatal dá ênfase ao Estado como um ser que 

                                                
105 Braga (1997,  p.  224) faz  uma impor tan te dist inção en tre o movimen to de cr ise do 

capi ta l ismo e a  est r a tégia  neol iberal ,  afi rmando que aquela  tem um caráter  mais 

perene e est rutural  e,  por tan to,  apresen ta  dimensões mais profundas,  que não apenas 

podem ser  ul tr apassadas pela  visão neol iberal  de en focar  os probl emas socia is.   
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personifica as capacidades administ rat ivas  e reguladoras,  e  valor iza o  

potencia l de governança da sociedade civil,  via “agências que não são  

parte de nenhum governo –  ou seja,  as organizações não -governamentais  

–  estas são de caráter nacional e t ransnacional,  e contr ibuem para a 

governança social”  (NEVES, 2005).  

Na perspect iva do movimento de Terceira Via,  a reforma da 

aparelhagem estatal como outro importante pr incípio tem como 

pressuposto que as formas estatais inspiradas no modelo do Welfare 

State  at ing iram o ápice da incapacidade polít ica e eco nômica frente ao  

desafio do mundo contemporâneo, o  que exigia uma reestruturação de 

sua organização e dinâmica em termos jur ídicos,  po lít icos e econômicos 

(LIMA & MARTINS, 2005).  Assim, a reforma do Estado, ou seja,  da 

aparelhagem estatal,  como dimensão e pr incípio or ientador básico da 

polít ica de Terceira Via,  dever ia:  

Ser  responsável por  um conjunto de medidas  inovadoras,  

ta is como promover a sociedade civil  ativa  e,  com isso,  
assegurar  um modelo de inclusão social em bas es  

dist intas do que foi t entado pe lo Estado de bem-estar -

socia l,  aprofundar  e ampliar  os espaços de convivência  
democrát ica e de colaboração socia l,  incent ivar  e 

for talecer  a  economia mista ,  regular ,  por  meio de lei s  

modernas,  as at ividades que apresentem r iscos para a  
sociedade.  Com esses  r efer encias,  „uma das pr incipa is  

tarefas do governo [ser ia] pr ecisamente concil iar  as 

reivindicações divergentes de grupos de inter ess e 

especia l,  [. . . ] isto é,  promover a concertação social ‟  
(LIMA & MARTINS, 2005,  p.  55, gr ifos nossos).   

Como se ver ifica,  os argumentos que refo rçam a reforma do Estado 

estão imbuídos de uma cr ít ica inc isiva ao Estado de Bem-Estar Social:  

sua est rutura e condicionantes.  Eles apontam ainda a sua incapacidade de 

cr iar as bases necessár ias para estabilidade do sistema societár io,  

ver ificando-se a necessidade de sua reestruturação. Esta reest ruturação 

significa a expansão das forças capit alistas na sociedade, o  que 

possibilita denominar este Estado est ruturado de Estado neo liberal,  como 

agente e promotor das inic iat ivas pr ivadas no âmbito da sociedade, co m 

vias de conformar,  ou, precisamente,  conciliar as reivind icações 
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divergentes de grupos de interesses diferenciados.  Como afirmam Neves 

& Sant‟Anna (2005, p.  33):  

O Estado de bem-estar  perdeu espaço pa ra o Estado 

neoliberal.  De promotor  de bens e serviços,  o Estado 
passou a assumir  a  função de coordenador  das iniciativas  

pr ivadas da sociedade civil.  De promotor  dir eto da  

reprodução do conjunto da força de trabalho,  admit indo -a  
como sujeito de dir eito,  o Estado passou a provedor  d e 

serviços sociais para uma parcela  da sociedade def inida  

agora como os „excluídos‟,  ou seja ,  aquele cont ingent e 

cons iderável que,  potencia lmente,  apresenta as condições  
subjet ivas para desestruturar  o consenso burguês.  Para o 

restante da população,  o Esta do transf igura -se em 

estimulador  de iniciativas pr ivadas de prestação de 
serviços  socia is e de novas formas  de organização socia l  

que desatr elam as vár ias formas de discr iminação das  

desigualdades de classe.  

No Brasil,  a reforma do Estado se deu no fim da década de 1980 e 

no limiar da década de 1990, no meio de uma grande cr ise econômica,  

que chega ao auge com o episódio hiper inflacionár io (PEREIRA, 1996).  

A part ir  de então, a reforma do Estado 106 se torna imper iosa [. . .]  e começa 

a ser delineada e se tornar tema central em 1995, após a eleição e a posse 

de Fernando Henr ique Cardoso - FHC. Nesse ano, ficou claro para a 

sociedade brasileira que essa reforma torna -se condição, de um lado, da 

conso lidação do ajuste fiscal do Estado brasile iro e,  de outro,  da 

necess idade de existência no país de um serviço público moderno, 

profissional,  vo ltado para o atendimento dos “cidadãos” (PEREIRA,  

1996, p.  269).   

Além de ser um pressuposto do Movimento de Terceira Via par a 

inc lusão social dos países no cenár io internacional,  a necessidade de 

refuncionalizar o  Estado, no contexto brasileiro,  também se just ificou,  

como argumenta Silva Jr.  (2002),  pela necessidade de adequar o Estado 

                                                
106 No con texto brasi lei ro,  as r eformas pol í t icas,  econ ômicas e  socia is in iciadas a  fim 

de modernizar  o País e a justá -lo à  lógica  da  produção enxuta , t ípica  do toyot ism o 
(HAVEY, 2000),  t iveram in ício duran te a  presidência  de Col lor  de Melo (1990 -

1992),  e seguiram pelos  próximos  governos,  que as  aprofundaram.  O  governo de 

FHC teve o mér i to de in tensificar  o processo de inserção l iberal izante do Brasi l  na  

economia internacional.  Para  conseguir  tal  fei to,  fez -se necessár io implementar  as 

r eformas (SILVA JR.  2002).   
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aos ditames do capital internacional,  por meio de reformas inst itucionais,  

que promovessem a modernização do país ,  e garant isse a sua condição de 

Estado Gestor modernizado, a part ir  de  

um conjunto de r eformas em âmbito estatal rumo a uma  

ma ior  par tic ipação do mercado na disponibil ização de 

serviços.  Estas reformas foram transvest idas  num projeto  
de modernização do País ,  as mudanças polít icas,  

econômicas e sociais,  implementadas durante os dois  

governos de FHC, objet iv[aram] aprofundar  a  inser ção do 
Brasil no mercado internaciona l por  meio de um conjunt o 

de polít icas no campo cambia l,  da aber tura comer cia l e 

financeira ,  etc.  Tais medidas,  por  sua vez,  submeteram a  
economia  nacional,  de forma r epent ina,  à  compet ição 

internacional,  o que implicou uma sér ie de mutações  no 

quadro socioeconômico (SILVA JR.,  2002,  p.  11,  gr ifos  

nossos).  

 Essas reformas, muito  mais que reformas do aparato estatal,  

assumiram um caráter de mudança na forma de ser do Estado, ou a sua 

adesão ao projeto societár io capitalista  em bases neo liberais.  Para o  

Brasil,  esta refuncionalização dos aparelhos estatais não representou 

apenas uma reforma pontual,  mas sinônimo de uma das expressões do  

projeto civilizatório burguês.  

O projeto civilizatório burguês,  como bem expressa Marx, não  

revo luciona apenas os inst rumentos de produção, mas todas as relações 

sociais que se estabelecem nas t ransformações do próprio capital.  Nessa 

ót ica,  o  Estado contribui com a funcionalidade do sistema capital,  ao  

manter a ordem social capitalista.  Este ordena e regula os processos 

sociais,  o  modo de vida e t rabalho  em base burguesa,  ou seja,  faz 

aparecer um mundo à sua imagem e semelhança. Tal aspecto é ressaltado  

por Marx & Engel (1989, p.  24, grifos nossos),  nos segu intes termos:  

A burgues ia  só pode exist ir  com a condição de 
revolucionar  incessantemente os instrumentos de 

produção,  por conseguinte,  as  relações  de produção e,  

com isso,  todas as relações sociais  [. . . ] Essa subversão 

contínua da produção em abalo constante de todo o 
sistema socia l,  essa agitação permanente e essa falta  de 

segurança dist inguem a época burguesa de todas as  

precedentes.  Dissolvem-se todas as relações ant igas e 
cr istalizadas,  com seu  cor tejo de concepções e de idéia s  
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secularmente veneradas;  as relações que a s substituem 

tornam-se ant iquadas antes de se oss if icar .  Tudo que é  

sólido e estável se esfuma,  tudo que era sagrado e 

profano,  e os homens são obrigados f inalmente a encarar  
com serenidade suas condições de existência e suas  

relações recíprocas  (gr ifos nossos) .   

O Estado como qualquer relação social no  sistema societal burguês 

se revo luciona a fim contr ibuir para permanência do velho  sistema.  

No cenár io brasile iro,  Ferret t i (2000) entende que o governo de 

FHC representou a conso lidação de um projeto burguês de Estado, sendo  

considerado o governo das reformas. Este t ransformou o Brasil no pa ís 

das reformas e o submeteu ao figur ino do capital int ernacional,  sob o  

domínio dos organismos mult ilaterais,  com especia l destaque para o BM,  

um dos pr incipais intelectuais orgânicos 107 da reforma do Estado no 

contexto nacional e internaciona l.  Coube também a este organismo  

determinar que t ipo de Estado e seus pressupostos inst itucionais são  

viáveis frente ao atual contexto de t ransformações econômicas e 

polít icas,  como é demonstrado em um dos seus documentos:  

Não será fácil  cr iar  um Estado ma is efetivo para apoiar  o 
desenvolvimento sustentável e a  r edução da pobreza.  Em 

qua lquer  situação,  muitas pessoas terão inter esse em 

manter  o Estado ta l como é,  mesmo que isso traga maus  
resultados para o bem-estar  do país.  Para superar  essa  

opos ição,  será pr eciso tempo e esforço polít ico.  Mas o 

relatór io mostra  que é poss ível  abr ir  oportunidades para  
reforma,  com a ajuda de uma seqüência [ sic ]  

cuidadosamente ordenada de r eformas e mecanismos para  

compensar  aqueles que saem perdendo.  Mesmo nas piores  

situações,  passos  ainda que muito pequenos  rumo a u m 
Estado mais  efet ivo podem ter  um grande impacto no 

bem-estar  econômico e social.  Ao nos aproximarmos do 

século XXI,  o desaf io para o Estado cons iste em não s e 
encolher  até tornar -se ins ignif icante,  nem dominar  

                                                
107 Gramsci  (1989,  p.  3 -6)  compreendia  in telectual  não só com o aquelas  camadas 

comumente compreendidas como let r ados e as  el i tes pol í t icas,  mas todo o grupo 

socia l  que exerce  funções  organ izat ivas em sen t ido amplo;  isso diz  r espei to a o 

campo da produçã o,  da  cul tura  e o pol í t ico -admin istr at ivo,  cor respondendo aos  
subofi cia is subal ternos do exérci to e,  também,  aos  oficia is super iores de or igem  

subal terna.  En tretan to,  cada grupo socia l ,  nascendo no t er reno or iginár io de uma  

função essencia l  no mundo da produção econômica,  cr ia para si ,  ao mesmo tempo 

que orgânico,  uma ou mais camadas de in telectuais que lhe dão hom ogeneidade e  

consciência  da  própr ia  função,  não apenas no campo econômico,  mas no socia l  e no 

pol í t ico (GRAMSCI,  1989,  p.  3).  
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mercados,  mas em dar  esses pequenos passos (BANCO 

MUNDIAL, 1997,  p.  73).  

Como podemos observar há uma explic it ação objet iva no extrato 

de texto do documento do Banco Mundial,  dando ênfase à necessidade de 

conter,  assim como regular  os mecanismos e formas que se co loque m 

contrár ios aos fundamentos e d iret r izes a nunciadas pelo  Banco Mundial.  

O BM co loca como prerrogat iva para adesão às reformas, a just ificat iva 

de que elas vão t razer o bem-estar e desenvo lvimento econômico e socia l 

para o país.  O imperat ivo para que as propostas e diret r izes sejam aceitas 

é que co m elas teremos um Estado mais efet ivo com desenvo lvimento  

econômico e social.   

Em outro documento do BM, int itulado  Estado num mundo em 

transformação  (1997),  uma das prerrogat ivas fundamentais do Banco é 

garant ir que o Estado nos países per ifér icos se modi fique para apo iar a s 

reformas que ser iam necessár ias para a sobrevivência do capita lismo .  

Para garant ir tal feito ,  era preciso que o Estado retomasse as rédeas da 

condução polít ica,  no que tange ao seu papel regulat ivo e de contro le.  

Para tanto, ser ia prec iso:  

Inser ir  a  voz do povo na formulação das polít icas : abr ir  
campo para que indivíduos,  organizações do setor  

pr ivado e outros grupos da sociedade civil expressem as  

suas opiniões.  No cenár io apropriado,  também pode 

signif icar  maior  descentralização do po der  e dos r ecursos  
do governo.  Para isso era necessár io: [ i] ampliar  a  

discussão sobre a  avaliação dos rumos das polít icas e 

reformas,  disponib il izando informações  e cr iando cana is  
de consulta;  [i i] encorajar  a  par t icipação de organizações  

de usuár ios e benef iciár ios,  est imulando a ação de 

organizações locais;  [ i i i] descentralização da prestação 
de serviços por  etapas,  „começando em áreas pr ior itár ias  

como as da saúde,  educação e infra -estrutura‟(sic)  

(BANCO MUNDIAL, 1997,  p.  137, gr ifos nossos).  

A proposta do Banco parece aparentemente democrat izante,  

entretanto,  em que se const itui a reforma da inst itucionalidade do Estado 

no contexto brasileiro? Quais as pr incipais dimensões orientadoras da 

forma do ser  do Estado em sua feição neo libera l no Brasil? Quais as 

mediações entre a reforma do Estado e a po lít ica de qualificação  
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profissional do Brasil? Buscaremos analisar e problemat izar na próxima 

seção essas questões.  

 

5.1.1.  A política de quali ficação profissional: mediações 

com a reforma do Estado no contexto brasi leiro  

 

A administ ração de caráter gerencial fo i a  forma encontrada para o  

Brasil assumir as mudanças que o Estado brasile iro precisava fazer para 

se a justar à lógica capitalista.  Amaral (2005) apresenta as mediações 

existentes e necessár ias que art icu laram a necess idade de mudança na 

forma de ser do Estado e a reest ruturação capitalista como meio para 

garant ir a construção da hegemonia burguesa:  

[. . . ] a intervenção do Estado é condição da reestruturação 
capitalista  que está  em curso.  Nesse processo,  e la  é 

fundamenta l para assegurar  as condições de r eproduçã o 

ampliada do capital e para cr iar as bases ideológicas qu e 

vão procurar  construir  as poss ib il idades da hegemonia  
burguesa,  em nível mundial.  Daí,  a  necess ida de 

imperativa de r ealização da  reforma do Estado  

(AMARAL, 2005,  p.  293,  gr ifos nossos).   

Respaldado neste propósito  de adequação do Estado aos ditames do 

capitalismo mundial,  fo i const ituído todo um discurso que conclamava 

modificações vo ltadas para sua eficiência,  eficácia,  ot imização dos 

recursos,  implementação da lógica da parcer ia,  descentralização,  

cidadania,  part icipação da sociedade civil,  dentre outras categorias que 

sinalizavam que mudanças est ruturais estavam sendo feitas para que o  

país se modernizasse.  Inclusive,  na proposta do primeir o governo de 

FHC –  Mão a Obra, Brasil  (CARDOSO, 1994),  já estavam anunciadas e 

definidas as diret r izes em relação à est ruturação do Estado e a cr iação de 

novas formas de art iculação entre a aparelhagem estatal e a sociedade 

civil.  No capítulo V, a ideia de  parcer ia entre Estado e sociedade, assim 

como o pressuposto que a sociedade deve, por si só,  cuidar das suas 

demandas e necessidades,  sem a intervenção do Estado, já  se tornara uma 

máxima. Como se pode analisar:  
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[. . . ] é necessár io r eformar  o Estado: aprof undar  a  

democrat ização,  acelerar  o processo de descentralização 

e desconcentração  e,  sobretudo,  ampliar  e modif icar  suas 

formas de r elacionamento com a sociedade [. . . ].  Caberá,  
em pr imeiro lugar ,  cr iar  novos canais de participação e 

controle público ,  a lém de dinamizar  os já  ex istentes ,  

mult ip licando as exper iências de gestão mult i la teral e 
despr ivatizando o Estado,  isto é,  l iber tando a  

administração governamental dos inter esses  par ticu lares  

que hoje a  apr isionam. Caberá,  em segundo lugar ,  
dinamizar ,  apoiar  e promover  a  mult ip licação de espaços  

de negociação de confl i tos ,  onde inter esses  divergentes  

possam ser  representados e soluções negociadas possa m 

ser  buscadas,  em benefício do inter esse público.  Caberá,  
em terceiro lugar ,  def inir  e apoiar  formas novas  de  

parceria  [. . . ] entre o Estado e a  sociedade,  de modo a  

permitir,  por um lado,  que diferentes ins ti tuições da  
sociedade como as  empresas,  os sindicatos,  as  

universidades assumam a co-responsabilidade [sic]  por  

ações  de interesse público ;  por  outro,  que a  comunidad e 
organizada [sociedade civil] estabeleça suas  prioridades,  

administre os recursos comunitários de forma honesta,  

transparente,  racional e eficiente e desenvolva  a  

capacidade de cuidar  de si  mesma  (CARDOSO, 1994,  p.  
208-209,  gr ifos nossos).   

Baseado nos pr inc ípios e prerrogat ivas prescr it as acima é que a 

administ ração gerencial –  modelo da “Nova Administração Pública” 

(PEREIRA BRESSER, 2002) –  fo i implementada pelos int electuais 

orgânicos da burguesia,  representados pela equipe de FHC e conso lidada 

no Plano Diretor da Reforma do Estado, coordenado por Luiz Car lo s 

Bresser Pereira,  que inst ituiu a autonomia administ rat iva como preceito .  

Nesse int ento, Paes (2003, p.  13) preconiza que:  

o Estado denominado de gerencia l absorve caracter íst ica s  
organizaciona is da denominada burocracia  f lex ível,  

composto por  um corpo polít ico e administrativo 

permeado por  movimentos s imultâneos  de:  

descentralização e r e-centralização [s ic],  combinando -s e 
as relações compet it ivas,  tanto hor izontais como 

ver t ica is,  const itu indo-se de poder  f lexib il izado e 

disperso.  Esses  pr incípios  importados  do setor  pr ivado 
redundam na f lex ib il idade e „naturalmente‟ na ef iciência  

administrativa,  de acordo com os preceitos gerencialistas.   

A análise da ênfase na ot imização de custos,  eficiênci a e 

flexibilidade admit ida pela lógica da acumulação flexível será a 

referência para refunc ionalização da inst itucionalidade estatal e  
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t ransplantadas para as po lít icas de qualificação da força de t rabalho. A 

centralidade na ide ia de cidadania liberal fo i o utro aspecto admit ido, de 

acordo com as prerrogat ivas do governo:  

A administração pública gerencia l vê o cidadão como 

contr ibuinte de impostos e como cliente dos  seus  

serviços.  Os r esultados da ação do Estado são 
cons iderados bons não porque os  processos  

administrativos estão sob controle e são seguros como 

quer  a  administração pública burocrática,  mas porque a s  
necessidades do cidadão-cliente estão sendo atendidas  

(BRASIL,  1995,  p.  31).  

Cabe quest ionar que reais “necessidades dos cidadãos são 

atendidas”,  tendo em vista que as condições básicas de cidadania,  tais 

como a garant ia de educação, saúde, moradia,  segurança e emprego, não  

são garant idos.  Deste feito ,  tem-se consciência de que o novo modelo  

inst itucional reconhece o cidadão, mas apenas na sua condiç ão de client e 

e consumidor,  expressão t íp ica da cidadania liberal.  Mas, para viabilizar  

a condição de cliente consumidor,  necessár io se faz garant ir mecanismos 

capazes de dar efet ividade e sustentabilidade à reforma do Estado 

implantada. Malgrado a emergência dos aspectos relacionados à 

descentralização, terceir ização, parcer ia,  eficiência,  part icipação 

“democrát ica” da sociedade civil,  dentre outros aspectos,  conferem 

legit imidade e expressam a assunção da forma id iossincrát ica neo libera l 

do Estado na conjuntura atual.   

A reforma administ rat iva do Estado não cumpriu apenas as 

dimensões monetár ias,  mas coube também transformar inst ituições e 

setores sociais,  impondo uma nova lógica de atuação destas inst ituições 

(MELO & FALLEIROS, 2005).  O objet ivo de tal re forma ser ia contr ibuir  

para existência de “um Estado mais efic iente [que] agisse em parcer ia 

com a sociedade e de acordo com seus anseios”.  Logo, a refer ida reforma 

se vo ltar ia ao modelo de atuação do Estado:  

[. . . ] menos para a  proteção e mais para a prom oção da  
capacidade de compet ição.  Será um Estado que não 

uti l izará burocratas estatais para executar  os  serviços  

socia is e cient íf icos,  mas  contratará  compet it ivament e 

organizações públicas não-estatal [s ic].  Será o qu e 
propusemos  chamar de Estado social - l iberal,  em 

substitu ição ao Estado social burocrático do século XX.  
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Um Estado cer tamente democrático,  porque o grande 

feito do século XX foi t er  consolidado a democracia  

(PEREIRA BRESSER, 1997,  p.  52 -53,  gr ifos nossos).  

Outro aspecto emblemát ico acerca da r eforma do Estado diz 

respeito  à t ransferência de funções para a inic iat iva pr ivada, assim,  

[. . . ] reformar  o Estado s ignif ica transferir para o setor  

privado  as at ividades que podem ser  cont roladas pelo 
mercado.  Da í a  genera lização dos processos de 

pr ivat ização de empresas estatais.  Neste p lano,  

entr etanto,  salientar emos um outro processo tã o 

importante quanto,  e que não está  tão claro: a 
descentralização para o  setor  público não -estatal  [sic]  

da execução de serviços que não envolvem o  exercício d e 

poder de Estado,  mas devem ser subsidiados pelo Estado ,  
como é o caso dos serviços de educação,  saúde,  cu ltura e 

pesquisa cient íf ica (MARE/BRASIL,  1995c,  p.  12 -13,  

gr ifos nossos).  

A reforma também vislumbrava a cr iação de organizações públicas 

não estatais
108

 para atuarem na implantação dos serviços não exclusivos 

do Estado, especificamente,  as relacionadas à garant ia de direitos 

sociais.  Esta dimensão abre uma enorme possibilidade para t ransferência 

de ações e tarefas do Estado para as organizações da sociedade civi l.  

Como prescreve Pereira Bresser (1997, p.  53):  

[. . . ] a reforma também deve alcançar  a garantia ,  pelo 

menos,  de que as atividades  socia is,  que não são 
monopolistas por  natureza,  sejam realizadas  

competit i vamente pelo setor público não -es tatal  [sic]  e 

por  ele controladas ainda que com o apoio f inanceiro,  de 
maneira  a  conseguir  a  implantação dos direitos sociais  

(gr ifos nossos).  

                                                
108 Em função da r eforma do Estado,  foi  cr iado todo um arcabouço jur ídico,  em 

especia l  na  elaboração da Lei  das Organizações Socia is (OS) de 1998,  da  Lei  do 

Volun tar iado,  em 1998,  e da  Lei  n º .  9.790/99,  que cr ia  as Organ izações da  Soci edade 

Civi l  de In teresse Públ ico (OSCIPs).  Em função da Lei ,  s egundo dados do Min istér io 

da  Just iça  em 2010,  há  aproximadamente 5.423 OSCIPs no Brasi l ,  sendo que 51% 
delas estã o na  r egião sudeste do Brasi l ,  31% no estado de Sã o Paul o e 15% na cidade 

de São Paul o.  Dessa  forma, fica  claro que a  r egião mais desenvol vida  

economicamente no Brasi l  é a  que apresen ta  a  maior  quant idade de OSCIPs,  o que 

evidencia ,  conforme Campos (2003),  a  incapacidade do governo em atuar  de forma 

eficien te no cenár io de exclusã o socia l .  
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 Desse modo, a reforma do Estado, como já enfat izaram autores 

como Cêa (2003) e Amaral (2005),  não se t ratou de uma reforma pontual ,  

mas estabeleceu art iculações e conexões das mais diversas ordens e 

est ratégias,  econômicas e po lít icas,  para garant ir o  consenso at ivo dos 

subalt ernos,  em torno do projeto hegemônico da burgues ia brasileira para 

qualificação dos t rabalhadores,  pr imordial mente,  no que se refere à 

inst itucionalidade da educação profiss ional e  na mudança da forma de 

pensar,  fazer e operar tal inst itucionalidade. Um dos aspectos mais  

plausível da mudança da inst itucionalidade da qualificação fo i sua 

operacionalização ser,  efe t ivamente,  realizada pelas organizações da 

sociedade civil,  especia lmente,  as do terceiro setor,  inst ituições de 

caráter pr ivado, que deste a década de 1990, com a reforma do Estado 

com FHC, são as pr incipais protagonistas e executoras da qualificação 

dos t rabalhadores.  Essas organizações implementaram propostas 

pedagógicas de educação profissiona l,  que se for jam adversas ao projeto 

de formação da classe t rabalhadora,  cujos fundamentos apontam para 

uma formação essencia lmente humana e numa perspect iva de 

emancipação dos sujeitos sociais.   

Sobre a assunção dessas inst ituições como expressão da sociedade 

civil
109

,  Amara l (2005, p.  128) apresenta os significados e pressupostos 

que sedimentam a expressividade da sociedade civil,  em tempos 

neo libera is,  assim como analisa como esta se subjuga aos imperat ivos da 

lógica mercant il,  sob a tutela do Estado, pautada na ideia - força de 

desenvo lvimento:  

A sociedade civil,  a  quem se atr ibu[em] difer entes  

signif icados,  torna -se a  panacéia  [s ic] para o 

desenvolvimento econômico e social,  desenvolviment o 
este pautado na análise não de uma  totalidade da vida  

socia l,  mas,  de seus aspectos par ticular es e focais.  Nest e 

sentido,  a  idéia -força [sic ] é que a  “sociedade civi l  
autônoma” deva disputar os espaços públicos e estatais.  

E, além disso,  também disputar os recursos.  Aqui a  

                                                
109 Para  Cout inho (2003,  p.121),  o concei to de  sociedade ci vi l  em Gramsci ,  sobretudo 

a  que adquiriu força  nos Cadernos do Cárcere,  está  vinculado à  ideia  de que a  

“sociedade ci vi l”  é por tadora  mater ia l  da  figura  socia l  da  hegemonia ,  como esfera  da  

mediação en tre a in fraest rutura  econômica e o Es tado em sen t ido rest r i to.   
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autonomia torna-se sinônimo de independência em 

relação aos  interesses que movem as classes,  dos  

antagonismos que as caracterizam, dos seus projetos  

históricos.  O que vale,  [. . . ] é contr ibuir  com o Estado,  e,  
consequentemente com o mercado.  Sim, porque a  relaçã o 

com um implica a  extensão do outro.  Em out ros termos: o 

que é um traço comum nesta  relação é a  ampliação dos  
espaços mercantis  de serviços,  sejam eles  na área de 

saúde,  educação,  cu ltura,  entre outros (gr i fos  nossos).   

Aspecto importante a cons iderar é que a reforma do Estado 

agradou significat ivamente o empresar iado brasile iro,  que pôde garant ir  

o  aumento da lucrat ividade e abrangência do seu potencia l de direção  

polít ica e busca do consenso. O empresar iad o pôde assegurar a  

mater ialidade histórica do projeto neoliberal
110

,  com a adesão dos 

t rabalhadores.  Como reconhece Amaral (2005, p.  146):  

para o empresar iado a  r eforma do Estado foi uma  

estratégia  fundamental  para que ele pudesse ampliar  sua  

capacidade de intervir  nos processos econômicos,  
polít icos e sociais,  r espondendo aos r equer imentos qu e 

lhes  eram impostos  no inter ior  do r eordenamento dos  

negócios mundiais.   

A pesquisadora ainda ressalta que a reforma inst ituciona l estatal 

permit iu intervenções que ar t icularam a economia e a po lít ica,  ou, em 

outros termos, a  “relação entre compet it ividade/maiores taxas de lucros,  

maior exploração do t rabalho e formas de comportamentos produt ivos 

que asseguravam a adesão e o consent imento dos t rabalhadores às 

mudanças desejadas” (AMARAL, 2005, p.  146).  

No Brasil,  fo i const ituído um pro jeto ident itár io  que envo lveu o  

Banco Mundia l e  o  empresar iado. Tanto o BM como o empresar iado  

reforçaram a necessidade de se reformar o Estado, como já aludimos, e ,  

                                                
110 Uma das caracter íst ica s cen trais do Neol i beral ismo é  a  r eduçã o do Estado.  O 

caráter  mín imo da sua r eduçã o se  apresen ta  na  deter ior ização das pol í t icas socia is,  
na  incapacidade de con ter  o desemprego em massa ,  na  baixa  aplicação de r ecur sos  

públ icos para  a  educação e a  saúde,  na  con tenção de gastos com os servidores  

públ icos,  en fim,  em um con jun to de medidas t omadas sempre de forma autor i tár ia , 

mui tas vezes passando por  cima da Const i tuição do país,  sempre em prejuízo d o 

con jun to da  nação (DEL PINO,  2009).   
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com isso, a inst itucionalidade da educação profiss ional dos 

t rabalhadores.  Como enfat iza Amaral (2005):  

O empresar iado vai ex igir  do Estado iniciat ivas qu e 

ampliem o acesso à  educação dos trabalhadores b em 
como assuma r esponsabilidades que aumentem a  

capacidade dos  mesmos [s ic]  para estar em disponíveis ao 

processo de produção.  Ou seja ,  a  necess idade de u m 
projeto educaciona l sob o comando do Estado deve estar  

vinculada às ex igências de compet it ividade e 

produt ividade das empresas.  O que signif ica  dizer  que a 

qualif icação profiss ional foi  uma resposta do capital  e  
do Estado que,  juntos,  transformaram os processos  

instrumentais restri tos e parciais em uma polí t ica de 

educação  [e porque não dizer ,  de Estado]  (AMARAL,  
2005,  p.  150, gr ifos nossos).  

A mudança na inst itucionalidade da polít ica de qualificação 

significou a necessidade de,  em consonância com os objet ivos e 

est ratégias do capital,  art iculados à regulação e inst itucionalidade do  

Estado, operar as modificações cabíveis para formar e conformar o  

consenso at ivo e incorporar os trabalhadores à racionalidade dominante,  

que interessava ao capital.  Estas modificações na inst itucionalidade da 

polít ica com a mediação da reforma do Estado foram ident ificadas por  

Amaral (2005) como a “necessidade da [sic] burguesia realizar uma 

reforma intelectual e  moral,  a  qua l exigiu um conjunto de iniciat ivas 

para tornar universal os seus interesses de classe”.  Como salienta a 

autora: 

[. . . ] Através dos seus intelectua is,  [a  burgues ia ]  
trabalhou,  molecularmente,  os elementos ideológicos qu e 

tornar iam compatíveis os seus inter esses com os dos  

trabalhadores.  Para tanto,  incorporou demandas  e 

bandeiras histór icas,  invocou a sociedade civil  para  
contribuir com a formulação de alternativas para a crise ,  

abriu espaços insti tucionais de participação,  estimulo u  

as iniciativas empreendedoras,  envolveu os  
trabalhadores  com o discurso da cidadania e da  

democracia ,  tornando seus projetos,  aparentemente,  os  

mesmos  dos trabalhadores  (AMARAL, 2005,  p.  293,  
gr ifos nossos).   

   “A burguesia [. . . ]  se const itui e reconst i tui,  dentro e at ravés do  

Estado: a unidade histórica,  das c lasses dir igentes ocorre no Estado e sua 
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histór ia é essencialmente a histór ia dos Estados e dos grupos de Estado” 

(GRAMSCI, 1978, p.  124).  Com a reforma do seu aparelho, este aspecto 

permit iu à burguesia vis lumbrar um pro jeto de qualificação profissiona l 

para os t rabalhadores como po lít ica pública de Estado, de maneira a 

fortalecer o  seu pro jeto de classe,  ou seja,  a formação dos t rabalhadores 

adequada à lógica da produção e reprodução de capital,  e manados pela 

ideo logia da melhor ia das competências laborais e intelect ivas,  pela tese 

da empregabilidade pro fissional e  pela  ênfase no empreendedor ismo  

como forma e alternat iva para um mundo sem emprego.  

   No entanto,  garant ir que estas ideo logias se sed imentem e se 

tornem hegemônicas tem sido o desafio dos intelectuais do capital,  neste 

momento histór ico de promoção de po lít icas de geração de t rabalho e 

renda, nos moldes à brasileira.  Tais aspectos estão relacionados ao  

ideár io burguês de:  

acelerar  os pr ocessos objet ivos  e subjet ivos  qu e 

promovam o máximo a incorporação de va lores,  
comportamentos e atitudes  de modo a formar  uma “nova 

cultura” para o trabalho  chamado flexível  e para  

conformar um novo modo de vida.  Não sem razão,  o 
tratamento teór ico,  polít ico e prático que é dado à  

qua lif icação/r equalif icação dos trabalhadores tenta  

subtrair  o conteúdo classista  que esta  questão contém,  
mas,  contraditor iamente,  a  transforma na mediação 

polít ica que movimenta as classes tr abalhadoras,  

levando-as a  organizarem a sua vida e da sua família  

contabil izando gastos com o it em „qua lif icação‟  
(AMARAL, 2005,  p.  143,  gr ifos nossos).   

   Com esta análise,  não estamos desconsiderando que, no âmbito do  

Estado, a polít ica de qualificação não seja permeada pelo movimento de 

correlações de força,  síntese das determinações histór icas da sociedade e 

vivenciem contradições e conflito  das classes em disputa.  Este aspecto 

não desconsidera o que a rea lidade histór ica tem demonstrado, 

sobretudo, nas pesquisas de autores como: Alves ( 2002) ; Amaral (2005) ; 

Neves (2005) ; Souza (2006),  dentre outras,  nas quais se apontam as 

dificuldades das inst ituições de vida social –  ta is como os movimentos 

sociais e os sindicatos,  com as atuais est ratégias de atuação –  em estarem 
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sendo incapazes de enfrentar o  capital; não se sabe se por opção, mas 

pelas condições históricas que se apresentam a estas inst ituições sociais,  

ou os dois aspectos,  visto não serem independentes,  mas processos que 

se art iculam.  

   O que se ver ifica,  entretanto,  é que o capit al consegue inst ituir  um 

novo t ransformismo
111

/conformismo assim como se apropr iar das 

est ratégias de lutas,  dos discursos e prát icas sociais inovadoras no  

âmbito da qualificação profissional,  que se apresentam adversas às atuais 

polít icas estatais,  ou mesmo  ressignificá- las aos seus interesses.  

Esse fato sinaliza como todos os espaços
112

 existentes de promoção 

e disseminação de visões de mundo, assim como as prát icas e ações 

desencadeadas são at ravessadas e influenciadas pela lógica cultural e  

dimensões do pro jeto societár io capit alista em dimensão planetár ia.  Esse 

aspecto já fo i amplamente discut ido por Mészáros (2007, p.  206) acerca 

das determinações gerais do capital.  Na ót ica do autor, “o capital afeta 

cada âmbito part icular com alguma influência na educaçã o e de forma 

nenhuma apenas nas inst ituições educacionais formais”.  I sso vale,  

inc lusive,  para a po lít ica de qua lificação profissional.  

Estes espaços que, na acepção de Oliveira (2009),  poder iam ser  

expressões de prát icas format ivas contrárias à lógica de perpetuação da 

exploração capitalista,  também se veem int imados a contr ibuir com o  

processo de reprodução do capital.  Na visão deste autor:  

                                                
111 Esta  é uma expressã o cunhada por  Gramsci ,  à  qual  faz  menção Amaral  em sua tese 

de dout oramento;  Gramsci  no con texto do Risorgimen to I tal iano para expl icar  a ação 

parlamen tar  que caracter izou a  pol í t ica  i tal iana no pós 1848,  em que as classes  
di r igen tes busca vam absorver ,  gra dualmen te,  “os elemen tos a t ivos surgidos dos  

grupos a l iados e mesm o dos adver sár ios e que apareciam irr econci l iavelmen te  

inimigos” (GRAMSCI,  2001,  p.  63).  

112 Vale ci tar  os movimen tos sindicais,  os movimen tos socia is e as organ izações do 

terceiro set or ,  den tre outras.   
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As  novas exigências do processo de produção capita lista  
não se resumem aos aspectos técnicos e práticos da  
produçã o.  Trata-se de compreender  como estes elementos  

estão também ar ticu lados às ex igências do capital,  no qu e 

concerne aos aspectos  ps icológicos,  afet ivo e cu ltural do 

trabalhador .  Estas exigências impõem ao capital  a  
consti tuição de conceitos e a  formulação d e discursos  e  

de imagens que afetam também a confecção de práticas  

educativas formuladas  pelos  movimentos d e 
trabalhadores  (OLIVEIRA, 2009,  p.  146, gr ifos nossos).   

Em outras palavras,  para Oliveira (2009),  o  processo de hegemonia 

cultural do capit al estabelece limit es prát icos e teór icos para os 

t rabalhadores cr iarem ações discordantes ao seu movimento de 

afirmação. Dimensões que sina lizam os limit es dos movimentos contra -

hegemônicos se contraporem ao projeto de qualificação e sociabilidade 

format iva do capita l,  restando como única saída a adesão às po lít icas 

públicas de qualificação profiss ional instauradas pelo Estado
113

,  como 

via de part icipação na esfera pública e acesso à qualificação da força de 

t rabalho.  

Não estamos menosprezando, ainda, as est ratégias  de algumas 

inst ituições tentarem se contrapor aos pro jetos hegemônicos de 

qualificação da força do t rabalho. Entretanto,  frente aos desafios postos 

e imperat ivos do Estado capitalista,  estas inst ituições,  sobretudo os 

sindicatos cut istas,  enfrentam dificu ldades em levar a cabo seus pro jetos 

combat ivos.  Estes sind icatos são formados e conformados por forças 

burocrát icas e conservadoras,  aspecto que dificult a a  contraposição às 

polít icas neo liberais de qualificação, em virtude da falta de 

                                                
113 Carnoy (1988,  p.  149) en fat iza  que a  funci onalidade do Estado é impedir  que os 

t rabalhadores se organ izem pol i ticamente como classe.  A est r a tégia  de art icular  

sindicatos e sociedade ci vi l ,  via  discur so de “formação profissional” ,  tem sido u ma 

das formas efi cien tes de o Estado quebrar  r esistências às pol í t icas neol i berais e  

impedir  lutas con tra -hegemônicas por  par te dos  t r abalhadores organ izados em  
sindicatos (Gramsci ,  1995;  Antunes,  1995).  Os estudos de Bezer ra ,  (1994),  Jimenez 

et  a l ,  (2002a ;  2002b)  e  Si l va  (2003) apon tam para  a  função ideol ógica  que a  

formação profissi onal  tem assumido na construção de consenso en tre os pr incipais 

organismos represen ta t ivos dos t r abalhadores.   
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financiamento dos seus pro jetos e a cont inuidade deles.  Fo i o  que 

demonstrou nossa invest igação de mestrado (SILVA, 2003),  acerca da 

part icipação da CUT na po lít ica de qualificação profissional com o  

Planfor no governo FHC.  

   Esta adesão às po lít icas de qualificação promov idas pelo Estado, 

também se just ifica pela pressão que so fre tais inst ituições; a  

part icipação em po lít icas de qualificação se tornou uma questão de 

sobrevivência das própr ias organizações sociais,  inc lus ive as do terceiro 

setor,  em um mundo sem emprego. Husson (1996, p.  78) sinaliza como a 

qualificação adquir iu relevo numa conjuntura de cr ise global e de 

ausência de empregos formais.  Ele afirma que:  

A qualif icação vem se tornando a pr incipal estratégia  

que,  supostamente,  dá enfr entamento ao desemprego.  Não  
importa  o t ipo de emprego que se está  cr iando ou o 

estatuto de trabalho que se pr etende organizar .  O cer to é  

que nunca se viu,  como em per íodos histór icos anter ior es ,  

no mundo e,  sobretudo no Brasil,  iniciat ivas estatais de 
tamanha envergadura que incent i vassem formas tão 

flex íveis  de inserção dos trabalhadores no mundo do 

trabalho.   

   Com a cr ise do emprego e a inserção dos t rabalhadores de forma 

precar izada, dimensões que sinalizam como as classes dominantes têm 

invest ido no sent ido de or ientar e  conduz ir  os int eresses das classes 

subalt ernas a part ir  do seu pro jeto de classe,  ver ifica -se como 

hegemônica a ideia de consenso social (NEVES, 2005),  como estratégia 

das classes burguesas.  É o que enfat iza Amaral (2005, p.  208):  

as classes  dominantes  viabil izam estratégias de consens o 

e implementam ações que visam a uma r eforma  
intelectua l e mora l na sociedade.  Esta reforma vem sendo 

cada vez mais  objetivada na formação de pactos entr e 

trabalhadores,  patrões  e governos ;  na aceitação,  por  
par te dos trabalhadores,  da ideia  de empregabil idade e da  

necessidade de qualif icação para as ex igências do 

mercado de trabalho e para combater  o desemprego; e na  

viabil idade das parcer ias e solidar iedade entr e 
empresár ios,  estado e a  „sociedade civil‟ para as práticas  

da “boa governança” [. . . ] (gr ifos nossos).   
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   A part ir  desta discussão, procuraremos, no próximo item, ressalt ar  

a mater ia lidade histór ica e as dimensões que a nova po lít ica de 

qualificação pro fissional assume e os nexos que estabelece com a 

reforma do Estado. São dimensões que parecem sinalizar,  

tendencialmente,  a conso lidação de uma polít ica de Estado em sua forma 

neo libera l,  dest ituída de qualquer antagonismo de classe,  e assumida 

amplamente pela sociedade civil [t rabalhadores],  empresár ios e 

governos.  Esse aspecto expressa o pro jeto de formação hegemônica para 

a classe que vive do t rabalho.  

 

5.2.  A nova política de quali ficação profissional como política estatal:  

expressão da hegemonia capitalista  

 

 Em função do papel que a mobilização dos recursos e os sujeit o s 

executores da po lít ica nacional de qualificação assumiram no Brasil co m 

a reforma da inst itucionalidade nos governos de FHC e Lula,  

analisaremos, nesta seção, como a refuncionalização dessa po lít ica e os 

aspectos categorias correspondentes à reforma do Estado começam a 

compor a sua lógica organizat iva.  

Pr ivilegiamos, para análise,  a  part icipação da sociedade civil –  nos 

termos em que fo i estabelec ida a part ir  da relação público x pr ivado  

através das parcer ias,  descentralização da operacionalização da po l ít ica,  

pr ivat ização do fundo público como forma de financiamento, efic iência e 

eficácia e sua relação com a “nova” inst itucionalidade da qualificação  

profissional.  

Com a refuncionalização dos recursos e sujeitos na execução dos 

programas de qualificação profiss ional,  e a part ir  dos clamores de 

part icipação, parcer ia e descentralização, emergem a part ir  da década de 

1990 as organizações públicas não estatais,  representadas pelo terceiro  

setor.  Estas inst ituições assumem destaque incontestável e se 

mater ializam como capazes de reduzir custos operacionais na 

implantação das po lít icas de qua lificação, assim como dever iam garant ir  

a eficiência e a eficác ia na propagação e realização dos serviços 
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públicos.  Estas organizações se er igiram no âmbito da iniciat iva da 

sociedade civil,  a part ir  das prerrogat ivas da reforma do Estado, como 

apresentamos na seção anter ior.  Com a refer ida reforma, as organizações 

do terceiro setor simbo lizam a expressão máxima para aludir  à nova 

concepção de sociedade civil.  De acordo com Me lo e Falle iros (2005, p.  

185),  o terceiro setor fo i vislumbrado como:  

uma outra  esfera da vida em sociedade,  difer ente do 

Estado e do mercado.  Sendo,  de acordo com a visão de 
mundo l iberal,  o pr imeiro (o Estado) o lugar  da polít ica e 

o segundo (o mercado) o da economia,  a  sociedade civi l  

ou o terceiro setor  ser ia  o espaço do social,  das r elações  
socia is baseadas na solidar iedade e no a lt ruísmo,  qu e 

promover ia  a  par ticipação da “comunidade”.  Estão 

inclu ídas no chamado terceiro setor  organizações não -

governamentais [s ic] (ONGs),  inst ituições f i lantrópicas,  
fundações empresar iais e associações comunitár ias.  O 

que elas t êm em comum é o fato de ser em não-lucrativas  

[sic] e estarem na sociedade civil.  

 Sobre a complexidade que se denominou sociedade c ivil,  Mota 

(2010, p.  60) argumenta que a sociedade civil –  gener icamente t ratada –  

passou a designar formas de ampliar a  representação da sociedade nos 

processos de gestão do Estado, [ . .. ]; perde -se,  portanto: 

A capacidade de pensar -se a  conflitua lidade como 

constitu idora da trama socia l e reduz -se,  tudo e todos,  à  

inst ituciona lidade vigente.  Neste sent ido,  a  recorrência à  
sociedade civil corresponde à  necess idade de envolver  a  

sociedade nas ações estatais,  confer indo legi t imidade aos  

ajustes e reformas requer idas pelo processo de 

reestruturação capita lista .   

Contraditoriamente,  com a emergênc ia destas organizações o 

Estado passou a t ransfer ir para a sociedade civil funções que não são  

suas.  Inc lusive,  coube as estas inst ituições assumir a condução e 

operacionalização das po lít icas públicas,  inclusive as de qualificação 

profissional no Brasil,  aspecto que se contradiz aos postulados pelos 

autores Graus (1996),  Bucci (2006) e Massa -Arzabe (2006) acerca da 

definição e responsabilização do objeto das po lít icas públicas.   
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Estes autores destacam a relevância social dos programas e 

polít icas serem executados pelo própr io Estado, visto ser este Estado o 

parâmetro para a definição das po lít icas públicas.  Reconhece -se a 

importância est ratégica deste como organizador e condutor dos 

“processos jur idicamente regulados” que envo lvem as po lít icas públicas.  

Este possui inst rumentos de garant ia,  seja na implementação das 

polít icas públicas,  seja na própr ia definição do que é o objeto de 

execução de tais po lít icas.  Desse modo, é competência  do Estado a 

execução e gerenciamento das po lít icas públicas,  sendo delegada a 

execução à sociedade civil,  uma forma de o próprio Estado abr ir mão de 

funções que são efet ivamente suas,  ou seja,  garant ir a concret ização das 

polít icas.  Esses são aspectos que  não vigoram nas po lít icas de 

qualificação da força de t rabalho ; estas são delegadas totalmente a 

terceiros,  ou seja,  às organizações da sociedade civil.   

  Aith (2006) ressalta que a implementação das polít icas públicas é 

tarefa do Estado, entretanto,  o  autor admite que em função da 

reconfiguração que tem assumido o Estado e a assunção da sua fe ição  

neo libera l,  a sociedade civil tem ampliado suas ações na concret ização 

das po lít icas.  Esta ampliação compreende não apenas a execução, mas a 

formulação e o financiamento. Aith (2006, p.  233) argumenta que:  

A dinâmica do capitalismo internacional –  caracter izado 

pela  globalização das  economias e dos mercados  e pelo 

acirramento da compet it ividade –  def lagrou,  nos anos  
[19]80 e [19]90,  simultaneamente a  emergência de tr ês  

movimentos na es fera pública : a redefinição do papel do  

Estado nacional e de suas relações com a sociedade; a  
incorporação pelo setor privado,  de parcela  da produção 

de bens  e serviços públicos antes de competência do  

Estado; e a emergência de um setor público não-estata l  

[sic]  –  ou terceiro setor –  como espaço social  autônomo,  
entre o  Estado e o mercado ,  voltado para atividades  

socia is sem f ins  lucrativos (AITH, 2006,  p.  234,  gr ifos  

nossos).   

 Este aspecto anunciado por Aith (2006) é compart ilhado por Mota 

(2010, p.  60). Esta autora destaca que, nas últ imas décadas do século  

XX, falar em  
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sociedade civil é r eportar -se ao contexto da ofens iva  

neoliberal nos países centrais e per ifér icos  [. . . ],  tendo 

como r efer encia is a  apropriação ideológica do conce ito e 

a  necess idade de confer ir  às práticas de classe outros  
elementos,   

cujos conteúdos expressam a formação de um consenso nas sociedades.  A 

autora enfat iza:  

Este consenso,  a  nosso ver ,  vem se formando,  

paulatinamente,  dentr e outras formas,  a  par t ir  das  

propostas par ticipativas que incluem a sociedade civil em 

alguns processos  [porque não dizer  de gestão pública das  
polí t icas de quali f icação dos trabalhadores] ,  numa clara 

tentat iva de subordiná -la  para dar  legit imidade à  reforma 

neoliberal do  Estado .  Trata-se de dar  vis ib il idade a o 
movimento de afastamento do Estado das suas  

responsabilidades sociais e de trazer  pa ra o debate 

questões r elevantes à  garantia  de dir eitos fundamentais  
[. . . ] (gr ifos nossos).   

  O Estado no contexto atual tem buscado formas de e ducar o  

consenso at ravés de po lít icas de qualificação da força de t rabalho, assim 

como em função do que se denominou “part icipação democrát ica na 

sociedade”, mecanismo que tem despolit izado o movimento de 

conflitualidade e embates que envo lvem a atuação da  sociedade civi l 

organizada, ou a minimização do velho conflito  que envo lve o capital e o  

t rabalho, de um processo de confronto e disputa po lít ica de classe,  

vivencia-se à negociação e co laboração at iva.   

  Nas últ imas décadas,  precisamente nos governos de  FHC e Lula,  

fo i const ituído um pro jeto hegemônico, acerca da formação dos 

t rabalhadores no Brasil,  como forma de garant ir a modernização e 

inserção no mercado mundia l; este projeto apesar de coercit ivo não  

necess itou do uso preciso da força,  mas de um amp lo movimento de 

consenso at ivo entre os vár ios sujeitos sociais (GRAMSCI, 2003),  dentre 

eles: o  empresar iado, os sindicatos,  as organizações sociais da sociedade 

civil,  dentre outras inst ituições
114

.  Para tanto,  o  Estado fo i o  pr incipal 

                                                
114 Para  um estudo r ico e profícuo a cerca  dos projet os em disputa  sobre a 

Qual i ficaçã o dos t r abalhadores pelas inst ituições  socia is,  ver  a  tese de dout oramento 

de:  AMARAL.  A.  S.  Q ualif icação dos Trabalhadores e  estratégia de hegemonia :  o 
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agente responsável em organizar um consenso, em torno da qualificação 

profissional.  Consenso que, na acepção de Gramsci,  significa pensar que:  

“não existe Estado sem consenso, sem organização dos aparelhos de 

hegemonia,  sem a consideração das relações específicas entre socieda de 

econômica, sociedade civil e sociedade polít ica” (GRAMSCI, 1985, p.  

131).   

  Este fato assinala como a ideia de consenso assumido com a 

reforma do Estado, aparece também de forma enfát ica no Programa do 

governo Lula.  Este governo t rabalhou de forma mole cular  e  at ivamente 

todos os segmentos sociais,  sob o pressuposto de que era preciso  

construir o  diálogo, minimizar os conflitos socia is em nome da 

part icipação e co laboração democrát ica.  É o que sinaliza os discursos no 

Programa de governo Lula:  

Manter  o diálogo r esponsável e qualificado com todos os  
segmentos da sociedade,  buscando a construção de 

consensos e atuando de forma democrática no 

equacionamento de conflitos (PROGRAMA DO 
GOVERNO LULA, 2007 a 2010,  p.  25, gr ifos  nossos).  

  O consenso que se for jou  mediante a necessidade de qua lificação  

da força de t rabalho nos permit e afirmar que: tanto o PLANFOR quanto 

o PNQ se const ituíram em uma mater ialização da po lít ica pública estatal,  

no que tange a sua concepção –  visto  que estes Planos rea lizaram um 

direito: a educação e a formação prof issional dos trabalhadores .  Ambos 

os Planos foram const ituídos na esfera do Estado, embora executado pela 

sociedade civil e outras inst ituições.  Eles têm objet ivos determinados,  

metas e result ados a serem at ing idos em um temp o determinado, ou seja,  

ult rapassaram a temporalidade histórica das ações governamentais,  assim 

como apresentam aspectos de cont inuidade. Inclusive,  em função das 

atuais plataformas e agendas governamentais em disputa,  parece não 

exist ir  mudanças substanciais que interrompam a cont inuidade da atua l 

polít ica nacional,  o  que indica a persistência dos pressupostos 

                                                                                                                                          
embate de projet os classistas.  Rio de Janeiro.  Un iver sidade Federal  do Rio d e  

Janeiro.  2005.  
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neo libera is da reforma do Estado na po lít ica de qualificação do governo  

Lula,  e parece não desaparecer com a sucessão do governo.  

Os refer idos Planos,  como ident ificamos na nossa invest igação, 

reclamavam a condição de po lít ica pública
115

 de Estado, portanto,  se 

const ituíram como objeto de lei,  com reso luções própr ias que 

regulamentam sua execução e suas est ratégias po lít icas.  Contaram co m 

um financiamento próprio,  ou seja,  um fundo público que lhes dá/deu 

sustentabilidade nas ações,  assim como conta com todo um corpo técnico  

–  Ministér io  do Trabalho e Emprego e aporte do Ministér io  da Educação  

–  que lhes dá organicidade e direção polít ica em consonância com o  

projeto de reforma do Estado. Ou como argumenta Cêa (2003),  “o  

Planfor operou como um dos elementos da reforma do Estado”. Podemos 

considerar o  PNQ como cont inuidade de tais elementos,  na esfera da 

qualificação profissional como po lít ica de Estado. I sso significa que 

apesar das diferenças com o Planfo r,  ele [PNQ] t raz em sua 

inst itucionalidade t raços significat ivos da cont inuidade do projeto de 

Estado neoliberal.   

O Estado, nos termos em que apresentamos, tem se const ituído 

como um dos pr incipais meca nismos, capaz de garant ir e viabilizar as 

polít icas de qualificação profissional dos t rabalhadores.  Conforme 

acrescenta Gramsci (1985),  na condição de “Estado Educador”,  ele tem a 

incumbência de regular as relações contratuais entre os t raba lhadores,  

empresár ios e organizações da sociedade civil,  sem desconsiderar o  

projeto hegemônico de po lít ica de qualificação pro fissional.  Um pro jeto 

que se mantém fixo  embora var ie suas formas e caracter íst icas conforme 

as mudanças do padrão de acumulação. Aspecto consid erado “novo” 

                                                
115 A pol í t ica  públ ica  si tua -se também num campo de confl i tos en tre a tores que 

disputam or ien tações na  es fera  públ ica  e os r ecur sos à  sua  implan tação.  Há que se  

dist inguir  que pol í t ica  públ ica  difere de uma mera  pol í t ica  governamental ,  esta  é  
mais ampla,  em tempo que se programa um proje to socia l  na  máquina governamental .  

Um traço defin idor  característ ico da  pol í t ica  públ ica  é a  presença do aparelho 

públ ico-esta ta l  na  defin ição de ta is pol í t icas,  se ja  no acompanhamento,  seja  na  

aval iação,  assegurando seu caráter  públ ico,  mesmo que sua r eal ização ocor ra  com  

algumas parcer ias (BUCCI,  2006).   
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quando se t rata das po lít icas ensejadas pelo  Estado, no que tange à 

formação dos t rabalhadores no Brasil.  “Novo” porque inser ido sob a base 

técnica,  cient ífica e tecno lógica e as novas formas de expropr iação da 

mais valia.   

A constatação, a part ir  da análise dos autores,  evidencia a função  

educadora que assumiu o Estado na busca do consenso com fins de 

aumentar os índices de desenvo lvimento econômico. Com a emergência  

do Planfor,  como po lít ica nacional de formação, fo i permit ida a 

const ituição do FAT e,  simult aneamente,  do CODEFAT. Esta legalidade 

serviu como aparato que permit iu ao Estado const ituir um pro jeto 

hegemônico de formação da classe t rabalhadora,  a part ir  do  

financiamento da po lít ica,  em virtude de o Planfor guardar coerência 

com o discurso salvacionista dos organismos internacionais,  como o  

invest imento em educação, compreendida como capit al humano ; isso se 

const itui como fator capaz de inc luir os socialmente desfavorecidos,  

inc lusive os sem acesso à tecno logia,  considerando a função que a 

educação assume em face da necessidade imperat iva do desenvo lvimento  

econômico dos países.  Daí a importância de se invest ir  no capita l 

humano e cultural dos t rabalhadores.  

Esse aspecto se manifesta a part ir  do apo io dos organismo s 

int ernacionais.  I sto é,  a própria natureza e limit es da po lít ica pública de 

Estado, que apresenta recursos insuficientes para realizá - las e exige 

recursos,  subsídios e receit as externas ao Estado. A const ituição de um 

fundo público própr io,  como é o FAT, lhes garantem o stat us de uma 

polít ica de Estado. A const ituição deste fundo, assim como sua gestão 

pelo CODEFAT, revela um movimento de busca de consensos acerca da 

polít ica de qualificação. O CODEFAT é uma instância em que se 

delibera sobre a po lít ica de qualificação da for ça de t rabalho, cuja 

expressão de maior part icipação é de inst ituições representat ivas das 

classes dir igentes,  como já apontamos no capítulo anter ior.   

Neves (2010, p.  25) argumenta que estes novos intelectuais do  

capital buscam fortalecer a “nova pedagogia da hegemonia”.  As formas 
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sociais dessa pedagogia se personificam em pessoas e organizações,  cuja 

at ribuição espec ífica é a formulação, adaptação e disseminação, em 

diferentes linguagens,  de ideias que fundamentam a nova concepção de 

mundo e prát icas po lít ico- ideo lógicas da burguesia mundial.  Acrescenta 

ainda a autora,  acerca das organizações sociais que assumem a função de 

qualificar em termos de discursos e ideo logia a po lít ica de formação dos 

t rabalhadores:  

Elas são também responsáveis pela  organização de 

atividades  que visam sedimentar  em todo o tecido socia l  

um novo senso comum em torno de um novo padrão de 
sociabil idade para o século XXI.  São,  por tanto,  os  

funcionár ios subalternos da classe mundialment e 

dominante e dir igente na formulação,  adaptação e  difusã o 
das teor ias e das práticas que fundamentam o 

neoliberalismo da T erceira  Via (um novo 

desenvolviment ismo ou social -democracia  com aroma  
neoliberal) [. . . ] (NEVES, 2010,  p. 26).   

 Um dos pr incipais aspectos ressaltados pelos intelectuais da 

reforma do Estado é a ênfase na const ituição de um terceiro setor.  A 

atuação desse setor é entendida como sinônimo de efic iência e eficácia.  

Estas inst ituições ser iam a expressão máxima de um Estado democrát ico  

e efic iente,  que compart ilha suas funções com a socied ade civil.  A 

pr imazia e valoração destas inst ituições se const ituem, como nos lembra 

Mota (2010),  em uma forma de satanizar o  Estado e sacralizar estas 

inst ituições,  como se elas fossem capazes de responder às demandas e 

funções sociais que o Estado tem de ixado de assumir.  Com esta 

est ratégia,  as po lít icas deixar iam de ser  programadas e implementadas 

totalmente e diretamente pelas inst ituições estatais,  para serem de 

competência das organizações públicas não estatais,  mas financiadas,  

mesmo que de forma píf ia,  pelo Estado. É o que preconiza um dos 

grandes intelectuais da reforma:  

No meio,  entr e as atividades exclus ivas do Estado e a  
produção de bens e serviços para o mercado,  temos hoje,  

dentro do Estado,  uma sér ie de atividades na área socia l e 

cient íf ica que não lhes são exclus ivas,  que não envolvem 
poder  de Estado.  [. . . ] se o seu  f inanciamento em grandes  

proporções é uma atividade exclus iva do Estado [. . . ] sua  
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execução def init ivamente não o é.  Pelo contrár io,  esta s  

são atividades compet it ivas,  que podem s er  controladas  

não apenas através da administração pública gerencia l,  

mas também e,  pr incipalmente,  a través do controle socia l  
e da constitu ição de quase-mercados  (PERREIR A 

BRESSER, 1997,  p.  182 ) .  

 No Brasil,  estas organizações com a perspect iva de atuar n a esfer a 

do Estado foram inst ituídas na década de 1990, per íodo fért il para 

financiamento delas,  no que diz respeito  às po lít icas de qualificação co m 

a cr iação do FAT e a abertura po lít ica com a reforma do aparelho  estatal.  

Com esse financiamento público e  com o reordenamento e est ruturação 

da “nova” inst itucionalidade da qualificação, esta contr ibuiu 

favoravelmente para inserção das organizações do terceiro setor na 

execução nas po lít icas de qualificação, espec ificamente,  nos termos das 

leis que regulamentam os Planos nacionais de qua lificação. Esta 

prerrogat iva dá ênfase na int ervenção da sociedade civil e se fez presente 

no discurso do Programa do governo Lula,  assim como a relevância de 

sua atuação de forma mais efet iva,  como se pode analisar:  

 O segundo Governo Lula prosseguirá  na busca de u m 
maior  controle dos cidadãos sobre o Estado,  estimulando 

a participação da sociedade civil  na formulação [ . ..]  e  

na definição,  avaliação e controle das polí t icas públicas ,  
por  meio de conselhos e comitês r epresentat i vos  

(PROGRAMA DO GOVERNO LULA, 2007 a 2010,  p.  13,  

gr ifos nossos).  

Na próxima seção, analisaremos como tem se dado o processo de 

pr ivat ização da po lít ica de formação dos t rabalhadores pe las 

organizações do terceiro setor,  e como estas têm sido úteis ao dis curso  

de part icipação democrát ica,  assumindo funções e responsabilidades que 

competem ao Estado.  Conso lidou-se,  dessa forma, um pro jeto de 

formação adequado aos ditames do mercado, bem como capaz de 

arrefecer a luta e disputa em torno de uma educação e for mação na 

perspect iva do t rabalho, ou seja,  oportuna para se const ituir em uma 

formação em bases humana e emancipatória.   
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5.2.1.  A privatização da política de quali ficação e as 

organizações do terceiro setor.  

 

No âmbito da po lít ica de qualificação profis sional,  as organizações 

do terceiro setor começam a ser anunciadas como parceiras na execução  

da po lít ica de qualificação com o Planfor,  adqu ir indo maior  

expressividade e ampliação de inst ituições habilitadas com o PNQ, no  

governo Lula,  como podemos observar,  comparat ivamente,  a  part ir  das 

reso luções abaixo:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos notar,  há com o Planfor o  início do  

estabelecimento da parcer ia das inst ituições sociais com o Estado na 

execução da po lít ica como mecanismo de t ransferência para a socied ade 

de responsabilidades do Estado, mas é com o PNQ que se amplia o  

Resolução nº 258/2000 – PLANFOR  

 

I-  Universidades definidas na forma da Lei 

9.394, de 20 de Dezembro de 1996; 
II- escolas técnicas públicas, empresas e 

outros órgãos da Administração Pública 

incumbidos regimental ou 

estatutariamente do ensino, pesquisa ou 

extensão; 

III-  Federações empresariais, nacionais e 

estatais, e serviços nacionais sociais e de 

aprendizagens; 

IV- Federações de trabalhadores e escolas 

sindicais; e  

V- Fundações incumbidas regimental e 

estatutariamente do ensino profissional, 
instituições de ensino superior (3º grau) 

não enquadradas no inciso I deste artigo e 

outras instituições comprovadamente 

especializadas no ensino profissional 

(CODEFAT, 2000, grifos nossos) 

 

 

Resolução nº 333/2003 – Criação do PNQ – esta 

Resolução foi revogada pela de nº 575/2008 que 
mantém a mesma redação quanto às instituições 
executoras.  
 

I- Escolas técnicas públicas, empresas e outros 

órgãos da Administração Pública, inclusive de 

administração direta de âmbito federal, estadual e 

municipal, incumbidos regimental ou 

estatutariamente do ensino, pesquisa ou extensão 

ou que comprovadamente executem ações de 

qualificação social e profissional; 
 

II- Serviços nacionais sociais e de 

aprendizagens; 

III- Centrais sindicais, confederações 

empresariais e outras entidades representativas de 

setores sociais organizados, através de seus 

órgãos específicos de qualificação social e 

profissional: escolas, institutos, fundações ou 

outros;  

V- Universidades definidas na forma da Lei 

9.394, de 20 de Dezembro de 1996 e outras 

instituições de ensino superior, devidamente 
reconhecidas pelo Ministério da Educação, na 

área de especialidade; 

VI- Fundações, institutos e escolas 

comunitárias e rurais e urbanas e outras entidades 

comprovadamente especializadas na qualificação 

social e profissional; 

VII- Organizações não governamentais e 

seus consórcios com existência legal que 

comprovadamente realizem atividades de 

qualificação social e profissional (CODEFAT, 

2007, grifos nossos). 
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número de inst ituições sociais que podem executar ofic ialmente,  em 

parcer ia com o Estado, a polít ica de qualificação. Assim,  ver ifica -se 

cada vez mais o  requer imento das organizações do te rceiro setor pelos 

agentes da burocracia estatal para execução dos seus pro jetos de 

consenso. Como expresso no extrato do discurso do Minist ro do 

Trabalho:  

O Governo Federal ele desenha  polít icas públicas  

voltadas para públicos específ icos e nem sempre o E stado 
consegue chegar  até esse público e somente essas  

ent idades,  inst itu ições que atuam nas comunidades  

dir etamente com esses cidadãos,  que falam a mesma  
língua,  que conhecem a r ea lidade daquela comunidade,  

daqueles cidadãos,  conseguem chegar ,  conseguem f azer  

esse programa funcionar  e trazer  esse público para 

par ticipar  dos programas.  Então,  essa é a  importância do  
Terceiro  Setor  para a  realização das nossas polí t icas  

públicas,  o Estado precisa do Terceiro Setor e cada vez  

mais nós temos feito parcerias ju stamente para continuar  
executando essas polí t icas  que nós sabemos que é a  

polít ica correta ,  o público necess ita  dessa polít ica,  mas  o 

Governo também sabe que sozinho não vai conseguir  
executar .  Somente uma inst itu ição que tem a confiança  

dos cidadãos,  que conhece os cidadãos e que perceba  

qua is são as necess idades daquela comunidade,  t em a  

capacidade para executar  essas polít icas públicas.  Então 
o Estado tem no Terceiro Setor grandes parceiros  (LUPI,  

C.  Discurso do Ministro do Trabalho em 30/03/2010.  

http :/ /www.oxigenio.org.br /a_not icias_detalhes5 ,  gr ifos  
nossos).  

O discurso minister ial apresenta aspectos,  bem como reforça 

dimensões relevantes a considerar: o  governo Lula assume, bem como 

amplia os pressupostos da reforma do Estado, com a pr ivat ização das 

polít icas,  via ampliação da inst itucionalização das organizações do  

terceiro setor,  como as que em determinado projetos são as únicas com a 

possibilidade de executá- los,  tal como ocorre com os PlanSeQs,  

conforme expresso na legis lação em vigor:  

§ 2º Os PlanSeQs serão executados por entidades sem 
fins lucrativos de que tratam os incisos I a  VI do ar t .  17 

desta  Resolução,  cu jo processo de seleção dar -se-á nos  

termos da legis lação federa l vigente que discip lina a  

transfer ência de recursos para ent idades pr ivadas sem 

http://www.oxigenio.org.br/a_noticias_detalhes5
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fins lucrativos.  (Redação dada pela  Resolução nº  

638/2010) (CODEFAT, 2008,  p.  102 -107,  gr ifos nossos).  

Com a ampliação dessas inst ituições e com o financiamento 

público de fácil acesso, ver ificou-se que no per íodo de 1991 a 2002,  

regist rou-se,  no Brasil,  um aumento do percentual de cr iação de 

organizações; este alcançou o índice de cresc imento de 157%, aspecto 

inédito no Brasil.  Para ver ificar a veracidade deste dado, basta proceder  

à análise da tabela 7,  que analisa a  dist r ibuição das ent idades do Terceiro  

Setor no Brasil segundo a sua data de cr iação.  

TABELA 7: Distribuição das entidades do Terceiro Setor no Brasi l 

segundo a data de criação –  Data de criação Qtde. Entidades Qtde.  

(%) 
 

Data de criação  Qtde.  Entidades  Qtde.  (% ) 
Até 1970  10.998  3,99%  
Entr e 1971 e 1980  32.858  11,91%  
Entr e 1981 e 1990  61.970  22,46%  
Entre 1991 e 2000  139.187  50,45%  
Entr e 2001 e 2002  30.882  11,19%  
TOTAL 275.895  100,00%  

FONTE:  Elaborado a par tir  dos dados do IBGE (2004).  
 

De acordo com os dados mencionados da tabela 7,  com dados do  

IBGE (2004),  é indicado que, das 275.895 fundações e associações 

existentes no Brasil ainda ho je,  apenas 3,99% foram estabelecidas antes 

de 1970. Mais de um quinto delas (22,46%) surgiu ainda na década de 

1980, e mais de 50% foram estabelecidas entre 1991 e 2000. Só em 2001 

e 2002 foram cr iadas 30.882 (11,19%) das inst ituições,  indicando, assim,  

o ritmo acelerado de seu crescimento nos anos inicia is deste século,  co m 

maior crescimento no fina l dos anos de 1990 a 2002. Entretanto,  é neste 

per íodo histór ico que entra em voga as teses da reforma do Estado com a 

falácia de se ampliar os espaços públicos,  descentralizando -os,  assim 

como a prerrogat iva de se melhorar a  efic iência e a efet ividade na 

prestação dos serviços públicos com a atuação do terceiro setor,  

sobretudo os de caráter social,  como estratégia de desafogar o Estado e 

reverter sua ineficiência.  
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Regist ra-se,  ainda, um aumento expressivo nos últ imos seis anos 

das organizações sociais no Brasil,  que de 107 mil passou para 276 mil,  

sendo São Paulo o estado com o maior número de ent idades: 21% do  

total das ONGs do Brasil (IBGE, 2004).  Na região Nordeste,  o  estado da 

Bahia
116

 é considerado o com maior número de organizações do tercei ro 

setor, cerca de 17 mil inst ituições.  O que nos chama a atenção é que a 

cr iação e aumento das organizações do terceiro setor e sua intervenção 

na po lít ica de qualificação começam ocorrer,  exatamente,  com a reforma 

do Estado e a dest inação de recursos par a qualificação profissional com a 

cr iação do FAT. Isso ocorre no mesmo per íodo de ampliação das 

organizações sociais com os governos FHC e Lula.  

O pr imeiro censo da educação profissional do Bras il
117

 (INEP, 

2000) já sina lizava a tendênc ia de a qualificação p rofiss ional estar sendo  

major itar iamente desenvo lvida pela iniciat iva pr ivada e sua crescente 

pr ivat ização, bem como rat ificava de forma inconteste a abrangência 

destas organizações no campo da qua lificação, e como o Estado vem 

paulat inamente t ransfer indo funções e recursos para as inst ituições 

pr ivadas,  como demonstraremos mais adiante.   

No entanto,  este aspecto é elucidat ivo quanto ao crescimento 

dessas inst ituições no âmbito da educação profissional nos t rês níve is de 

atuação: básico, médio e tecno lógico . Vejamos o que demonstra a tabela 

8,  acerca do aumento da iniciat iva pr ivada na formação dos 

t rabalhadores.  

 

                                                
116 A par t icipação da Bah ia nesse un iver so é a  maior  en tre os Estados nordest inos.  A 

Bah ia  sozinha r esponde por  6,49% do tota l  de en tidades sem fins lucrativos do p aís.  

O IBGE (2004) computou 17.914 en t idades no Estado,  onde estão 57.121 pessoas  

ocupadas e que m ovimen tam um volume anual  de R$ 524 milhões em remuneração.  O 

salár io médio mensal  fica  em t orno de R$ 764,48 (IBGE,  2004).  

117 O Censo Profissi onal  foi  r eal iza do pelo INEP em 1999 e teve o objet i vo de col etar  
dados esta t íst icos que or ien tem os governos federal ,  estaduais e municipais no 

desenvolvimen to das  pol í t icas para  a  Educação Profissi onal ,  com o apoi o do setor  

pr ivado e das en t idades de classe (INEP,  1999) .  Apesar  de o Censo indicar  a 

r elevância  da  educaçã o profissi onal ,  depois do de 1999 não se r eal izou mais nenhum 

outro,  com a  abrangência e especi ficidade,  sendo este o pi oneiro na  invest igação da  

área .  
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TABELA 8:  Número de instituições por nível de educação 

profissional,  segundo dependência administrativa  

 

FONTE: MEC/INEP (2000).   
 

Das 3.948 inst ituições que ofertavam a educação profissional em 

algum dos t rês níve is (básico, técnico e tecno lógico),  a iniciat iva pr ivada 

é responsável por mais de 67% destas inst ituições.  Ou seja,  o  que se 

ver ifica é a  pr ivat ização dos espaços públicos da educação pro fissional,  

sobretudo nos níve is de educação básica e técnica.  Pr ivat ização que 

persiste,  ainda com o passar dos anos,  como se ver ifica com a evo lução  

da educação profiss ional pelo Censo da Educação Básica em 2008.  

Observa-se,  assim, a iniciat iva pr ivada preponderante em relação às 

demais etapas e modalidades de educação, perdendo em termos 

percentuais,  apenas para a educação especial,  como demonstram os dados 

da tabela 9,  referente ao número de matrículas na Educação Básica,  por  

Dependência Administ rat iva,  segundo Etapa e Modalidade –  Brasil –  

2008.  

 

 

 

 

Número de instituições por nível de edu cação profissional  

Dependência 

administrat iva  
Total  

 
%  

Básico  Técnico  Tecnológico  

Total (Brasil)  3.948  (100% ) 2.034  2.216  258  

Federa l  150  (3,80%)  103  120  30  

Estadual  800  (20,26%)  187  689  24  

Municipa l  342  (8,60%)  199  152  6  

Privada  2.656  (67,34%)  1.545  1.255  198  
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TABELA 9: Número de Matrículas na Educação Básica, por 

Dependência Administrativa,  segundo Etapa e Modalidade –  Brasi l –  

2008  

Eta p a/ mo d al id a de  To ta l  

M atr íc ul as  n a  E duc aç ão  B ás ic a  

De pe ndê nc i a  Adm i nis tr a t iv a  

Fe de r al  % Es t ad u al  % M unic i pa l  % Pr iv ad a  % 

Ed uc aç ão  B ás ic a  5 3 . 2 3 2 . 8 6 8  1 9 7 . 5 3 2  0 , 4  2 1 . 4 3 3 . 4 4 1  4 0 , 3  2 4 . 5 0 0 . 8 5 2  4 6 , 0  7 . 1 0 1 . 0 4 3  1 3 , 3  

Edu ca çã o In fa n t i l  6 . 7 19 . 26 1  2 . 2 38  0 , 0  11 2 . 5 4 6  1 , 7  4 . 8 78 . 47 5  72 , 6  1 . 7 62 . 00 2  25 , 7  

Cr e ch e   1 . 7 51 . 73 6  1 . 1 21  0 , 1  7 . 3 65  0 , 4  1 . 1 34 . 94 4  64 , 8  60 8 . 3 0 6  34 , 7  

Pr é -e sc ola   4 . 9 67 . 52 5 .  1 . 1 17  0 , 0  10 5 . 1 8 1  2 , 1  3 . 7 43 . 53 1  75 , 4  1 . 1 17 . 69 6  22 , 5  

En s .  Fu n da m e nta l  32 . 08 6 . 7 0 0  25 . 62 2  0 , 1  11 . 00 0 . 9 1 6  34 , 3  17 . 44 2 . 1 5 8  54 , 4  3 . 6 18 . 00 4  11 , 3  

En s .  M é d io  8 . 3 66 . 10 0  82 . 03 3  1 , 0  7 . 1 77 . 37 7  85 , 8  13 6 . 1 6 7  1 , 6  97 0 . 5 2 3  11 , 6  

Ed .  Pr o f i s s io n a l  79 5 . 4 5 9  77 . 07 4  9 , 7  25 7 . 5 4 3  32 , 4  29 . 19 1  3 , 7  43 1 . 6 5 1  5 4 , 3  

Edu c .  E sp e cia l  31 9 . 9 2 4  82 0  0 , 3  46 . 79 5  14 , 6  66 . 83 4  20 , 9  20 5 . 4 7 5  64 , 2  

EJ A  

En s .  Fu n da m e nta l  

En s .  M é d io  

4 . 9 45 . 42 4  9 . 7 45  0 , 2  2 . 8 38 . 26 4  57 , 4  1 . 9 48 . 02 7  39 , 4  14 9 . 3 8 8  3 , 0  

3 . 2 95 . 24 0  74 7  0 , 0  1 . 3 61 . 40 3  41 , 3  1 . 8 90 . 17 4  57 , 4  42 . 91 6  1 , 3  

1 . 6 50 . 18 4  8 . 9 98  0 , 5  1 . 4 76 . 86 1  89 , 5  57 . 85 3  3 , 5  10 6 . 4 7 2  6 , 5  

FONTE: r eproduzida a  par tir  do  MEC/INEP/DEED/ Educacenso (2008).   
  

A expressividade  e a prevalência da iniciat iva pr ivada na o ferta de 

educação pro fissional explicit am-se com maior impetuosidade quando  

observamos a quant idade de cursos o ferecidos por essas redes.  Sendo o 

níve l de formação básica a que detêm um cont ingente maior de cursos
118

,  o 

que significa maior quant idade de matr ículas,  conforme dados da tabela 10.  

TABELA 10: Número de cursos profissionalizantes,  segundo o níve l 

de dependência administrativa  

Número de cursos por nível de educação profissional  

Dependência 

administrat iva  
Total de 

cursos  
Básico  Técnico  Tecnológico  

Total (Brasil)  33.006  27.555  5.018  433  

Federa l  2.215  1.547  594  74  

Estadual  2.400  889  1.  448  63  

Municipa l  1.205  930  268  7  

Privada  27.186  24.189  2.708  289  

                                                
118 O Educacenso de 2008 e 2009 não mensurou o n úmero de cur sos  

profissional izantes,  segundo n ível  de  dependência  admin istr at iva .  Os dados  de  

r eferência  a inda estão r elacionados ao úl t imo Censo da Educação Profissi onal , tendo 

em vista  que est e foi  exclusi vo para  aval iar  e iden t i ficar  caracter íst icas própr ias 

desta  modal idade de ensino.   
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 FONTE: MEC/INEP (2000).   

Dos 33.006 cursos o fert ados no terr itório nacional,  a iniciat iva 

pr ivada responsabiliza-se por mais de 82% deles.  Dos 27.555 cursos do  

níve l de educação básica o fertados nacionalmente,  a iniciat iva pr ivada 

responsabiliza-se por quase 88%, sendo este níve l o  que mais atende aos 

setores empobrecidos socialmente,  inclusive na área de serviços co m 

1.417.187 do total de matr ículas (INEP, 2000).  Este crescimento  

gradat ivo da educação profissiona l pode ser vis lumbrado a part ir  dos 

dados do Educacenso (2008).  Neste ano [2008],  o  número d e matr ículas 

no ensino  pro fissionalizante cresceu 14,7%. Foram 795.459 alunos 

contra os 693.610 do ano anter ior,  e a diferença somou 101.849 alunos 

nesta área.  O Estado de São Paulo lidera com 292.714 matr ículas de 

pessoas no ens ino técnico e em segundo lu gar Minas Gerais,  com 

104.933 alunos.  O crescimento desta modalidade de educação pode ser 

visualizado em relação às demais modalidades e etapas,  como se pode 

analisar.  

TABELA 11: Comparação de Matrículas na Educação Básica, por 

Etapa e Modalidade –  Brasi l.  2007 –  2008  

Eta p as /M o d al i d a de s  

de  Ed uc aç ão  B ás ic a   

M atr íc ul as / Ano  

2 0 0 7 2 0 0 8 D i fe r e nç a  2 0 0 7 -

2 0 0 8 

Var i aç ão  

2 0 0 7 -2 0 0 8 

Ed uc aç ão  B ás ic a  5 3 . 0 2 8 . 9 2 8  5 3 . 2 3 2 . 8 6 8  2 0 9 . 9 4 0  0 , 4  

Edu ca çã o In fa n t i l  6 . 5 09 . 86 8  6 . 7 19 . 26 1  20 9 . 3 9 3  3 , 2  

Cr e ch e   1 . 5 79 . 58 1  1 . 7 51 . 73 6  17 2 . 1 5 5  10 , 9  

Pr é -e sc ola   4 . 9 30 . 28 7  4 . 9 67 . 52 5 .  37 . 23 8  0 , 8  

En s . Fu n da m e nta l  32 . 12 2 . 2 7 3  32 . 08 6 . 7 0 0  - 35 . 57 3  - 0 , 1  

En s .  M é d io  8 . 3 69 . 36 9  8 . 3 66 . 10 0  - 3 . 2 69  0 , 0  

Ed .  Pr o f i s s io n a l  6 9 3 . 6 1 0  7 9 5 . 4 5 9  1 0 1 . 8 4 9  1 4 , 7  

Edu c .  E sp e cia l  34 8 . 4 7 0  31 9 . 9 2 4  - 28 . 54 6  - 8 , 2  

EJ A  

En s .  fu n da m e n ta l  

En s .  M é d io  

4 . 9 85 . 33 8  4 . 9 45 . 42 4  - 39 . 91 4  - 0 , 8  

3 . 3 67 . 03 2  3 . 2 95 . 24 0  - 71 . 79 2  - 2 , 1  

1 . 6 18 . 30 6  1 . 6 50 . 18 4  31 . 87 8  2 , 0  

FONTE: r eproduzida a  par tir  do  MEC/INEP/DEED/ Educacenso  (2008).   
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Quanto à área de atuação destas organizações,  cabe -nos fazer  

algumas inferências a part ir  dos dados da tabela 12, acerca da 

Dist r ibuição das ent idades do Terceiro Setor no Brasil por área de 

atuação. 
  

TABELA 12: Distribuição das entidades do Terceiro Setor no Bras il por 

área de atuação Área Qtde.  Entidades Qtde.  (% )  

Área  Qtde.  

Entidades  
Qtde.  (% ) 

Habitação  322  0,12%  

Saúde  3.798  1,38%  
Cultura e recr eação  37.539  13,61%  
Educação e pesquisa  17.493  6,34%  
Assistência  social  32.249  11,69%  
Religião  70.446  25,53%  
Associações patronais e prof iss iona is  44.581  16,16%  
Meio ambiente e proteção animal  1.591  0,58%  
Desenvolvimento e defesa de dir eitos  45.161  16,37%  
Outras ent idades sem f ins lucrativos  22.715  8,23%  
TOTAL 275.895  100,00%  

FONTE:  Elaborado a par tir  dos dados do IBGE (2004).  
  

Como podemos observar,  a part ir  dos dados da pesquisa do IBGE 

(2004),  evidenciou-se que mais de um quarto das ent idades sem fins 

lucrat ivos const ituídas no Brasil encontram-se relacionadas à religião  

(25,53%). Outras áreas que se destacam são a de desenvo lvimento e 

defesa de direitos (associações de moradores,  centros de ações 

comunitár ias e as vo ltadas ao desenvolvimento rural etc.),  outras 

relacionadas às associações patronais e profissionais.  Ver ifica -se que as 

organizações rea lmente dedicadas à educação e à pesquisa apresentam o  

percentual de apenas 6,34%. Este dado corrobora com a assert iva de que 

a qualificação dos t rabalhadores está sendo realizada por inst ituições 

sociais que não têm como objeto de atuação e especia lidade a educação. 

Vejamos com maior detalhe os dados da tabela,  acerca da liberação de 

recursos para realização dos PlanSeQs, bem como analisaremos o foco de 

atuação destas inst ituições e os percentuais recebidos.   
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TABELA 13: Inst ituições da sociedade civ il part icipantes dos PlanSeQs  

Petróleo e  gás natural     

Entidade  Meta Recurso FAT  

(R$) 

Contrapart ida 

(R$) 

Inst i tuto de Apoi o Técn ico 
Especia l izado à  Cidadania  - 

IATEC  

4.300  
3.227.150,00 

 
169.850,00 

Cen tro de Cidadania  Cidade 

Maravi lhosa  -  CCCM/RJ 

3.620  

2.508.660,00 

 

278.740,00 

Inst i tuto Sor rindo para  a  Vida – 

RJ  

2.300  

1.726.150,00 

 

90.850,00 

Associação Cen tro de Educaçã o 

Tecnol ógica  do Estado da Bah ia 

–  ASCETEB 

1.640  

1.168.500,00 

 

61.500,00 

Espaço de Produçã o ao 

Desenvol vimen to Sust en tável  -  

Inst i tuto EPA  

760  

600.400,00 

 

31.821,20 

Capaci tação Profissi onal  – 

CAPRO 

1.495  

1.121.800,00 

 

59.455,40 

Organ ização de 
Desenvol vimen to Pol í t icas  

Públ ica s e Socia is –  OXIGÊNIO 

2.160 

1.620.000,00 85.264,00 

Fundação de Pesquisas  

Cien t í ficas de  Ribeirão Preto -  

FUNPEC/SP  

940  

705.470,00 

 

37.130,00 

INSTITUTO EDUCACIONAL 

CARVALHO - IEC/SP 

780  

585.390,00 

 

30.810,00 

 TOTAL  17.995 13.263.520 845.421 

    

Agroe xtrativismo    

Agência  Brasi lei ra  de Meio 

Ambien te e Tecnol ogia  da  

In formação -  ECODATA 

2.532  

1.900.266,00 

 

100.014,00 

 

   

Moto-frete     

Sindicato dos Trabalhadores 

Condutores de Veí culos de Duas  

Rodas do Estado de GO  

4.636  

3.479.318,00 

 

183.122,00 

    

Comércio e  serviços/CE     

CDL de For ta leza/CE 1.456  

990.000,00 

 

110.000,00 

    

PlanSeQ  TÊXTIL/SC    

Agência  de Desenvol vimen to 

Regional  do Val e do I ta ja í  -  

ADRVALE/SC 

2.278  

1.709.639,00 

 

89.981,00 
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PlanSeQ  NAVAL –  Rio Grande/RS   

Serviço Na cional  de 

Aprendizagem Industr ia l  – 

SENAI/RS 

 

1 .500 

 

948.000,00 

 

237.000,00 

    

PlanSeQ  Turismo/CE     

SENAC –  CE 1.392  

1.000.000,00 

 

101.576,00 

    

Economia Sol idária  *som ente meta  de educandos nos cur sos  

ITAC -  Inst .  Téc.  de Estudos  

Agrár ios e Cooperat .  Redes  

Concrab,  Ar te Sudest e e Minas 

Gerais  

 

1200 

 

1.035.700,00 

 

44.800,00 

Associação Grupo Colmeias -  

Rede Abelha 

 
600 550.240,00 17.600,00 

UNICAFES -  Un ião Na cional  

das Coop.  da  Agr icul tura 

Famil iar  e Economia Sol idária  

 

1000 
852.600,00 17.400,00 

IRPAA -  Inst .  Regional  da  

Pequena Propr iedade Apropr iada  

 

375 360.250,00 7.360,00 

COOESPERANÇA - Coop.  

Mista  dos  Peq.  Prod.  Rurais e  

Urbanos  

 

200 190.080,00 7.920,00 

Fundação José Bon ifáci o /  UFRJ   300 313.000,00 0,00 

Onda Sol idár ia 300 345.388,75 14800,00 

Total  3.975 3.647.258,75 109.880,00 

    
 

Total  
35.764 26.938.002 1.776.994 

FONTE: MINISTÉRIO DO T RABALHO E EMPREGO –  MTE –  2010 

 

 

Como podemos perceber a part ir  dos dados apresentados,  vár ias 

inst ituições da sociedade civil têm atuado na área de qualificação  

profissional dos t rabalhadores,  sem necessar iamente ser seu foco de 

atuação. No caso da liberação de recursos para realização dos PlanSeQs,  

conforme tabela 13 - Inst ituições da sociedade civil part icipantes dos 

PlanSeQs, constata-se que, de um total de 18 inst ituições do terceiro  

setor,  14 delas não têm como área específica de atuação a educação  

profissional,  inclusive nem consta,  pelo menos, na nomenclatura da 

organização tal fina lidade.  

No entanto,  o PlanSeQ, para sua realização, conforme prescr ição  

normat iva,  necessita que haja uma especia lidade técnica para 
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concret ização da po lít ica,  que é de caráter setorizada, e  tem como 

propósito  atender às demandas focaliza das dos t rabalhadores para o  

mercado de t rabalho no território.   

Em pesquisa realizada nos pr incipais  sites inst itucionais das 

refer idas empresas,  ver ificou-se que poucas delas têm como 

especificidade objet ivos e natureza da educação pro fissional como 

at iv idade fim. Constatou-se,  por exemplo, que os Inst itutos de Apo io  

Técnico Especia lizado à Cidadania –  IATEC, Centro de Cidadania 

Cidade Maravilhosa - CCCM/RJ, Inst ituto Sorrindo para a Vida –  RJ,  

dentre outros,  têm como pr incipal área de atuação programas 

relacionados à saúde bucal,  programas sociais de educação para jovens e  

adultos,  t reinamentos em educação ambiental e assistência social na área 

de jovens e mulheres,  e agregada a estas ações também se t rabalha com a 

capacitação e qualificação de “mão de obra”.  Das Inst ituições 

suprac itadas,  as que realmente têm tradição na área de qualificação  

profissional,  apenas se destacam o Sist ema S, entretanto,  as demais 

parecem ainda atuar em função dos recursos que são dest inados,  estes 

chegam a beirar,  se somados o s percentuais acima, a casa de mais de 40 

milhões de reais dest inados ao financiamento privado destas Inst ituições.   

O fato cur ioso é que realmente a qualificação dos t rabalhadores fo i 

delegada às Inst ituições socia is do terceiro setor.  Estas inst ituições nas 

últ imas décadas no âmbito da reforma do Estado têm cumprido o pape l 

social de ser uma agente mobilizador do fundo público de qualificação,  

realizando a qualificação que interessa ao mercado. Com isso, tem 

mit igando a possibilidade da cr ít ica,  do confli to  e do embate entre 

classes no processo de uma contra -hegemonia,  no âmbito do conflito  

entre capital e t rabalho, que se faz presente no campo da qualificação  

profissional.   

Outro aspecto analisado é que estas inst ituições são obr igadas a 

copart iciparem do  financiamento público para serem class ificadas para 

atuação no Plano Nacional de Qualificação, conforme estabelecido nos 

editais de concorrência pública.   
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Rodr igues (2004) menciona que, em 2004,  o governo Lula dest inou 

cerca de 1,2 bilhão para as ONGs que  executam suas po lít icas.  Fato 

surpreendente é que na área de tur ismo, por exemplo, na pr imeira gestão 

do presidente Lula,  o  governo federal gastou R$ 116,5 milhões para a 

realização de festas e eventos.  Nos t rês últ imos anos do últ imo mandato, 

esse valor chegou a R$ 601,2 milhões.  De acordo com os dados da 

Controlador ia Geral da União (CGU, 2010),  entre 2007 a 2009, 69% da 

verba fo i t ransfer ida diretamente para governos estaduais e  prefeituras,  

nos quais rot ineiramente são encontrados problemas nas prestaç ões de 

contas.  Os outros 31% (R$ 187,2 milhões) foram para ONGs, que 

puderam receber recursos sem concorrência pública.  

 No caso específico da qualificação profissional,  os recursos 

dest inados aos programas e pro jetos que foram executados pelas 

inst ituições sociais,  entre os per íodos de 2003 a 2009 do governo Lu la,  

regist raram-se valores est imados, conforme dados do MTE/2009, TCU 

(2009) e CGU (2009) em 389,2 milhões de reais; valores bem aquém, se 

comparados com os dest inados pelo governo de FHC, que no per íodo de 

apenas 3 anos,  per íodo entre 2000 a 2002,  gastou -se o est imado em 710,6 

milhões nos programas e pro jetos de qualificação pro fissional no âmbito  

do Planfor.  Este aspecto revela o valor realmente dado pelo governo Lula 

à qualificação social e pro fiss ional dos t rabalhadores,  pe lo menos em 

termos de invest imentos.  Vejamos, a part ir  do gráfico abaixo, a evo lução  

dos valores dest inados aos Planos nacionais de qualificação:  
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GRÁFICO 3: Destinação de recursos para os planos nacionais de 

quali ficação nos anos de 2000 a 2009 ao PLANFOR e ao PNQ  

 

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 

 

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 

PL AN FO R  

 3 0 4 ,6  3 3 5 ,7  7 0 ,3  
PN Q  

 3 7 ,3  6 1 ,9  2 2 ,6  2 2 ,7  1 2 0 ,7  7 0 ,1  3 7 ,5  

 

 
FONTE: elaborado a  par t ir  de dados do CGU e MTE (2009)  

 

O gráfico 3 expressa o quant itat ivo de recursos em anos que foram 

dest inados aos do is Planos de qualificação profiss ional,  esses são  

recursos ut ilizados por “inst ituições pr ivadas sem fins lucrat ivos” na 

realização e “prestação de serviços sociais”.  O aumento e a manutenção  

da dest inação regular destes quant itat ivos,  por certo,  implicam uma 

redução de custos operacionais significat ivos para os governos na 

execução das po lít icas,  assim como cr ia um amplo espaço para atuação  

destas inst ituições,  assim como as mantém cat iva aos postulados da 

reforma neo liberal.   

Outro aspecto que analisamos e que just ifica a inserção destas 

organizações é o pressuposto da descentralização das po lít icas,  at ravés 

da pulver ização de recursos e ações,  ou seja,  tem-se um aumento 

significat ivo de inst ituições execut ando a po lít ica,  sem necessar iamente 

ampliar suas metas e financiamento.  

Aspecto contraditório,  ao se ver ificar a part icipação das 

organizações do terceiro setor,  como expressão da sociedade civil na 

polít ica de qualificação, ou seja,  é a ausência de po li t ização acerca dos 

direitos,  condições de t rabalho e valorização dos t rabalhadores que 

realizam as prestações de serviços no âmbito destas organizações,  

aspecto no mínimo infeliz e destoante quanto ao papel histór ico destas 
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organizações que dever iam pr imar  pela defesa do direito  ao t rabalho  

digno.  

Esta precar ização ocorre em virtude do aumento significat ivo de 

ocupações cr iadas para os pro fissionais do terceiro setor.  Neves (2005)  

analisa que estas inst ituições vêm absorvendo um cont ingente 

significat ivo de t rabalhadores que não conseguem se inser ir no mercado 

de t rabalho formal em decorrência da reestruturação produt iva.  A 

pesqu isa realizada pelo IBGE (2004) reforça a tese de Neves (2005)  

acerca da absorção dos t rabalhadores no mercado informal das ONGs.  

No estudo do IBGE
119

,  estão regist radas 275.897 ent idades no País,  

que geram 1,5 milhão de postos de t rabalho (t rês vezes mais do que o  

número de funcionár ios públicos federais ) e pagam R$ 17,4 bilhões por  

ano, o  que significa uma remuneração média mensal de  R$ 943,45. A 

maior parte dos empregos (54%) é gerada por organizações localizadas 

em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  Os setores que mais gera m 

postos de t rabalho são os de educação e saúde. A área de educação  

também reserva as melhores remuneraç ões,  com uma média de seis 

salár ios mínimos por mês (IBGE, 2004).   

No entanto,  os 1,5 milhão de t rabalhadores que circulam na 

economia do terceiro setor não possui salár io  fixo, são terceir izados ou 

contratados temporar iamente.  O tempo de ocupação nos post os de 

t rabalho corresponde ao tempo dos projetos em execução, sem garant ia 

de,  no término, ter -se direitos sociais t rabalhistas.  

 Atualmente,  sob a coordenação do MTE, estas inst ituições são as 

pr incipais responsáveis pela execução do Plano Nacional de Qua lificação  

–  PNQ em todo o país,  e expressa a mater ialidade da “nova” 

inst itucionalidade da po lít ica que adquir iu força com a reforma do  

Estado, assim como garant iu ao processo de subjugação dessas 

                                                
119 Após este estudo do IBGE (2004) acerca  do mapeamento das ações e a tuação das 

Organ izações do Terceiro Setor ,  não há  r egist ro de outro estudo com tamanha 

envergadura e abrangência .   
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inst ituições a lógica da hegemonia do capital.  A adesão e p art icipação  

destas inst ituições se just ificam pelo pressuposto da descentralização, 

conforme estabelece o Ministér io  do Trabalho:  

As ações de qua lif icação social e prof iss ional são 

implementadas de forma descentralizada ,  por  meio de 

Planos T err itor iais de Qua lif icação (em parcer ia  com 
estados,  municíp ios e ent idades sem f ins lucrativos),  de 

Projetos Especia is de Qualif icação (em parcer ia  com 

ent idades do movimento social e organizações não -
governamentais  [s ic])  e de Planos Setor iais  de 

Qualif icação (em parcer ia  com s indicatos,  empresas,  

movimentos sociais,  governos  municipais e estaduais ).  O 
objet ivo dos  Planos T err itor iais  é atender  demandas por  

qua lif icação identif icadas com base na terr itor ialidade.  

Os Projetos Especia is,  por  sua vez,  des tinam-se a o 

desenvolvimento de metodologias e t ecnologias de 
qua lif icação social e prof iss ional e os  Planos Setor iais  

buscam o atendimento de demandas emergenciais ,  

estruturantes ou setor ializadas de qua lif icação.  Juntos,  os  
Planos T err itor iais,  os Projetos Especia is e os P lanos  

Setor ia is const ituem o Plano Nacional de Qualif icação –  

PNQ (BRASIL/MTE, 2010).   

Um dos pressupostos da Reforma do Estado é que as inst ituições 

apresentem excelência,  sejam eficientes e eficazes além de menos 

burocrát icas.  São condições que, segundo  as diret r izes e pr incípios da 

reforma do aparelho estatal,  garantem agilizar a efic iência na execução 

da prestação dos serviços.   

A ênfase na efic iência,  eficácia e efet ividade como categorias 

norteadoras da reforma do Estado é predominante na condução da s 

polít icas desenvo lvidas pelas organizações do terceiro setor.  Entretanto,  

o  relatór io de pesquisa da avaliação do Sistema Nacional de Emprego e 

Renda –  avaliação externa do seguro desemprego, elaborada pela 

Universidade Federal de Brasília - UNB (2007/2008),  que também avaliou 

a efic iência,  eficácia e efet ividade do PNQ, apresenta alguns dados 

ilust rat ivos acerca da atual po lít ica nacional de formação, dentre eles,  

destacaremos: abrangência da po lít ica,  integração, avaliação das aulas,  

preparação do egresso e inserção profissional.  
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No tocante ao item int egração da po lít ica de qualificação, est a 

ainda é frágil e  desconectada, ao tempo em que reproduz os limites do  

Planfor.  O que se ver ifica é que, em mais de 16 anos de po lít ica de 

qualificação, ainda não se conseguiu ult rapassar a dimensão inst rumenta l 

acerca da qualificação dos t rabalhadores,  como expressa na avaliação:  

Ações de qua lif icação profiss iona l no âmbito do Sistema  
Público de Emprego,  Trabalho e Renda (SPETR) fora m 

quase ininterruptas durante os ú l t imos  15 anos,  quando 

foi  r eorganizada a  Lei do FAT, em junho de 2004.  
Entr etanto,  as ações até 2007 r eproduziram os mesmos  

problemas existentes nos cursos do PLANFOR e não 

cumpr iram com o que determina  o inciso I I do parágrafo 

2º da Lei do FAT, que é promover  ações integradas de 
or ientação e r ecolocação.   

Os trabalhadores acumulam por  essa lógica uma  

inf inidade de cursos e de nomenclaturas que não os  
ajudam a melhorar  suas competências no mercado de 

trabalho.  Há uma dissociação entr e as polít icas de 

educação e de trabalho.  As ações voltadas para ess e 
público competem entr e s i e estão espalhadas em ma is de 

uma dezena de Ministér ios.  Iniciativas como o P lanSeQs 

Bolsa Família são importantes  mas,  desconectadas da  

elevação da escolar idade,  r esultam em conhecime nto qu e 
não integra um percurso de formação na perspectiva de 

cer t if icação prof iss ional.  Nesse par ticular ,  a  cer t if icaçã o 

prof iss ional nos ú lt imos  15 anos careceu ma is  de 
coordenação inst ituciona l para a  cr iação de um s istema  

voltado para o público que fr eqüenta [sic] ações  

recorr entes no SPETR do que de r egulamentação 

(BRASIL,  UNB/MTE, 2008,  176).  

A qualidade pedagógica é ainda um desafio que as inst ituições 

executoras enfrentam; logo, o  relatório denuncia que a parcer ia destas  

organizações na execução da qualificação não garante,  por si só,  que as 

at ividades pedagógicas sejam desenvo lvidas de forma eficaz e eficiente.  

Como demonstra o extrato do relatório de avaliação:  

[. . . ] um aspecto r elativo à  ef icácia  é quanto às aula s  

práticas dos cursos.  Todas as via s de pesquisa atesta m 

que os egressos julgaram insuficiente a quantidade de 

aulas práticas .  A metade dos egressos no Brasil (50%) 
avaliou dessa forma.  Nos grupos foca is,  os egressos  

cons ideraram que os cursos valor izam mais  a  teor ia  em 

detr imento da prática.  Sugeriram o desenvolvimento de 
situações  que favoreça a  prática,  encaminhamento para  

estágios e parcer ias com os empregadores,  como forma  
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tanto de atenuar  a  falta  de exper iência ,  que prejudica a  

efet ividade da qua lif icação,  quanto de propiciar  a  

intermediação,  a lém da já  mencionada sugestão de dar  

prefer ência aos egressos na intermediação pública  
(BRASIL,  UNB/MTE, 2008,  190).  

Quanto à análise da efic iência e efet ividade no que diz respeito  à 

int ermediação e responsabilização em buscar a co locação do curs ista no  

mundo do t rabalho por essas Inst ituições,  cabe fazer algumas referências 

a part ir  dos resu ltados da avaliação do PNQ, pelo CODEFAT:  

Considerando em 2007 a qualif icação social  e 

prof iss ional,  o Programa qua lif icou 117.498 
trabalhadores e encaminhou 88,5% dos educandos pós -

qua lif icação ao mundo do trabalho.  Ainda,  menciona -se a  

cober tura de aproximadamente 64,4% de pessoas,  pela  
qua lif icação,  or iundas de outros  programas  

governamentais voltados para a geração de emprego,  

trabalho,  r enda e inclusão soc ial  [. . . ].  Es te indicador  

quant if ica os benef iciár ios das ações  de qua lif icação qu e 
foram encaminhados  pelas  entidades executoras dos  

cursos ou a um posto de intermediação de mão -de-obra,  

ou  a  uma empresa específ ica,  ou a  uma associação,  ou  a  
algum posto de trabalho por meio da Entidade 

Executora ,  ou a  cooperativas,  associações produtoras ou  

micro empresas [sic].  Nesse contexto,  o resultado para o 
indicador  foi pos it ivo,  pois ma is de 85% dos educandos  

desocupados par tic ipantes dos  cursos de qualif icação 

foram intermediados ao mundo do trabalho após  

conclu ír em os cursos de qualif icação  (Relatór io de 
avaliação das ações  do CODEFAT, 2009,  p .  186,  gr ifos  

nossos).  

No que tange à responsabilização de inser ir os t rabalhadores no  

mercado de t rabalho, as organizações  do terceiro setor têm sido  

consideradas efic ientes,  visto serem ho je as inst ituições que mais têm 

inser ido no âmbito da polít ica de qualificação. Entretanto,  compete 

quest ionar que t ipo de inserção está sendo realizada e em que condições 

de salár io e est rutura de t rabalho. Essa imposição de responsabilização à 

sociedade civil com a problemát ica do emprego, reforça o caráter 

neo libera l da po lít ica,  assim como indica o papel que logrou o governo 

Lula no sent ido de fazer valer com maior radicalidade as teses da 

refer ida reforma. Se o governo de FHC inaugurou a pr ivat ização das 
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ações públicas na esfera da qualificação, o  governo do presidente Lula 

levou até as últ imas consequências as teses enunc iadas pela reforma.   

No entanto,  a inserção profissional,  mesmo co m todo o esforço das 

inst ituições sociais é ainda avaliada como algo pouco efet ivo, a part ir  da 

avaliação feit a pela UNB:  

[. . . ] esse conjunto de r esultados atesta  baixa ef icácia  e 
efet ividade do programa de qualif icação sob o ponto de 

vista  da inserção no  mercado de trabalho .  Nos grupos  

focais a  tônica em todo o Brasil foi a  percepção de que a  
qua lif icação não favorece a  inserção.  Juntando isso à  

par ticipação de forma claramente aleatór ia  e sem 

planejamento,  f ica comprovado o problema da ef icácia  e 

da efet ividade nessa área (BRASIL,  UNB/MTE, 2008,  
192,  gr ifos nossos).  

Além dos aspectos supracitados,  cabe a essas inst ituições 

compet irem e disputarem os recursos disponíveis at ravés das chamadas 

públicas e edit ais.   

Em pesquisa realizada no site do Minist ér io  d o Trabalho (MTE,  

2010),  analisamos 35 chamadas públicas para execução da po lít ica 

nacional de qualificação, espec ificamente,  no que diz respeito  às metas 

de qualificação profiss ional do PNQ. Observamos que todas elas são 

direcionadas para “organizações da sociedade civil sem fins lucrat ivos” 

do terceiro setor (MTE/BRASIL, 2010).  Aliás,  este é um dos pr incipais 

requisitos para apresentação de propostas técnicas.  No caso, a reso lução  

é clara,  ou seja,  só as Inst ituições da sociedade c ivil poderão executar os 

PlanSeQs.  

Das inst ituições analisadas que apresentaram propostas técnicas e 

foram contempladas com recursos públicos,  a maior ia é  da sociedade 

civil.  Ou seja,  no PlanSeQ da Construção Civil,  dos 28 convênios,  todos 

foram fir mados com inst ituições sem fins lucrat ivos,  sendo 10 (dez)  

delas representadas pelo sistema S (SENAI) e 18 (dezoito) “organizações 

da sociedade civil sem fins lucrat ivos” do terceiro setor.  Dentre as 

especificações analisadas,  muitas delas não têm como área de atuação e 

objeto de exper iência a qualificação profissional,  o  que indica possuir  
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um poss ível desvirtuamento da real área de atuação dessas inst ituições.  

Esse aspecto pode implicar a  qualidade social e pedagógica da execução  

do programas e projetos,  como já discut imos anter iormente.   

No PlanSeQ tur ismo, dos 48 (quarenta e oito) convênios firmados,  

ver ificamos que mais de 50% deles foram formalizados com as 

organizações do terceiro setor –  ONGs, além do Sistema “S”, sindicatos 

e fundações (MTE/BRASIL, 2010).  Entretanto,  a part icipação  e a 

parcer ia do Estado com essas inst ituições cumprem um papel social:  

reso lver um problema posto pela acumulação ampliada do capit al: a  

questão do desemprego. Tais inst ituições são obr igadas a part iciparem do  

cofinanciamento da po lít ica de qualificação, conforme Reso lução nº 575 

(CODEFAT, 2008),  at ravés da contrapart ida de 10%. Este critér io  é 

exigido às organizações que desejarem disputar e compet ir pelos 

recursos disponíve is para qualificação profissional.  Há também outra 

modalidade de concorrência públ ica que são os pregões,  nos quais as 

propostas são selecionadas a part ir  do menor preço, ou seja,  podendo as 

inst ituições contarem, no final,  em a lguns casos,  com menos de 25% dos 

recursos para a execução do Plano, comprometendo significat ivamente os 

indicadores de qualidade social e pedagógica,  tão requer idos pelo MTE, 

quanto à mensuração dos resultados,  conforme o prescr ito  na reso lução  

575:  

Art.  9º Os r esultados serão mensurados  por  indicadores  
de efetividade social ,  qualidade pedagógica,  ef iciência e  

ef icácia,  sendo ut il izados  tantos  os pr evis tos no PP A 

vigente como outros a  ser em elaborados pelo 
DEQ/SPPE/MTE. (Redação dada pela  Resolução nº  

638/2010,  CODEFAT, 2008.  gr ifos nossos).  

A contrapart ida no mercado da qualificação reforça os conteúdos 

neo libera is presentes na reforma do Estado, já explicitados no Plano  

Diretor (MARE/BRASIL, 1995c, p.  47).  Este preconiza que “a própr ia 

organização social e a sociedade a que serve deverá também part icipar ,  

mesmo que minor it ar iamente de seu financiamento via compra  de 

serviços e doações”.   
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Aspecto ainda emblemát ico em relação à diminu ição e 

desresponsabilização do Estado em garant ir po lít icas públicas de 

t rabalho é a obr igatoriedade contratual de garant ir a inserção 

profissional de 30% das metas de qualificação cont ratada. Conforme 

prescreve a reso lução 575/2008 (CODEFAT, 2008),  que estabe lece 

diret r izes e cr itér ios para t ransferências de recursos do Fundo de Amparo  

ao Trabalhador - FAT, aos estados,  munic ípios,  organizações 

governamentais,  não governamentais ou inte rgovernamentais,  com vistas 

à execução do Plano Nac ional de Qualificação - PNQ, como parte 

int egrada do Sistema Nacional de Emprego - SINE, no âmbito do 

Programa do Seguro -Desemprego, no art igo 10, esta prescreve:  

Art.  10-A. Os executores dos P lanSeQs Formais e Socia is  

deverão cumpr ir  meta de inserção dos benef iciár ios no 
mundo do trabalho equiva lente a ,  no mínimo,  30% (tr inta  

por  cento) da meta prevista  nas ações de qualif icação 

prof iss ional do Plano.  (Redação dada pela  Resolução nº  

638/2010) (CODEFAT, 2008).   

Essas dimensões revelam como o Estado tem transfer ido para a 

sociedade civil funções sociais fundamentais em relação à garant ia do  

direito  ao t rabalho. Ou seja,  em um contexto de perda da capacidade do 

capital em inser ir pro fissionalmente os t rabalhad ores qualificados,  há a 

desqualificação do t rabalho, visto que a reso lução vigente amplia as 

modalidades de inserção, possibilitando  as inst ituições inser irem de 

qualquer  forma o t rabalhador,  seja na modalidade autônomo, se ja na de 

estágio,  dentre outras.  Modalidades estas que a priori  não garantem 

minimamente os direitos da cidadania liberal.   

 

Art .  7º-A Os executores do P lanT eQ de que trata  o § 1º  

do ar t igo anter ior  deverão cumprir  meta de inserção dos  

beneficiár ios no mundo do trabalho equivalente a ,  no 
mínimo,  vinte por  cento da meta prevista  nas ações de 

qua lif icação prof iss ional do P lano.  (Redação dada pela  

Resolução nº 578/2008)  
 

§ 1º Serão aceitas como moda lidade de inserção dos  
beneficiár ios dos P lanT eQs no mundo do trabalho: 

(Redação dada pela  Res olução nº 578/2008)  
 

a) Emprego Forma l;  (Redação dada pela  Resolução nº  

578/2008)  
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b) Estágio Remunerado; (Redação dada pela  Resolução nº  

578/2008)  

c) Ação de Jovem Aprendiz,  nos  termos da legis laçã o 

vigente;  e (Redação dada pela  Resolução nº 638/2010)  
d) Formas Alternativas Geradoras de Renda (FAGR).  

(Redação dada pela  Resolução nº 638 (CODEFAT, 2008).   

 

Além disso, acerca da inserção profiss ional dos t rabalhadores,  

ver ifica-se,  na alínea d,  da refer ida reso lução, que esta abre 

possibilidades de ainda ma is se precar izar e  desqualificar os 

t rabalhadores com as denominadas “formas alt ernat ivas de geração de 

renda”. Essas inst ituições são obr igadas,  bem como penalizadas,  caso  

não cumpram as metas estabelecidas de inserção, conforme reso lução:  

§ 3º O não cumpr imento da meta de inserção su jeitará  o 

convenente à  rest itu ição de 25% (vinte e cinco por  cento)  
do valor  gasto na qualif icação social e profiss iona l por  

beneficiár io não inser ido no mundo do trabalho.  

(Redação dada pela  Resolução nº 638/2010)  (CODEFAT,  
2008).  

§ 4º Na apuração do cumprimento da meta de inserção,  a  

ser  realizada pelo MTE no processo de prestação de 
contas do instrumento f irmado,  será descontada a  evasão 

que houver  nos cursos de qua lif icação do P lano.  

(Redação dada pela  Resolução nº 638/2010 ) (CODEFAT,  

2008).  

Vale ainda destacar  que a part icipação da sociedade civil no  

fundo público tem custado muito caro à sociedade brasileira.  No per íodo  

que compreende 2003-2006, as centrais sindicais foram beneficiadas co m 

recursos expressivos.  Dentre elas ,  destacamos: a Força Sindical,  que 

recebeu R$ 36,6 milhões,  e a CUT, favorecida com R$ 30,2 milhões,  sem 

falar nos seus sindicatos individualmente.  A Unit rabalho, por exemplo,  

recebeu somente no governo Lula em torno de R$ 25 milhões (CGU,  

2007).  Além dos percentuais apresentados acerca do financiamento 

público do terceiro setor com os programas e projetos.  

 Tudo isso revela que a parcer ia  existen te en tre a  sociedade ci vi l  e o 

Estado na execução da pol í t ica  de qual i ficaçã o é  um dos mecan ismos de pr ivat izaç ão 

dos r ecur sos públ icos por  estas inst ituições.  De modo que,  p ara viabilizar a  

execução destas po lít icas,  novas est ratégias de corte neo liberal de 
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natureza pr ivat izante são implementadas,  tais como: descentralização da 

gestão assumida pelas secretar ias es taduais de t rabalho ; do 

financiamento e da operacionalização das ações de qualificação,  

realizados diretamente com as organizações sociais; focalização e 

selet ividade de programas e benefic iár ios; parcer ias com organismos 

públicos e pr ivados para implement ação de programas e po lít icas 

educaciona is.  

 A ênfase nas categor ias de parcer ia com a sociedade civil,  

descentralização das ações,  pr ivat ização das ações e dos recursos 

públicos são as formas operaciona is norteadoras da reforma da 

aparelhagem estatal que direcionam as polít icas em voga, sobretudo as 

de qualificação da força de t rabalho. Estes condic ionantes são  

fundamentais para fortalecer o  terceiro setor como pr incipa l responsáve l 

em dar sustentabilidade às po lít icas públicas de qualificação, bem como 

despo lit iza e enfraquece a sua atuação como organização de classe,  

aspecto que parece sinalizar a tendênc ia de uma po lít ica de Estado de 

qualificação profissional com viés neo liberal.   

Desse modo, a “nova” po lít ica de qualificação dos t rabalhadores,  

inst ituída com o PNQ, manteve aspectos ident itár ios com o ant igo  

Planfor,  na medida em que reforçou o discurso de cont inuidade da 

inst itucionalidade da po lít ica anter ior,  assim como as velhas dimensões e 

categorias assumidas pelo governo antecedente,  est imuladas p elos 

organismos internacionais e  o  empresar iado brasileiro.  Esses t raços 

revelam que o PNQ permanece compromet ido com o velho ideár io da 

necess idade de o Estado cont inuar a promover po lít icas de formação  

profissional para garant ir ao Brasil uma melhor inse rção no mercado  

int ernacional.  Ideár io que se faz presente na forma e na 

operacionalização em ambos os Planos.  Um dos pr inc ípios basilares 

desse ideár io  é a gestão t ripart ite que envo lveu/envo lve governo,  

empresár ios,  t rabalhadores e organizações do terceiro setor. 

  Outro aspecto a considerar do projeto hegemônico de qualificação  

é que os Planos vão muito além da mera qualificação para o emprego. O 
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discurso de ambos consegue capturar a subjet ividade dos t rabalhadores e 

de toda a sociedade, at r ibuindo - lhes responsabilidades pela 

empregabilidade no mundo do t rabalho,  as  quais vêm fragilizando o 

campo de forças das organizações que representam a classe t rabalhadora.  

Como se pode ver ificar,  a classe dominante at ravés dos seus 

int electuais,  com representação e mediação do Estado e apo io expressivo  

da sociedade civil,  apresenta seu pro jeto de qualificação como sendo um 

projeto hegemônico para toda sociedade,  como polít ica pública.  Assim,  

consegue-se a adesão de parcelas significat ivas da sociedade. Desse 

modo, a atual po lít ica de Educação/qualificação profissional como 

polít ica de Estado no contexto contemporâneo tem sido oportuna neste 

atual momento histór ico do capitalismo,  e tende a for jar “um tipo de 

sujeito histórico ,  adequado às necessidades capitalistas de p rodução e 

reprodução social”.  Este é ainda o paradoxo da tese da permanência da 

inst itucionalidade de qualificação profissional dos t rabalhadores que se 

const ituem na “nova/velha” po lít ica de qualificação pro fissional,  como 

polít ica de Estado no Brasil,  so b a hegemonia do capital.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Com o desenvo lvimento do processo de invest igação que analisou 

a polít ica nacional de qualificação dos t rabalhadores,  at ravés do estudo 

comparat ivo dos do is planos nacionais –  P lanfor e PNQ, embora 

tenhamos ident ificado modificações,  não ver ificamos inovações 

substanciais  a favor da refer ida po lít ica.  A qualificação tem se 

conformado no quadro esquemát ico de problemas que se desenvo lvem 

sob a dinâmica da sociedade capitalista,  cuja dinâmica conduz à 

expropr iação das r iquezas humanas e sociais.   

Tendo em vista a problemat ização realizada nos capítulo s 

antecedentes,  fina lmente,  nas considerações finais,  discut iremos os 

desdobramentos do paradoxo da “nova” inst itucionalidade das po lít icas  

públicas de qualificação como tendência de po lít ica de Estado  

capitalista.  

As questões levantadas e problemat izadas nesta invest igação, que 

elegeu como objeto de análise a inst itucionalidade da “nova/velha” 

polít ica pública de qualificação profissional,  inst iga-nos e nos provoca a 

persist ir  no aprofundamento de novos objetos de análise.  Nossas 

inferências e indagações procuram demonstrar a relevânc ia de se 

problemat izar a po lít ica de formação dos t rabalhadores como objeto de 

disputa de ordem po lít ica,  ideo lógica e cultural.   

Dada a complexidade do tema, as relações e conexões que este 

estabelece,  alertamos que se t rata da tentat iva de síntese e na certeza de 

que há muito caminho a percorrer,  assim como novas análises e  

problemat izações podem se desenro lar a  part ir  das reflexões tecidas.  I sso  

implica pensarmos na possibilidade de inúmeras leituras e 

int erpretações,  cuja análise do seu conteúdo não se esgota num momento 

part icular de conclusão desta etapa; ao contrário,  sent imos que só agora 

há lucidez sobre o  potencia l heur íst ico  que desempenha a temát ica,  

possibilitando-nos novas e inúmeras análises e  futuras pesquisas neste 

campo de estudo.  
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Nossa invest igação ident ificou que a po lít ica nacional de 

qualificação profiss ional dos t rabalhadores estabelece nexos  e mediações 

com o modelo produt ivo. Este modelo necessit a para se reproduzir da 

força de t rabalho qualificada. Tal qualificação, mesmo sendo no nível de 

formação básica,  aumenta potencialmente a capacidade de t rabalho em 

elevar  sua capacidade e produt ividade e,  com isso, a  expropr iação das 

formas de extração de mais valia,  tanto em termos abso lutos,  quanto em 

termos relat ivos.  Ident ificamos como esta po lít ica,  assim como a 

“nova/velha” inst ituc ionalidade que assume, é adequada ao modelo  

esboçado na década de 1990 e nestas pr imeiras décadas do século XXI; 

ela reclama a intervenção e part icipação efet iva do Estado na condição  

de mediador e educador do consenso at ivo acerca da refer ida po lít ica.  

Esta vem assumindo a condição de po lít ica pública.   

O Estado, na cond ição de agente representat ivo e de mando do 

capital,  conseguiu, no contexto brasileiro,  conso lidar po lít icas de 

qualificação capazes de apaziguar o conflito  entre capital e t rabalho ,  

estabelecido no consenso at ivo entre as classes dir igentes e as class es 

subalt ernas.  Ver ificamos que, para tal polít ica reproduzir o  processo de 

hegemonia,  fo i necessár io se const ituir toda uma est ratégia; mecanismos 

que permit issem ao Estado assumir a condição de condutor da polít ica 

pública de qualificação profissional.  Desse modo, fo i imprescindíve l um 

discurso calcado em um pro jeto ident itár io  e integrador acerca da 

necess idade de qualificação dos t rabalhadores.  Este projeto envo lveu as 

centrais sindicais,  empresar iado, organização do terceiro setor e a  

burocracia estata l,  como revelou nossa invest igação, sendo as 

organizações do terceiro setor aquelas com maior incumbência de 

t raduzir e operacionalizar o  projeto de reforma do Estado para o campo  

da qualificação profissional.   

A ideia- força e o projeto ident itár io  constru ídos acerca da 

necess idade de qualificação dos t rabalhadores,  que envo lveram o  

empresar iado, t rabalhadores,  organizações do terceiro setor e a 

burocracia estatal,  expr imem um campo vasto de consenso, sob a 

hegemonia do capitalismo. Este campo  homogeneizado  pelo capit a l 
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parece s inalizar que perdemos a possibilidade de realizar a  qualificação  

na perspect iva da classe t rabalhadora.  O potencia l da educação e da 

formação humana fo i subsumido aos moldes e dimensões inst rumentais 

da vigência dos Planos nacionais.  

  Para minimizar as contradições própr ias da sociedade civil,  nossa 

invest igação também ident ificou como as classes dominantes impuseram 

ao Estado a responsabilidade de mediar as necessidades de qualificação  

dos t rabalhadores,  diluindo o caráter de classe nela presente,  em se 

t ratando do projeto de po lít ica nacional de qualificação profissional.  No  

lugar do conflito  e luta,  o  que se ver ificou fo i o  fortalecimento de uma 

dimensão que reúne representações,  interesses indiferenciados e prát icas 

homogêneas em torno da qualificação dos t rabalhadores,  almejada pelo  

capital.  Como sina liza Amaral:  

O capita l com a mediação do Estado empreend e 
iniciat ivas que,  a lém de subordinar  as necessidades do 

trabalho a  sua racionalidade,  restr ingindo as  

poss ib il idades de r ea lização da hegemonia  das classes  
subalternas,  t enta  eliminar  o componente do antagonismo 

inerente às r elações socia is capitalistas (AMARAL, 2005,  

p.  xi).   

  A qualificação profissional tem demonstrado como o Estado tem 

assegurado a hegemonia burguesa no contexto brasileiro em que se 

desenvo lveram o Planfor e o  PNQ. Isso pode ser demonstrado pela 

cont inuidade histór ica dos do is planos nacionais de qualificação, que 

simbo lizam a cont inuidade histór ica da po lít ica de qualificação dos 

t rabalhadores como tendência de po lít ica pública de Estado. É o que 

rat ifica Amaral,  acerca das nossas reflexões:  

Como se pode perceber  a  intervenção do Estado sobre a  

promoção de polít icas de qualificação teve um peso 

decis ivo no sent ido do [sic] mesmo viabilizar as 

condições para que a burguesia realizasse a reforma 

int electual e moral necessár ia ao desenvo lvimento do 

seu pro jeto de classe.  Tudo indica que, ao atender as 

recomendações dos organismos financeiros 

int ernacionais,  ao dialogar com o empresar iado para 

formar “mão -de-obra”  [ sic] para o capital e,  ao 

difundir a qualificação como sendo uma 
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problemát ica dos t rabalhadores,  o  Estado brasile iro 

abr iu mão de ser dir igente de um processo de 

educação como direito  co let ivo e como dever do  

Estado (AMARAL, 2005, p.  294).   

  A invest igação também ident ificou que, para a nova 

inst itucionalidade desta po lít ica se conso lidar,  fo i necessár ia uma 

ideo logia: a pedagogia das competências e a tese da empregabilidade,  

para sedimentar o  projeto de qualificação para a classe t rabalhadora,  em 

consonânc ia com a necessidade do mercado de t rabalho, em ter um 

sujeito  histór ico adequado às suas necessidades de compet ição. Neves 

(2010, p.  25) corrobora com nossa perspect iva,  ao enfat izar o  seguinte:  

o capita l necess ita  de uma hegemonia,  transposta  a  uma  

pedagogia da hegemonia ,  cu jo s inônimo é o exercício da  

dominação,  nos anos f ina is do século XX e no anos  
inicia is do novo século,  estabelecida por  formações  

socia is centrais e dependentes,  sendo que sua efetividade 

decorre da  legit imidade das  teorias que a  s ustentam e da  
permanente atuação de novos intelectuais orgânicos do  

capital  responsável por sua difusão  (gr ifos nossos).   

Nesses termos, a pedagogia da competência e a tese da 

empregabilidade const ituem novas formas pedagógicas que sustentam e 

legit imam a teor ia e prát ica da po lít ica de qualificação, vale dizer,  a  

práxis social,  o  sistema societal vigente,  sendo út il e necessár ia para o 

desenvo lvimento do seu metabo lismo. A viabilidade desse 

desenvo lvimento é assegurada pelos intelectuais orgânicos do capit al.   

No entanto,  ressaltamos que em outros momentos histór icos a 

polít ica de qualificação profissional dos trabalhadores esteve totalmente 

at relada à iniciat iva pr ivada, sendo aquela tutelada pelo  Sistema S. Este 

sistema é,  ainda ho je,  um dos pr inc ipais pr otagonistas das ações de 

qualificação dos t rabalhadores.  Entretanto,  com a inserção das 

inst ituições de vida social,  o  sistema S não conseguiu impedir que a 

polít ica de qualificação se const ituísse como um campo de luta e disputa 

polít ica entre as classes e suas frações.  Disputa,  vale dizer,  pelo acesso 

ao fundo público –  o  FAT, o que permit iu às inst ituições sociais que 

outrora conflit uavam com o capit al,  agora,  com a mediação do Estado, 
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const ituírem-se como agentes executores da po lít ica de qualificação,  

protagonizando-se como as inst ituições fundamentais para conso lidação 

do projeto de reforma do Estado, no âmbito da po lít ica de qualificação 

dos trabalhadores.  

  Na comparação, conclui-se,  provisor iamente,  e de forma singular ,  

que o PNQ não revela inovações substancias em relação ao PLANFOR,  

portanto,  não se t rata de um novo Plano, mas de um instrumento 

normat ivo de reforma da inst itucionalidade da educação profissional.  

Sob este aspecto não ident ificamos diferenças significat ivas e 

substant ivas acerca das est ratégias que estes Planos desenvo lvem.  

No que tange à aná lise comparat iva das polít icas,  mesmo do ponto  

de vista conceitual e argumentat ivo, sobretudo com a conclamação de 

polít ica pública,  o  PNQ não representa um “avanço” em relação ao 

PLANFOR. Aquele  vem representando um elo  de cont inuidade da 

polít ica pública de qualificação profissional do Estado capitalist a  

brasileiro.  Este tem atuado como instrumento de regulação social que 

beneficia o  capita l em detr imento do t rabalho.  

Embora não desconheçamos que a inst ituciona lidade da 

qualificação dos t rabalhadores,  cr iada com o PLANFOR, tenha sujeitado 

a qualificação ao monopólio do empresar iado via sistema “S”, ela cr ia  

possibilidades concretas de inst itucionalizar a part icipação das vár ias 

organizações da sociedade civil,  na gestão e execução da qualificação 

profissional,  ainda que com a part icipação da sociedade civil.  Ambas as 

polít icas têm se manifestado impotentes em reverter o problema da 

exclusão socia l at ravés da reinserção dos excluídos na economia. Isso  

nos faz propor para reflexão um aspecto relevante: a democrat ização  

inst itucional da qualificação profissional não é capaz de mobilizar  

agentes e recursos que reins iram os t rabalhadores desempregados nas 

ocupações existentes ou que se o ferecem no merc ado formal de t rabalho  

no contexto neo liberal e  sob o pro jeto hegemônico da burguesia,  mesmo 

considerando a inserção profiss ional de 30% dos t rabalhadores uma 

imposição do Estado, ao contratar as inst ituições para execução da 

polít ica de qualificação.  



268 

 

  

Nosso t rabalho vis lumbrou este problema na análise dos Planos.  

Observamos que se mant iveram em ambos os programas. Eles arrefecem 

o conflito  entre capital e t rabalho. Inst ituições s indicais de natureza 

cut ista,  combat ivas na década de o itenta,  ader iram ao sin d icato cidadão,  

co locando em segundo plano os projetos classistas e as lutas que 

procuravam subverter a dominação do capital sob o t rabalho. Por sua 

vez, as ONGs, os movimentos sociais  engrossaram,  segundo Neves 

(2005),  o  Movimento de Terceira Via (ONGs, O SCIPS, etc.).  Sindicatos 

combat ivos e organizações pr ivadas sem fins lucrat ivos foram alçados 

pela lógica do capital ao ader irem como parceiros à part icipação, à 

descentralização e à execução dos programas governamentais de 

qualificação profissional.  Essas  dimensões configuram um consenso  

at ivo em torno de um pro jeto de formação dos t rabalhadores.   

Não há grandes,  nem fundamentais rupturas entre o PLANFOR e o  

PNQ; o que existe são elementos complementares em forma e conteúdo, 

nas est ratégias de atuação e fu ndamentação desses programas. No 

entanto,  ver ificou-se que o PNQ em termos gerais não conseguiu 

alcançar a ossatura,  dimensões e magnitude do Planfor em termos de 

financiamento e de lógica inst ituída.  Ou seja,  para além das dimensões 

da reforma do Estado t raduzida neste Plano, sua ideo logia e pressupostos 

têm estruturado outras polít icas,  ult rapassando, inclusive,  a ambiênc ia do  

Ministér io  do Trabalho e Emprego para os demais Ministér ios.  Sua 

lógica est ruturante pautada na parcer ia,  pr ivat ização e descentra lização  

tem alcançado outros programas governamentais,  tais como: o PROEJA,  

os Pro jovens nas vár ias modalidades: campo, urbano, t rabalhador,  dentre 

outros programas.  

O fundo público –  o  FAT –  f inanciador da po lít ica de qualificação  

é um dos pr incipais gar ant idores da execução da polít ica,  sendo ele 

capaz de dar sent ido à existência dela.  Analisamos ainda que mesmo os 

recursos disponibilizados com este fundo, em detr imento das 

necess idades de formação dos trabalhadores,  são ainda escassos.  A 

escassez de recursos sina liza uma caracter íst ica da nova po lít ica de 

qualificação como po lít ica de Estado.  



269 

 

  

A análise imanente de alguns estudos e pesquisas nos levam a 

compreender os elementos paradoxais da inst itucionalidade, quando  

analisamos as po lít icas públicas de quali ficação. É que sua realização é 

de incumbência e responsabilidade do Estado; entretanto,  em função das 

feições que ele assumiu, este se desresponsabilizou quanto à sua 

at ribuição, assim como delegou a terceiros a sua realização. Outro 

aspecto paradoxa l que pudemos analisar diz respeito  à conceitualização  

de polít icas públicas,  po is nesta está implicada um pro jeto societal de 

forças po lít icas em disputa,  na defesa dos seus pro jetos que querem se 

tornar hegemônicos.   

O discurso da inc lusão adquire relevâ ncia nos Planos,  revelando -se 

como a categoria norteadora,  como se a mera part icipação nos cursos de 

educação profissional garant isse a mit igação da pobreza e da exclusão  

social.  Os Planos assumem um caráter de po lít ica compensatór ia de 

Estado para os desempregados e empobrecidos socialmente.  

A formação para o t rabalho é ainda de caráter inst rumental e  

pautada no t reinamento ocupacional,  focada para atender aos ditames do  

mercado, sob a ót ica da compet it ividade e produt ividade.  Contudo, como 

programa governamental,  a nova po lít ica de qualificação se art icula entre 

si,  demonstrando aspectos mais de cont inuidades que de rupturas.  Desse 

modo, a educação tecno lógica e pro fissional como po lít ica de Estado  

tende a querer for jar “um novo t ipo de sujeito  histór ico, adequado às 

necess idades capitalistas de produção e reprodução social”.  Este t ipo de 

t rabalhador se forma coerente com o movimento de expropr iação e de 

subordinação de si mesmo. Esse aspecto é destacado por Mészáros (2007,  

p.  206) da seguint e forma:  

Aqui a  questão central,  sob domínio do capital,  é 
assegurar  que cada indivíduo adote como suas próprias a s  

metas de r eprodução objet ivamente poss ívei s do s istema.  

Em outras palavras,  no sent ido verdadeiramente amplo do 

termo „educação‟,  trata -se de uma questão de 
„interna lização‟ pelos indivíduos [. . . ] da legit imidade da  

pos ição que lhes foi a tr ibuída na hierarquia social ,  

juntamente com suas expectativas „adequadas‟ e a s  
formas de conduta „cer tas‟,  mas ou menos explicitament e 

estipuladas nesse terr eno.  
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Outro aspecto analisado é que as polít icas de qualificação  

profissional são impotentes quanto às est ratégias de inserção profiss iona l 

dos t rabalhadores,  just ificando que a falt a de emprego é uma 

responsabilidade do t rabalhador que não se qualificou, depreciando a s 

condições de t rabalho e salár ios.  Esse fato assinala o que enfat iza 

Gramsc i,  ao mencionar que a depressão do t rabalho é condição vital para 

a sobrevivência do capitalismo. Não obstante,  ter direito  a esta condição  

é pressuposto para que todo ser humano p art icipe da socialização das  

r iquezas sociais.  Desse modo, o  t rabalho e a qualificação da força de 

t rabalho não são concessões,  mas um direito  e pressuposto para se viver  

todas as possibilidades de liberdade humana.  

 Nos termos em que analisamos os Planos  de formação dos 

t rabalhadores como po lít ica de Estado, aparentemente parece não exist ir  

nenhuma possibilidade de pensarmos e agirmos para além do que está 

posto.  O desafio é pensarmos e ag irmos na contramão da histór ia,  para 

além da factualidade histór ica .  Ou seja,  tentarmos vis lumbrar novos 

caminhos para além da construção de uma polít ica de Estado de educação 

profissional,  de modo a ult rapassar o  t reinamento e o adestramento 

ocupacional.  Mas, contraditoriamente,  é importante que se tenha como 

fundamento o princípio educat ivo do t rabalho para circunscrever a  

polít ica de qualificação numa perspect iva de formação integradora e 

int egrada, de caráter politécnico, o  qual contribua para for jar um pro jeto 

de formação humana para além do t rabalho, e que oportunize  ao ser  

social t rabalhador viver todas as plenitudes e vicissit udes do exist ir  

humano em sociedade, do qual o  t rabalho também faz parte.   
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