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Resumo 
A atuação do Estado brasileiro se materializa, entre outros, nas ações de seus ministérios. Este 
pressuposto – retirado da compreensão da própria estrutura organizativa do Poder Executivo 
no Brasil – é o ponto de partida deste artigo, bem como da pesquisa que o sustenta. 
Apresentar o panorama geral das ações dos ministérios do governo brasileiro que 
desenvolvem planos e/ou programas voltados para a qualificação dos trabalhadores é, pois, o 
objetivo principal deste texto. Para isto, metodologicamente falando, a investigação aqui 
apresentada se alicerça sobre a perspectiva materialista-histórica e se vale de estratégias que 
vão desde a revisão de literatura até o mapeamento e análise destes planos e programas. 
 

Palavras-chave: Estado, Ministérios, Qualificação do trabalhador. 

 

Abstract 
The performance of the Brazilian State materializes, among others, the actions of their 
ministries. This assumption - taken from the comprehension of the organizational structure of 
the executive branch in Brazil - is the starting point of this article and the research that 
supports it. Presenting the overview of the actions of the ministries of the Brazilian 
government plans to develop and / or programs for workers' skills is therefore the main 
objective of this text. For that, methodologically speaking, the research presented here is 
founded on the historical-materialist perspective and uses of strategies ranging from literature 
review to the mapping and analysis of these plans and programs. 
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Contextualização do estudo 

 

Este artigo apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa “Formação do 

trabalhador no Brasil e em Alagoas: configurações da relação público / privado”, 

desenvolvido como uma das atividades do Grupo de Pesquisa em Sociologia do Trabalho, 

Currículo e Formação Humana – GEPSTUFAL. O referido projeto se insere no campo de 

estudos sobre as relações entre trabalho e educação, tendo como objeto as ações do Estado 

brasileiro e como recortes as iniciativas dos ministérios brasileiros e do governo de Alagoas 

voltadas para a qualificação profissional. O principal objetivo do projeto é compreender e 

analisar as mudanças nos rumos da política nacional e alagoana voltada para a formação dos 

trabalhadores, a partir dos anos 2000, por meio da atuação dos ministérios brasileiros e da 

Secretaria de Estado da Educação de Alagoas, considerando a ampliação das oportunidades 

formativas e as configurações das relações entre agentes públicos e agentes privados frente a 

esta política específica4. 

Neste artigo, especialmente, serão apresentadas reflexões sobre o recrudescimento da 

importância da formação do trabalhador no Brasil a partir dos anos 2000 e sobre a ampliação 

da atuação dos ministérios brasileiros frente a este tema, os quais, na sua quase totalidade, 

implementam ações de qualificação voltadas para os trabalhadores. 

As reflexões aqui expostas justificam-se, fundamentalmente, pelo fato de que a 

questão da formação da força de trabalho ganha especial destaque no Brasil nas últimas 

décadas. A partir dos anos 2000, em especial, vivencia-se um momento histórico em que 

proliferam alternativas formativas diversas para os trabalhadores, ofertadas por agentes 

públicos e privados. No caso da esfera pública, diferentes esferas de governos anunciam, a 

partir da década de 2000, que estão ampliando ou reassumindo a oferta pública dessas 

alternativas formativas. No caso do governo federal, é emblemático o fato da criação de 240 

escolas técnicas nos últimos 8 anos (BRASIL, 2011), ao mesmo tempo em que são 

redefinidas ações de qualificação do trabalhador não necessariamente vinculadas a espaços 

escolares, como por exemplo o Plano Nacional de Qualificação (PNQ5), coordenado pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC6), gerenciado pelo MEC. No caso dos governos estaduais, 
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muitos deles retomaram a oferta pública de qualificação profissional, em boa medida a partir 

do incremento de políticas federais, como é o caso do já citado PRONATEC e do Programa 

Brasil Profissionalizado7, ambos a cargo do MEC. O governo de Alagoas é um exemplo 

emblemático desse processo: após décadas de ausência de iniciativas educacionais do estado 

voltadas para a formação do trabalhador, e mesmo de negligência com esta forma 

educacional, a partir de 2010 se anuncia a criação de escolas de formação profissional e se 

prevê a construção de 8 centros desta natureza no estado nos próximos anos (RODRIGUES, 

2010), iniciativas essas estimuladas por projetos do governo federal. 

Além das ações dos ministérios acima indicados, MEC e MTE, é importante ter 

conhecimento sobre o grau de envolvimento de outros ministérios brasileiros com ações 

voltadas para a formação de trabalhadores, de modo a verificar se e em que medida pode-se 

afirmar que a qualificação profissional vem sendo adotada, efetivamente, como uma política 

de Estado, que extrapola o raio de ação dos ministérios com tradição na área, como ocorre 

com o MEC e com o MTE. 

Na primeira parte deste artigo são apresentadas reflexões teóricas sobre o contexto 

histórico que enseja o recrudescimento da preocupação de órgãos públicos e privados com a 

formação de trabalhadores. Na segunda parte do texto, serão expostas reflexões sobre o 

conteúdo empírico resultante da exploração de informações disponíveis nos sítios eletrônicos 

dos ministérios brasileiros8, com o intuito de verificar o nível de envolvimento destes com o 

tema da qualificação profissional. 

 

Relações entre trabalho, Estado e formação do trabalhador 

 

Numa breve revisão de literatura sobre qualificação do trabalhador no Brasil9, três 

grandes questões balizadoras da discussão sobre o tema podem ser assim sintetizadas: 1) 

disputas de concepções acerca da formação do trabalhador; 2) mudanças no mundo do 

trabalho e as “novas” funções do Estado; 3) parcerias público/privado no desenvolvimento 

das políticas públicas para a formação do trabalhador. Essas questões, reveladoras dos 

principais aspectos considerados em estudos recentes sobre formação e qualificação do 

trabalhador brasileiro, balizarão as reflexões sobre a atuação dos ministérios brasileiros. 

 As contradições próprias do sistema metabólico do capital sofrem, constantemente, 

eufemismos capazes de promover “consensos” – jamais imaginados – entre as classes 

fundamentais de nossa sociedade. Interesses historicamente antagônicos acabam dissolvendo-
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se em torno de “interesses comuns”, promovendo, dessa forma, uma verdadeira indistinção 

entre direita e esquerda, entre trabalhadores e capitalistas. 

 É com base nestes pseudo-consensos que são formuladas e disseminadas as 

concepções que alicerçam as ações que aliam trabalho e educação. Historicamente falando, é 

possível observar como a educação do trabalhador tem sido bombardeada de objetivos, 

predominantemente, contrários às aspirações e necessidades do próprio trabalhador. Esta 

educação passa, então, a constituir-se em um campo estratégico, de um lado para o aumento 

da produtividade, e de outro, de disputa pela hegemonia (SOUZA, 2011). 

 Este cenário nos leva a perceber as inegáveis concepções hegemônicas que ditam as 

“regras” para a qualificação do proletariado. Tais regras nada mais são do que a expressão das 

necessidades do mercado e dos capitalistas que o compõem. Assiste-se, dessa forma, à 

transformação da educação em um instrumento de legitimação desta hegemonia desmedida. O 

processo de civilização que este tipo de educação desencadeia possui duas dimensões, pelo 

menos: a primeira ligada à formação de um novo tipo de trabalhador frente à transição de 

modelos de produção (atualmente, do taylorismo/fordismo para o toyotismo10); e a segunda 

concernente à legitimação de um novo “consenso”. 

 É possível observar estas questões no cotidiano dos trabalhadores frente à transição 

dos modelos de produção, uma vez que 

 

Se no taylorismo/fordismo, o controle sobre o trabalhador era exercido 
concretamente por alguém próximo; a chefia imediata, na acumulação 
flexível aparentemente há um deslocamento uma vez que o controle passa a 
ser exercido a partir de uma instância localizada fora da empresa, o 
“mercado”, na figura do cliente. À medida que se implantam as novas 
formas de gestão e novas tecnologias de base física, o capital elege “novos” 
atributos a partir dos quais julga a qualificação do trabalhador 
(MONFREDINI, 2001, p. 1, grifo nosso).  

 

 Estes “novos” atributos que Monfredini chama atenção revelam, justamente, a 

hegemonia que a lógica do capital exerce sobre a educação dos trabalhadores. É neste 

contexto, pois, que as necessidades humanas – em especial a própria humanização – são 

negadas e perdem espaço para as necessidades do consumo, do lucro, da mais-valia e da 

subordinação, ou seja, perdem espaço para o fortalecimento do metabolismo do capital. 

 A produção enxuta, neste contexto, consegue intensificar as condições de exploração 

da força de trabalho (ANTUNES, 2000), porém, com uma vantagem sobre o modelo de 

produção em série: o discurso de flexibilização que mascara suas vantagens para os 

capitalistas. Tal discurso é, pois, incorporado ao processo civilizatório do qual estamos 
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falando e a educação é, literalmente, usada como ferramenta para “fabricar” o tipo de 

trabalhador que o mercado necessita. 

 As reestruturações que o mundo do trabalho sofreu ao longo do tempo foram decisivas 

para os diversos papéis que o Estado vem assumindo no que tange à qualificação dos 

trabalhadores. Expressões e conflitos de classes são elementos que marcam as ações do 

Estado estrito senso – ou sociedade política para Gramsci (2002) –, o qual vem 

desempenhando, desde sua gênese, um papel ligado à contensão dos embates político-sociais 

entre classes, ou mesmo entre os aparelhos privados de hegemonia (GRAMSCI, Ibidem). 

Como observar, portanto, as “novas” funções do Estado no contexto do Neoliberalismo e do 

Toyotismo? Ele continua a conter os conflitos? Suas ações revelam expressões de classe? 

Estas são problemáticas importantes para a presente pesquisa, uma vez que as ações dos 

ministérios brasileiros constituem expressões das funções do Estado. 

 

Neste contexto, uma das principais funções do Estado passou a ser 
exatamente produzir novos tipos de homens: aqueles correspondentes 
psicofísica e ideologicamente ao grau de desenvolvimento do conjunto das 
relações de produção; o que, por sua vez, demonstra que tal desenvolvimento 
por si só já coloca uma necessária mudança na atuação do próprio Estado, 
tendo em vista o desempenho da função acima apontada (ANDRADE, 2010, 
p. 3). 

 

 Observemos que Andrade (Ibidem) demonstra que o Estado acabou por assumir a 

função de “produzir” novos tipos de homem, fato que o aproxima do mercado – uma vez que 

ambos comungam de tal função. Esta função ratifica a importância de nos debruçarmos sobre 

as ações do Estado brasileiro para a formação do trabalhador, a fim de promover 

problematizações necessárias às finalidades destas ações. Muitos pesquisadores brasileiros 

têm se preocupado em investigar as concepções que norteiam as políticas de formação do 

trabalhador desenvolvidas no Brasil (ANTUNES, 2000; BRANDÃO, 2010; CÊA, 2007; 

FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005; SOUZA, 2011; entre tantos outros). Eles acabam 

por demonstrar que 

 

No exercício da hegemonia, as classes dirigentes, influentes e ocupantes do 
aparelho estatal, dinamizam uma multiplicidade de mecanismos de 
dominação (coerção, força) e de direção (convencimento, consenso), de 
modo a tornar universais os seus interesses particulares. Assim, a forma e o 
conteúdo assumidos pela educação a cargo do Estado estrito senso seguem, 
predominantemente, a direção intelectual, moral e prática apontada pelas 
forças políticas hegemônicas (CÊA, 2007, p. 36, grifos nossos). 
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 Nesta perspectiva, 

 

[...] as políticas educacionais são traduzidas em um discurso voltado para os 
sistemas de formação profissional meramente vinculado às demandas e às 
necessidades técnico-organizativas dos setores mais organizados do capital, 
às grandes corporações internacionais, que controlam a produção e que têm 
provocado a redução do tempo de trabalho e a expulsão de contingentes cada 
vez maiores de trabalhadores do acesso ao trabalho, aniquilam a 
possibilidade de uma existência digna, gerando mais violência e uma 
democracia minimalista sem condições de enfrentar os desafios do 
capitalismo e os graves problemas sociais (PEREIRA; FRANÇA, 2011, p. 
2). 

 

 Esta adaptação da educação ao sistema produtivo é flagrada nas produções acadêmicas 

destes pesquisadores por via das reflexões e análises que estes empreendem sobre as diversas 

políticas (federais, estaduais e municipais) de formação do trabalhador. As singularidades 

próprias de cada uma destas políticas analisadas não atenuam as contradições do capital que 

perpassam os interesses de todas elas. 

 É neste contexto que o Estado brasileiro tem desenvolvido diversas parcerias com 

segmentos do setor privado, com a finalidade de realizar suas funções civilizatórias. Esta 

“aliança” entre público e privado é um dos temas mais recorrentes no material correspondente 

à revisão de literatura da pesquisa em questão – por isso se evidencia sua importância para o 

presente plano de trabalho. 

 Neves (2005) nos apresenta muitas destas parcerias que os diferentes governos 

brasileiros estabeleceram (e estabelecem) com diversas empresas privadas, e ainda, demonstra 

que o maior número destas parcerias concentra-se nas áreas da Educação e Saúde. Este é um 

dado de suma importância quando pensamos na educação dos trabalhadores, pois, como já 

evidenciamos, a qualificação profissional é um espaço de luta por hegemonia e, frente a estas 

parcerias, fica fácil observar a influência – e porque não dizer: hegemonia – que o setor 

privado exerce sobre a educação dos trabalhadores, inclusive quando esta é provida pelo 

Estado. 

 Frente a este cenário das parcerias, cabem problematizações acerca da função do 

Estado e, sobretudo, do direcionamento de tal função. O Estado, no contexto neoliberal, se 

adapta às suas funções mínimas (como os reis da Idade Média que, mesmo com seu sangue 

azul eram dominados pela maior possuidora de terras, a Igreja). E, em meio a esta adaptação 

do próprio aparelho estatal, os trabalhadores também são adaptados aos ditames – atualmente 

“flexíveis” – do mercado. A flexibilidade, embutida nestas adaptações, não diz respeito à 
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mais-valia ou ao lucro, ou mesmo à reprodução e perpetuação do capital (estes jamais foram 

flexíveis!). Ela diz respeito às condições do trabalhador: sua formação, seu salário, sua 

estabilidade – estes sim são fatores flexíveis. 

 A política de educação profissional, portanto, constitui-se um reflexo destas questões 

e, dessa forma, é capaz de revelar nuanças imprescindíveis para a compreensão do lugar que o 

trabalhador ocupa no âmago do Estado. 

 

Aparentemente, a política de educação profissional nada mais é do que uma 
política social de adaptação dos trabalhadores às novas demandas de 
qualificação do trabalho e da produção, vista por diferentes sujeitos sociais 
como condição básica de inserção e permanência no mercado de trabalho. 
Enfim, a política de educação profissional é subtraída de todo seu contexto 
sócio-histórico, de modo a desvinculá-la do processo de valorização do 
capital (SOUZA, 2011, p. 14). 

  

 É preciso, pois, enxergar a política de formação do trabalhador para além das questões 

conjunturais (como: emprego, salário, ascensão social, etc.) e, neste para além, enxergar as 

questões mais profundas que sustentam tal política: a reestruturação constante do 

metabolismo do capital; a obtenção de mão-de-obra qualificada para a nova configuração do 

modelo de produção; o aumento da capacidade de produção do trabalhador, visando o 

consequente aumento da extração de mais-valia. 

 No Brasil, 

 

[...] o social foi submetido ao econômico, submetendo o bem-estar social ao 
cumprimento das funções necessárias ao crescimento. A educação foi 
relegada, dentro da perspectiva de que não passava de um meio para a 
economia crescer (BUARQUE, 1991, p. 61). 

 

 O desenvolvimentismo é, portanto, a principal preocupação do Estado brasileiro. Não 

obstante desde fato, a qualificação do trabalhador acaba por ser inserida também nesta lógica 

de desenvolvimento da nação frente à competição internacional na divisão internacional do 

trabalho e nos inúmeros rankings que hierarquizam todos os países do globo. A necessidade, 

portanto, de qualificar os trabalhadores é somente diretamente proporcional às necessidades 

do mercado mundializado, o qual parece, nestes moldes, ter o poder de conferir ao Brasil um 

“título” de país desenvolvido. 

 Nesta busca pelo reconhecimento de um “desenvolvimento” – mesmo sendo este 

discutível –, o Estado brasileiro aumenta a oferta da educação profissional, mas não 
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abandona, neste alargamento de vagas, as premissas mercadológicas da formação do 

trabalhador. 

 Enxergar, pois, as ações dos ministérios brasileiros para a formação do trabalhador é 

um exercício que requer, justamente, esta compreensão das bases que vêm sustentando as 

ações do Estado brasileiro ao longo da história da relação entre Trabalho e Educação neste 

país. É, então, neste cenário que passamos a discutir o último item deste artigo: as ações dos 

ministérios ligados à estrutura do Estado Brasileiro voltadas para a formação do trabalhador. 

 

As ações dos Ministérios brasileiros como expressões das ações do Estado: a organização 

estatal do Brasil e o lugar das políticas públicas para a qualificação profissional 

 

 O Poder Executivo no Brasil é composto por 24 ministérios, nove secretarias da 

presidência e seis órgãos com status de ministério11. Estes ministérios são responsáveis por 

áreas específicas e liderados por um ministro – os ministros são escolhidos pelo Presidente da 

República a cada novo mandato. 

A partir dos anos 1990, em função de condicionantes históricos de caráter econômico, 

político e social, a educação brasileira foi tomada como objeto de inúmeras medidas oficiais, 

em meio a um movimento de reconfiguração da relação entre Estado e sociedade civil, num 

complexo processo de alteração da forma e do conteúdo das políticas educacionais, 

especialmente no que tange às intenções e ações voltadas explicitamente para a formação dos 

trabalhadores. 

 Cêa et. al (2007), em uma investigação que tratou das políticas dos governos dos anos 

1990 que se voltaram para a qualificação profissional, identificaram que, além do Ministério 

da Educação (MEC), outros passaram a desempenhar ações no mesmo sentido. Na referida 

investigação, foram analisadas medidas implementadas pelo Ministério da Saúde (MS), 

Ministério da Defesa (MD), Ministério do Trabalho (MTE) e MEC. O conjunto das análises 

desta pesquisa evidenciou as estreitas relações entre os planos de qualificação profissional 

específicos de cada ministério e o projeto nacional de reforma gerencial e a legitimação da 

destinação do fundo público para o setor privado (CÊA et. al, 2007). 

 Entre os limites daquela investigação estava a necessidade de se ampliar o panorama 

das ações de qualificação do trabalhador implementadas pelo Estado brasileiro para além dos 

ministérios investigados. Além disso, ao longo dos anos 2000, especialmente a partir do 

segundo mandato do governo Lula, aprofundou-se um processo de retorno da 

responsabilidade da formação profissional para o âmbito do Estado nacional, podendo-se 
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destacar como exemplo a criação de escolas técnicas, integrantes do sistema federal de 

educação. Os dados sobre criação de escolas desse gênero pelos últimos governos brasileiros 

diretamente eleitos são expressivos desse processo: no governo Collor de Mello foram criadas 

3 escolas técnicas; no governo Itamar Franco, 27; nos governos FHC, 11; nos governos Lula 

da Silva, 240 escolas técnicas foram inauguradas, com previsão de criação de mais 50 dessas 

escolas no mandato Dilma Rousseff (BRASIL, 2011). 

 Não obstante este quadro, inúmeros estudos (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 

2005; KUENZER, 2006; RUMMERT, 2005) problematizam a proliferação e desarticulação 

de ações de qualificação profissional em curso, criadas durantes os governos Lula da Silva, 

como por exemplo: Plano Nacional de Qualificação – PNQ (criado em 2003); Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – PROEJA (criado em 2004); Programa Escola de Fábrica 

(criado em 2005); Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM (criado em 

2005). Um dos temas recorrentes nesses estudos é a questão das relações entre os espaços 

públicos e privados. 

 Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a, p. 1101) destacam que a política de parceria 

público-privado do governo federal ressoou fortemente sobre a política de educação 

profissional. Deve-se ressaltar, entretanto, que as articulações entre essas esferas 

administrativas vinham se estreitando no Brasil desde os anos 1990, conforme atestaram Cêa 

et. al. (2007). A aprovação da lei nº 11.079, em 2004, que regulamentou o estabelecimento da 

parceria público-privada no âmbito da administração pública (BRASIL, 2004), veio 

consolidar uma prática política e econômica já em curso, especialmente no que tange à 

implementação de políticas de formação do trabalhador no Brasil. 

 Kuenzer (2006, p. 899) identifica que há uma continuidade entre os governos FHC e 

Lula da Silva no que diz respeito ao estímulo às parcerias entre o setor público e privado, as 

quais “[...] supõem o repasse de parte das funções do Estado para a Sociedade Civil, 

acompanhado do repasse de recursos, os quais, realizados sob o ordenamento jurídico 

privado, fogem aos controles públicos da União”.  

 Rummert (2005, p. 40) identifica como principais entidades parcerias aquelas 

instituídas na forma de “[...] Organizações Não-Governamentais (ONGs), Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPES) ou outras instituições formalmente sem fins 

lucrativos, que comprovem experiência na gestão de projetos educacionais ou sociais”. 

 O crescimento e a diversificação das ações de formação do trabalhador, entretanto, não 

impediram o descontentamento de entidades sindicais com a política dos últimos governos 
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Lula da Silva, conforme expressa a Força Sindical (2011): “O ex-presidente Lula deixou o 

governo com um saldo de empregos 150% maior que os oito anos do governo Fernando 

Henrique Cardoso, mas o gasto médio anual com qualificação da mão de obra foi 73,3% 

inferior ao resultado, já muito fraco, do período FHC”. 

 O exercício de debruçar-se sobre o conjunto dos ministérios, então, possibilitará uma 

visão ampla das ações do Estado brasileiro e de seu Poder Executivo no âmbito das relações 

entre Trabalho e Educação e poderá lançar pistas sobre essa redução do investimento em 

qualificação do trabalhador, denunciada pela Força Sindical. 

 Com base em fontes diversificadas – nomeadamente: relatórios dos Planos 

Plurianuais; programas e projetos disponíveis nas páginas virtuais dos ministérios; ações de 

secretarias específicas ligadas à qualificação profissional – foi possível agrupar os dados e, 

dessa forma, refletir sobre eles, à luz das discussões que já viemos trazendo à tona neste 

artigo. Vejamos, então, os principais apontamentos realizados a partir deste exercício: 

� Todos os vinte e quatro ministérios desenvolvem, de alguma maneira, ações ligadas à 

qualificação do trabalhador. 

� O número de ações por cada ministério12 é, respectivamente: 16 no Ministério do 

Trabalho e Emprego; 13 no Ministério da Saúde; 12 no Ministério da Educação; 11 no 

Ministério do Desenvolvimento Agrário; os Ministérios da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e o da Justiça possuem 10 ações cada; o Ministério da Cultura aparece 

com 8 ações, enquanto o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão aparece 

com 7; o Ministério das Cidades e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior apresentam 6 ações cada; no Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Informação, Ministério da Fazenda e no Ministério do Meio Ambiente foram 

contabilizadas 4 ações; com 3 ações cada temos Ministérios do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, Esporte, Integração Nacional e Relações Exteriores; 

aparecem ainda, com 2 ações, os Ministérios da Previdência Social, dos Transportes e 

das Comunicações; por fim, com uma ação temos o Ministério de Minas e Energia, 

Pesca e Aquicultura e o Ministério do Turismo. 

� Apenas três ministérios possuem secretarias especificamente relacionadas com a 

qualificação profissional, são eles: o Ministério da Educação, com a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica; o Ministério da Saúde, com a Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde; e o Ministério do Trabalho e Emprego, 

com a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – a qual possui um órgão 

denominado “Departamento de Qualificação”. 



11 

 

Na observação destes breves apontamentos, é possível vislumbrar a complexa teia 

relacional que marca as ações dos diferentes ministérios quando o assunto é a formação dos 

trabalhadores. O dado que revela o fato de todos os ministérios desenvolverem ações de 

qualificação foi desdobrado nos seguintes, e estes, por sua vez, nos ajudam a visualizar o 

panorama mais geral no qual está inserida a discussão acerca do papel do Estado no que 

concerne ao desenvolvimento de programas, projetos e ações – de um modo geral – que 

objetivam qualificar o trabalhador. 

Ministérios que possuem finalidades completamente diferentes, que se dedicam a 

áreas completamente distintas, com objetivos e objetos também diferenciados acabam por 

dialogar no que diz respeito à necessidade de formar o trabalhador. Estes dados são 

reveladores da importância que a qualificação profissional possui na agenda do governo 

federal nos últimos anos, pois são capazes de demonstrar como ela está presente em todos os 

órgãos ministeriais. Essas evidências resultantes das reflexões iniciais acerca das ações dos 

ministérios permitem aventar a tese de que a qualificação do trabalhador tornou-se uma 

política do Estado brasileiro, independente das gestões que assumem o governo? É isso que 

será enfrentado na continuidade da investigação que origina este artigo. 

 

Considerações Finais 

 

 Sobre o contexto educacional de décadas recentes, Laudares e Quaresma (2003, p. 1) 

indicam que 

 

As décadas de 1980 e 1990 constituíram-se num período de denúncia do 
modelo liberal de educação implantado no Brasil onde buscou-se não só sua 
adequação aos princípios econômicos , mas também, de formulações teóricas 
e práticas que pudessem contribuir para a construção de um outro modelo de 
educação brasileira. 

 

 A síntese daquele período, que Laudares e Quaresma tão bem apresentam em seu 

artigo, permanece atual, muito embora tenham decrescido os enfrentamentos e disputas em 

torno das matrizes ideológicas (formulações teóricas e práticas) que pudessem fazer valer um 

modelo de educação brasileira diferente daquele que os anos 2000 e a década atual acabaram 

por ratificar, de caráter marcadamente mercadológico. 

 O mapeamento das ações dos ministérios, aqui brevemente apresentado, tem a 

preocupação, neste contexto, de se constituir em um elemento que permite ampliar as 
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possibilidades de compreensão do quadro das políticas públicas ligadas à qualificação dos 

trabalhadores nos últimos anos. 

Neste sentido, apontamos a complexificação das relações entre os próprios ministérios, 

entre estes e outras instituições públicas e privadas – seja na delegação, seja na execução de 

programas e projetos relacionados à qualificação profissional – como um indicador do 

consequente intrincado arrolamento das políticas de formação dos trabalhadores no Brasil. 
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