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Esta  pesquisa  centralizase  no  exame  de  como  a  lógica  de  competências 

exacerba o processo de individualização das relações de trabalho. 

Atualmente,  vivenciamos novas  formas de  gestão  desenvolvidas  no  interior de 

organizações que acarretam mudanças mundiais. Os  níveis  hierárquicos diminuídos,  a 

valorização  da  educação,  bem  como  a  educação  profissional,  a  terceirização  e  a 

flexibilização  das  empresas  são  características  de  um  novo  momento  do  trabalho, 

paradoxalmente à rigidez da produção do sistema tayloristafordista. 

Uma das conseqüências desse processo é a valorização do trabalho em equipe e 

do trabalhador polivalente. 

Para  entendermos  como  se  dá  o  processo  de  formação  desse  trabalhador, 

devemos, primeiramente,  abordar as grandes  transformações que o  trabalho sofreu em 

sua  forma  de  gestão,  com  seus  atores  sociais  e  as  inovações  tecnológicas 

organizacionais. 

A  substituição  do  sistema  tayloristafordista  para  um novo paradigma baliza  o 

redirecionamento da economia capitalista. Tanto o  taylorismo como o fordismo foram 

marcados pela racionalização da produção, divisão e a especialização do trabalho, assim 

como pela mecanização e pela produção em massa. 

No final dos anos sessenta esse modelo de produção começou a perder espaço, 

visto  que  já  não  conseguia  suprir  a  necessidade  da  produtividade,  revelando  sua 

inoperância. Muitas pesquisas já foram realizadas em busca da tentativa de se explicar a 

crise do sistema tayloristafordista e muitas apontam que o quadro da crise  foi gerado
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por três motivos: crise econômica, crise do sindicalismo e crise dos modos tradicionais 

de autoridade patronal. 

O “modelo  japonês”  surge,  então, para  responder à  concorrência  internacional. 

Baseado  na  flexibilidade  dos  processos  de  trabalho,  dos  produtos  e  dos  mercados, 

marcou  a  produção  em pequenas  séries  e  a  participação  do  trabalhador  nos  objetivos 

empresariais. Na perspectiva de alguns autores, o modelo flexível japonês foi precursor 

por considerar a subjetividade dos operários como o fator mais importante da empresa. 

Essa mudança de paradigma tayloristafordista para o modelo japonês firma um 

novo  significado  ao  trabalho.  As  tarefas  diferenciadas  ocupam  o  lugar  da  produção 

repetitiva,  exigindo  maiores  habilidades  e  conhecimentos  para  o  manuseio  das 

máquinas. Mudando o trabalho muda o  tipo de  trabalhador requerido. De um  lado, os 

trabalhadores  do  modo  de  produção  tayloristafordista  são  “nãoqualificados”,  e  o 

processo  não  é  totalmente dependente  de  seus operários. Do outro  lado, o modelo de 

produção japonês (justintime) é fortemente dependente dos seus operários que mantém 

uma relação de cooperação com a empresa. 

A  flexibilização,  nascida  do  modelo  japonês,  necessita  desta  forma,  de 

trabalhadores multiqualificados e habilidosos, e com o acréscimo de novas tecnologias, 

a conseqüência desse processo é o desemprego. 

Portanto, no atual contexto de internacionalização da produção e da economia, o 

poder dos Estados Nacionais  é  transferido  para  as  grandes  corporações. Desta  forma, 

essas organizações cada vez mais assumem o papel de definidoras e concretizadoras de 

políticas públicas, principalmente, no que se refere a esfera educacional. 

Conseqüentemente  a  essas  transformações,  o  trabalhador  se  vê  inserido  em 

grandes e constantes desafios. O desafio de acompanhar as mudanças do diaadia, da 

competição do mercado global, o desafio de aliarse às novas tecnologias e o desafio de 

saber agir diante de um ambiente em permanente transformação. 

Contrariamente,  os  indivíduos  são  responsabilizados  pelo  seu  processo  de 

formação, desobrigando o Estado e as empresas. 

Diante disso, acentuase uma competição exacerbada, “obrigando” trabalhadores 

a se engajarem em padrões de qualificação e capacitação. 

Portanto,  ao  contrário  do  modo  de  gestão  tayloristafordista,  que  exigia 

conhecimento e habilidades parciais, neste novo processo decorrente da globalização, o 

sujeito  é  integrado  e  inculcado  nos  objetivos  empresariais.  Ou  melhor,  os  objetivos 

empresariais  também  são  os  objetivos  dos  trabalhadores,  marcando  assim,  um  novo
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modelo de gestão onde não há o antagonismo de interesses entre capital / trabalho e na 

qual, os investimentos no processo formativo tornamse um diferencial. 

As  novas  exigências  do  mercado  de  trabalho  e  o  novo  cenário  do  mundo  do 

trabalho demandam um profissional que invista nele mesmo, pois o mundo globalizado 

espera  que  o  trabalhador  seja  cada  vez  mais  polivalente,  multifuncional,  criativo, 

flexível, comprometido e pronto para atender às necessidades do mercado. 

Portanto,  é  nesse  cenário  social  contraditório  que  esta  pesquisa  está  inserida, 

focalizando a formação do trabalhador no sistema formal de ensino. 

As  tendências  do  mundo  contemporâneo  de  adaptar  as  políticas  públicas, 

principalmente  de  educação  profissional  e  de  instituições  responsáveis  por  esta 

modalidade de ensino, aos aspectos orientadores da globalização, do neoliberalismo, das 

novas tecnologias, das novas formas de informação, de comunicação e todas as rápidas 

transformações em que a sociedade está envolvida, apontam para a necessidade de um 

novo modelo de desenvolvimento afluído para o conhecimento. 

A  educação  vem  assumindo  novos  valores  e  novas  atitudes,  sobretudo  no  que 

tange a educação profissional que assinala para um conjunto de regras de organização a 

fim  de  alcançar  um  maior  acesso  de  pessoas.  E  com  essas  mudanças  surgem  novas 

idéias,  novas  reformulações  e  novas  categorias.  O  que  podemos  evidenciar  em 

pesquisas realizadas na área, em discursos e em outros contextos é assimilação de novas 

categorias  agregadas  ao  contexto  educacional,  como  é  o  caso  das  categorias 
competências e habilidades. 

Estudos  realizados  por  Kuenzer  (2000)  apontam  como  competência  um 

combinado de conhecimentos, de atitudes, capacidades e aptidões que capacitam para a 

vida rotineira em diversos contextos. As competências, na visão da autora, pressupõem 

operações  mentais,  ou  seja,  capacidades  para  a  utilização  de  habilidades,  de  atitudes 

apropriadas  para a  realização de  tarefas  e  de  conhecimentos.  Já  as  habilidades não  se 

tratam  somente  do  saberconhecer, mas  também do  saberfazer   (potencial  para  lidar 

com  a  teoria  e  a  prática),  saber relacionarse,  saber ser   (saber  comunicarse,  ser 

flexível  às  transformações  apresentadas,  ser  eficiente,  prezar  o  trabalho  coletivo)  e  o 

saber agir   (prioriza  o  trabalho  coletivo  e  determina  uma  mudança  do  perfil  e  do 

comportamento da força produtiva). 

Para Moretto  (2002) o conceito de habilidade está agregado ao  saberfazer em 

ações mentais e  físicas que apontam para a capacidade adquirida  (como por exemplo, 

capacidade  de  manipular  e  de  analisar  situaçõesproblema).  Já  as  competências  se
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caracterizam por uma  função  / profissão específica,  como por exemplo,  ser professor. 

Ao  se  desenvolver  habilidades,  na  perspectiva  do  autor,  devem  ser  objetivados  o 

conhecimento e as competências. 

Ropé  e  Tannguy (2001)  definem  competência  como  a  capacidade  de  resolver 

problemas em determinadas  situações que porventura venham  a  se apresentar,  através 

de  ações  que  provocam  resultados  a  serem  avaliados.  As  autoras  afirmam  que  é 

necessário  repensar o modelo pedagógico e o modo de transmitir  conhecimentos para 

uma  aprendizagem  ajustada  à  lógica  econômica,  social  e  política  nas  sociedades 

contemporâneas.    Convergindo  essa  perspectiva  para  o  trabalho,  percebese  o 

deslocamento  do  conceito  de  qualificação  em direção  à  noção  de  competência.  Já  no 

plano  pedagógico,  verificase  a  organização  do  ensino  centralizado  em  saberes 

disciplinares  –  currículo,  a  um  ensino  determinado  pela  produção  de  competências 

examináveis em situações concretas e peculiares. 

Constantemente,  novos  desafios  são  apresentados  aos  trabalhadores,  fazendo 

com que novos conhecimentos e habilidades sejam adquiridos. Exigências para as novas 

formas de organização do trabalho individual e coletivo. Termos como “colaborador(a)” 

cada vez mais faz parte do cotidiano empresarial, retratando uma “união” do trabalhador 

com a empresa, produzindo um falso espaço ao trabalhadores. 

Assim  sendo,  é  crescente  a  necessidade da  interação  trabalhadorequipamento 

mensagensdesempenho, substituindo a formação profissional do aprender a fazer pela 

formação  profissional  do  aprender  a  aprender.  Instalandose  assim,  o  conceito  de 

competência em substituição do conceito de qualificação. 

Para FOGAÇA (2003) o termo qualificação: 

“ (...) não mais pautado em habilidades específicas, típicas 
de  um determinado posto  de  trabalho ou ocupação, mas 

sim  numa  base  de  educação  geral,  sólida  e  ampla  o 
suficiente  para  que  o  indivíduo  possa,  ao  longo  de  seu 
ciclo produtivo, acompanhar e se ajustar às mudanças nos 
processos  produtivos,  que  deverão  se  tornar  cada  vez 
mais freqüentes.”  (p. 56) 

Da  mesma  forma,  FERRETI  (1998),  quando  cita  FARIA  (1994)  define  a 

qualificação:
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“ (...)  qualificação  do  trabalhador  (conjunto de  atributos 
dos trabalhadores, mais amplo que o primeiro por incluir 
as  qualificações  sociais  ou  tácitas)  e  qualificação  como 
relação  social,  esta,  historicamente  redefinida  entre 

capital e trabalho.(Ferretti,1998:24) 

Ainda  citando  FARIA  (1994),  FERRETI  (1998)  confirma  que  competência  é 

“uma  noção  oriunda  do  discurso  empresarial  nos  últimos  dez  anos  e  retomada  em 

seguida por economistas na França”. 

Já as competências para FOGAÇA (1993) são assim resumidas: 

“ i) capacidade de leitura e compreensão de textos, para a 

leitura de manuais, formulário, painéis eletrônicos, etc.; 
ii)  capacidade  de  redigir  comunicados,  documentos, 
relatórios; 
ii)  capacidade  de  falar  e  se  comunicar  com  seus 

superiores hierárquico, com colegas e subordinados; 
iv)  capacidade  para  trabalhar  em  computação, 
interpretar números, fazer medições de tempo, distâncias, 
volume, etc.; 

v)  habilidade  para  entender,  organizar  e  analisar 
problemas quantitativos; 
vi)  capacidade  de  identificar  e  definir  problemas, 
formular  alternativas,  equacionar  soluções  e  avaliar 
resultados; 

vii)  criatividade,  iniciativa,  uso  da  intuição  e  do 
raciocínio  lógico,  transformando  idéias  em  aplicações 
práticas; 
viii)  autoestima,  motivação  e  capacidade  de  assumir 
responsabilidades; 
ix) capacidade de negociar e contraargumentar, espírito 
de colaboração e aglutinação.”
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O que podemos concluir é que para esses autores, o trabalhador requerido pelas 

organizações  no  estágio  atual,  deve  pensar mais  e  executar menos,  ou  seja,  seu  bom 

desempenho depende de sua criatividade e de seu raciocínio. 

Desta maneira,  seguindo o pensamento  de Ferretti,  o  conceito  de  competência 

atualizou o conceito de qualidade, como uma forma de adequação ao capital e as suas 

novas  formas  de  organização.  No  entanto,  fazse  importante  fixar  aqui  que  não  é  o 

trabalhador que não  tem  “qualidades”,  e  sim,  o movimento  de  valorização  do capital 

que exige cada vez mais que o trabalhador seja subordinado aos ideais empresariais. 

A discussão da noção de competências necessita de critérios para a análise e para 

avaliação.  É  preciso  abalizar  uma  situação  problema  para,  posteriormente,  buscar  a 

solução do mesmo. Para  isso, Moraes  (1999)  indica dois movimentos. O primeiro é a 

formalização de valores e normas baseados na noção de competências individuais, a fim 

da adoção e do equilíbrio de novas formas de regulação das relações de  trabalho e de 

organização social. O segundo movimento proposto pela autora é de buscar legitimação 

social desses mesmos valores e normas. 

Ainda conforme Moraes  (1999),  a  regulação das  relações sociais e de  trabalho 

busca responder às novas exigências do mercado, evidenciadas com a globalização, com 

as mudanças de produção e com a redefinição do conceito “produtividade do trabalho”. 

Busca também responder às perspectivas sociais que há muito são frustradas devido à 

incompetência  dos  sistemas  produtivos  ao  atender  as  demandas  individuais  para  a 

inserção no mercado de trabalho.  Portanto, as regulações de trabalho e de organização 

social para Moraes propendem  instituir novos conformismos sociais,  com a finalidade 

de  levar  à  aceitação  de  situações,  tais  como,  a  precariedade  do  trabalho  e  a 

individualização da responsabilidade em manterse no mercado de trabalho. 

Desta  forma,  instituições  de  Educação  Profissional  devem  ser  modificadas, 

tendo  em  vista  a  revitalização  desse  novo  modelo,  assegurandolhe  flexibilidade, 

inovação  e  operosidade.  Para  tal  propósito,  inculcamse  competências  exigidas 

atendendo  aos  efeitos  da  evolução do mercado de  trabalho,  formando,  qualificando  e 

requalificando os trabalhadores empregados, os desempregados e os excluídos. Com a 

meta  de  realizar  a  igualdade de oportunidades para  todos os  sujeitos,  tanto   no    setor 

formal  quanto  no setor informal da economia. 

A  partir  disso,  percebese  a  importância  de  um olhar  apurado  sobre  as  novas 

competências  no  mundo  do  trabalho,  bem  como  no  mundo  social;  as  relações  entre
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categorias centrais “trabalho”, “qualificação” e “competência” e; qual a contribuição do 

conceito “competências” para a formação do trabalhador. 

As problematizações explicitadas têm como um dos seus princípios os interesses 

e  as  novas  formas  da  lógica  capitalista  de  ação.  Para  satisfazer  as  necessidades 

imediatas  do  progresso,  a  prática,  enquanto  conhecimento  utilitário  passou  a  ganhar 

espaços no trabalho educativo. Mas, quais as conseqüências para o trabalho educativo? 

O  mundo  do  trabalho  resultante  da  mundialização,  segundo  Chesnais  (1997), 

permite introduzir a  idéia de que se a economia se mundializou e que seria  importante 

construir  instituições  políticas mundiais  capazes  de  dominar  o  seu movimento.  Nesta 

lógica,  a  instituição  educação  reforça  esse  processo  refletindo  e  impondo  novas 

perspectivas para a formação e qualificação da mãodeobra. 

Para se entender a relação trabalhopráticaeducação, ressaltase que quanto mais 

alienado for o trabalho, quanto mais estiver  inserida em relações de produção baseada 

na  propriedade  privada  dos  meios  de  produção,  mais  a  apropriação  necessária  à 

execução  do  trabalho  será  parcial,  fragmentada  e  externa  à  personalidade  do 

trabalhador,  tornando  a  sua  reprodução  como  trabalhador  num processo  antagônico  à 

sua  reprodução  como  ser  humano.  Mas,  mesmo  assim,  não  deixa  de  existir  esse 

processo de reprodução e, com ele, alguma forma de apropriação de meios materiais e 

imateriais necessários à execução do trabalho. 

Uma  das  tendências  é  a  política  educativa  via  novas  tecnologias.  Essa  nova 

modalidade  de  trabalho  educativo  servese  das  ferramentas  tecnológicas  como,  por 

exemplo,  o  computador.  A  ênfase  nas  tecnologias  e  na  sua  utilização  em  Cursos 

Tecnológicos  e  Profissionais devese  às  vantagens  de  preparação  em  curto  espaço de 

tempo, com o menor custo e abrangendo o maior número de pessoas possível. Para a 

produção  industrial,  o  trabalho  educativo  nesta  perspectiva  aponta  para  a  melhoria 

profissional das pessoas, já no mercado industrial, aponta sérias perdas na aprendizagem 

e das necessidades gerais de qualificação. 

Esse  padrão  de  requalificação  proposto  para  diminuir  as  diferenças  de 

conhecimentos  ressalta  que  para  os  analfabetos  adultos  ou  com  um  nível  de 

escolarização muito baixo,  a  esperança de  serem  instruídos para uma  nova  função do 

sector da elite do conhecimento está  fora do seu alcance. E mesmo que a  reeducação 

fosse  implementada  numa  escala  maciça,  não  haveria  disponibilidade  suficiente  de 

empregos de alta tecnologia na economia automatizada do século XXI para absorver o 

grande número de trabalhadores demitidos.
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O processo de desemprego, na lógica excludente do projeto neoliberal, faz a sua 

retórica  culpando  a  própria  mãodeobra  pela  nãoqualificação  profissional  e  por 

conseqüência  culpando  os  trabalhadores  pelo  desemprego.  Por  isso  dão  prioridade  às 

opções de educação com a tecnologia para universalizar o acesso ao ensino e às novas 

competências do trabalho. 

O nível de qualificação da força de trabalhado foi elevado e a educação, então, 

ganha  destaque,  já  que  é  vista  como  o  meio  do  trabalhador  desenvolver  as  novas 

capacidades exigidas pelo setor produtivo. Desta maneira, o processo de reestruturação 

produtiva pressiona, principalmente, a educação profissional, no sentido de determinar 

uma  formação  educacional  mais  complexa  no  que  tange  o  raciocínio  lógico,  a 

capacidade de aprendizado, a autonomia e eficácia na resolução de problemas. 

No  campo  educacional,  a  política  de  caráter  formativo  tem  no Ministério  do 

Trabalho – MTb seu locus de formulação, mostrando a relação estabelecida hoje entre 

as demandas do setor empresarial que exige um novo tipo de trabalhador e a formulação 

da política educacional. Como por exemplo, podemos citar a elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o ensino básico ou o Programa de Expansão e Melhoria do 

Ensino Profissional,  o PROEP, que possuem  seus  conteúdos curriculares  pautados  na 

necessidade  de  atendimentos  às  demandas  que  o  setor  empresarial  apresenta  no  que 

tange ao perfil de formação dos egressos do sistema escolar. 

É em um contexto de diminuição do peso do trabalho assalariado em detrimento 

do aumento do trabalho autônomo,  emprego doméstico e  familiar,  que  surgiu o Plano 

Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR), coordenado pelo Ministério do 

Trabalho  e  Emprego  (MTE)  e  com  principal  fonte  de  financiamento  o  Fundo  de 

Amparo ao Trabalhador (FAT). 

A  formulação  do  PLANFOR  foi  antecedida  de  diversos  encontros  e  debates 

entre empresários, sindicalistas, especialistas do mundo acadêmico e das instituições de 

educação  profissional  com  a  finalidade  de  pensar  princípios  e  conteúdos  que  faziam 

parte de uma proposta nova de educação profissional para o Brasil. Ao se elencar  tais 

informações, o Ministério do Trabalho, que coordenou esse processo, procurava apoio 

na sociedade civil, validando, desta forma, a política a ser estabelecida. 

Surgiu  como  um  dos  eixos  de  constituição  das  políticas  de  “mercado  de 

trabalho”,  reflexo  da  tendência  de  educação  profissional  como  estratégia  para  se 

combater o desemprego. O que forneceu fundamentos para o PLANFOR foi o decreto 

n.  2.208/97  que  apresentou  as  concepções  e  normas  do  PROEP,  este  vinculado  ao
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Ministério da Educação. O decreto atendeu ao acordo entre o MEC e o Banco Mundial 

em separar o Ensino Médio da Educação Profissional. 

O  que  nos  chama  a  atenção  no  PLANFOR  é  a  quantia  de  recursos  e  de 

trabalhadores  nele  envolvido,  bem  como  o  grande  volume  de  ações  implementadas, 

inovações introduzidas em sua concepção, a magnitude da rede de educação profissional 

mobilizada, e por ser um programa prioritário do governo Fernando Henrique Cardoso, 

implementado  no  Brasil  de  1995  a  2002.  Sua  proposta  tinha  como  meta  oferecer 

Educação Profissional e como isso qualificar, aproximadamente 15 milhões de pessoas 

com  idade  superior  aos 16  anos,  tendo  em vista  a  inclusão  no mundo do  trabalho. O 

programa  envolveu  15,3  milhões  de  trabalhadores  nos  Planos  de  Qualificação 

Profissional,  havendo  uma  crescente  disponibilização  de  recursos  nesse  período,  que 

passou  de  R$  28  milhões,  em  1995,  para  R$  493  milhões,  em  2001. 

Concomitantemente, a carga horária média dos cursos oferecidos passou de 150 horas 

para 60 horas médias, apontando para a priorização da quantidade da oferta sobre a sua 

possível  qualidade.  No  último  ano  de  governo,  os  recursos  foram  diminuídos  para 

R$153  milhões,  30%  dos  valores  do  ano  anterior.  Já  para  o  primeiro  ano  do  novo 

governo, 2003, o orçamento da União reservou apenas R$ 186 milhões. 

Os  Planos  Estaduais  de  Qualificação  Profissional  (PEQ’s)  se  organizaram,  ao 

lado  das  Parcerias  Nacionais  e  Regionais,  como  estratégia  de  gestão  do  PLANFOR, 

edificada  nas  premissas  da  descentralização,  participação,  integração  e  parceria  entre 

Estado e sociedade civil. 

O objetivo do PLANFOR foi melhorar as condições de acesso e permanência do 

trabalhador no mercado de trabalho, juntamente com outras iniciativas governamentais, 

ampliando, desta forma, ações de qualificação e requalificação profissional. 

O  PLANFOR  possuía  como  proposta  expandir,  gradualmente,  a  oferta  de 

Educação  Profissional  no  Brasil  por  meio  de  mobilização  e  articulação  da  rede 

institucional existente, para erigir a capacidade e a competência necessárias para atingir 

a  meta  de  qualificar/requalificar,  anualmente,  em  torno  de  20%  da  População 

Economicamente Ativa (PEA), maior de 14 anos. 

O  públicoalvo  do  PLANFOR  era  constituído  por  pessoas  consideradas  como 

mais  vulneráveis,  economicamente  e  socialmente,  bem  como  aquelas  com  poucas 

oportunidades  de  acesso  ao  mercado  de  trabalho  e  a  programas  de  qualificação 

profissional. Como o próprio documento oficial destacou: “vulnerabilidade quer dizer 
dificuldade de acesso ao trabalho e a outras alternativas de qualificação profissional,
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por  razões  de  pobreza,  baixa  escolaridade  e  outros  fatores  de  discriminação  e 
seletividade no mercado.” (MTE, 2001, p.10). 

Os conteúdos das ações de qualificação do PLANFOR incluíam conhecimentos 

em habilidades básicas (saber ler, interpretar, calcular e raciocinar), conhecimentos em 

habilidades  específicas  (que  incorporam  atitudes  e  conhecimentos  técnicos  das 

diferentes  ocupações  e  profissões)  e  conhecimentos  em  habilidades  de  gestão 

(competências de autogestão, de empreendimentos e de organização associativa). 

O PLANFOR também almejou reunir outros aspectos tidos como inovadores no 

campo da educação profissional, como a articulação da qualificação profissional com a 

política de trabalho e renda de outros programas, com as políticas de desenvolvimento 

de  médio  a  longo  prazo  e  a  articulação  da  Educação  Básica  com  a  Educação 

Profissional. 

Outra  inovação  trazida pelo Plano  foi  a questão da avaliação. Entendida como 

uma análise  sistemática  da  política,  era  capaz  de  prover  subsídios  para  a  correção de 

possíveis  desvios  decorrentes  de  sua  implementação,  bem  como  para  indicar  se  era 

necessária alguma mudança e como era pretendida ocorrer. 

A  avaliação  foi  desempenhada  em  quatro  níveis  diferentes:  avaliação  interna 

nacional,  realizada  pelo  Ministério  do  Trabalho;  a  avaliação  externa  nacional, 

desempenhada  a  princípio  pela  Fundação  Interuniversitária  de  Estudos  e  Pesquisas 

sobre  o  Trabalho  (UNITRABALHO),  posteriormente,  pelo  Instituto  de  Pesquisa 

Econômica  Aplicada  (IPEA),  e  finalmente  por  uma  Comissão  Nacional;  avaliações 

internas  estaduais,  realizadas  pelas  Secretarias  de  Trabalho;  e  as  avaliações  externas 

estaduais, executadas pelas Universidades Federais de cada Estado. 

O PLANFOR e sua avaliação resultaram: 

“ (...)  da  interação  de  vários  fatores  (ação  de  atores, 

conjunturas  políticas,  constrangimentos  econômicos, 
elementos culturais) de natureza dinâmica, que produzem 
uma  configuração  final  do  processo  de  policy  making”. 
(GIOVANNI e SOUZA, 1999). 

No  entanto,  as  avaliações  externas  apontaram  que  o  PLANFOR  utilizou 

erroneamente  os  recursos  públicos,  caracterizando  assim  sua  baixa  qualidade  e  baixa
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efetividade social. Tudo isso fruto de sua incerta articulação com as políticas de geração 

de emprego e renda, desarticulação das políticas de educação, restringidos mecanismos 

de  controle  social  e  de  participação  no  planejamento  e  na  gestão  dos  programas  e 

destaque  em  cursos  de  curta  duração  focalizados  no  desenvolvimento  de  habilidades 

específicas. 

Durante  seu  período  de  existência,  o  PLANFOR  deixou  um  expressivo  saldo: 

entre  1995  e  2002,  o  Plano  subtraiu  ao  FAT  cerca  de  2,7  bilhões  de  reais  para  o 

desenvolvimento de ações de qualificação profissional que alcançaram algo em torno de 

20,7 milhões de trabalhadores, tarefa que envolveu mais de duas mil entidades, sendo a 

grande e expressiva maioria delas do setor privado, incluindo os segmentos empresarial, 

sindical e comunitário (PLANFOR, 1997, 1999a, 1999b, 2000b; MTE, 2001/2002). 

O governo do presidente Lula, a partir da avaliação do PLANFOR, apresentou 

uma nova  proposta de  política  pública  de Educação Profissional,  anunciada  no Plano 

Nacional de Qualificação (PNQ), para o período 2003/2007, O plano trouxe três grandes 

objetivos: inclusão social e redução das desigualdades sociais; crescimento com geração 

de  trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades 

regionais;  e  promoção  e  expansão  da  cidadania  e  fortalecimento  da  democracia 

(PNQ,2003/2007, p. 17). 

O PNQ fundamentase em seis dimensões principais: política, ética, conceitual, 

institucional,  pedagógica  e  operacional,  cujas  concepções  são,  resumidamente:  o 

reconhecimento da Educação Profissional  como direito,  como política pública  e como 

espaço  de  negociação  política;  exigência  de  integração  entre  educação  básica  e 

profissional,  para  o  que  a  duração  média  dos  cursos  passe  a  ser  estendida  para  200 

horas;  reconhecimento  dos  saberes  socialmente  produzidos  pelos  trabalhadores; 

exigência  de  formulação  e  implementação  de  projetos  pedagógicos  pelas  agências 

contratadas;  garantia  de  investimentos  na  formação  de  gestores  e  formadores;  a 

implantação  de  um  sistema  integrado  de  planejamento,  monitoramento,  avaliação  e 

acompanhamento  dos  egressos;  a  integração  das  Políticas  Públicas  de  Emprego, 

Trabalho  e  Renda  entre  si  e  destas  com  relação  às  Políticas  Publicas  de  Educação  e 

Desenvolvimento:  transparência  e  controle  no  uso  dos  recursos  públicos  (PNQ, 

2003/2007, p. 2021). 

O  PNQ  continua  financiando  ações,  assim  como  O  PLANFOR  já  fazia,  que 

associam o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), e 

as Comissões Estaduais e Municipais do Trabalho, com recursos do FAT. A novidade
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que o PNQ traz é a expansão da duração dos cursos, que agora obedecem a 200 horas 

em  média,  e  que  integram  educação  básica  e  profissional  satisfazendo,  portanto,  o 

planejamento pedagógico integrado,  implementado pela entidade executora, que inclui 

conteúdos que abarcam a cidadania, organização e gestão do trabalho, bem como, saúde 

e  segurança. O plano  reúne os programas com vinculação a Educação Básica e,  ainda 

agrupa  ações  de  origem  no  Programa  Nacional  de  Estímulo  ao  Primeiro  Emprego 

(PNPE). Mas,  o  avanço  conceitual  em  relação  ao PLANFOR  é  significativo,  no  que 

tange às relações entre trabalho e educação, segundo o ângulo dos trabalhadores. 

Na prática, O PNQ vem encontrado dificuldades em sua efetivação, visto que as 

agências formadoras perderam o interesse e já não consideram o investimento em cursos 

extensos mais  atrativos. Da mesmo  forma  acontece  com o públicoalvo  do plano que 

busca alternativas a curto prazo. 

Pesquisas  de  autores  como  Kuenzer  e  Fidalgo  apontam  também  para  a 

dificuldade da utilização dos  recursos disponíveis, que  além de  reduzidos,  na maioria 

das vezes não são investidos em sua totalidade. Outra meta do plano que não está sendo 

viabilizada  é  a  articulação  com  a  educação  básica,  por  meio  de  convênios  com  as 

secretarias estaduais de Educação, devido a burocracia do uso dos recursos financeiros. 

Todavia,  ainda  não  temos  dados  suficientes  para  maiores  analises,  já  que  o  PNQ 

começou a ser efetivado em 2004. 

Sem  dúvida,  o  PNQ  representa  um  avanço  do  ponto  de  vista  conceitual  em 

relação ao PLANFOR no que se refere os interesses dos trabalhadores, no qual ganha 

ênfase  a  perspectiva  da  qualificação  profissional  como  um  espaço  de  conflito  e  de 

disputa de hegemonia de visões e concepções e como um meio para a formação integral 

do trabalhador, por meio da sua qualificação social e profissional (PNQ, 2003). 

Entretanto, o desenho que o plano vem assumindo demonstra que as estruturas 

institucionais  e  os  mecanismos  operacionais  aplicados  ao  PLANFOR  a  condição  de 

política  pública  renovada  permanecem  inalteradas.    É  nesse  sentido  que,  mesmo 

considerando que do ponto  de  vista  conceitual  o  PNQ possa  sinalizar  um  avanço  em 

relação  ao PLANFOR,  aquele  vem  representando  um  elo  de  continuidade da política 

pública de qualificação profissional do país como instrumento de regulação social que 

beneficia o capital, em detrimento do trabalho. 

Diante  do  exposto,  concluímos  que  os  princípios  que  norteiam  a  Educação 

Profissional  no  governo  Lula  não  superaram  os  princípios  do  governo  de  Fernando 

Henrique Cardoso. Para tal afirmativa KUENZER (2006) elenca alguns elementos que
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contribuíram para esse estacionamento ou até mesmo a  intensificação da precariedade 

da Educação Profissional: 

“ a  destruição  progressiva  das  ofertas  públicas  e  o 
fortalecimento  crescente  do  setor  privado,  que  cada  vez 

recebe  mais  recursos  para  realizar  funções  que  são  do 
Estado;  a  enunciação  apenas  formal,  na  maioria  dos 
projetos,  da  integração  da  Educação  Profissional  à 
educação  básica;  o  caráter  genérico,  descomprometido 

com o efetivo acesso ao conhecimento sobre o trabalho da 
maioria dos projetos de Educação Profissional; a ênfase 
no  conhecimento  tácito  em  detrimento  do  acesso  ao 
conhecimento  científicotecnológico  e  sóciohistórico, 

negado  em nome de  seu pretenso  caráter  racionalista;  a 
pulverização  de  ações  e  a  duplicação  de  recursos  que 
respondem  a  uma  proposta  populista,  em  substituição  a 
uma  proposta  orgânica  e  consistente,  de  política  de 

Estado”  

Do ponto de vista do empresariado, uma nova política de Educação Profissional 

satisfez  ao  atendimento  das  requisições  de  aumento  dos  requisitos  de  qualificação, 

requisições essas colocadas pela adoção de inovações tecnológicas e por mudanças no 

processo  de  trabalho.  Estas  mudanças  dirigem  seu  objetivo  para  o  aumento  da 

produtividade,  sua principal estratégia para a elevação da competitividade empresarial 

no  presente  contexto  da  globalização  econômicofinanceira    abertura  comercial  e 

acirramento da concorrência intercapitalista. 

O que se verifica no caso brasileiro é um processo de transformações na área de 

formação para o trabalho concentrada em setores mais modernos e mais dinâmicos da 

economia, marcando um desafio para se manter  tanto no mercado  internacional  como 

no  mercado  interno,  diante  dos  novos  padrões  de  competitividade,  estabelecidos  na 

capacidade que produtos e processos têm de adaptação às inovações. 

Já  no  ângulo  do  trabalhador,  todas  as  condições  atribuladas  do  mercado  de 

trabalho  depositaram  na  educação profissional  a  estratégia  para  fugir  das  ameaças  do 

desemprego e para  tornar a  inclusão no mercado um pouco menos precária. Mas, não
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como haver inclusão por meio da qualificação precarizada para uma inserção consentida 

para  a  valorização  do  capital.  Não  há  possibilidade  de  existir  práticas  pedagógicas 

autônomas já que são totalmente dependentes de políticas que definem os projetos, as 

formas de gestão e seus financiamentos. 

O  objetivo  geral  da  pesquisa  propende  verificar  como  o  processo  de 

reestruturação produtiva no mundo do trabalho contribuiu para as políticas de formação 

do trabalhador no âmbito escolar. Já os objetivos específicos consistem em descrever a 

configuração  no mundo do  trabalho  na década  de  1990  até os dias atuais;  analisar  as 

novas  competências  no mundo do  trabalho  e  no mundo  social  e;  verificar  as  relações 

entre  as  categorias  centrais  “trabalho”,  “qualificação”  e  “competência”  e  determinar 

qual a contribuição da categoria “competência” para a formação do trabalhador. 

Os  procedimentos  metodológicos  serão  realizados  com  pesquisa  teórica  – 

bibliográfica  e  documental,  para  auxiliar  a  definir  o  referencial  teórico  necessário  à 

análise  dos  objetivos  pretendidos.  O  referencial  teórico  será  construído  buscandose 

apresentar  e  aprofundar  a  identificação  das  categorias  “trabalho”,  “qualificação”  e 

“competência”  na  configuração  da  reestruturação  produtiva  do mundo  do  trabalho  e, 

verificar essa nova configuração no mundo do trabalho. 

Após as análises realizadas,  chegamsese a  algumas considerações, questões e 

impasses que permeiam a grande necessidade, mas  talvez pouca possibilidade de uma 

relação  mais  consciente  do  ser  humano  e  o  cotidiano,  do  superar  dos  limites  da 

caracterização do conhecimento enquanto produção intelectual e da simples experiência 

real. Em relação às novas tecnologias, às exigências do mundo do trabalho e às novas 

competências,  questionase  o  significado do progresso material  e  do progresso do  ser 

humano,  o  esvaziar  do  conhecimento  e  a  padronização  de  ações  com  características 

comportamentais e não de conhecimentos realmente científicos. 

Enfim, são essas algumas das perspectivas adotadas pelas tendências educativas 

da atualidade. Ressaltase que o papel atual da epistemologia educacional, numa visão 

do  mercado  de  trabalho,  sai  do  mundo  das  idéias  e  cai  na  utilidade  prática 

empobrecendo  o  valor  da  existência  do  Homem  na  dimensão  dos  conhecimentos  e 

saberes,  tendo  em  vista  que  crise  econômica  no  Brasil  vem  sendo  delegada,  pelo 

discurso  oficial,  à  incapacidade  de  desenvolvimento  do  país  em  consonância  com  as 

exigências do capitalismo central, avançado, marcado pelo acelerado desenvolvimento e 

sofisticação  das  forças  produtivas.  A  esta  questão  geralmente  se  associa  a  outra, 

referente à baixa qualificação da mãodeobra, compreendida como um fator de atraso
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ou  de  impedimento  do  “avanço”.  No  bojo  de  tal  leitura,  encontrase  a 

pseudocentralidade da educação nas relações sociais, argumento traduzido na atualidade 

como  condição  inadiável  para  a  participação  dos  países  num  mundo  globalizado, 

marcado pela competitividade, qualidade e produtividade. 

PALAVRAS  CHAVE: educação, competência e trabalho. 
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