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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Atualmente, a qualificação profissional vem assumindo destaque no Brasil como 

frente  de  implementação  das  políticas  públicas  de  emprego,  sob  supervisão  do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). É nesse contexto fundamentado nas relações 

sociais  de  trabalho  que  foi  implementado  o  Plano  Nacional  de  Qualificação  do 

Trabalhador (PLANFOR), de 1995 até 2003. Esse plano foi implementado pelo governo 

com o objetivo de formação da mãodeobra, a fim de construir uma política pública de 

qualificação  que objetiva  preparar  as  bases  de  implantação  de  uma  nova  forma de  se 

encarar a qualificação profissional. 

Todavia, esse trabalho objetiva  investigar o Plano Nacional de Qualificação do 

Trabalhador  e  o  papel  que  a  educação  profissional  assume  no  contexto  da 

Reestruturação  Produtiva  no  Mundo  do  Trabalho,  verificando  como  se  dá  a  relação 

entre  as  mudanças  e  as  lógicas  exigidas  pelo  mesmo  para  a  educação  profissional. 

Pretendese  estudar  as  propostas  políticas  de  formação  do  trabalhador  implementadas 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério da Educação e do Desporto, 

tendo  em  vista  que  o  impacto  social  gerado  pelas  transformações  no  contexto  do 

trabalho e da educação foi profundo e significativo para a sociedade na década de 1990 

e, como tentativa de compreensão da forma de gestão das políticas públicas no Brasil. 

I – CARACTERIZAÇÃO DAS MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO 

A  década  de  1990  é  marcada  por  recessões,  abertura  de  mercado,  código  do 

consumidor  e  incentivos  a  programas  de  qualidade,  instigando  o  debate  em  torno da 

necessidade  de  redefinição  de  estratégias  empresariais  focalizadas  tanto  na
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modernização de máquinas e equipamentos, como para o redirecionamento das relações 

de  organização  e  gestão  produtiva.  O  complexo  de  reestruturação  produtiva  é  um 

processo  que  tem  levantado  muitas  indagações  acerca  do  novo  perfil  de  trabalhador 

exigido nesse contexto, pois eles devem se ajustar à nova estrutura organizacional das 

empresas.

As transformações ocorridas das últimas décadas no mundo do trabalho, no que 

tange a  várias questões atualmente postas no cenário mundial,  como a globalização,  a 

produção  flexível  e  as  novas  exigências  do  mercado,  afetam  os  trabalhadores 

diretamente. 

Anteriormente, o sistema organizacional era o taylorismo/fordismo que em meio 

às  novas  tecnologias  e  as  necessidades  impostas  pela  globalização  enfraqueceu,  no 

sentido em que não conseguia mais a ampliação da extração da mais valia. Com isso, o 

novo sistema organizacional precisou ampliar a produção, em menor tempo, a menores 

custos  a  fim  de  aumentar  a  produtividade.  Essas  modificações  e  estratégias 

organizacionais para adequar os novos meios de produção, a mão de obra e a ampliação 

da extração de mais valia entendese por reestruturação produtiva. 

Assim, a  classe  trabalhadora,  em plena era  da  globalização,  assume uma nova 

roupagem  nesse  contexto  de  reestruturação  produtiva,  ela  é  mais  fragmentada,  mais 

heterogênea  e  ainda mais  diversificada.  Podese  constatar,  neste  processo, uma  perda 

significativa de direitos e de  sentidos,  em sintonia com o caráter destrutivo do capital 

vigente,  tornando  o  trabalho  ainda  mais  precarizado,  por  meio  das  formas  de 

subemprego,  desemprego,  intensificando  os  níveis  de  exploração  para  aqueles  que 

trabalham. 

As mudanças  na  base  produtiva  da  sociedade  capitalista  e  a  flexibilização  do 

trabalho  explicitaram  a  relação  desse  e  da  maquinaria,  mostrando  que  não  é  o 

desenvolvimento  da  tecnologia,  o  qual  é  positivo  que  produz  desemprego  e  salários 

baixos, mas a aplicação capitalista da mesma. 

Como conseqüência desse processo surge à necessidade crescente de qualificar 

se melhor e prepararse mais para conseguir trabalho, fazendo com que os trabalhadores 

utilizem seu tempo livre para adquirirem “empregabilidade”, palavra que o capital usa 

para  transferir à eles as  necessidades de  sua qualificação, que anteriormente eram em 

grande parte realizadas pelo capital. 

A flexibilização permite uma nova configuração, significa flexibilizar horários, 

contratos  e  direitos,  permite  despedir  os  empregados  sem  penalidades,  reduzir  ou
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aumentar  horário  de  trabalho,  pagar  salários  mais  baixos,  mudar  a  jornada,  destinar 

atividades  para  empresas  externas  e  contratar  trabalhadores  de  forma  atípica. 

(Vasapollo, 2005). 

Com  a  inserção  das  novas  tecnologias  as  empresas  exigem  uma  capacitação 

específica  dos  trabalhadores,  sendo  que  os  com  baixa  escolarização  vão  sendo 

descartados  do  mercado  em  detrimento  aos  mais  capacitados  e  com maior  gama  de 

competências. Entretanto, nesse contexto se configura uma nova classe de trabalhadores 

assalariados,  formada por operários  e  empregados  altamente  qualificados,  e por outro 

lado,  uma  classe  trabalhadora  precária,  ampliada,  objeto  de  intensa  exploração 

capitalista. 

Nesse  sentido,  esses  trabalhadores  como  também  os  empresários  procuram 

adequarse  às  novas  necessidades  da dinâmica  do mercado. O  termo empregabilidade 

remete à capacidade de um profissional estar empregado, mas muito mais do que isso, à 

capacidade do mesmo de ter a sua carreira protegida dos riscos inerentes ao mercado de 

trabalho. 

Nessa  empresa  flexível  é  preciso  que  o  trabalhador  se  qualifique,  porque  tem 

mais de um bilhão de homens e mulheres precarizados ou desempregados, algo como 

um  terço  da  força  humana  que  trabalha,  é  a  busca  de  empregabilidade.  Pois,  para  o 

capital e seu processo de acumulação, é preciso combinar redução da força de trabalho, 

juntamente  com  seu  perfil  polivalente  e multifuncional,  cada  vez mais  necessário  em 

razão do modelo flexível de organização do mundo do trabalho. 

Com  isso,  temse  a  utopia  que  os  trabalhadores  com  maior  grau  de 

empregabilidade  teriam  condições  de  melhor  ajustarse  à  nova  oferta  de  emprego  e 

aqueles  competentes  estariam  infinitamente  mais  protegidos  do  desemprego,  do 

trabalho precário e outras formas de informalidade. 

Nesse contexto flexível é exigido, para o seu desenvolvimento como nova lógica 

da  produção  capitalista,  novas  qualificações  do  trabalho  que  articulam  habilidades 

cognitivas e habilidades comportamentais que são imprescindíveis para a operação dos 

novos dispositivos organizacionais. 

Essa  reestruturação  produtiva,  calcada  no  toyotismo,  promoveu  mudanças 

estruturais no mercado de trabalho e na própria estrutura das qualificações profissionais, 

com mudanças  significativas  nas  políticas  educacionais  e  nas  demandas  formuladas  à 

escola,  impondo  um  novo  perfil  de  qualificação  no  mundo  do  trabalho,  legitimando, 

deste modo, a transformação educacional que ocorre no mundo capitalista.
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Portanto, a ampliação de novas qualificações, por meio da expansão massiva da 

formação  profissional,  ao  invés  de  garantir  emprego  a  todos,  permite  que  o  capital 

desvincule  sua  responsabilidade  de  qualificar  seus  proletários,  transferindo  para  cada 

um à responsabilidade de adequarse a nova lógica flexível. 

II    PROPOSIÇÕES DA FORMAÇÃO DO TRABALHADOR NO CONTEXTO 

DOS  ANOS  1990:  AS  PROPOSTAS  DO  MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E 

EMPREGO E DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Diante  desse  contexto  de  reestruturação  produtiva,  cabe  à  educação,  que  está 

subordinada ao capital,  capacitar os trabalhadores no sentido de subsidiar aos mesmos 

condições para adquirirem habilidades cognitivas que os permitam estar aptos a pensar, 

a  serem  críticos,  a  resolverem  problemas,  de  forma  inteligente,  ativa  e  participativa 

nessa nova configuração do mundo do trabalho. 

Essas exigências de novas qualificações colocadas pelas inovações tecnológicas e 

organizacionais,  nesse  contexto,  estão  diretamente  relacionadas  com  o  contexto 

histórico,  tecnológico  e  social  em  que  se  inserem,  e  acabam  por  privilegiar  as 

habilidades  cognitivas  em  detrimento  das  manuais  requeridas  anteriormente. 

Consequentemente,  esse  processo  fomenta  a  capacidade  de  cada  trabalhador  exercer 

atividades  diferentes,  de  aceitar  mudança  contínua  nos  processos  produtivos,  de  se 

adaptarem às exigências de garantia do permanente estado de alerta. 

Entretanto, para Antunes (1999), esse processo é contraditório no sentido em que 

ao promover as alterações no método de trabalho,  tornandoo mais complexo e menos 

repetitivo do que o trabalho especializado, da forma de organização taylorista/fordista, 

para  uma  organização  flexível  do  trabalho,  passa  a  demandar  maior  participação  e 

envolvimento do trabalhador no interior da empresa gerando uma falsa autonomia, pois, 

a  sua  participação  e  engajamento  são  estimulados  apenas  em  torno  dos  interesses  da 

empresa.  Com  isso,  há  a  frustração  do  trabalhador,  pois,  à medida que  se  exige  dele 

maior  escolaridade  e maior  qualificação,  gerase  a  expectativa  de  certa  satisfação  no 

trabalho,  porém,  o  medo  em  torno  do  desemprego,  da  possibilidade  da  demissão  a 

qualquer momento, do salário baixo, são presenças constantes nesse processo. 

No contexto da reestruturação produtiva há um excedente de força de trabalho, um 

exército industrial de reserva, escolarizado disponível no mercado, o que torna possível 

ao  capital  a  estratégia  de  descartar  os  trabalhadores  que  apresentam  problemas,  que
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estão  constantemente  entre  o  emprego  precário  e  o  desemprego,  constituindose  num 

mecanismo de pressão sobre os trabalhadores que se mantém no emprego. 

Nesse  sentido,  do  ponto  de  vista  econômico,  há  uma  sintonia  entre  o  discurso 

governamental  e  empresarial  no  que  diz  respeito  à  relação  entre  educação, 

produtividade,  competitividade  e  globalização.  Todavia,  o  fato  do  déficit  educacional 

está  diretamente  ligado  crescimento  econômico,  pois  há  a  necessidade  de  aumentar  a 

escolaridade e o nível de qualificação dos trabalhadores, para que estes possam operar 

os equipamentos modernos, e assim, melhorar a competitividade dos produtos do país. 

Assim, a educação básica assume um papel fundamental, passa a ser tratada como 

prioridade,  pois  somente  ela  é  capaz  de  proporcionar  aos  trabalhadores  o  saber 

necessário  exigido  pela  produção.  Ao  tratar  o  problema  da  educação  básica,  o 

pensamento  hegemônico  estabelece  também  qual  a  qualificação  profissional  que 

requisitam, que perfil de homem e de trabalhador o mercado exige. 

Deste  modo,  nesse  contexto  de  reestruturação  produtiva  os  pressupostos  do 

modelo  das  competências  e  de  empregabilidade  nortearam  as  reformas  educacionais 

conduzidas pelo Ministério da Educação e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O 

MEC é responsável pela elaboração e execução de políticas na área da educação formal 

(ensino básico,  superior e  educação profissional),  e o MTE  tem executado política de 

formação profissional vinculado à geração de trabalho e renda através do PLANFOR. 

A partir da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96), que se 

concretizou o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, gestado pelo MEC, através 

da atuação conjunta dos Ministérios da Educação e do Trabalho,  a  fim de viabilizar a 

política de educação profissional. Esta Lei, no Cap. III, Art. 39 inseriu o termo educação 

profissional  na  educação  brasileira  e  integrou  as  diferentes  formas  de  educação 

(BATISTA, 2002). 

De acordo com o Decreto 1.643, de 25 de setembro de 1995, o MTE passou a 

incluir em suas competências a formação e o desenvolvimento profissional. No âmbito 

do  MEC,  o  planejamento,  orientação,  coordenação  e  supervisão  das  políticas  de 

educação profissional  estão  sob  responsabilidade  da  Secretaria  de  Educação Média  e 

Tecnológica – SEMTEC. 

A  partir  daí,  passou  a  existir  duas  instâncias  responsáveis  pela  Educação 

Profissional,  uma  no  âmbito  do  Ministério  da  Educação  e,  outra  no  Ministério  do 

Trabalho.  Os  dois Ministérios  lançaram  alguns  documentos  conjuntos,  sendo  que  no 

documento  “Reforma  do  Ensino  Técnico”,  ambos  propunham  desenvolver
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conjuntamente  os  seguintes  projetos:  implementar  o  Plano  Nacional  de  Formação 

Profissional;  criar  uma  rede  de  Centros  de Educação  Profissional  e;  a  formulação  de 

uma  Política  para  o  Ensino  Médio.  É  nesse  contexto,  que  o  governo  implantou  a 

reforma  da  educação  profissional,  através  do  Decreto  2.208/97.  Doravante,  o  MTE 

implementou o PLANFOR, enquanto que o MEC implementou as reformas do ensino 

médio e da educação profissional (BATISTA, 2002). 

A partir de 1995, na tentativa de organização das políticas públicas, desenvolveu 

se  o  PLANFOR    Plano  Nacional  de  Qualificação  do  Trabalhador,  implementado  e 

coordenado pelo Ministério do Trabalho, através da Secretaria de Formação Profissional 

– SEFOR, voltase para o conjunto de  leis, normas, organizações, sistemas, processos, 

atores e agentes da Educação Profissional. 

O  objetivo  do  PLANFOR  é  de  desenvolver  ações  de  qualificação  e  de 

requalificação profissional,  contemplando habilidades básicas,  específicas e de gestão, 

de  modo  a  beneficiar  em  grande  escala,  trabalhadores  de  baixa  escolaridade, 

desempregados,  trabalhadores  afetados  por  processos  de  reestruturação  produtiva  e 

populações  excluídas,  visando  à  sua  inserção  no mercado  de  trabalho  e  à  geração  de 

renda. 

Desta  forma,  os  beneficiários  são:  desempregados,  trabalhadores  do  mercado 

formal  e  informal, micro  e  pequenos  empresários  e  produtores,  do mercado urbano  e 

rural, jovens à procura de emprego, jovens em risco social, mulheres chefes de família, 

portadores  de  deficiência  e  qualquer  pessoa  que  necessite  de  competência  para  se 

estabelecer e trabalhar. 

Com  o  objetivo  de  desenvolver  ações  de  educação  profissional  (cursos, 

treinamentos,  assessorias,  seminários,  oficinas,  entre  outras)  o  PLANFOR  apresenta 

identificações  de  sentido  social,  político  e  pedagógico,  apontando  ainda  implicações 

para o setor educacional. 

Quanto ao sentido social podemos apontar a sua contribuição para a redução do 

desemprego e do subemprego da População Economicamente Ativa  PEA, bem como o 

combate a pobreza e a desigualdade social. Todavia, possua ênfase na PEA, esse plano 

opera ainda com grupo de vulneráveis (pessoas desocupadas, empreendedores e pessoas 

autônomas  com  dificuldades  de  ingressar  no  mercado  de  trabalho  por  causa  de  sua 

pobreza, baixa escolaridade, discriminação e seletividade no mercado) que ocupam 90% 

das vagas e outros grupos importantes para o desenvolvimento sustentado.
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A  qualificação  profissional  como  política  pública  estruturada  por  meio  do 

PLANFOR  a  partir  de  1995  concebe  um  parecer  de  dinamização  dos  programas  de 

qualificação  financiados  pelo  FAT  tratando  a  Educação  Profissional  como  política 

pública,  a  fim de distinguir e movimentar  novos  atores e  agir  na constituição de uma 

nova  institucionalidade  da  Educação  Profissional  no  país.  O  Estado,  no  contexto  do 

neoliberalismo,  tem  sido  responsável  pelo  desenvolvimento  de  diversos  programas  e 

assume a atuação na área de qualificação constituindo um instrumento de elevação da 

produtividade do trabalho e um direito do trabalhador. 

Com  isso,  delineiase  um  novo  conceito  de  qualificação  que  exige  um 

trabalhador que  saiba  “saber  ser”  e  “aprender  a  aprender”  e,  não  simplesmente  tenha 

domínio  de  habilidades  manuais  e  disposição  para  cumprir  ordens.  Esse  novo  perfil 

valoriza traços como participação, iniciativa, discernimento e informação, pessoas com 

capacidade de decidir  e  agir  em  face de  imprevistos que são  freqüentes  nas empresas 

modernas, integradas e informatizadas de hoje. 

Assim,  essa  nova  perspectiva  da  qualificação  profissional  impõe  a  revisão  e 

reconstrução da própria Educação Profissional,  em matéria  de  conceitos,  estratégias  e 

organização, mobilizando os diferentes  atores  sociais  interessados  na  questão  como o 

governo, as empresas, os trabalhadores e a própria sociedade. 

A  implicação  do PLANFOR para  a  educação  está no  aumento  de pessoas  nas 

escolas  em  busca  de  qualificação  profissional  e  melhoria  nas  condições  de  vida, 

acarretando desta forma, sob o ponto de visa econômico,  elevação da produtividade e 

geração de renda. Para  tal são criados projetos (1995/1998) de natureza voltada para a 

produção, experimentação e avaliação de metodologias e recursos didáticos alternativos 

a  modelos  tradicionais  de  Educação  Profissional;  estudos  e  pesquisas  sobre  oferta  e 

demanda  de  Educação  Profissional  (mercados,  perfis  de  clientela,  ocupações)  e 

formação  de  formadores  (planejadores,  gestores,  avaliadores  em  EP).  A  partir  de 

1999/2002  esse  plano  de  qualificação  profissional  contou  com  educação  de  adultos  e 

com as modalidades de ensino à distância para elevar a escolaridade e as competências 

básicas do trabalhador. Além disso, o PLANFOR conta com as Universidades Públicas 

Brasileiras para avaliarem a eficácia e a efetividade social de seus projetos. 

Para  a  efetivação  dos  projetos  fezse  necessário  (resultados  de  1996/1997  e 

previsões para 1999) uma metodologia para gestores de programas sociais, formação de 

dirigentes e líderes sindicais no contexto da reestruturação, qualificação profissional de 

afrobrasileiros na perspectiva de raça, formação à distância para pequenos produtores



8 

rurais,  formação  à  distância  para  engenheiros  da  área  de  qualidade  e  produtividade 

industrial,  formação de formadores e desenvolvimento de metodologia para portadores 

de  necessidades  especiais,  metodologia  e  material  didático  para  qualificação  de 

servidores  públicos,  formação  de  formadores  e  gestores  em  relações  de  trabalho, 

metodologia de qualificação para  trabalhadores rurais de baixa escolaridade,  formação 

de  formadores  e  conselheiros  de  Comissões  Estaduais  e  Municipais  de  Emprego  e 

ampliação e  validação da Educação Profissional  à distância,  inclusive para portadores 

de necessidades especiais auditivas (ex: Telecurso 2000 / Fundação Roberto Marinho / 

Sistema FIESP). 

Os  caminhos  de  integração  do  trabalhador  no  mercado,  de  forma  direta  ou 

mediada pela realização de programas de qualificação deverá estar articulado por meio 

de  agências  de  educação  profissional  como:  escolas  técnicas,  estaduais  e municipais, 

Sistema  S,  sindicatos,  fundações  de  empresas,  universidades  e  escolas  livres.  O 

PLANFOR tem cadastrado 14 mil dessas entidades em  todo o país.  Já as agências de 

intermediação  são  as  associações  e  organizações  que  oferecem  ou  tem  estrutura  para 

oferecer  intermediação  como:  sindicatos  e  associações  de  trabalhadores,  federações, 

associações  e  fundações  sociais  de  empresas,  associações  de  grupos  comunitários  e 

SINE.  Considerando  esses  dois  grupos  seria  possível  contar  com  uma  rede  de  3 mil 

postos ou agências de intermediação em todo o país. 

Os desafios que se colocam ao PLANFOR para o Brasil, nos anos 2000, está no 

fato  de  elevar  o  nível  de  educação  básica  e  de  competência  profissional  dos 

trabalhadores, para garantir competitividade ao setor produtivo e desenvolvimento com 

justiça social. A melhoria da escolaridade e qualificação do trabalhador brasileiro é uma 

empreitada que exige ampla mobilização da competência instalada no país, inclusive em 

matéria  de  tecnologias  educacionais  de  massa,  conjugando  e  otimizando  esforços  e 

recursos públicos ou privados que possam ser concentrados ou redirecionados para essa 

finalidade. Trabalhadores e empresários são diretamente interessados nessa empreitada. 

Escolaridade e educação profissional, por si, não criam empregos. Mas agregam valor à 

produção  e  potencializam  a  criação  e  aproveitamento  de  oportunidades  de  trabalho, 

constituindo,  ademais,  a  base  de  relações  de  trabalho  modernas,  fundadas  na 

negociação.  Esse  desafio  implica,  para  o  próximo  quadriênio,  intensificação  da 

estratégia de articulação do PLANFOR. Articulação entre organismos do setor público, 

deste com o setor privado, da  sociedade civil como um  todo, em especial de atores e 

agentes da educação básica e profissional  no país. Definir  e  coordenar essa política é
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papel  fundamental  do  Estado,  garantindo,  ao  mesmo  tempo,  modelo  de  gestão 

participativo, que assegure o controle social, sem ser estatal. 

Qualificação  profissional,  em  si  e  por  si  mesma,  não  promove  o 

desenvolvimento,  não  gera  emprego,  nem  faz  justiça  social.  Mas  é  um  componente 

indispensável  de  políticas  públicas  que  visem  a  tais  propósitos.  Porque  qualificação 

agrega  valor  ao  trabalho  e  ao  trabalhador.  Aumenta  as  chances  de  obter  e  manter 

trabalho.  Amplia  as  oportunidades  de  geração  de  renda.  Melhora  a  qualidade  dos 

produtos  e  serviços.  Torna  as  empresas mais  competitivas.  Torna  o  trabalhador mais 

competente (BRASIL, 1999). 

No Brasil, a reforma da educação profissional desenvolveuse a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, nº 9.394, em 20 de dezembro de 1996, 

seguida de  legislação complementar:  o Decreto Federal  2.208/97(que  regulamentou o 

Parágrafo 2º do Art. 36, e 39 a 42 da LDB), Parecer nº 16/99 e a Resolução nº4/99 que 

define  as  Diretrizes  Gerais  da  Educação  Profissional  de  Nível  Técnico,  ambos  do 

Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica. 

Atualmente, com a publicação do Decreto Federal 5.154, de 23 de julho de 2004, 

percebemos um debate sobre as políticas de educação profissional e tecnológica, nesse 

sentido,  esse  Decreto  objetiva  corrigir  as  distorções  presentes  na  legislação 

complementar,  pois  configura  uma  nova  institucionalidade  para  o  Ensino  Técnico 

reformulando a então recente organização curricular do ensino técnico. 

De acordo com esse Decreto, no seu § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 

9.394/96: 

Art. 1º A educação profissional, prevista no art. 39 da Lei  no 9.394, de 20 de 
dezembro  de  1996  (Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional), 
observadas  as  diretrizes  curriculares  nacionais  definidas  pelo  Conselho 
Nacional de Educação, será desenvolvida por meio de cursos e programas de: 
I  formação inicial e continuada de trabalhadores; 
II  educação profissional técnica de nível médio; e 
III  educação profissional tecnológica de graduação e de pósgraduação. 

No  Art.  4º  desse  decreto  à  educação  profissional  técnica  de  nível  médio  se 

apresenta de forma articulada com o ensino médio, deve ser desenvolvida de forma: 

I    integrada,  oferecida  somente  a  quem  já  tenha  concluído  o  ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação 
profissional  técnica de nível médio, na mesma  instituição de ensino,  contando 
com matrícula única para cada aluno;
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II    concomitante,  oferecida  somente  a  quem  já  tenha  concluído  o  ensino 
fundamental  ou  esteja  cursando o  ensino médio, na qual a  complementaridade 
entre  a  educação  profissional  técnica  de  nível  médio  e  o  ensino  médio 
pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso. 

A  LDB  nº  9.394  /  96,  estabelece  que  o  ensino  médio  é  a  última  etapa  da 

educação básica, cabendolhe consolidar a formação iniciada na educação infantil e no 

ensino  fundamental.  Estabelece  também  a  separação  da  educação  profissional  da 

educação  básica,  pois  aquela  passa  a  possuir  um  caráter  complementar,  porém, 

articulado com a última etapa da educação básica, ou seja, ao ensino médio. 

A  reforma  do  ensino médio,  política  educacional  estatal,  implantada  nos  anos 

1990, pretendeu modificar a antiga organização e funcionamento da escola  secundária 

como parte estratégica do Estado brasileiro em atender as exigências da reestruturação 

produtiva. 

O Decreto Lei  nº  2.208/97  instituiu a  educação  profissional  como um sistema 

paralelo à educação formal, entendoos como segmentos distintos, mas estabeleceu que 

o  diploma  de  nível  técnico  somente  seja  validado  mediante  à  conclusão  do  ensino 

médio. 

A educação profissional destinada a capacitar  jovens e adultos para o exercício 

de  atividades  produtivas,  compreende  três  níveis:  básico,  técnico  e  tecnológico.  Esse 

último é destinado a egressos do Ensino Médio e Técnico; o básico é uma modalidade 

de  educação  não  formal,  ligada  às  demandas  do  mundo  do  trabalho,  oferecida  para 

trabalhadores,  independente  da  escolaridade;  e  o  técnico  destinase  a  habilitação 

profissional. 

O nível básico atende à demanda de qualificação/requalificação profissional de 

pessoas  adultas  de  baixa  escolaridade,  pois  não  exige  escolarização  prévia  dos 

ingressantes, também são cursos de curta duração e desvinculados da educação básica. 

Esse  tipo  de  educação  profissional  pretende  corrigir  as  deficiências  da  baixa 

escolarização,  pois  desenvolve  nos  trabalhadores  as  habilidades  básicas,  como  a 

comunicação  verbal  e  escrita  e  também  o  raciocínio  matemático,  porém  ele  apenas 

qualifica, não habilita o trabalhador. 

Já a educação profissional de nível técnico tem organização curricular própria e 

exige  a  conclusão  do  ensino médio,  para oferecer o  diploma  de  certificação  em uma 

determinada  habilitação.  Ele  também pode  ser  cursado  concomitantemente  ao  ensino 

médio, porém em caráter de complementaridade.
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O  nível  tecnológico  constituise  de  nível  superior  na  área  de  tecnologia, 

oferecendo  diplomas  de  tecnólogos  em  diferentes  especialidades.  Esse  nível  suscitou 

um  processo  de  reestruturação  dos  Centros  Federais  de  Educação  Tecnológica  – 

CEFETs. 

Podemos  perceber  que  a  formação  profissional  proposta  pelo  MEC, 

desvinculada  da  formação  geral  interfere  no  processo  de  formação  do  indivíduo,  na 

medida em que o aluno passa a receber apenas um treinamento, em detrimento de uma 

formação fato.  Para BATISTA (2002), essa desvinculação do ensino técnico ao médio 

apresenta  conseqüências  alarmantes,  pois  os  alunos  passaram  a  ingressar  nos  cursos 

técnicos  com  pouca  base  de  conhecimento  de  cultura  geral,  ou  sem  nenhum 

conhecimento em determinados conteúdos considerados essenciais aos cursos, gerando 

dificuldade para os professores que trabalham com esses alunos. 

No entanto,  anteriormente  formavase um aluno que possuía um conhecimento 

geral da área do curso, com excelente conhecimento de cultura geral, e agora se forma 

um especialista. Com o intuito de atender ao processo de reestruturação produtiva, esses 

cursos  têm  a  finalidade  de  proporcionar  uma  formação  rápida,  para  que  os  alunos 

possam ingressar no mercado de trabalho em menor tempo ou, para que trabalhadores 

encontrem nessas instituições as formações específicas exigidas pelo mercado. 

Portanto,  percebemos  claramente  que  as  mudanças  presentes  no  sistema 

educacional nos últimos anos estão vinculadas diretamente às  transformações advindas 

no  sistema  econômico  capitalista  que,  a  partir  disso,  começa  exigir  novas  maneiras 

organizacionais  do  setor  produtivo  no  intuito  de  adequarse  a  lógica  do  capital. 

Consequentemente,  à  Educação  Profissional  também  faz  parte  do  processo  de 

reestruturação  produtiva,  pois  as  políticas  públicas  visam  adequála  às  demandas  do 

mundo do trabalho. 

III    REFLEXÕES  SOBRE  A  IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS  DE 

FORMAÇÃO DO TRABALHADOR 

O PLANFOR foi institucionalizado em 1995 com base nas diretrizes de política 

social do Governo Federal e implementado, a partir de 1996, como um dos mecanismos 

do  Sistema  Público  de  Trabalho  e  Renda,  financiado  pelo  Fundo  de  Amparo  ao 

Trabalhador  (FAT). Concretizou o desafio de  integrar Educação Profissional  na pauta
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da  política  pública  de  trabalho  e  renda  e,  em  escala  mais  ampla,  da  política  social, 

concebida com foco no desenvolvimento sustentado. 

Entretanto,  a  institucionalização  do  PLANFOR  demonstra  uma  mutação  nos 

paradigmas  das  políticas  públicas  em  geral  e  das  diretrizes  para  a  educação  em 

particular,  em  curso  nos  anos  90,  com  o  desmantelamento  do  Estado  do  BemEstar 

Social.  A  nova  forma  assumida  pelo  Estado,  o  Estado  Gestor,  apresenta  uma 

racionalidade empresarial das empresas capitalistas.  Já no âmbito da educação, há um 

direcionamento das políticas sociais na mesma direção, ou seja, há uma mercantilização 

da educação. 

Podemos  perceber  claramente,  no  que  ser  refere  ao  PLANFOR,  seu  caráter 

neoliberal,  pois  está  pautado  num  modelo  de  educação  profissional,  que  produz  a 

qualificação  profissional,  norteado  pela  lógica  da  competência  e  pela  ideologia  da 

empregabilidade.  Sendo  que  a  responsabilidade  pela  qualificação  é  “apenas”  do 

trabalhador  que  precisa  estar  em  constante  processo  de  formação  para  conseguir 

sobreviver  e,  estar  inserido nesse mercado de  trabalho reestruturado a  fim de  garantir 

sua empregabilidade. 

Nesse  sentido,  a  proposta  do PLANFOR,  que  pretende  beneficiar  a  formação 

profissional, parece estar bem sintonizada com as políticas neoliberais que promovem a 

exclusão social, aliada à destruição dos postos de trabalho em função da reestruturação 

produtiva.  As  evidências  indicam  que  a  forma  como  o  Plano  tem  qualificado  os 

trabalhadores  excluídos  do  mercado  formal,  no  máximo,  os  qualifica  para  que  se 

adaptem à informalidade, na periferia do mercado de trabalho. 

Criticamente,  podemos  entender  que  o  PLANFOR,  enquanto  programa  de 

qualificação  profissional,  é  usado  como  “salvação” pelas  políticas  neoliberais,  porque 

prevê  que por meio  da  qualificação  profissional  podemos  superar  os  altos  índices  de 

desemprego.  Porém,  evidenciase  que  o  Plano  não  atinge,  em  quantidade  e  nem  em 

qualidade, condições necessárias para a efetiva empregabilidade do trabalhador. 

Essas novas demandas e exigências provocadas pela reestruturação produtiva e a 

reorganização do mundo do trabalho atingiram também a estruturação do Ensino Médio, 

provocando  várias  conseqüências  para  a  organização  educacional.  O  sistema 

educacional apresentou mudanças com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB 9394/96, e a reforma do ensino técnico com a aprovação 

do Decreto Lei nº 2.208/97, que destinava a  inserção dos trabalhadores no mercado de 

trabalho  de  forma  precária.  Nesse  sentido,  configurouse  o  novo  modelo  do  sistema
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educacional no país. 

O Ensino Médio, a partir da LDB 9394/96, assume um caráter generalista, com a 

função de oferecer ao discente: “[...] a preparação básica para o trabalho e a cidadania o 

educando,  para  continuar  aprendendo,  de  modo  a  ser  capaz  de  se  adaptar  com 

flexibilidade a novas condições de ocupação [...]” (LDB 9394/96, art.35) 

Nesse  sentido,  o  Ensino  Médio  tem  como  papel  fundamental  preparar  o 

trabalhador para atuar em diversas funções no processo produtivo, sendo que sua função 

será a formação básica, a formação profissional, num âmbito mais específico, será feita 

através de cursos específicos. 

Assim,  o  MEC  implementou  seu  projeto  de  reformulação  da  educação 

profissional  no  ensino  médio  que  objetivou  desarticular  a  educação  geral/básica  da 

educação profissional, através do projeto Lei 2.208/97, que regulamentou alguns artigos 

da  LDB  9394/96  no  que  se  refere  aos  currículos  do  ensino  médio  e  da  educação 

profissional. Este decreto determina que a educação profissional  seja desenvolvida de 

forma articulada com o ensino regular ou em forma de educação continuada e, poderá 

ser de nível básico, técnico e tecnológico. Em 2004, através do Decreto 5.154, revogase 

o  anterior.  Contudo,  apesar  das  alterações  requeridas,  esse  decreto  não  modifica 

substancialmente a organização da educação profissional. 

Portanto,  as políticas  de  educação profissional  estão  inseridas  no  conjunto das 

políticas educacionais nacionais, em consonância com o campo educacional, ideológico 

e financeiro, e que promovem um ajustamento da educação às relações sociais, políticas 

e  econômicas  dessa  nova  fase  de  reestruturação  produtiva  do  capital.  Assim, 

entendemos  que  o  governo  atua  enquanto  regulador das  relações  sociais  a  serviço  da 

manutenção das relações capitalistas de produção. 

Deste modo,  como  conseqüência  do processo  de  globalização  econômica  e de 

reestruturação  produtiva  percebese  as  mutações  nos  requisitos  de  qualificação  dos 

trabalhadores e, é premente que estas transformações exigem profundas alterações nos 

sistemas  de  formação profissional. Nesse  sentido, percebese  visivelmente  os motivos 

pelos quais se idealiza a formação profissional como um componente essencial devido a 

importância de uma força de trabalho qualificada na definição dos diferentes caminhos 

que pode seguir uma política social.



14 

IV –  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos perceber que os programas propostos pelo Ministério do Trabalho e 

pelo Ministério da Educação estão vinculados diretamente com as políticas neoliberais, 

às agencias de financiamento, com o intuito de ampliar a empregabilidade da população 

marginalizada ou em risco de exclusão social. 

O MEC atua diretamente no Ensino Médio e na formação profissional de nível 

técnico e tecnológico, formando as futuras gerações de trabalhadores a fim de suprir as 

demandas  do  novo  mercado  de  trabalho,  já  o  MTE  responsabilizase  pela  formação 

profissional  de  nível  básico,  voltando  sua  atuação  aos  trabalhadores  com  baixa 

qualificação. 

Fica  evidente  que  a  educação  reservada  aos  jovens  e  adultos  trabalhadores 

brasileiros  ainda  se  revela,  já  no  século  XXI,  restrita  a  um  papel  compensatório, 

apresentandose  agora num momento marcado por  incertezas,  por  diversas  formas de 

precarização das condições de existência e por  fortes processos de exclusão,  sob uma 

forma  ideológica  de  “novo  tipo”,  que  constrói  uma  nova  sociabilidade  moldada  pela 

lógica mercantil e coloca sobre os indivíduos a responsabilidade pelo alcance de melhor 

qualidade de vida. 

O  Estado,  o  empresariado  e  uma  parcela  dos  trabalhadores  justificam  e 

defendem  as  reformas  no  sistema  educacional  como  necessárias  para  uma  maior 

competitividade industrial. A apologia à modernização tomou a educação como pedra 
de  toque.  O  empresariado  brasileiro,  além  de  suas  próprias  ações  na  política  de 
qualificação de seus empregados e da ampla mobilização pela educação básica, mais do 

que  nunca,  assumiram posição  nas  relações  com o Estado, destacando  a  educação do 

trabalhador  como  condição  fundamental  para  a  qualidade  e  para  a  produtividade 

industrial (CÊA, 2000). 

Entendese que a reforma na Educação Profissional, com a institucionalização 

de dois  sistemas educacionais,  o da educação  regular  e o da  educação profissional  se 

configuram de forma paralela e independente. 

Portanto, é no contexto da reestruturação produtiva, sob a hegemonia da forma 

toyotista de organização da produção, que se configura no setor produtivo e também no 

de serviços, um processo de inovações tecnológicas e organizacionais, capazes de impor 

mudanças  no  uso  da  força  de  trabalho,  flexibilizase  a  produção,  reestruturase  as 

ocupações, promove a integração dos diversos setores da empresa. Esse processo cria a 

necessidade  do  trabalhador  “polivalente”,  “multifuncional”  e  “qualificado”,  pois  o
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capital  –  ao  menos  em  nível  de  discurso    passa  a  valorizar  os  conhecimentos  não 

vinculados ao trabalho prescrito tal como ocorre sob o fordismo (BATISTA, 2002). 

Quanto  a  expansão  dos  cursos  tecnológicos  nos  CEFETs  podemos  perceber 

que  houve  uma  ampliação  da  oferta  de  vagas  gratuitas,  com  o  intuito  de  acelerar  o 

processo  de  formação  com  cursos  de  menor  duração,  porém  não  houve  uma 

preocupação  por  parte  do  governo  de  subsidiar  essas  instituições  com  o  devido 

financiamento  e  a  devida  formação  aos  seus  professores  formadores  de  mãodeobra 

qualificada. 

No que  se  refere  à  reforma do Ensino Médio no Brasil,  podemos perceber  a 

priorização das necessidades do mercado capitalista, na qual a formação do trabalhador 

está diretamente descrita por um contexto de desemprego estrutural, por mecanismos de 

exclusão social e por condições precárias de emprego. As reformas ocorridas a partir da 

década de 90 no modelo educacional brasileiro se apresentam como mais uma tentativa 

de adequar o sistema educacional às exigências do mercado. 

Neste  contexto  de  reestruturação  produtiva,  é  atribuída  ao  indivíduo  a 

culpabilidade da sua não inserção no mercado de trabalho, pois sua formação escolar é 

considerada precária e não atende as necessidades impostas pelo mercado de trabalho. 

Na  realidade,  percebemos que  a  questão  do  desemprego  não  se  encontra  diretamente 

vinculada  à  questão  da  escolaridade.  Fatores  ligados  à  organização  das  políticas 

neoliberais desempenham um papel fundamental para o crescimento do desemprego.
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