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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa busca compreender as políticas públicas de trabalho e qualificação 
profissional a partir dos índices de crescimento econômico-social do Estado do 
Maranhão entre os anos de 2008 a 2017. A presente pesquisa se configura, 
metodologicamente, como quantitativa e descritiva, de natureza bibliográfica e 
documental. Para análise e tratamento dos dados coletados, utilizou-se o software 
SPSS, demonstrando-se os testes estatísticos das variáveis explicativas por meio de 
gráficos e tabelas. Destaca-se que, no Maranhão, durante o período estudado (2008 
a 2017), apesar dos esforços empreendidos pelo governo para implementação de 
políticas públicas de trabalho e qualificação profissional, as iniciativas adotadas ainda 
se relevam não efetivas e eficazes para solucionar o problema de geração de emprego 
e renda e de crescimento econômico do Estado. A trajetória das políticas de 
qualificação profissional no Brasil evidencia sua desarticulação com o ensino regular 
e o caráter de natureza assistencial dos programas implementados, que se 
preocupam em amparar os trabalhadores em situação de vulnerabilidade, ao invés de 
qualifica-los para realocação e, consequente, permanência no mercado de trabalho. 
 
Palavras-chave: Políticas públicas de trabalho e qualificação profissional. 
Precarização das relações de trabalho. Desemprego. Maranhão. 
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ABSTRACT 
 
 
This research seeks to understand the relationship between the public policies of work 
and professional qualification for the economic-social development of the State of 
Maranhão between the years 2008 to 2017. The present research is configured 
methodologically as qualitative, quantitative and descriptive nature exploratory, 
bibliographical and documentary. For the analysis and treatment of the collected data, 
the SPSS software was used, demonstrating the statistical tests of the explanatory 
variables through graphs and tables. It should be noted that, in Maranhão, during the 
period studied (2008 to 2017), despite the efforts made by the government to 
implement public policies for work and professional qualification, the initiatives adopted 
are still ineffective and effective in solving the problem of generation of employment 
and income and economic growth of the State. The trajectory of professional 
qualification policies in Brazil reveals their disarticulation with the regular teaching and 
assistance nature of the implemented programs, which are concerned with supporting 
workers in situations of vulnerability, rather than qualifying them for reallocation and, 
consequently, permanence in the labor market. 
 
Keywords: Public policies of work and professional qualification. Precariousness of 
labor relations. Unemployment. Maranhão. 
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RESUMEN 
 
 

Esta investigación busca comprender la relación entre las políticas públicas de trabajo 
y calificación profesional para el desarrollo económico-social del Estado de Maranhão 
entre los años 2008 a 2017. La presente investigación se configura, 
metodológicamente, como cualitativa, cuantitativa y descriptiva, de naturaleza 
exploratoria, bibliográfica y documental. Para el análisis y tratamiento de los datos 
recolectados, se utilizó el software SPSS, demostrando las pruebas estadísticas de 
las variables explicativas por medio de gráficos y tablas. Se destaca que, en 
Maranhão, durante el período estudiado (2008 a 2017), a pesar de los esfuerzos 
emprendidos por el gobierno para la implementación de políticas públicas de trabajo 
y cualificación profesional, las iniciativas adoptadas todavía no resultan no efectivas y 
eficaces para solucionar el problema de generación de empleo y renta y de 
crecimiento económico del Estado. La trayectoria de las políticas de calificación 
profesional en Brasil evidencia su desarticulación con la enseñanza regular y el 
carácter de naturaleza asistencial de los programas implementados, que se 
preocupan en amparar a los trabajadores en situación de vulnerabilidad, en lugar de 
calificarlos para reubicación y, consecuentemente, permanencia en el mercado de 
trabajo. 
 
Palabras clave: Políticas públicas de trabajo y cualificación profesional. Precarización 
de las relaciones de trabajo. El desempleo. Maranhão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho possui relevância para a economia de um país, haja vista ser por 

meio dele que ocorre a produção e circulação de riquezas, sendo com a renda auferida, 

que as pessoas consomem e alimentam a cadeia produtiva. O vocábulo trabalho, por 

sua vez, contribui para essa associação ao castigo, em razão de sua origem do 

vocábulo latino tripalium, espécie de instrumento de tortura de três paus ou uma canga 

que pesava sobre os animais (MARTINS, 2014).  

A escravidão foi a primeira forma de trabalho existente, sendo o escravo 

considerado coisa e, portanto, desprovido de qualquer direito. Em um segundo 

momento da história, durante o período feudal, surge a servidão, ocasião em que os 

senhores davam proteção militar e política aos servos, que não eram livres e tinham 

que prestar serviços no feudo. Posteriormente, surgiram as Corporações de Ofício, que 

anos mais tarde foram suprimidas com a Revolução Francesa por serem incompatíveis 

com o ideal de liberdade do homem (SOUZA, 2014). 

A partir da extinção das Corporações de Ofício, inicia-se o liberalismo 

econômico, ocasião em que o Estado passa a ter a mínima intervenção sobre as 

atividades econômicas. Com o crescimento das cidades, expansão do comércio e 

utilização das máquinas a vapor, desenvolve-se a industrialização, responsável pela 

instauração de um novo sistema de produção, que substituiu, gradativamente, os 

trabalhadores pelas máquinas, acarretando desemprego e desigualdade social 

(HOLANDA, 2017). 

Diante desse contexto de industrialização, aumento do desemprego e 

exploração de mão-de-obra do século XVIII, Marx (1985a) caracterizou o trabalho, 

inicialmente, como uma interação do homem com o mundo natural, de tal modo que os 

elementos deste último são conscientemente modificados para alcançar um 

determinado propósito. Para ele (1985a, p. 153), o trabalho seria a forma pela qual o 

homem se apropria da natureza a fim de satisfazer suas necessidades, ou seja, “o 

processo de trabalho, como o que apresentamos em seus elementos simples e 

abstratos, é atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação do 

natural para satisfazer a necessidades humanas [...]”. Em contrapartida, Marx também 

considera o trabalho como um elemento de subordinação ao capital, ou seja, o trabalho 

enquanto sacrifício e mortificação do homem, cuja expressão máxima se revela na 
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perda dos objetos de trabalho e na produção propriamente dita, na qual o homem se 

sente subtraído. 

Portanto, para Marx (1985), o mundo e o homem são seres históricos, 

produtos da indústria e do trabalho social, que se modificam conforme suas 

necessidades em cada momento histórico. Logo, é a atividade sensível dos homens, o 

contínuo ato de trabalhar para suprir suas carências que cria o mundo constantemente. 

De acordo com Antunes (1999), o trabalho exerce multifunções na 

sociedade. Os sentidos do trabalho são responsáveis pela reestruturação política, 

mudanças com relação à produção, e até mesmo impulsionam a democracia.  

Enfim, o trabalho na sociedade exerce papel fundamental, sendo 

importantíssimo para o desenvolvimento de uma nação. De acordo com Marx (2003, p. 

70), capital e trabalho apresentam um movimento constituído de três momentos 

fundamentais: primeiro, “a unidade imediata e mediata de ambos” significa que num 

primeiro momento estão unidos, separam-se depois e tornam-se estranhos um ao 

outro, mas se sustentando reciprocamente e promovendo-se um ao outro como 

condições positivas.  

Em segundo lugar, “a oposição de ambos”, já que se excluem 

reciprocamente e o operário conhece o capitalista como a negação da sua existência e 

vice-versa. Em terceiro e último lugar, “a oposição de cada um contra si mesmo”, já que 

o capital é simultaneamente ele próprio e o seu oposto contraditório, sendo trabalho 

(acumulado); e o trabalho, por sua vez, é ele próprio o seu oposto contraditório, sendo 

mercadoria, isto é, capital (MARX, 2003, p. 70) 

Marx e Engels (2008) consideram o trabalho essencial para a existência 

humana. Os autores acreditam que o trabalho “é a primeira condição básica para toda 

a existência humana, e isto numa tal extensão que, em determinado sentido, nós temos 

de dizer que o trabalho criou o próprio homem” (2008, p. 277). 

A partir da Revolução Industrial, passa-se à organização racional do trabalho 

enquanto fator determinante para o modelo de produção capitalista. O método 

taylorista/fordista utilizado nas indústrias passa a ser adotado por outras organizações, 

incluindo igreja, família e tipos de lazer. Novos valores passam a determinar a 

sincronização dos tempos de vida e do trabalho, são estabelecidos horários de trabalho 

nas fábricas, bem como o tempo para executar uma tarefa. O consumo do tempo livre 

é monitorado, a quantidade e as formas de lazer devem ser adequadas para não 

interferir na disposição e produtividade do operário (RIBEIRO; LEDA, 2004). 
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Na crise de 1929, emergiu a ideologia do pleno emprego e a criação e 

expansão de políticas públicas em alguns países da Europa, onde teve vigência o 

chamado Estado de Bem-Estar Social. A partir da crise de 1929, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) através das suas Convenções, atribui-se a missão de 

promover o emprego e o acesso indiscriminado ao trabalho de homens e mulheres. 

Contudo, essa estratégia não foi capaz de erradicar o desemprego, e tampouco a 

pobreza mundial (HOLANDA, 2017). 

Com a Conferência Internacional do Trabalho, em 1944, foi adotada a 

Declaração de Filadélfia, estabelecida como a carta de princípios e objetivos da OIT; e 

em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, conforme a OIT, serviram 

de referência para reafirmar o princípio da paz no mundo através da “[…] melhoria das 

condições de trabalho e da proteção à situação de desemprego que atingia milhões de 

trabalhadores” (DEDECCA, 2009, p. 54). 

A partir de 1948, ocorrem três Convenções1 que estabelecem normas para 

a promoção do emprego e da intervenção sobre o desemprego para os países 

membros, além da criação de agências públicas de emprego e de um seguro para os 

desempregados. 

A partir do crescimento do desemprego no mundo e no Brasil na década de 

1970, as políticas de emprego começaram a ser desenvolvidas sobre o mercado de 

trabalho, sem compromisso com a plena ocupação da população desempregada 

(CASTEL, 2009). Ainda de acordo com o autor (2009), nessa ocasião, passa-se por 

uma mudança substancial nas modalidades das intervenções do Estado, cujas políticas 

passam de um modelo de integração para um modelo de inserção social. 

Pochmann (2013) ressalta que na década de 1980 ocorreram importantes 

mudanças no mundo do trabalho, sendo que alguns efeitos das transformações havidas 

na economia brasileira apontam-se, entre outros, uma trajetória de queda do poder 

aquisitivo dos salários e a diminuição dos postos de trabalho assalariados com carteira 

assinada. 

Nesse sentido, o autor (1997) reforça que, políticas públicas de emprego são 

ações empreendidas pelo Estado no combate ao desemprego, que visam à proteção 

social dos trabalhadores, com a finalidade de criar condições favoráveis de acesso ao 

                                                             
1A convenção de 88 trata sobre a Organização do Serviço de Emprego e define organização do sistema 

público de emprego no Brasil (DEDECCA, 2009). A Convenção 122 trata da Política de Emprego; e a 
Convenção 168, sobre a Promoção do Emprego e a Proteção contra o Desemprego. 
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mercado de trabalho para os trabalhadores, destinando-se a melhorar a condição de 

empregabilidade dos desempregados ou em risco de demissão, fornecendo recursos 

para estimular as atividades de formação profissional e atuando diretamente sobre a 

oferta ou demanda de trabalho, ampliando o número de postos e criando novos 

empregos. 

No Brasil, a ascensão da democracia e as mudanças de governo fizeram 

com que as expectativas e demandas sociais aumentassem. A partir da promulgação 

da Constituição Federal de 1988, ocasião em que foram reconhecidos os direitos e 

garantias fundamentais como inerentes à pessoa, tornou-se necessária uma reforma 

do Estado brasileiro, especialmente, no que diz respeito à geração de emprego e renda, 

a fim de promover o crescimento econômico do país (MARTINS, 2014). 

Com o objetivo de aumentar a oferta de educação profissional e, dessa 

forma, atingir o percentual mínimo da População Economicamente Ativa (PEA), o 

governo federal, em 1995, criou o Plano Nacional de Formação Profissional 

(PLANFOR). Em 2003, com o escopo de promover políticas públicas de trabalho a 

longo prazo, de forma a promover mudanças estruturais na sociedade, o governo 

federal criou o Plano Nacional de Qualificação (PNQ). 

No Estado do Maranhão, instalações de empresas, incentivos 

governamentais para investimento e desenvolvimento da região, através do interesse 

para o desenvolvimento do trabalho proporcionaram à região oportunidades antes não 

evidenciadas, tais como a implementação de políticas públicas voltadas à qualificação 

profissional, como os Programas Maranhão Profissional e Viva Meu Primeiro Emprego, 

por exemplo. Entretanto, a qualificação profissional pode ser considerada uma das 

dificuldades para o desenvolvimento efetivo da economia do Estado do Maranhão 

(DIAS, 2011). 

Além disso, o Censo 2010 constatou a baixa escolarização do mercado de 

trabalho maranhense, onde 50,4% da população possuía até sete anos de estudo e 

66,4% possuía até 10 anos de estudos (ensino médio incompleto) (IBGE, 2011). 

No ano de 2016, os trabalhadores formais correspondiam a 33% (trinta e três 

por cento) da população economicamente ativa, sendo que o estoque de empregos 

formais no Estado do Maranhão tem aumentado nas últimas décadas. Isso porque em 

2003, o Estado possuía 348.761 empregos, e no ano de 2015, esse valor chegou a 

722.866 postos de trabalho, ou seja, um crescimento de 207% (duzentos e sete por 

cento) no volume de empregos formais (OMT, 2016). 
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Ainda de acordo com o Relatório Estrutural do Mercado de Trabalho (OMT, 

2016), no Estado do Maranhão, a indústria de transformação foi o setor onde ocorreu 

aumento no volume de empregos entre os anos de 2003 a 2015, passando de 22.738 

para 40.993 postos de trabalho. Em contrapartida, em setores como agropecuária, 

extração vegetal, caça e pesca, ocorreu o fechamento de 1.240 postos de trabalho no 

mesmo período. Já a Administração Pública tem sido o setor que concentra o maior 

volume de empregos formais desde 2003, ocasião em que foram criados 6.629 novos 

cargos. 

Logo, o crescimento do Estado do Maranhão não poderá ser estudado de 

forma isolada, precisando-se estabelecer um comparativo com o crescimento regional 

e o nacional, de modo a identificar os entraves decorrentes da ausência de políticas 

públicas efetivas voltadas para a qualificação de mão-de-obra e que dificultam 

investimentos empresariais no Estado do Maranhão. 

Ademais, a obra de Santos (2006) foi utilizada para caracterização do lugar, 

qual seja o Estado do Maranhão, pois segundo ele, é o lugar que atribui às técnicas o 

princípio de realidade histórica, integrando-as num conjunto de vida, retirando-as de 

sua abstração empírica e lhes atribuindo efetividade histórica. 

Do mesmo modo, é necessária a análise quanto ao desenvolvimento 

econômico do Maranhão comparando-se ao restante do Brasil, em especial, quanto 

aos índices de geração de emprego e renda e de qualificação profissional. 

Portanto, a pesquisa em questão busca responder o seguinte 

questionamento: como as políticas públicas de trabalho e qualificação profissional 

podem ser compreendidas a partir dos índices de crescimento econômico-social do 

Estado do Maranhão no período de 2008 a 2017?  

Para responder este questionamento, tem-se como objetivo geral 

compreender as políticas públicas de trabalho e qualificação profissional a partir dos 

índices de crescimento econômico-social do Estado do Maranhão entre os anos de 

2008 a 2017. Quanto aos objetivos específicos, têm-se: a) Analisar as políticas 

públicas de trabalho adotadas no Estado do Maranhão e os desafios enfrentados pelo 

governo para a promoção do crescimento e desenvolvimento estadual no lapso 

temporal de 2008 a 2017; b) Caracterizar a trajetória econômica do Estado do 

Maranhão quanto aos índices relacionados ao trabalho no período de 2008 a 2017, 

bem como em relação às ações de qualificação profissional ligadas às políticas públicas 

de trabalho no Estado do Maranhão; c) Investigar os índices de crescimento econômico, 
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geração de emprego e renda, e de qualificação profissional do Maranhão no período 

de 2008 a 2017, a partir das iniciativas implementadas pelo governo. 

A inquietação que motivou a pesquisa tomou por fundamento, inicialmente, 

a análise da crise do modelo neoliberal, que vigorou nas economias ocidentais durante 

a década de 1990, e que esclareceu a relevância indubitável do Estado como orientador 

das escolhas e caminhos a serem traçados (PAULO NETTO, 2007). Em virtude dessa 

crise, o Brasil, nas últimas décadas, tem sofrido profundas transformações, com a 

inauguração de um modelo de desenvolvimento que busca harmonizar crescimento 

econômico e geração de emprego, estabilidade econômica e redução da desigualdade 

e pobreza. Para Antunes (1999), a pretensa valorização do trabalho qualificado, ou a 

requalificação, multifuncional, polivalente, e de alto conteúdo intelectual, é parcelada e, 

portanto, a positividade está reservada a uma parcela da classe trabalhadora em 

determinados setores produtivos, enquanto que outras vêm se desqualificando. 

Sabe-se que o indivíduo com acesso à educação profissional, ou seja, 

voltada ao aperfeiçoamento de suas habilidades para ingresso ou manutenção no 

mercado, pode exercer papel importante para a formação da coletividade e o bem-estar 

coletivo, refletindo diretamente na estrutura econômica, social e política. Para Marx 

(2003), quanto mais se caminha na história, mas se vê o indivíduo como ator social, 

inserindo o trabalho em sua função na sociedade.  

Segundo Carnoy (1988, p. 13-14), indivíduos preparados de forma universal 

deixam de lutar uns contra os outros e passam a desenvolver potencial coletivo: 

 

Universalmente aceitos porque são imparciais e justos: os conflitos econômicos 
são resolvidos pelo sistema de mercado, particularmente pelo sistema de 
preços e salários e os conflitos sociais e políticos são resolvidos pelo sistema 
legal em vigor no Estado democrático (CARNOY, 1988, p. 13-14). 

 

O contexto apresentado por Carnoy (1988) atinge diretamente a sociedade 

como um todo e demonstra a necessidade de os indivíduos agirem de forma coletiva, 

demonstrando a importância de todos desenvolverem seus papéis. No caso da 

qualificação de mão de obra de um Estado como é no caso do Maranhão, objeto deste 

estudo, a falta de políticas públicas de emprego e renda específicas pode ser um dos 

grandes entraves para o crescimento socioeconômico do Estado. 

O Maranhão possui diversidades de fauna e flora, além de grande potencial 

para o desenvolvimento econômico, porém, infelizmente a situação caminha ao 

contrário de seu potencial. O índice de desenvolvimento humano do Maranhão, 
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segundo dados do IBGE (2014), ocupa o penúltimo lugar como índice mais baixo, 

ficando na frente apenas do Estado de Alagoas. 

No setor econômico, o processo de desenvolvimento da economia brasileira, 

iniciado em 2004, é o maior em mais de duas décadas. Com efeito, entre 2004 e 2010, 

o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu em termos reais 4,4% ao ano, mais do 

que o dobro do crescimento médio verificado entre 1981 e 2003 (BRASIL, 2014). 

A trajetória da economia brasileira, no período objeto desta pesquisa, 

revelava a ocorrência de diversas mudanças importantes, como a formulação e 

implementação das políticas públicas de trabalho e renda, por meio do incentivo do 

governo federal à educação profissional e à inserção ou reinserção no mercado de 

trabalho.  

Dessa forma, a justificativa para este estudo centra-se na relevância da 

investigação das casuísticas que podem contribuir para tal resultado, onde a força do 

trabalho é apontada como uma das principais.  

A força de trabalho tem sido associada a participação e criação de políticas 

públicas que tenham como objetivo para o desenvolvimento local, no que diz respeito 

a geração de emprego e renda e crescimento econômico. De acordo com Marini e Silva 

(2014, p. 40): 

 

Nas últimas décadas do século XX intensificaram-se as discussões sobre a 
importância das ações conjuntas realizadas pelos agentes participantes de 
aglomerações industriais, como ocorre nos Arranjos Produtivos Locais, 
principalmente nas políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento local ou 
regional (MARINI; SILVA, 2014, p. 40). 

 

Entretanto, observa-se que não adianta a aplicação de políticas públicas de 

forma isolada, razão pela qual devem ser planejadas e executadas como um todo. A 

discussão acerca da implementação de políticas públicas e o desenvolvimento local 

serão abordados conforme as necessidades e justificativas deste estudo.  

Portanto, espera-se que o estudo possa contribuir de forma relevante na 

esfera social, acadêmica e empresarial. 

Para a sociedade, o estudo pode contribuir para o esclarecimento acerca 

das condicionantes e determinantes econômicos, sociais e políticos, dentre os quais o 

mercado de trabalho e as políticas públicas de emprego, trabalho e renda, que têm sido 

destaque cuja importância é fundamental para a conformação das condições presentes 

e futuras do país, tendo em vista especialmente o célere ritmo de mudanças 
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experimentadas. 

Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa pretende elucidar novos achados 

para compor o corpo teórico acerca das políticas públicas de emprego e renda, que 

buscam minimizar as distorções e imperfeições do mercado de trabalho, mostrando 

também seus desafios e suas falhas. Nesse ponto, reside a relevância da pesquisa a 

ser desenvolvida, que revela potenciais áreas de ação para a medição de resultados 

das políticas de emprego e renda e os possíveis rumos para o seu aperfeiçoamento. 

Para classificar corretamente uma pesquisa quanto aos seus procedimentos 

metodológicos, faz-se necessário estabelecer o posicionamento paradigmático do 

pesquisador. 

De natureza teórica, bibliográfica e documental, quanto aos objetivos, a 

pesquisa se caracteriza como descritiva.  

Quanto à abordagem, a pesquisa será de natureza quantitativa, e quanto ao 

método, será de natureza bibliográfica e documental. 

Visando alcançar os objetivos propostos, estruturou-se a presente 

dissertação em oito capítulos, sendo o primeiro capítulo referente a Introdução da 

presente dissertação, onde estão detalhados o problema, os objetivos geral e 

específicos, além da justificativa e apresentação do tema que foi objeto de pesquisa. O 

segundo capítulo, intitulado “Relações de Trabalho e de Emprego” comenta a origem 

da questão social no Brasil e no mundo no item “2.1. Questão Social no Brasil e origem 

da proteção social ao trabalhador”, bem como no tópico “2.2. Precarização das relações 

de trabalho” é discutido esse processo de precarização das relações trabalhistas, 

demonstrando-se sua evolução e regulamentação. 

O terceiro capítulo “Políticas Públicas de Trabalho e de Qualificação 

Profissional no Brasil” aborda as políticas públicas de trabalho e qualificação 

profissional no Brasil, traçando-se, inicialmente, o histórico das referidas políticas no 

tópico “3.1. Histórico das políticas púbicas de trabalho no Brasil”, para em seguida, 

abordar as políticas passivas de emprego no item 3.2, tais como FGTS (3.2.1) e seguro-

desemprego (3.2.2), bem como sobre as políticas ativas de emprego (3.3), dentre as 

quais as públicas de qualificação profissional (3.3.1) e intermediação de mão-de-obra 

(3.3.2). No capítulo 4, faz-se a caracterização do Estado do Maranhão, de modo a 

apresentar os principais aspectos socioeconômicos e demográficos referentes aos 

anos de 2008 a 2017. No quinto capítulo, apresenta-se o percurso metodológico 

utilizado para a elaboração da presente pesquisa, bem os instrumentos de coleta e 
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análise dos dados encontrados. O sexto capítulo intitulado “Análise e discussões das 

políticas públicas de trabalho e qualificação profissional no Maranhão” versa a respeito 

das políticas públicas de trabalho e qualificação implementadas no Maranhão no 

período de 2008 a 2017, indicando-se as iniciativas adotadas pelo governo para a 

geração de emprego e renda no Estado. O sétimo capítulo denominado “Técnicas 

Estatísticas e tratamento dos dados”, faz-se a análise e discussão dos dados 

encontrados no lapso temporal já indicado, demonstrando-se os resultados obtidos por 

meio da utilização do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Finalmente, no último capítulo será apresentada a conclusão da pesquisa e as 

percepções encontradas acerca do objeto de estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 RELAÇÕES DE TRABALHO E DE EMPREGO 

 

No decorrer da evolução social, as formas de trabalho desempenhadas 

pelos homens se diversificaram, ocorrendo o mesmo com a noção acerca do trabalho. 
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Apesar da ideia moderna de que o “trabalho dignifica o ser humano”, em tempos 

remotos, aqueles que desempenhavam suas tarefas eram considerados desprovidos 

de dignidade, razão pela qual o trabalho era cabível apenas aos escravos (MARTINS, 

2014). 

A partir da criação do Direito do Trabalho, em meados do século XVIII, surgiu 

a chamada relação de trabalho, que serviu de fundamento para a elaboração dos 

princípios e regras essenciais a esse ramo do Direito. Questão controvertida é a 

diferenciação entre relação de trabalho e relação de emprego, visto que a primeira 

constitui um gênero do qual a segunda é uma espécie, ou seja, toda relação de 

emprego equivale a uma relação de trabalho, todavia nem toda relação de trabalho 

representa uma relação de emprego (DELGADO, 2000).  

Nesse diapasão, reside a necessidade de maior aprofundamento da 

discussão a respeito do assunto, principalmente, no que pertine ao enquadramento da 

relação de emprego como uma relação de trabalho. Neste capítulo, tratar-se-á das 

semelhanças e diferenças entre relação de trabalho e relação de emprego, citando os 

diversos tipos de relações de trabalho existentes em nosso ordenamento jurídico, 

partindo da origem da Questão Social no Brasil e no mundo. 

 

2.1 Questão social no Brasil e origem da proteção social ao trabalhador 

 

Definir o vocábulo trabalho não é uma tarefa simples, uma vez que é 

necessário buscar os elementos que o definem ao longo da trajetória humana, bem 

como as relações estabelecidas entre o homem e o ambiente. Oliveira (1999, p. 30) 

indica que a palavra trabalho, etimologicamente, deriva do latim trabs, trabis, “viga de 

onde se originou em primeiro lugar um tipo de trabare, que significa no castelhano 

‘obstrui o caminho por meio de uma viga”. 

 

[...] quase totalidade dessas hipóteses já se encontra ultrapassada. Merece ser 
fixada unicamente a primeira, assim como admitida no século passado por 
poucos etimologistas. O mais credenciado é E. Littrê, que aponta trabs como a 
raiz originária, lembrando igualmente que trabalhar teve o sentido de viajar, 
sentido que se liga ao de pena, de fadiga. Dessa acepção que deriva o inglês 
to travel. A origem certa, porém, e neste sentido se inclina a maioria dos 
filósofos e linguistas, é das palavras tripalium e tripaliare (FERRARI, 1998, p. 
13/14). 
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Para Sousa (2014), o trabalho, desde o início dos tempos, estava associado 

a ideia de sofrimento, entretanto, essencial ao atendimento das necessidades absolutas 

do homem e da sociedade, sendo que na Antiguidade, consistiu na exploração forçada 

do homem pelo homem, pela escravidão, o modo de produção reinante. 

Na Grécia e Roma, o trabalho era prestado por homens livres, não havendo 

regulamentação que se aproximasse à construção do Direito do Trabalho, sendo de 

pouca relevância na estrutura social o trabalho desempenhado por esses homens livres 

(SOUSA, 2008). 

Marx (1985) conceitua trabalho como o processo que realiza a mediação 

entre o ambiente e o homem, quando este põe em ação as forças de que seu corpo 

está dotado (braços, pernas, cabeça, mãos), transformando os elementos que encontra 

disponíveis na natureza em produtos, suprindo assim suas necessidades, não 

importando “se elas se originam do estômago ou da fantasia” (MARX, 1985, p. 45). 

Engels (1876) destaca que com o desenvolvimento do trabalho também foi-

se multiplicando as atividades em grupo; e a atividade conjunta criou a necessidade de 

comunicação, de dizer algo uns aos outros. Desse modo, também, pode-se apontar a 

linguagem, a origem dos signos, no trabalho. Então, no trabalho se origina a cultura e 

a história humanas. 

Desde os primórdios da humanidade, existia uma divisão do trabalho, que a 

princípio ocorria em virtude de características fisiológicas, como gênero, idade, força 

física, até considerando mútua cooperação entre culturas e exercendo influência nos 

povos contemporâneos. Nas sociedades antigas, por sua vez, o trabalho ocorria de 

modo coletivo, orgânico, destinando-se basicamente a produção de bens, objetivando 

à satisfação das necessidades primárias e limitando-se à obtenção de valores de uso 

(DURKEIM, 2005). 

Ramos (2009, p. 21 e 25) comenta o trabalho nas sociedades modernas 

enquanto atividade institucionalizada: 

 

O trabalho nas sociedades modernas é uma atividade institucionalizada. É algo 
que tem uma existência substantiva, perfeitamente nítida. Na maioria dos 
países do mundo ocidental sua existência é tão concreta que se materializa em 
repartições especializadas no seu tratamento [...] O aparecimento do instituto 
do contrato de trabalho só se registra, ulteriormente, quando as relações de 
trabalho se secularizam: Não existe na sociedade primitiva algo semelhante ao 
que chamamos de mercado de trabalho [...] (RAMOS, 2009, p. 21 e 25). 
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Aguiar e Santos (2017) comentam que a relação com o trabalho ou com os 

outros trabalhadores se torna a principal referência das pessoas. Isso porque o 

sentimento de identidade social tem fundamento na relação profissional, sendo o 

trabalho um processo de confronto e de diálogo, sendo essa dicotomia representada 

por um indivíduo que busca satisfação para suas necessidades, desejos e sonhos e 

outro cujas circunstâncias de trabalho oferecem um modelo de produção, de modo 

geral padronizado. 

Com a Revolução Industrial foi inaugurada uma nova forma de produção que 

passou a englobar o trabalho coletivo, a perda do controle do processo de produção 

pelos trabalhadores e a negociação da força de trabalho. No final do século XIX e início 

do século XX, surgem os primeiros autores discutindo a administração com o objetivo 

de racionalização do trabalho, como Frederick W. Taylor (1856-1915), autor da 

chamada Teoria da Administração Científica, cujo fundamento consistia na aplicação 

de métodos da ciência positiva, racional e metódica aos problemas administrativos, a 

fim de alcançar a máxima produtividade. Por meio dessa teoria, ocorreu verdadeira 

transformação no pensamento administrativo e no mundo industrial, de forma que 

ocorreu o aumento da produtividade a partir da adoção de métodos e sistemas de 

racionalização do trabalho, além da disciplina do conhecimento operário, que passaram 

ao comando da gerência, bem como foram submetidos a uma seleção mais rigorosa 

para realização das tarefas, o que provocou a fragmentação e hierarquização do 

trabalho (MOTTA, 1995). 

Ramos (2009, p. 53) fala a respeito de Frederick Taylor e sua teoria da 

organização racional do trabalho: 

 

O nome F. W. Taylor simboliza a etapa liminar da organização racional do 
trabalho propriamente dita. Em sua obra, polarizam-se aquelas ideias que 
vinham sendo longamente elaboradas desde a metade do século XVIII. Talvez 
o engenheiro americano não conhecesse os trabalhados daqueles espíritos 
que formaram o ambiente racionalizador. Mas o que é fato é que sua obra não 
é uma criação caprichosa ou arbitrária. [...] É significativo que Taylor seja 
descendente de uma família de “quakers” e puritanos. O protestantismo teve 
certamente papel positivo, direto ou indireto, na formação do ambiente 
racionalizador (RAMOS, 2009, p. 53). 

 

Henry Ford, por sua vez, passa a utilizar a tecnologia da linha de montagem 

na fabricação de automóveis a partir de 1913. Para tanto, usa os mesmos princípios 

desenvolvidos por Taylor, entretanto, sua estratégia é mais abrangente de organização 

da produção, pois utiliza extensa mecanização, como uso de máquinas-ferramentas 
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especializadas, linha de montagem e de esteira rolante e crescente divisão do trabalho. 

Dessa forma, os modelos taylorista/fordista difundiram-se no mundo, de modo a 

influenciar fortemente todos os ramos da produção (LARANJEIRA, 1999). 

Henry Ford criou a linha de montagem na indústria automobilística, por meio da 
esteira móvel. Acabou incentivando aumentos de salários, para que seus 
empregados comprassem também os automóveis que fabricava. O fordismo 
seria a aplicação do taylorismo em grande escala. Tinha as seguintes 
características: adotava um sistema generalizante, não havendo especialista 
em determinada matéria; havia estratificação dos níveis hierárquicos na 
empresa; partia do pressuposto da autossuficiência; pretendia atingir mercados 
nacionais e não-mercados globais, como temos hoje; envolvia o 
desenvolvimento de tecnologia de longa maturação, fazendo estoques de 
insumos e matérias-primas; existia um número muito grande de trabalhadores, 
com pagamento de baixos salário (FREITAS JÚNIOR, 1997, p. 66/67). 

 

Para Martins (2014), inicia-se a fase do Constitucionalismo Social, sendo 

que a primeira Constituição que veio a incluir o Direito do Trabalho em seu conteúdo 

foi a do México, de 1917, cujo art. 123 estabelecia jornada de oito horas de trabalho, 

proibição do trabalho de menores de 12 anos, limitação da jornada dos menores de 16 

anos a seis horas, indenização de dispensa e o seguro social. 

No plano internacional, a discussão sobre a questão social também ganhou 

enfoque, tendo o Brasil participado da Conferência do Trabalho de Washington em 

1919, ano em que ocorreram as eleições presidenciais no Brasil, sendo esse tema 

explorado pelo candidato de oposição Rui Barbosa (SOUZA, 2014). 

De acordo com Castell (2013), o “social” está presente desde o século XVI, 

por meio das intervenções públicas que iam desde a assistência aos indigentes até a 

regulação estatal da organização do trabalho. Entretanto, a assistência pública era 

resumida apenas a situações de indigência, na qual estruturadas da assistência 

confessional não haviam sido quebradas. 

No Brasil, durante a Primeira Guerra Mundial, a indústria brasileira registrou 

alto índice de expansão, resultado do declínio do comércio internacional e da 

consequente necessidade de substituição das importações. Em razão do crescimento 

das atividades industriais, o contingente de trabalhadores organizados aumentou de 

modo a fortalecer o movimento operário. Nos anos de 1917 a 1920, inúmeras greves 

foram deflagradas nos principais centros urbanos do país, motivo pelo qual o debate 

acerca da chamada “questão social” e as medidas necessárias para seu enfrentamento 

conquistaram espaço no cenário político nacional (MARTINS, 2014). 

No Brasil, pode-se afirmar que a “questão social” consistiu em um processo 

tardio, em razão do modelo implantado pelo sistema colonial, baseado no trabalho 
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escravo, na monocultura agrícola e no latifúndio exportador, todos subordinados aos 

grandes expoentes da economia mundial, fato que marcou em absoluto a vida 

econômica, política, social e cultural de nosso país. Na verdade, a Questão Social era 

reprimida pela sociedade e pelo Estado, por ser considerada com um caso de polícia 

(CERQUEIRA FILHO, 1982). 

Prado Júnior (1979), em sua obra Formação do Brasil Contemporâneo, 

desenvolveu os capítulos “Agricultura de Subsistência” e “Pecuária” do Brasil Colonial, 

mas adverte antes que tais setores não constituem atividades fundamentais da 

economia colonial, centrada no trinômio: grande propriedade, trabalho escravo e 

monocultura voltados ao comércio exterior. Certamente, a agricultura de subsistência e 

a pecuária não se encaixam neste trinômio, embora já no período colonial “ocupassem” 

parcela expressiva da população em extensão territorial muito vasta da colônia. 

Somente na década de 30, período do governo Vargas, o Estado passa a 

considerar a Questão Social como um problema político (“caso de política”), porém 

diversos aspectos continuam a ser reprimidos pela polícia. Nesse momento, foi criado 

um sistema de proteção social básico, com criação da legislação trabalhista, Institutos 

de Aposentadorias e Pensões e a Consolidação das Leis Trabalhistas, havendo uma 

“introdução” do chamado Estado de Bem-Estar Social, com fundamento no modelo da 

Europa Ocidental, em resposta à Questão Social (CERQUEIRA FILHO, 1982).  

Iamamoto (2001) aponta que a questão social é indissociável da 

sociabilidade capitalista e que, na sociedade burguesa, a gênese da questão social 

deriva do caráter coletivo da produção contraposto à apropriação privada da própria 

atividade humana, esta condensaria então o conjunto das desigualdades e lutas 

sociais, produzidas e reproduzidas no movimento contraditório das relações sociais, 

tendo alcançado a plenitude de suas expressões e matizes em tempo de capital fetiche.  

Para a autora (2001), a questão social expressa desigualdades econômicas, 

políticas e culturais das classes sociais, decorrentes das disparidades nas relações de 

gênero, características étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa 

amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização. Destaca, 

ainda, que foram as lutas sociais que romperam o domínio privado nas relações entre 

capital e trabalho, extrapolando a questão social para esfera pública exigindo a 

interferência do Estado para o reconhecimento e a legalização de direitos e deveres 

dos sujeitos sociais envolvidos. Por fim, aponta que na perspectiva por ela assumida, a 
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questão social não se identifica com a noção de exclusão social, hoje generalizada, 

dotada de grande consenso nos meios acadêmicos e políticos.  

Dessa forma, a pobreza seria uma face do rejeite de mão de obra barata, 

que faz parte da expansão capitalista. Assim, segundo a autora (2001), as sequelas da 

“questão social” expressas na pobreza, na exclusão e na subalternidade de grande 

parte dos brasileiros tornam-se alvo de ações solidárias e de filantropia revisitada, 

fazendo parte deste quadro à crônica crise das políticas sociais, seu reordenamento e 

sua subordinação às políticas de estabilização da economia, com suas restrições aos 

gastos públicos e sua perspectiva privatizadora.  

Destaca-se, que antes de 1930, a questão social não aparecia no discurso, 

sendo fato excepcional e episódico, uma vez que não possuía condições de se impor 

ao pensamento dominante (CERQUEIRA FILHO, 1982). A Questão Social aparece 

como caso concreto no Brasil no quadro do processo de industrialização e implantação 

do modo de produção capitalista e o surgimento da classe operária. 

Telles (2001) aponta que, no momento atual, despolitiza-se o 

reconhecimento da questão brasileira como expressão de relações de classe e, neste 

sentido, desqualifica-a como questão pública, questão política, questão nacional, numa 

sociedade privatizada que desloca a pobreza para o “lugar de não política, onde é 

franqueada como um dado a ser administrado teoricamente ou gerado pelas práticas 

de filantropia”.  

Desse modo, até a inauguração da Era Vargas, o Direito Social Brasileiro só 

abrangia poucos aspectos da questão trabalhista e, menos ainda, da questão 

previdenciária. Seja como for, a implantação de uma legislação social como um todo 

após a Revolução de 1930 tem suas raízes nessas iniciativas pioneiras e na luta dos 

trabalhadores desse período. 

Castells (1999) analisa as transformações históricas da sociedade 

capitalista, assinalando que a “questão social” é uma aporia fundamental sobre a qual 

uma sociedade experimenta o enigma de sua coesão e tenta conjurar o risco de sua 

fratura, ou seja, é um desafio que interroga, que põe em questão a capacidade de uma 

sociedade para existir como um conjunto ligado por relações de interdependência.  

Yazbek (2001) entende que a reprodução ampliada da questão social é 

reprodução das contradições sociais, que não há rupturas no cotidiano sem resistência, 

sem enfrentamentos e que, se a intervenção profissional do assistente social 

circunscreve um terreno de disputa, é aí que está o desafio de sair da lentidão, de 
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construir, reinventar mediações capazes de articular a vida social das classes 

subalternas com o mundo público dos direitos e cidadania. 

Destarte, para Castells (1999), a questão social pode ser caracterizada por 

uma inquietação quanto à capacidade de manter a coesão de uma sociedade. A 

ameaça de ruptura é apresentada por grupos cuja existência abala a coesão do 

conjunto, sendo que a gênese desta questão foi suscitada pelo distanciamento do 

crescimento econômico e o aumento da pobreza e pela ordem jurídico-política que 

reconhecia os direitos sociais dos cidadãos e uma ordem econômica que os negava. 

Portanto, a diferença da questão social na fase do capitalismo industrial seria 

o surgimento de novos atores e conflitos. Com a crise da década de 1970 e o abalo da 

sociedade salarial, as principais manifestações dessa nova questão social, reflexo do 

desemprego em massa e da precarização do trabalho, é o reaparecimento de 

trabalhadores sem trabalho, os inúteis para o mundo ou supranumerários, pessoas que 

não tem lugar na sociedade porque não são integradas (CASTELLS, 1999). 

Desse modo, Castells (1999) conclui que a profunda metamorfose da 

questão social é que enquanto anteriormente a necessidade era saber como um ator 

social subordinado e dependente poderia tornar-se um sujeito social pleno, sendo que, 

na atualidade, a questão é amenizar a presença destas populações postas à margem, 

torná-las discretas a ponto de apagá-las. Corroborando o pensamento de Castells 

(1999), Rosavallon (1998) ressalta que as transformações contemporâneas 

decorrentes da crise da década de 1970, fez surgir uma nova questão social, visto que 

em suas análises dos sistemas seguradores, os benefícios do crescimento econômico 

e das conquistas das lutas sociais modificaram a vida dos trabalhadores e o Estado-

providência quase conseguindo vencer a antiga insegurança social e vencer o medo do 

futuro. 

Logo, a nova questão social se coloca a partir de novos fenômenos de 

exclusão social decorrentes da crise da década de 1970, o que segundo Rosavallon 

(1998) apresenta três dimensões: financeira, uma vez que os gastos são maiores que 

o ingresso de recursos; ideológica, devido à falta de eficácia do Estado empregador 

para enfrentar as questões sociais; e filosófica, pela desintegração dos princípios que 

organizam a solidariedade e a concepção tradicional de direitos sociais. Assim, as 

políticas sociais consideram os indivíduos em sua singularidade, tendo como meta dar 

a cada um os meios para que modifique a sua vida e, para tanto, é necessário, nesses 

novos tempos, a proposição de uma nova cultura política. 
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Santos et al. (2013) afirmam que, no final dos anos 60 e início dos anos 70, 

o modelo fordista começa a entrar em decadência, a partir da queda de produtividade 

e perda de competitividade pela indústria americana. Nesse momento, surgem novas 

formas de gestão e controle do trabalho e a ampliação da exploração da força de 

trabalho, obtida, especialmente, por meio da mais-valia relativa (inovação tecnológica) 

e da mais-valia absoluta (ampliação do ritmo de trabalho). 

A singularidade do capitalismo tardio brasileiro, na sua condição periférica, 

aliada à reestruturação econômica a estrutura ‘tradicional’, comprometeu as frágeis 

coberturas sociais públicas, ou seja, em virtude da discussão tardia da questão social 

no Brasil somada ao processo de crise na economia fragilizou ainda mais as iniciativas 

governamentais voltadas ao social. Apenas com a promulgação da Constituição de 

1988, expressão da mobilização dos interesses democráticos e populares, é que 

ocorreu o processo de institucionalização dos direitos sociais, colocados agora na 

contracorrente da ofensiva neoliberal (LIMA, 2000). 

Dessa forma, passa-se a falar a respeito da seguridade social, que 

“compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”, conforme preceituado pelo caput do art. 194 da Constituição Federal 

de 1988. 

Portanto, o sistema securitário social consolida a proteção do indivíduo 

contra eventuais riscos que possam ocorrer, seja por meio da saúde, da assistência 

social e da previdência social. Não obstante, para a efetivação deste sistema, é 

indispensável a parceria entre Estado e sociedade, na composição da Seguridade 

Social, a ser prestada de forma igualitária a todos que dela necessitarem. 

Diante da noção de seguridade, a primeira manifestação pré-jurídica do 

fenômeno securitário, ocorreu com o chamado assistencialismo ou caridade, norteado 

pela ideia de assistência pública difundida pela Lei dos Pobres de 1601, da Rainha 

Elizabeth da Inglaterra (IBRAHIM, 2006). 

A segunda manifestação pré-jurídica, por sua vez, foi o chamado 

mutualismo, criado pelos próprios trabalhadores, que se agrupavam nas sociedades de 

socorros mútuos. A partir desses movimentos sociais, o Poder Público decide substituir 

os particulares e assumir a responsabilidade pela proteção social (IBRAHIM, 2006). 

Em 1883, com a promulgação da Lei do Seguro Doença na Alemanha, 

durante o governo de Otto Von Bismarck, o Estado passou a se responsabilizar 
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efetivamente pela proteção dos trabalhadores quando vítimas dos riscos sociais. Nesse 

momento, a noção de seguro do direito privado é transportada para o direito público, o 

chamado seguro social (IBRAHIM, 2006). 

Boschetti (2006, p. 02) comenta sobre o nascimento da Seguridade Social e 

as primeiras iniciativas de benefícios previdenciários no mundo: 

 
As primeiras iniciativas de benefícios previdenciários que vieram a constituir a 
seguridade social no século XX nasceram na Alemanha, no final do século XIX, 
mais precisamente em 1883, durante o governo do chanceler Otto Von 
Bismarck, em resposta às greves e pressões dos trabalhadores. O chamado 
modelo bismarckiano é considerado como um sistema de seguros sociais, 
porque suas características assemelham-se às de seguros privados: no que se 
refere aos direitos, os benefícios cobrem principalmente (e às vezes 
exclusivamente) os trabalhadores, o acesso é condicionado a uma contribuição 
direta anterior e o montante das prestações é proporcional à contribuição 
efetuada; quanto ao financiamento, os recursos são provenientes, 
fundamentalmente, da contribuição direta de empregados e empregadores, 
baseada na folha de salários; em relação à gestão, teoricamente (e 
originalmente), cada benefício é organizado em Caixas, que são geridas pelo 
Estado, com participação dos contribuintes, ou seja, empregadores e 
empregados. Esse modelo orientou e ainda sustenta muitos benefícios da 
seguridade social, sobretudo, os benefícios previdenciários (BOSCHETTI, 
2006, p. 02). 

 

A primeira Constituição a discutir o seguro social foi a do México, de 1917. 

Em seguida, a Constituição de Weimar, de 1919, trouxe vários dispositivos referentes 

à previdência social. A partir do modelo de Bismarck, a técnica protetiva foi difundida 

pelo mundo, e, no período entre as duas grandes Guerras, essa proteção foi estendida, 

atingindo um número cada vez maior de pessoas (MARTINEZ, 1998). 

Em 1935, nos Estados Unidos, surgiu o chamado Social Security Act, que 

consistiu na primeira manifestação à seguridade social, demonstrando a preocupação 

com os excluídos dos regimes previdenciários, defendendo a proteção de toda a 

população. Apesar da nomenclatura, este ato não representava a criação da 

Seguridade Social, mas da Previdência Social nos moldes atuais, isto é, um modo 

evoluído de seguro social, que atende as demandas sociais da classe trabalhadora de 

forma mais ampla. 

Anos mais tarde, em 1942, período da Segunda Guerra Mundial, é elaborado 

na Inglaterra o Plano Beveridge, uma crítica ao sistema de Otto Von Bismarck, que 

propõe a instituição do Welfare State. Por meio desse sistema, os direitos assumem 

caráter universal, sendo direcionados a todos os cidadãos, de modo incondicional ou 

que estejam condicionados à obtenção dos recursos, de modo a garantir o mínimo a 

todos em situação de necessidade. O financiamento é advindo de impostos e a gestão 
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é feita pelo Estado, tendo como princípios fundamentais a unificação institucional e a 

uniformização dos benefícios (BOSCHETTI, 2006). 

A evolução da proteção social no Brasil seguiu o mesmo caminho do modelo 

internacional, qual seja a origem privada e voluntária, com a formação dos primeiros 

planos mutualistas e a intervenção cada vez mais presente por parte do Estado. 

No Brasil, a Constituição de 1824 foi a que primeiro mencionou a assistência 

a população carente, assegurando-lhes os chamados socorros públicos, anteriormente 

qualificados pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1973, em seu 

art. 23, como “dívida sagrada” (MARTINEZ, 1998). 

Entre os anos de 1835 e 1890, surgiram no Brasil algumas legislações que 

se preocuparam com os temas relativos a acidente de trabalho e aposentadoria, como 

o Montepio Geral dos Servidores do Estado (1835), o Código Comercial (1850) 

abordando em seu art. 79 os acidentes de trabalho, o Regulamento 737 (1850) sobre 

acidente do trabalho e o Decreto 221 (1890), que tratava da aposentadoria dos 

trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil, o qual, anos depois, foi estendida 

a todos os ferroviários do país (Decreto 405) (MARTINEZ, 1998). 

A Constituição Federal de 1891 também assegurou socorros públicos, 

explicitando as calamidades, dispondo inclusive em seu art. 75 que “a aposentadoria 

só poderá ser dada aos funcionários públicos em caso de invalidez a serviço da Nação, 

e sem contribuição”. Em 1919, a Lei 3.724, mais conhecida como Lei de Acidente do 

Trabalho, abordou de maneira mais complexa o tema (MARTINEZ, 1998).  

Em 1923, foi promulgado o Decreto Legislativo 4.682, mais conhecido como 

Lei Eloy Chaves, em homenagem ao seu proponente, que instituiu no Brasil a 

Previdência Social, com a criação de Caixas de Aposentadoria e Pensões para os 

ferroviários, em nível nacional. Segundo Ibrahim (2006, p. 30), a Lei Eloy Chaves 

constitui um marco histórico da Previdência em razão de seu caráter ideológico. 

Os anos posteriores à publicação desta lei foram marcados pelo surgimento 

de várias Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPS), tanto que em 1937, estas 

perfaziam aproximadamente o total de cento e oitenta e três. Inicialmente, o vínculo dos 

filiados advinha das empresas. A partir do fortalecimento dos sindicatos e da classe 

urbana, bem como do interesse do Estado em criar um sistema de seguridade social, a 

vinculação passou a ser feita por categoria profissional. 

Em 1940, o governo de Vargas criou o Instituto de Serviços Sociais do Brasil, 

com o objetivo de integrar as instituições previdenciárias existentes, e, em 1960, o 
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Congresso Nacional aprovou Lei Orgânica da Previdência Social (LOAS), unificando os 

diversos institutos estendendo a cobertura previdenciária para os empregadores e 

autônomos. 

Todavia, a concretização desta unificação somente veio a ocorrer em 1966 

com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Em 1963, foi criado 

o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), tendo por escopo 

estabelecer direitos e deveres dos empregados e dos produtores rurais.  

Na década de 1970, a cobertura previdenciária aos trabalhadores foi 

estendida a cidadãos antes não contemplados pelo sistema, dentre os quais 

trabalhadores rurais e empregadas domésticas. Além disso, foram incluídas outras 

questões não abrangidas pela legislação, como os acidentes de trabalho, por exemplo. 

Nesse período, o desemprego se tornou o principal determinante das graves 

expressões da questão social no contexto econômico e sócio-político, decorrentes da 

instalação da nova crise capitalista, período em que as economias centrais começaram 

a sinalizar o esgotamento do até então vigente padrão de produção (ANTUNES, 1999). 

 

A década de 80 presenciou, nos países de capitalismo avançado, profundas 
transformações no mundo do trabalho, nas suas formas de inserção na 
estrutura produtiva, nas formas de representação sindical e política. Foram tão 
intensas as modificações, que se pode mesmo afirmar que a classe-que-vive-
do-trabalho sofreu a mais aguda crise deste século, que atingiu não só a sua 
materialidade, mas teve profundas repercussões na sua subjetividade e, no 
íntimo inter-relacionamento destes níveis, afetou sua forma de ser (ANTUNES, 
1999, p. 15). 

 

Inicialmente, a Previdência Social brasileira se dividia em duas pastas: a 

pasta do Direito do Trabalho e a da Previdência Social. Majoritariamente, predominava 

a pasta trabalhista, vez que, nessa época, não havia muitos aposentados, sendo a 

preocupação reduzida com relação a Previdência Social. Em 1974, em virtude do 

envelhecimento gradativo da população, criou-se o Ministério de Previdência e 

Assistência Social, dividindo o INPS em três órgãos: o INPS, que era responsável pelo 

pagamento dos benefícios previdenciários e assistências; o Instituto de Administração 

da Previdência e Assistência Social (IAPAS), que administrava e recolhia os recursos 

do INPS e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), 

que era o responsável pelo sistema de saúde (BOSCHETTI, 2006). 

Nos anos 90, foram feitas algumas reformas e fusões, passando o INSS a 

ser o órgão regulador da Previdência Social. Giambiagi e Além (2003, p. 265) 
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consideram que a consolidação do seguro social, levou a população brasileira a 

perceber a Previdência Social como um seguro que se transformou em um fator de 

estabilidade social do país, esta preocupação em garantir uma renda para a população, 

inclusive para os funcionários públicos, e as mudanças que não estavam sendo feitas 

em função do regime de repartição, teriam causado grandes déficits nas contas do 

governo. 

Mota (2008), por sua vez, assevera que as políticas protetivas, como a 

saúde, a previdência e a assistência social, são decorrentes das lutas do trabalho, haja 

vista responderem pelo atendimento das necessidades baseadas em princípios e 

valores socializados pelos trabalhadores e reconhecidos pelo Estado e pelos 

empregadores. Segundo a pesquisadora, não importa quais sejam os objetos 

específicos de intervenção, saúde, previdência ou assistência social, o objetivo da 

seguridade dependerá do nível da socialização da política adquirido pelas classes 

trabalhadoras, bem como das estratégias do capital na incorporação das necessidades 

trabalhistas. 

Dessa forma, a Seguridade Social tem como propósito fundamental 

proporcionar aos indivíduos e às famílias a tranquilidade de saber que o nível e a 

qualidade de suas vidas não serão significativamente diminuídos, até onde for possível 

evitá-lo, por nenhuma circunstância econômica ou social. A Seguridade Social não se 

preocupa em garantir o padrão de vida do indivíduo, mas apenas assegurar-lhes 

condições mínimas para uma sobrevivência digna. 

Sendo assim considerada, a Constituição Federal de 1988 introduziu a 

designação da Seguridade Social para integrar o conjunto de ações na área da saúde, 

previdência social e assistência social, estabelecendo princípios, diretrizes gerais e 

fontes de financiamento. 

Além disso, a Constituição de 1988 inseriu grandes mudanças na 

Previdência Social brasileira, em especial no que diz respeito ao funcionalismo público, 

causando problemas financeiros e econômicos para o governo. 

Najberg e Ikeda (1999, p.70) comentam o cenário atual da Previdência 

brasileira: 

A Previdência brasileira administra hoje um dos maiores programas de renda 
mínima do mundo, na exata proporção em que paga benefícios de um salário 
mínimo por mês a 7,9 milhões de brasileiros que não contribuíram para a 
previdência social (NAJBERG; IKEDA, 1999, p. 70). 
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Do mesmo modo, o aumento dos gastos do Governo ocasionou uma crise 

no sistema de saúde nos anos 90, pois até então os gastos da saúde eram financiados 

pela Previdência Social. A partir da Constituição de 1988, este quadro foi alterado, uma 

vez que “a previdência social não separa claramente o seguro da assistência” 

(REZENDE, 2001). 

Em 24 de julho de 1991, entraram em vigor as leis fundamentais da 

Seguridade Social: a Lei nº. 8.212, dispondo acerca do Plano de Custeio e Organização 

da Seguridade Social, e a Lei nº. 8.213, tratando do Plano de Benefícios da Previdência 

Social, revogando totalmente a LOPS. 

A LOPS, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 até a 

publicação dos diplomas citados anteriormente, continuou sendo aplicada em face da 

inexistência de outra legislação acerca do tema. Este período de aplicação da LOPS, 

sem que a mesma tenha sido totalmente recepcionada pela nova Carta Magna da 

República, ficou conhecido como “buraco negro”, sendo os benefícios concedidos 

nessa época objeto de revisão, com adoção de novo cálculo da renda mensal, de modo 

a se adequar às leis novas. 

Dentre os princípios estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, no 

que pertine a Seguridade Social, podemos elencar o primado do trabalho e o do ideário 

do bem-estar e da justiça sociais. 

O princípio do primado do trabalho, previsto no art. 193 da Carta Magna, 

coloca o trabalho como base primordial da ordem social, ou seja, o sistema de 

seguridade social, tendo seu objetivo interligado ao da ordem social, estará pautado em 

ações que estabeleçam como prioridade o trabalho. O primado do trabalho é o caminho 

para que sejam alcançados o bem-estar e a justiça sociais. 

Com relação ao segundo princípio, a incorporação, pela primeira vez, do 

conceito ligado à proteção social como o de seguridade social no texto constitucional 

respondeu às expectativas da sociedade organizada de ampliação dos direitos sociais 

associados à cidadania, traduzindo a sensibilidade do constituinte diante da situação 

preexistente. O Bem-Estar e a justiça sociais representam valores supremos da 

sociedade, merecendo total prioridade, que surge por meio da proteção ao trabalho. 

Para que seja alcançado o bem-estar social a Constituição Federal traz 

elencados no art. 6º os direitos sociais: direito à educação, à saúde, ao trabalho, à 

moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à 

infância, bem como à assistência aos desamparados. 
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Apesar de ter sido inspirada nos moldes estabelecidos pelo Estado de Bem-

Estar dos países desenvolvidos, o mercado de trabalho excludente, o nível de pobreza 

de grande parte da população e a desigualdade na distribuição de renda indicam que 

o sistema de seguridade social adotado pelo Brasil não garante acesso universal aos 

benefícios sociais. 

Portanto, no Brasil, o seguro social é uma das bases de sustentação da 

Seguridade Social, cujo objetivo principal é garantir proteção ao trabalhador e a sua 

família. Entretanto, essa proteção não é absoluta, limitando-se a garantir direitos 

somente ao trabalhador que esteja inserido no mercado de trabalho ou que contribui 

mensalmente como autônomo ou segurado especial à Seguridade Social. 

Entretanto, somente no século XXI, ocorreu o fortalecimento dos 

trabalhadores e de sua organização, pacificando-se o entendimento de que a pobreza 

tinha causas sociais e se dava em meio a uma riqueza sem precedentes. Dentre as 

diversas conquistas obtidas pela classe operária, destaca-se a criação de um sistema 

de seguro-doença e de seguro-desemprego, que convergiu anos depois para a 

concepção de Seguridade Social inaugurada por Beveridge (autor do Plano Beveridge) 

e que antecipava os princípios da constituição do Welfare State (OLIVEIRA, 1999). 

No Brasil, as políticas sociais tiveram sua trajetória influenciada pelas 

mudanças econômicas e políticas ocorridas no plano internacional e pelos impostos 

reorganizadores dessas mudanças na ordem política interna, configurando-se um 

“sistema de proteção social periférico”. Em 1988, com a promulgação da Constituição 

Federal, intitulada por Ulisses Guimarães de "Constituição Cidadã", todas as 

reivindicações anteriores ganharam forças, valendo-se de direitos adquiridos (“direitos 

no papel”) (OLIVEIRA, 1999). 

Na verdade, a Previdência Social é um seguro sui generis, uma vez que é 

de filiação obrigatória para os regimes básicos, além de ser contributivo e de 

organização estatal, auxiliando seus beneficiários contra os chamados riscos sociais 

(IBRAHIM, 2006). 

A previdência social é a técnica protetiva mais evoluída que os antigos 

seguros sociais, em razão da maior extensão da proteção, bem como a flexibilização 

entre contribuição e benefícios. A solidariedade é mais presente nos sistemas atuais e 

a seguridade social, como última etapa ainda a ser plenamente alcançada, abrange a 

previdência social, buscando a proteção máxima, a ser implementada de acordo com 

as possibilidades orçamentárias (TAVARES, 2000). 
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Restritivamente, os riscos sociais cobertos pelos regimes protetivos são as 

adversidades da vida a que qualquer indivíduo está submetido, como, por exemplo, um 

risco de doença ou acidente, ou outros eventos previsíveis como idade avançada, ou 

seja, fatores que acarretam a impossibilidade do segurado em prover sua mantença 

(IBRAHIM, 2006). 

Entretanto, o conceito de risco social não é tão limitado, abrangendo outras 

situações avessas à ideia de infortúnio, como é o caso da maternidade. Por esse 

motivo, a denominação “riscos sociais” é criticada por alguns estudiosos, que sugerem 

a adoção do termo “necessidade social” (ASSIS, 2009). Igualmente, Durand (1991, p. 

55) entende que o qualitativo de risco pode ser utilizado para eventos afortunados, 

devendo o vocábulo “risco social” ser interpretado como todo evento coberto pelo 

sistema protetivo, com a intenção de oferecer ao segurado algum rendimento 

substituidor de sua remuneração, “como forma de indenizar sequelas sofridas (auxílio 

doença, auxilia acidente, aposentadoria por invalidez) ou em virtude de encargos 

familiares (salário família, salário maternidade)”. 

Além dos princípios universais da Seguridade Social, a Previdência possui 

princípios específicos, elencados no art. 194 da Constituição, que norteiam a sua 

efetividade, bem como a concessão de benefícios ou prestação de serviço social e/ou 

reabilitação profissional aos segurados e dependentes. São eles: universalidade da 

cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios 

e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na participação no custeio, 

diversidade da base de financiamento e, caráter democrático e descentralizado da 

administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. 

Rezende (2001, p. 163) lembra que “o modelo de previdência no Brasil é 

caracterizado por um regime de repartição”, funcionando como um orçamento anual em 

que os trabalhadores e empregadores (com suas contribuições) financiam as 

aposentadorias dos trabalhadores inativos. Os trabalhadores que estão em atividade, 

futuramente, serão aposentados, sendo estas financiadas pelos trabalhadores atuais. 

Apesar de ser um sistema contributivo, a Previdência não perde o caráter solidário, já 

que a contribuição objetiva a geração de renda a pessoa idosa ou deficiente e, que, 

portanto, não dispõe de capacidade laborativa. 
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Para o bom funcionamento desse sistema, é necessária a implementação 

de alguma forma de controle. Isso porque as mudanças demográficas do país somadas 

as alterações no mercado de trabalho são fatores determinantes para que este regime 

alcance resultados positivos. Rezende (2001, p. 165) esclarece que “o problema do 

regime de repartição é que ele não guarda relação direta entre benefícios e 

contribuições, ficando ao sabor das flutuações econômicas e das mudanças 

demográficas”. Em um regime de repartição, o crescimento econômico é relevante, haja 

vista implicar em aumento de ofertas de emprego e, consequentemente, a arrecadação 

de contribuições. 

O sistema previdenciário brasileiro deveria ser autossustentável, ou seja, 

deveria ser financiado a partir das contribuições de seus participantes, evitando-se uma 

dependência indevida de recursos estatais, o que poderia comprometer o sistema 

protetivo (IBRAHIM, 2006). 

No mundo atual, a sociedade encontra cada vez menos tempo para 

preocupações com a política ou o papel político desempenhado pelo Estado, o que 

ocasiona uma sensível diminuição no chamado espaço público, uma vez que é nesse 

que ela se concretiza. Ao analisar a teoria política de Arendt (2001), verifica-se que o 

traço marcante na modernidade é o esquecimento da política. A autora elenca que o 

homem possui três atividades fundamentais, que são por sua vez: labor, trabalho e 

ação.  

Para Santos (2014), as crises do sistema fordista de produção e da política 

econômica keynesiana, prevalentes no capitalismo monopolista, são, frequentemente, 

apontadas como as razões para as transformações na economia mundial, ocorridas a 

partir das últimas décadas do século XX. 

Em que pese o caminho trilhado pelas economias desenvolvidas desde o 

final da II Guerra Mundial na estruturação de seus sistemas públicos de emprego, no 

Brasil esse fenômeno ocorreu apenas a partir da década de 60, ocasião de 

implementação das primeiras políticas de proteção ao trabalhador. 

No Brasil, em virtude dessa crise, o reordenamento do capital na área de 

produção e no setor da circulação em busca de maiores taxas de lucro e almejando o 

enfrentamento da crise, resultou em um novo modelo de produção, a chamada 

reestruturação produtiva (SERRA, 2010). Essa substituição do modelo produtivo 

provocou alterações nos processos de produção e no trabalho, resultando em 

mudanças nas suas formas, condições e relações de produção. 
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Segundo Santos (2014), o regime de acumulação flexível compreende 

alterações nos padrões produtivos, com a inserção de tecnologia de base 

microeletrônica no locus do trabalho, onde as chamadas “máquinas inteligentes” 

aprimoram o controle que era exercido em exclusividade pela figura e presença do 

chefe hierárquico. 

Para Bauman (2008), diversas mudanças estão ocorrendo na sociedade em 

relação ao mundo do trabalho. Para o autor (2008, p.33), no tempo da modernidade 

sólida ou pesada, o trabalho possuía uma relação relativamente estável com o capital 

de forma a ambos possuírem um vínculo de dependência: 

 

A “modernidade pesada” era o tempo do compromisso entre capital e trabalho, 
fortificado pela mutualidade de sua dependência. Os trabalhadores dependiam 
de empregos para terem sustento; o capital dependia de empregá-los para sua 
reprodução e crescimento. Esse encontro tinha um endereço fico; nenhum dos 
dois poderia se mover para outra parte com facilidade – as paredes maciças 
da fábrica mantinham ambos os sócios em uma prisão compartilhada 
(BAUMAN, 2008, p.33).  

 

O mercado de trabalho sofreu algumas modificações, a principal dentre elas 

foi o surgimento do emprego em tempo parcial, temporário, subcontratado e 

terceirizado, com diferenças substanciais entre os países economicamente 

desenvolvidos e o Brasil (IBRAHIM, 2006). 

 

Sob o comando do capital, o sujeito que trabalha não mais pode considerar as 
condições de sua produção e reprodução como sua própria propriedade. Elas 
não mais são os pressupostos auto evidentes e socialmente salvaguardados 
do seu ser, nem os pressupostos naturais do seu eu como constitutivos da 
“extensão externa de seu corpo”. O “ter” domina o “ser” em todas as esferas 
da vida. Ao mesmo tempo, o eu real dos sujeitos produtivos é destruído por 
meio da fragmentação e da degradação do trabalho à medida que eles são 
subjugados às exigências brutalizantes do processo de trabalho capitalista. 
Eles são reconhecidos como “sujeitos” legitimamente existentes apenas como 
consumidores manipulados de mercadorias. Na verdade, eles se tornam tanto 
mais cinicamente manipulados – como fictícios “consumidores soberanos” – 
quanto maior a pressão da taxa decrescente de utilização (MEZAROS, 2010, 
p. 611). 

 

Nos ultimos 20 anos, o Brasil tem passado por uma intensa restruturação em 

prol ao desenvolvimento socioeconômico, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento local, o Governo Federal passou a disponibilizar inúmeros programas 

de treinamento para gestores municipais, para que estes tenham subsídios para 

implantação de novas políticas públicas que promovam o desenvolvimento econômico 

local através de incentivos de ações já existentes, e busca de ações inovadoras. 
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À medida que a economia global se expande e incorpora novos mercados, 
também organiza a produção dos serviços avançados necessários para o 
gerenciamento das novas unidades que aderem ao sistema e das condições 
de suas conexões em mudanças contínuas [...] Assim, as regiões, sob o 
impulso dos governos e elites empresariais, estruturaram-se para competir na 
economia global e estabeleceram redes de cooperação entre as instituições 
regionais e entre as empresas localizadas na área. Dessa forma, as regiões e 
as localidades não desaparecem, mas ficam integradas nas redes 
internacionais que ligam seus setores mais dinâmicos (CASTELLS, 1999, p. 
470-471) 

 

A administração pública brasileira está passando por profundas 

transformações. A busca pelo desenvolvimento socioeconômico tem levado os 

gestores a buscar novos conceitos econômicos de países desenvolvidos para que 

possam ser adotados com efetividade em contexto nacional (PASCARELLI FILHO, 

2011).  

A característica marcante do atual ciclo de expansão da economia brasileira, 

entretanto, refere-se ao binômio crescimento econômico e melhoria da distribuição de 

renda e inclusão social, o que se deu por meio dos programas de transferência de 

renda, como o Programa Bolsa Família, bem como pelas políticas públicas de trabalho 

e renda, como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC), ambos pertencentes ao Programa Brasil Sem Miséria (HOLANDA, 

2017).  

Serra (2010, p. 246) comenta a respeito das Políticas de Qualificação 

Profissional no Brasil e, em âmbito internacional, as Políticas de Educação Profissional: 

 

As Políticas de Qualificação Profissional no Brasil e, em âmbito internacional, 
as Políticas de Educação Profissional passaram a ser fundamentadas na noção 
de competência, que articula habilidades básicas, específicas e de gestão, 
deslocando-se da noção de qualificação tradicional que associa um saber, uma 
carreira e um salário. Essas políticas ganharam materialidade no Plano 
Nacional de Formação do Trabalhador (PLANFOR), criado pelo governo 
Fernando Henrique e desenvolvido de 1996 a 2002; e, no Plano Nacional de 
Qualificação (PNQ), criado em 2003, no início do governo Lula. O conceito de 
competência, subjacente nessa política, privilegia o trabalhador com aptidão 
para elaborar conexões, criar e desenvolver conceitos e operar em grupo. Este 
deslocamento no campo do trabalho configura-se, consequentemente, em 
demanda para o campo educacional que passa a formar o trabalhador 
polivalente (SERRA, 2010, p. 246). 

 

Dessa forma, a ausência de uma fonte estável para o financiamento das 

políticas de emprego restringiu seu alcance até o início da década de 1990. A definição 

das fontes financiadoras do seguro-desemprego e demais políticas de emprego foram 
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consolidadas apenas na Constituição de 1988, artigo 239, que concedeu a 

possibilidade de implementação das iniciativas já existentes, prevendo o PIS e o Pasep 

como determinantes para as políticas da área. 

Quanto a de geração de emprego e renda, pode-se afirmar que vários 

programas foram criados desde 1995, entretanto, a baixa cobertura desses programas 

para equilibrar os efeitos negativos das alterações da economia sobre o emprego tem 

se tornado um entrave para sua efetivação. 

Para Serra (2010), diante da conjuntura do desenvolvimento capitalista no 

país, a escola passa a ter o papel de formar para o desemprego, sendo a privatização 

da função econômica da educação a responsável pela formação do contingente de 

trabalhadores que provavelmente não será incorporado ao mercado de trabalho. Diante 

desse cenário, a formação profissional ou técnico-profissional, bem como a educação 

industrial, a qualificação, a requalificação e a capacitação ganham visibilidade e novos 

significados em virtude da nova realidade produtiva e organizacional do trabalho. 

Ainda segundo Serra (2010), no Brasil, a formação técnico-profissional tem 

sido decidida no campo técnico-empresarial, onde o mercado tende a reduzir a 

educação ao atendimento das necessidades do mercado de trabalho e da lógica das 

empresas. 

Sousa e Pereira (2006) afirmam que as políticas públicas de educação 

profissional no Brasil foram materializadas por meio de planos de formação e 

qualificação profissional, tais como: Plano Nacional de Formação do Trabalhador 

(PLANFOR) criado e desenvolvido entre os anos de 1996 a 2002 e o Plano Nacional 

de Qualificação (PNQ) implementado em 2003, já no Governo Lula, em decorrência 

das denúncias de ineficiência e ineficácia do PLANFOR. Durante o primeiro mandato 

do Presidente Fernando Henrique Cardoso, especificamente, em 1996, foi instituído e 

desenvolvido o PLANFOR. Nesta ocasião, este plano de formação e qualificação 

profissional se constituiu como um dos principais mecanismos das Políticas Públicas 

de Emprego, Trabalho e Renda do governo, cujo principal financiador era o Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Dentre os objetivos do PLANFOR, têm-se: a articulação da: qualificação, 

requalificação, especialização de trabalhadores, e a realização dos trabalhos de 

assessoria ao setor produtivo. Entretanto, os responsáveis pela formulação dessas 

políticas reconheceram um novo formato de empresa, relacionado diretamente à lógica 

do emprego, isto é, ao deslocamento da noção de qualificação profissional em relação 
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à apreensão de conhecimento para a noção de competência, que diz respeito à 

flexibilidade do trabalhador (SOUSA, 2008). 

 

No entanto, esse deslocamento da noção de qualificação profissional para a 
noção de competência proposta pelo PLANFOR esbarrou em dois entraves: o 
primeiro diz respeito ao baixo nível de escolaridade da maior parte da força de 
trabalho contemplada por essa política. Em relação a este aspecto, é possível 
afirmar que os alunos atendidos pelo PLANFOR não tinham uma base de 
conhecimentos bem estruturada, em decorrência de situações como: 
analfabetismo e evasão escolar. Tais ocorrências trouxeram como um de seus 
resultados uma dificuldade para a apreensão dos conteúdos dos cursos 
oferecidos. Já o segundo entrave do plano se refere à dificuldade de 
operacionalização da proposta pelos diferentes sujeitos envolvidos no 
processo de ensino-aprendizagem, visto que os mesmos são limitados por uma 
cultura diferenciada da ideia de qualificação (SERRA, 2010, p. 78). 

 

Serra (2010) comenta que o PLANFOR passou a ser alvo de sérias 

denúncias quanto à baixa qualidade dos cursos e baixa efetividade de suas ações, 

motivo pelo qual o governo Lula, ao assumir o mandato no ano de 2003, implementou 

o PNQ (Plano Nacional de Qualificação), reorientando, assim, as diretrizes da Política 

de Qualificação.  

Desse modo, o problema do estudo ora proposto reside no contexto do baixo 

índice de desenvolvimento humano do Estado do Maranhão, que, aparentemente, 

caminha em sentido oposto ao desenvolvimento econômico, político e espacial do 

restante do país (OMT, 2016). Cabe então, a realização de estudos que apontem 

opções para criação, formulação e implementação de políticas públicas para solucionar 

os entraves ao crescimento do Estado. Dentre eles, acredita-se que a mão de obra é 

um dos principais entraves para que investimentos sejam realizados no Estado do 

Maranhão, não restando dúvidas de que a qualificação de mão-de-obra pode auxiliar o 

Estado a se desenvolver, sendo esse um dos grandes desafios do mundo 

contemporâneo. 

Portanto, pretende-se aprofundar os estudos sobre o tema proposto a partir 

dos três níveis de solidariedade previstos: nível mundial, nível dos territórios dos 

Estados e o nível local. Isso porque segundo Martin Lu (1984) apud Santos (2006, p. 

183): 

 

A existência das redes é inseparável da questão do poder. A divisão territorial 
do trabalho resultante atribui a alguns atores um papel privilegiado na 
organização do espaço. Segundo Martin Lu (1984) esse papel de integração é 
funcional e territorial, sendo responsável pela intensificação das 
especializações, por novas divisões espaciais do trabalho, maior intensidade 
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do capital, circulação mais ativa de mercadorias, mensagens, valores e 
pessoas, maior assimetria nas relações entre os atores (MARTIN LU, 1984, 
apud SANTOS, 2006, p. 183). 

 

A capacitação de pessoas torna-se prioritária na administração do capital, 

seja em instituições privadas ou em instituições públicas. Enquanto a cultura da 

empresa é duradoura e estável, as políticas de recursos humanos são suscetíveis às 

mudanças e dependem, dentre outros fatores, das reações do mercado, da influência 

do Estado e da estabilidade política, econômica e social do país. Estes e outros 

aspectos relacionados ao plano estratégico da empresa constituem um quadro de 

referência para o levantamento e fixação de objetivos de recursos humanos, de 

treinamento e desenvolvimento de pessoal (DUTRA, 2007). 

A necessidade do desenvolvimento contínuo dos profissionais, reforçada 

pela constante transformação do ambiente, do contexto e do espaço organizacional, 

constitui uma das principais preocupações dos líderes organizacionais, e, 

consequentemente, traduz o cenário de interesse por empresas com investimentos em 

regiões onde a mão de obra é qualificada. 

 

2.2 Precarização das relações de trabalho 

 

Inicialmente, cumpre destacar que a relação de trabalho representa qualquer 

vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa desempenha uma obra ou serviços para 

outrem, através do pagamento de uma contraprestação. 

Constituindo o principal fundamento para o desenvolvimento do Direito do 

Trabalho, a relação de trabalho passou a estabelecer regras específicas a serem 

aplicadas no local de execução de atividades dos empregados. 

Acerca do assunto, tem-se Delgado (2000, p. 239): 

 

A relação jurídica, na qualidade de categoria fundamental do Direito, 

englobando o sujeito, o objeto e o fato (negócio) jurídico, emerge como vértice 

em torno do qual se constroem todos os conceitos e normas de qualquer ramo 

do Direito. No segmento jus-laboral, esse núcleo básico centra-se na relação 

de trabalho, ou, segundo denominação mais rigorosa, do ponto de vista 

técnico-jurídico, relação de emprego (DELGADO, 2000, p. 239). 

Entretanto, as alterações nas relações de trabalho têm acarretado mudanças 

na estrutura das relações sociais, motivo pelo qual o trabalho tem perdido suas 
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características, principalmente quanto as relações sociais de produção (ANTUNES, 

1995). 

Antunes (2004, p. 35) afirma ainda: 

 

A utilização da força de trabalho é o próprio trabalho. O comprador da força de 
trabalho a consome ao fazer trabalhar o vendedor dela. O último torna-se desse 
modo ‘actu’ (de fato), força de trabalho realmente ativa, o que antes era apenas 
em potencial. Para representar seu trabalho em mercadorias, ele tem de 
representa-lo, sobretudo em valores de uso, em coisas que sirvam para 
satisfazer a necessidade de alguma espécie (ANTUNES, 2004, p. 35). 

 

Da mesma forma, de acordo com Sousa (2008, p.24), o Estado tem se 

afastado de sua função reguladora do mercado de trabalho, passando as empresas a 

assumir esse papel, buscando a competitividade a qualquer custo, seja por meio da 

monopolização do conhecimento científico e tecnológico, ou através da redução das 

férias e da jornada de trabalho. 

O Estado um papel coordenador suplementar onde deveria ser eficiente no 

que tange sua atuação social sem, contudo, incorrer no erro de ser novamente 

economicamente populista. Este deveria deixar de atuar diretamente na prestação de 

serviços e passar a ser provedor ou regulador dos serviços que seriam ou transferidos 

para o setor privado, uma vez que poderiam ser controlados pelo mercado e/ou 

descentralizados para o setor público não-estatal. 

Em resposta à crise econômica mundial, passa-se a verificar um movimento 

de desregulamentação das relações trabalhistas, caracterizado pela redução da rigidez 

nos mercados de trabalho. Silva (2008) afirma que o processo de precarização 

começou em 1970, momento da crise da economia internacional, marcado pela 

hegemonia do capital financeiro, pela concentração de capitais, pela ascensão dos 

governos conservadores e de suas medidas, tais como reforma do Estado, 

privatizações e cortes de programas sociais. 

Diante desse contexto, no Brasil, criou-se o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRAE), elaborado pelo Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado chefiado por Luís Carlos Bresser Pereira. O PDRAE traz em sua 

apresentação, feita por Fernando Henrique Cardoso (Presidente do país na época), a 

afirmação de que a crise que o país havia sofrido tratava-se também de uma crise do 

Estado que havia se desviado de suas funções para atuar também no setor produtivo, 

o que teria contribuído para “gradual deterioração dos serviços públicos” (BRASIL, 
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2005, p.6), diante do fato de que este não consegue ser eficiente diante das demandas 

que lhe são dirigidas. 

O Brasil estava em crise desde nos anos 70, que foi intensificada nos anos 

80. A partir dos anos 90 buscou-se uma forma de reagir à crise através de uma reforma 

do aparelho (estrutura organizacional) do Estado que seria feito sob múltiplos aspectos 

redefinindo, portanto, o real papel do Estado que ficava isento da responsabilidade de 

promover o desenvolvimento socioeconômico do Brasil concernente a produção de 

bens e serviços. 

Houve uma necessidade de enquadrar-se à dinâmica do capitalismo 

contemporâneo o que influenciou no desmonte estatal. Tal sistema gerou uma reação 

em cadeia de devastação2, em especial das instituições sociais. Não se tratou de 

destruição, na verdade houve um sucateamento do público. As instituições foram 

devastadas de forma concreta mantendo-se formalmente apenas. A devastação foi, 

portanto, uma forma sutil encontrada de redemocratizar (PRAGA, 2000). 

A privatização do público funciona como um reforço à ilusão de que o Estado 

é facultativo ou mesmo desnecessário. Isso é justificado por diversos fatores como: i) a 

própria falência do Estado, através de sua dívida interna ou até mesmo diante de suas 

crises internas que atraiam com maior intensidade a atenção sobre as suas despesas 

(OLIVEIRA, 1999).  

A prática da privatização é uma das características fundamentais da política 

neoliberal que ganhou destaque na década de 1970 com o Consenso de Washington. 

Defendia-se que ao afastar o Estado da economia e dos serviços públicos, criar-se-ia 

oportunidades para os grupos privados, sem contar as receitas extras que seriam 

geradas com a venda das empresas estatais e o a concessão dos serviços públicos. O 

Estado também ganharia com isso, pois com o valor recebido poderia sanar suas 

dívidas, reduzi-las ou repassar para áreas que “julgasse prioritárias” (BASTOS, 2003, 

p.11-12), que no caso brasileiro foram: saúde, educação, justiça, segurança, ciência e 

tecnologia. 

Na década de 1980, tinha-se ainda uma fase de reprivatizações das 

empresas que, em algum momento, por motivos de insolvências financeiras, sido 

                                                             
2 La ‘devastación de la democracia no significa su destrucción completa sino El despojo de su forma 

política.... La democracia termina así convertida em la forma política más apropiada al desarrollo 
capitalista, y em La condición necesaria del mejor funcionamiento del mercado. la ‘devastación’ de La 
democracia es la parte de la devastación del Estado y de la política por parte del mercado. (PRAGA, 
p.23) 
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estatizadas. Aqui o objetivo ainda não era criar um programa de privatizações em larga 

escala, uma vez que não era o foco gerar receitas para o tesouro, ainda que isto tivesse 

ocorrido3 mas sim evitar ou reduzir as chances de ampliar ainda mais a presença do 

Estado no setor de produção (LACERDA et al., 2005, p. 212). 

Já na década seguinte (1990) o Brasil apresentou, nesse processo, algumas 

particularidades onde a principal delas era o que na verdade deveria (ou poderia) ser 

de fato privatizado ou não. Nesse instante, as privatizações contavam com um Plano 

de Desestatização (PND) onde nesse momento mais do que empresas, “o Governo 

repassava para o setor privado os custos da necessária modernização do país” 

(LACERDA, 2005, p.72). 

Além disso, surgem novos instrumentos legais de flexibilização que 

concederam às empresas maiores possibilidades de contratações e demissões, 

flexibilizações salariais e organizacionais, o que acarretou a desestruturação do 

mercado de trabalho e a consequente estagnação dos postos formais de trabalho 

(DUTRA, 2007). 

Tudo isso em nome de uma reforma do Estado, pois este teria “um papel 

coordenador suplementar” (BEHRING, 2008, p.173) e para que se resolvesse os 

problemas de insolvência financeira deste excesso de regulação e rigidez e ineficiência 

do serviço público. Os defensores da privatização defendiam a crença de que o 

mercado seria bem mais eficiente que o setor público por estar inserido em um meio 

competitivo e isento de burocracia (DWECK, 2000, p.156). 

Tratava-se de um Estado social–liberal, segundo Bresser Pereira apud 

Behring (2008, p.173) caracterizava-se como social porque focava em promover a 

defesa e implementar os direitos sociais ao passo que também era liberal não por que 

desejava “atingir o Estado mínimo, mas reconstruir um Estado que mantem suas 

responsabilidades na área social, acreditando no mercado, do qual contrata a 

realização de serviços, inclusive na própria área social” (BEHRING, 2008, p.172). 

Entretanto, o processo de retirar o Estado da esfera pública, por meio das 

privatizações, encontrou resistências devidas, de forma contraditória, não 

correspondendo a uma publicização do que é privado (OLIVEIRA, 1999), e isto para o 

Estado seria “sua dissolução, a apropriação privada dos conteúdos do público e sua 

                                                             
3 Segundo Lacerda et al. (2005, p.212) nesse momento foram privatizadas 38 empresas, o que gerou, 

para os cofres públicos, uma receita de US$ 780 milhões. 
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redução de novo, a interesses privados” (OLIVEIRA, 1999, p. 19). Segundo o autor, 

este processo funcionaria (1999, p.25) “como uma forma de retrocesso a uma condição 

de mercadoria, que é, ao fim e a cabo, o principal objetivo neoliberal”. 

Paulo Netto (2007) assevera que a própria iniciativa de reforma do Estado 

foi proposta pelo capital, que conseguiu retirar do controle público não apenas 

empresas e serviços, mas conseguiu que o próprio Estado entregasse facilmente aos 

capitalistas a chance de explorar, privada e lucrativamente, os maiores complexos 

industriais existentes que perpassavam desde aos setores da siderurgia, indústria 

naval, automotiva e petroquímica até aos serviços considerado de especial importância 

tais como: distribuição de energia, telecomunicações, saneamento básico, bancos e 

seguros. 

No Brasil, o aumento do desemprego tem ocorrido de forma considerável, 

alcançando mais de 22 (vinte e dois) milhões de desempregados em 2016, o que 

causou retrocesso (SENADO, 2016). 

Todavia, o Brasil construiu sistema semelhante aos dos outros países, tendo 

a Constituição Federal de 1988 estabelecido um Estado de Bem-Estar Social em nosso 

território, transformando a proteção social brasileira em prioridade para o Estado. 

Ocorre que o Estado do Bem-Estar Social surgiu como um contraponto 

necessário ao crescimento do comunismo, pela conscientização dos dirigentes 

mundiais pela importância da proteção social. Nos últimos anos não tem como se 

ignorar o forte e significativo poder que a burguesia tem de retirar o Estado da economia 

através da grande transferência do patrimônio público para o setor privado (PAULO 

NETTO, 2007). 

A reforma do Estado brasileiro adquiriu centralidade crescente como 

resposta à crise, avançando como um projeto de modernização, incorporando nas suas 

proposições a privatização e redução do espaço público.  

Por outro lado, a reforma estatal apontada pelos movimentos populares, 

reconhecida na luta pelos direitos sociais e consagrada no texto constitucional de 1988, 

pelo alargamento e democratização da esfera estatal e pública, deu lugar a uma 

contrarreforma sustentada em cortes orçamentários nas políticas de reprodução dos 

trabalhadores, marcadas pela ênfase à acumulação privada e à orientação para o 

mercado (AZEREDO, 1998). 

A reforma de Estado efetuada expressa a redefinição do papel regulador em 

uma direção conservadora, atrelada às mudanças nas relações internacionais, a ser 
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compreendida a partir da crise global do capitalismo e do protagonismo das agências 

financeiras internacionais. 

Nesse contexto, surge uma nova organização do trabalho, tendenciosa à 

terceirização e a racionalização de mão-de-obra para expansão do sistema capitalista. 

Diante desse cenário, ocorre a necessidade de mudanças no mundo do trabalho, 

estabelecendo-se relação entre capital e trabalho. Daí a chamada precarização das 

relações trabalhistas. 

Oliveira (1998) afirma que o sistema brasileiro de relações trabalhistas é 

baseado em um conjunto de regras de cunho estatal, com intervenção legislativa e com 

insuficiente negociação coletiva e pouca capacidade de generalização de seus efeitos. 

Em contrapartida, o Direito do Trabalho brasileiro sempre foi um sistema “flexibilizado” 

e passível de regulamentação, que pode ser caracterizado pela liberdade empresarial 

para demitir e contratar empregados, manipulação da jornada de trabalho, possibilidade 

de promoção de formas de trabalho polivalente, aumento das formas de contratação 

por tempo indeterminado etc. 

O resultado da chamada “flexibilização do mercado de trabalho” decorrente 

da modernização produtiva poderá ser a precarização do emprego, caso não haja uma 

política eficiente de educação e qualificação profissional que vise ampliar as 

possibilidades de emprego do trabalhador; ou seja, que forneça um conjunto de 

habilidades que possibilite ao trabalhador exercer sua profissão em um maior número 

de empresas (BEHERING, 2008). 

Azeredo (1998) comenta que o trabalho tem deixado de ser o “centro” no 

processo produtivo e social, haja vista ter sido substituído, gradativamente, pelo 

mercado e suas “leis férreas”, fenômeno denominado “precarização do trabalho”, cujas 

principais características são, segundo o autor (1998, p. 140), “o desemprego estrutural, 

subemprego e o aumento da informatização”. 

Para Pochmann (2006), o mercado de trabalho é excludente e corrompe as 

contribuições proporcionadas pelo Estado, como as ações voltadas para a educação, 

por exemplo, aumentando as desigualdades existentes no país. Dessa forma, o 

aumento do nível de escolaridade, considerando-se o quadro de estagnação 

econômica, baixo investimento em tecnologia e precarização das relações de trabalho, 

tornando-se insuficiente para acarretar a geração de emprego e renda. 

Finalizando-se esse breve histórico, constata-se que as relações políticas e 

econômicas foram reorganizadas a partir da doutrina neoliberal, o que acarretou a 
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predominância de altas taxas de desemprego e a “precarização” das relações de 

trabalho existentes. No Brasil, no que diz respeito às políticas públicas de emprego e 

renda, após a chamada “reforma do Estado”, ocorreu a substituição do sistema de 

proteção social inclusivo, pautado na solidariedade e na caridade, por ações voltadas 

ao combate à pobreza, por meio da geração de empregos, amparo ao trabalho e 

iniciativas de qualificação profissional. É o que será abordado no próximo capítulo. 

 

2.3 Políticas públicas de trabalho e qualificação profissional no Brasil 

 

Para se compreender a posição e situação das políticas públicas de emprego 

e renda no Brasil, faz-se necessária uma abordagem histórica acerca de sua origem e 

trajetória, de forma a elucidar os problemas advindos da criação de um sistema público 

de emprego no país. 

De acordo com Dedecca (2009, p. 50), desde o “final da Segunda Guerra, 

as ações públicas em defesa do emprego e da renda foram uma recorrência dos países 

desenvolvidos, tendo se transbordado em certa medida para aqueles em 

desenvolvimento”. Estas ações consistem atualmente no chamado Sistemas Nacionais 

Públicos de Emprego, que combinam três funções básicas: seguro-desemprego, 

intermediação de mão-de-obra e qualificação profissional (DEDECCA, 2009)4. 

 

2.3.1 Histórico das políticas públicas de trabalho no Brasil 

 

No Brasil, as iniciativas voltadas à estruturação das políticas públicas de 

emprego e renda se iniciam, de modo relevante, na década de 60, em razão da 

expansão dos grandes centros urbanos, da migração rural e do aumento da população, 

fenômenos que provocaram a ampliação da-quantidade de mão de obra disponível 

(IPEA, 2006). 

A partir do agravamento da crise do sistema capitalista e a influência 

neoliberal, o capital passou a exercer maior controle sobre o trabalho, de forma a 

estimular a heterogeneidade e desestruturação do mercado (ANTUNES, 2004). 

                                                             
4 Os Sistemas Nacionais Públicos de Emprego têm sua origem na 1ª Conferência da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), que divulgou trabalhos acerca do desemprego propondo que “os 
países membros estabelecessem políticas contra o desemprego, agências públicas de emprego e um 
seguro (renda) desemprego. Além disso, tratava-se, de modo geral, dos sistemas nacionais de políticas 
de mercado de trabalho (DEDECCA, 2009, p. 56). 
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Em um período em que a economia mundial vivia um surto de crescimento 

econômico sem precedentes, acreditava-se no Brasil que a melhoria das condições de 

vida da população seria consequência direta do crescimento econômico. O 

desemprego existente era entendido como uma imperfeição decorrente do baixo nível 

de desenvolvimento econômico que marcava o país. O predomínio dessa concepção 

parece explicar a quase ausência no Brasil de programas públicos de emprego e renda 

ainda no decorrer dos anos 1960 e 1970 (IPEA, 2006). Esse novo cenário tornou o 

trabalhador vulnerável em relação ao mercado de trabalho, vez que lhe foram impostas 

alternativas precárias de sobrevivência evidenciadas pelo aumento das ocupações 

informais e desprotegidas (POCHMANN, 2012).  

Contudo, desde 1940 no Brasil, iniciou-se o processo de regulamentação da 

jornada de trabalho, com a fixação de oito horas diárias de trabalho no comércio e na 

indústria, além da regulamentação do trabalho feminino, da concessão férias e a 

obrigatoriedade de assinatura da carteira de trabalho e a fixação do salário mínimo por 

lei (AZEVEDO, 2004). 

A Constituição de 1946 instituiu a assistência ao desempregado como um 

direito do trabalhador, contudo a primeira tentativa de criação de um seguro para o 

trabalhador desempregado ocorreu apenas em 1965, com a promulgação da Lei 

4.923/65, que criou o Cadastro Permanente de Admissões e Dispensas de Empregados 

e instituiu um plano de assistência ao desempregado. Custeado pelo Fundo de 

Assistência ao Desempregado (FAD), esse benefício possuía recursos provenientes da 

arrecadação de 1% da folha salarial da empresa e de uma parcela das contribuições 

sindicais (AZEREDO, 1998). 

No Brasil, em 1958, é criado o Serviço de Emprego e, em 1970, é instituído 

o Serviço Nacional de Emprego (SINE), como órgão responsável pela organização, 

estabelecimento e viabilização de forma estruturada das políticas de emprego, por meio 

do atendimento ao desempregado e aos empregadores. Dentre as funções do SINE, 

tem-se o serviço de intermediação de mão de obra, que responderia pela necessidade 

de remanejamento dos trabalhadores desempregados para setores com 

disponibilidade de emprego (AZEREDO, 1998). 

De acordo com a teoria keynesiana, o mercado de trabalho é ajustado 

conforme às flutuações do nível de atividades, decorrentes das flutuações na demanda 

agregada. Para Keynes (1983), a demanda por trabalho a curto prazo segue uma curva 

negativamente inclinada, em razão do fato de que neste prazo curto a elevação da 
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produção ocorre sob rendimentos decrescentes, ou seja, a contratação de novos 

trabalhadores só é viável por meio da redução do salário real, o que gerou a luta da 

classe trabalhadora. 

Pochmann (2006) indica que as políticas públicas de emprego surgiram 

inicialmente como políticas sociais, de cunho interventivo por parte do Estado no 

mercado de trabalho. Advindas no final do século XIX na Alemanha de Otto Von 

Bismark, caracterizavam-se como medidas voltadas ao enfrentamento dos riscos do 

exercício laboral, em seguida, voltando-se à manutenção do pleno emprego nos países 

centrais, em especial, após a crise econômica de 1929. Tavares (1998, p. 40) comenta 

a respeito das políticas sociais: 

 

A ideia das políticas sociais de Estado é uma velha ideia alemã, porque a 
verdade é que, no auge do bismarkismo, a política educacional era de Estado, 
tanto a científica e tecnológica quanto a política educacional geral. Essa ideia 
se torna uma ideia progressista, social democrata, reformista e toda a social 
democracia europeia pôs como bandeira a questão social e o Welfare State. 
(TAVARES, 1998, p. 40) 

 

Assim, as políticas públicas de emprego têm o condão de orientar a 

diminuição dos desajustes das ocupações e rendimentos, bem como os problemas de 

qualificação profissional, alocação de mão de obra, condições de trabalho, jornada de 

trabalho, entre outros (CASTEL, 2009). 

As políticas públicas de emprego, consagradas durante o chamado Welfare 

State, em especial nos países da Europa Ocidental, tinham o objetivo de garantir o 

pleno emprego, sob o fundamento das garantias de direitos trabalhistas mínimos. 

 

Desde as políticas macroeconômicas gerais do governo (como sua política 
cambial, comercial, fiscal etc.) até as políticas específicas voltadas para o 
desenvolvimento agrícola e industrial, passando pelas ações voltadas para a 
educação e a habitação, além das típicas políticas de bem-estar social (saúde, 
previdência e assistência social), todas produzem impactos relevantes sobre o 
emprego (BARBOSA; MORETTO, 1998, p. 19). 

 

De acordo com Pochmann (2012), o Estado possui diversas formas de 

intervenção no mercado de trabalho: estipulação de salário mínimo, fixação de custos 

fiscais e parafiscais de encargos trabalhistas, além de intermediação e formação de 

mão de obra. Para o autor (2012, p. 115), as políticas públicas de emprego nos países 

capitalistas avançados dividiam-se em duas modalidades: ativas e compensatórias: 
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As políticas de emprego ativas representam um conjunto de medidas 
direcionadas à elevação da quantidade de postos de trabalho, principalmente 
as que atuam sobre os fatores determinantes da demanda de mão de obra, 
como a expansão em atividades econômicas que usam mais intensivamente o 
trabalho. Já as políticas de emprego compensatórias são ações que objetivam 
impedir redução do nível de emprego e favorecer o tratamento social dos que 
não possuem emprego (POCHMANN, 2012, p. 115). 

 

Desse modo, Azevedo (2004, p. 73) também acredita que as políticas de 

emprego e renda devem se “preocupar não apenas com os aspectos quantitativos da 

demanda de mão de obra, mas sobretudo com a qualidade desses empregos ou 

ocupações”. 

Azeredo e Ramos (1995, p .94) abordam as políticas públicas de emprego 

sob outra perspectiva: 

 

As políticas de mercado de trabalho compreendem medidas de natureza 
passiva e medidas de natureza ativa. As políticas passivas têm como objetivo 
assistir financeiramente ao trabalhador desempregado ou reduzir o excesso de 
oferta de trabalho. Enquanto as políticas ativas buscam atuar diretamente 
sobre a oferta ou demanda de trabalho (AZEREDO; RAMOS, 1995, p. 94). 

 

Rapidamente, as políticas passivas de enfrentamento ao desemprego, com 

destaque para o seguro-desemprego alcançaram seus limites, em virtude do aumento 

expressivo do desemprego e do declínio da economia mundial (AZEREDO; RAMOS, 

1995). Além disso, a globalização exigia maior qualificação por parte dos trabalhadores, 

sendo o tempo de adaptação dos mesmos às novas demandas era muito longo, e 

oneroso, em termo sociais e políticos. Daí a necessidade de implementação das 

políticas ativas de qualificação profissional e intermediação de mão-de-obra. Ramos 

(2009, p. 36) comenta que “as políticas de formação e reciclagem e a intermediação 

seriam as intervenções públicas recomendadas para superar o desemprego”. 

Pochmann (2012, p. 115) comenta, ainda, como as políticas ativas e 

compensatórias irão atuar de modo prioritário: 

 

As medidas do tipo ativas são: redução da carga fiscal, elevação do crédito, 
aumento do gasto público, direcionamento do orçamento público para maior 
ocupação, subvenção no custo do trabalho e da produção, ampliação de 
programas sociais, complementação de renda, melhor distribuição da renda, 
redução da jornada de trabalho, redistribuição da propriedade fundiária, 
abertura de cooperativas de trabalho, estímulo à exportação e contenção das 
importações, aumento do emprego público (gastos sociais), frentes de trabalho 
urbano e rural, pré-aposentadorias e ações para segmentos específicos do 
mercado de trabalho (deficientes, jovens, mulheres) entre outras. As medidas 
do tipo compensatórias são: preparação da mão de obra para os requisitos 
profissionais, intermediação de mão de obra, garantia de renda básica de 
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sobrevivência, ampliação da idade mínima para o jovem ingressar no mercado 
de trabalho, diminuição dos limites de aposentadoria, adicionais para o ato de 
rompimento do contrato de trabalho, restrição à mobilidade ocupacional, entre 
outras (POCHMANN, 2012, p. 115). 

 

Observa-se que a conjuntura em tempos de globalização e crise do 

emprego, acarretou a necessidade de articulação entre os programas de seguro-

desemprego (política passiva de emprego) e as políticas ativas de emprego, tais como 

qualificação profissional e intermediação de mão-de-obra, no sentido de reduzir o 

tempo e os custos para que os trabalhadores em situação de desemprego retornem 

aos postos de trabalho. 

Azeredo e Ramos (1995) comentam que as medidas de natureza passiva 

são representadas pelo seguro desemprego, pelos programas assistenciais voltados 

ao atendimento dos que não têm acesso ao seguro, incentivos à aposentadoria 

antecipada, manutenção dos jovens no sistema escolar e a redução da jornada de 

trabalho. Por outro lado, as medidas ativas são representadas pela formação 

profissional e a intermediação de mão-de-obra. 

Dessa forma, pode-se compilar no Quadro 1 as políticas públicas de 

emprego ativas/ compensatórias de Pochmann (2012) e ativas/ passivas de Azeredo e 

Ramos (1995), de modo a comparar a visão dos autores acerca da temática : 

 

Quadro 1: Políticas públicas de emprego ativas/ compensatórias ou passivas 

POCHMANN (2012) 

POLÍTICAS ATIVAS POLÍTICAS COMPENSATÓRIAS 

Redução da carga fiscal Seguro desemprego 

Elevação do crédito Preparação de mão de obra para os  
requisitos profissionais 

Subvenção no custo do trabalho e da  
produção 

Adicionais para o ato de rompimento do  
contrato de trabalho 

Ampliação de programas sócias com 
complementação de renda e melhor distribuição 
da renda 

Diminuição dos limites de aposentadoria 

Redução da jornada de trabalho Garantia de renda básica de sobrevivência 

Abertura de cooperativas de trabalho e  
incentivos ao trabalho autônomo 

Restrição à mobilidade ocupacional 

Estímulo à exportação e contenção das 
 importações 

Intermediação de mão de obra 

AZEREDO E RAMOS (1995) 

POLÍTICAS ATIVAS POLÍTICAS PASSIVAS 

Formação profissional Seguro desemprego 

Intermediação de mão de obra Redução da jornada de trabalho 
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Criação direta de empregos pelo setor público Incentivos à aposentadoria antecipada 

Subsídios à contratação Manutenção dos jovens no sistema escolar 

Incentivo ao trabalho autônomo Programas assistenciais voltados ao 
atendimento dos que não tem acesso ao seguro 

Oferta de crédito para pequenas  
e microempresas 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Pochmann (2012) e Azeredo e Ramos (1995) 

Além das políticas de emprego e renda, têm-se as chamadas políticas 

estruturais, que são aquelas que afetam ou influenciam a geração de emprego e renda, 

sendo pertinentes à propriedade e às relações entre trabalho e capital (AZEVEDO, 

2004). 

 

[...] as políticas de mercado de trabalho compõem o conjunto de políticas e 
ações que se dirigem tanto à demanda como a oferta de mão de obra tendo 
como objetivos: melhorar o funcionamento do mercado de trabalho; proteger a 
renda do trabalhador no momento de desemprego e auxiliá-lo a encontrar um 
novo emprego; e facilitar o ajuste entre oferta e demanda de trabalho. Ao 
realizar essas funções, as políticas de mercado de trabalho contribuem para a 
redução do desemprego decorrente da má informação sobre os postos de 
trabalho vagos e dos trabalhadores disponíveis, e de mudanças no conteúdo 
das tarefas realizadas em determinadas ocupações devidas à adoção de novas 
tecnologias de produção. Porém, essa capacidade está limitada por um 
determinado nível de emprego, dado pelo estágio de desenvolvimento da 
economia e das diretrizes de políticas macroeconômicas, que estão fora da 
governabilidade das políticas de mercado de trabalho. (MORETTO, 2010, p. 8).  

 

Portanto, a concepção das diretrizes e normas para a proteção do trabalho 

tiveram suas bases a partir de 1919 com as primeiras convenções da OIT, que tratam 

a respeito da proteção do emprego e da condição do trabalho noturno das mulheres, o 

estabelecimento da idade mínima para o trabalho nas indústrias, bem como a proteção 

do trabalho noturno dos menores na indústria, fruto da organização da sociedade civil, 

devido à instabilidade econômica e social no final da Primeira Guerra Mundial 

(MORETTO, 2010). 

Logo, o contexto social após a Segunda Guerra patrocinou a proposta 

keynesiana para a retomada do desenvolvimento econômico, sendo indispensável para 

a criação dos sistemas de proteção social nos países centrais, mediante a crescente 

produtividade. Teixeira (2005, p. 05), afirma que a criação dos sistemas de proteção 

social “possibilitou ganhos reais de salários, concomitantemente com aumento dos 

lucros”. 

Em relação às políticas de emprego, Pochmann (2008, p. 33) considera que 

estão conexas à necessidade da proteção do trabalho e derivam “de novos empregos 
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assalariados protegidos pelas leis sociais e trabalhistas, muito mais do que a garantia 

da proteção ao desempregado”. 

A partir da década de 60, com a queda da lucratividade das indústrias norte-

americanas, o modelo keynesiano-fordista se demonstrou incapaz de sustentar o 

crescimento econômico. Harvey (1993) afirma que os sistemas de produção em massa 

presumiam investimentos de capital fixo em larga escala sob estabilidade tecnológica 

e crescimento estável dos mercados de consumo, tendo como consequência o bloqueio 

à indispensável flexibilidade dos mercados, da alocação de recursos e dos contratos 

de trabalho. 

Na década de 1970, período após a Segunda Guerra Mundial, as ações do 

Estado quanto às questões sociais se mostravam adequadas para a manutenção do 

“quase” pleno emprego, sendo garantidas as condições de trabalho para os 

empregados, enquanto que, para os desempregados, haviam medidas de garantia de 

renda, como a proteção e a assistência social, que evitavam a redução do padrão de 

vida. Portanto, a política pública de emprego foi surgindo, consolidando-se com a 

criação do chamado Sistema Público de Emprego (SPE) (POCHMANN, 2012). 

Em decorrência da desestruturação do mercado de trabalho, as políticas 

públicas de emprego e renda no Brasil são recentes, visto que, somente entre os anos 

de 1970 e 1980, foram estruturadas as iniciativas governamentais para combater o 

desemprego e os problemas formação profissional, por meio da criação do seguro-

desemprego e pela formulação das políticas de treinamento e qualificação de mão de 

obra (RAMOS, 2009). 

Pochmann (2008, p. 33) afirma que “durante as décadas de 1960 e 1970 que 

as primeiras medidas associadas ao tratamento social do desemprego foram 

implementadas”. Do mesmo modo, Azeredo (1998, p. 45) assevera que “a melhoria das 

condições de vida da população e do perfil de distribuição de renda seria uma 

consequência direta e inevitável do crescimento econômico, o que colocou o tema das 

políticas sociais como prioridade nas discussões”. 

Em abril de 1970, é promulgado o Decreto nº 66.499, estabelecendo as 

diretrizes e normas sobre o papel da política de emprego, conforme a Convenção 122 

publicada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1964. De acordo com 

essa convenção, todo país-membro da OIT deve ter por escopo “a formulação e a 

aplicação de uma política ativa que possa promover o pleno emprego produtivo e 

livremente escolhido”. Para tanto, o país deveria estimular o crescimento e 
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desenvolvimento econômico, de forma a elevar o nível de vida de seus habitantes, bem 

como atender às necessidades de mão de obra para resolver o problema do 

desemprego e do subemprego (CONVENÇÃO 122, 1964). 

Em substituição ao Fundo de Assistência ao Desempregado (FAD) foi criado 

o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), tendo os recursos do FAD 

referentes a 1% da folha salarial sido destinados para esse novo fundo. Em razão da 

redução da destinação de recursos, o governo limitou a cobertura do programa, 

concedendo benefícios apenas a trabalhadores desligados em dispensas coletivas, ou 

seja, aos trabalhadores desligados em empresas que tivessem demitido pelo menos 50 

trabalhadores em um período de 60 dias (BALTAR; MATTOSO, 1997). 

Dessa forma, o FGTS objetivava a flexibilização do processo de demissão 

dos trabalhadores, vez que a legislação da época previa o pagamento de indenização 

para os empregadores que demitissem sem justa causa. Com o FGTS, o empregador 

passou a depositar, mensalmente, 8% do salário do trabalhador em uma conta 

vinculada ao contrato de trabalho, podendo o trabalhador ter acesso no momento da 

sua demissão. As restrições impostas nas regras de concessão do auxílio-desemprego 

fizeram com que o FGTS passasse a representar praticamente a única fonte de 

proteção financeira efetiva ao trabalhador desempregado (BARBOSA; MORETTO, 

1998). 

Em 1970, criou-se o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), ambos com o objetivo de 

formação de patrimônio para o trabalhador e estímulo à poupança interna, sendo o PIS 

dirigido aos trabalhadores da iniciativa privada e o Pasep aos servidores públicos nos 

três níveis de governo. A aplicação desses recursos deveria ocorrer de forma unificada 

por intermédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) em projetos 

de desenvolvimento, competindo à Caixa Econômica Federal (Caixa) e ao Banco do 

Brasil (BB) a administração das contas individuais, respectivamente, do PIS e do Pasep 

(AZEREDO, 1998). 

 

Assim, pode-se dizer que as políticas públicas de emprego desenhadas nos 
anos 1960 e 1970 se orientaram muito mais no sentido de indenizar o 
trabalhador demitido do que no de fornecer alguma proteção efetiva ao 
trabalhador desempregado. Por isso, as primeiras tentativas de implantação de 
um programa de seguro-desemprego e de um sistema de emprego abrangente 
não vingaram. O entrave fundamental ao desenvolvimento dessas tentativas 
foi o fato de não terem contado com uma base de financiamento estável e 
segura. Quando encontraram algum espaço, essas tentativas foram 
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financiadas com recursos do Orçamento Geral da União, aplicados de acordo 
com critérios políticos e discricionários (IPEA, 2006, p. 32). 

 

Oliveira (1988) observa que a aceleração econômica nos países avançados 

possui relação direta com a constituição de uma esfera pública, onde o fundo público 

tornou-se o garantidor do processo de acumulação de capital e responsável por parte 

substancial do financiamento da reprodução da força de trabalho, através da 

transferência de parte do salário dos trabalhadores (salário indireto) e do aumento dos 

gastos sociais. 

Esse sistema, criado a partir das políticas públicas de emprego, voltadas à 

geração de trabalho e proteção aos desempregados, teve por fundamento a noção de 

sociabilidade, que pugnava pela garantia de (re) colocação de todos no mercado de 

trabalho assalariado. Pochmann (2008) indica que, dentre as funções do referido 

sistema, está a intermediação de mão de obra, distribuição de benefícios e qualificação 

e treinamento de trabalhadores. 

Para Gimenez (2001, p. 34), “o crescimento do salário indireto e das 

despesas públicas sociais, combinado a um forte progresso técnico, à organização 

fordista da produção, aos enormes ganhos da produtividade, constituem fatores 

essenciais e estruturantes para um padrão de consumo de massa”. 

Em 1986, o governo federal instituiu o seguro-desemprego por meio do 

Decreto-Lei 2.284/ 86 como parte do Plano Cruzado, com a finalidade de prover 

assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em decorrência de 

dispensa sem justa causa ou paralisação total ou parcial das empresas. A 

regulamentação do seguro previa, como atribuição do SINE, a recolocação do 

trabalhador no mercado de trabalho e a requalificação do desempregado que estivesse 

recebendo o benefício (IPEA, 2006). 

Castel (2009) ressalta que a desarticulação das políticas de mercado de 

trabalho, no que diz respeito às estratégias de crescimento e geração de emprego, gera 

a possibilidade de que os programas de qualificação profissional, ainda que integrados 

às demais políticas de mercado de trabalho, tais como o seguro-desemprego e a 

intermediação profissional, poderão não resultar na empregabilidade dos qualificados.  

Dessa forma, a política de qualificação profissional pode estar 

desempenhando um papel meramente assistencialista e de contenção, sob a ótica de 

“[...] ocupar-se dos válidos invalidados pela conjuntura [...] as ações vão perdendo 



64 
 

gradativamente o pretenso caráter provisório para tornarem- se permanentes” (LIMA, 

2008, p. 100-101). 

Serra (2009) esclarece que, na década de 1990, houve a regulamentação 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), fundo especial, de natureza contábil-

financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, destinado ao custeio do 

Programa do Seguro-Desemprego, ao Abono Salarial e ao financiamento de Programas 

de Desenvolvimento Econômico; estes últimos, a cargo do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 

2.3.2 Políticas passivas de emprego 

 

As políticas passivas de emprego têm o escopo de garantir o padrão de vida 

dos trabalhadores que ficam desempregados, auxiliando-os na busca por outro 

emprego. Estas políticas pretendem, também, melhorar a relação entre empregadores 

e trabalhadores gerando efeitos positivos para a duração do emprego, produtividade e 

salário (BARBOSA; MORETTO, 1998). 

Para Barbosa, Foguel e Bilo (2017), em diversos países, incluindo o Brasil, 

o sistema de proteção contra o desemprego é baseado essencialmente no uso de um 

ou mais dos seguintes programas: a) seguro-desemprego: fundo geral que financia o 

período de desemprego, pagando certo número de parcelas, cujo cálculo se baseia no 

salário (médio) pregresso na empresa; b) multa por demissão: quantia não provisionada 

(ou provisionada em fundos não individuais) que é paga pela empresa após a demissão 

do trabalhador, e que, geralmente, é calculada com base no salário pregresso e no 

tempo de emprego na empresa; c) fundos de contas individuais: poupança forçada 

individual constituída ao longo do período de emprego na empresa e que é acessada 

pelo trabalhador após a demissão. 

Estes programas voltados à proteção do emprego, afetam o comportamento 

de empregados e empregadores, gerando importantes efeitos sobre o mercado de 

trabalho, tais como aumento da oferta de trabalho, busca por qualificação profissional 

e seletividade de mão de obra. Outros efeitos podem ser observados dependendo do 

programa escolhido, como é o caso do seguro-desemprego, que levar a uma saída 

antecipada do emprego, ou ainda acarretar o aumento na duração do desemprego e 

na rotatividade da mão de obra, bem como a informalidade, representada pelas 



65 
 

demissões simuladas (BARBOSA; FOGUEL; BILO, 2017). É o que será abordado a 

seguir. 

 

2.3.2.1 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

 

A Lei nº 5.107/1966 criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

substituindo o sistema de indenização por rescisão de contrato de trabalho existente. 

Em tese, a criação do FGTS teve por objetivo a proteção dos trabalhadores do setor 

privado no caso de demissão imotivada. 

Por outro lado, também possuía o intuito de flexibilizar o processo de 

demissão dos trabalhadores, já que a legislação anterior cominava consideráveis 

indenizações para os empregadores que demitissem sem justa causa (IPEA, 2009). 

Pelo sistema anterior, quanto maior o tempo de serviço do empregado, maior seria a 

indenização a ser paga pela empresa, e aos trabalhadores com mais de dez anos na 

mesma empresa, era garantida a chamada estabilidade decenal.  

Desde a década de 40, a legislação brasileira garantia a estabilidade decenal 

para os empregados que prestassem serviços por mais de 10 anos ao mesmo 

empregador. Para os funcionários com menos de 10 anos, era garantida uma 

indenização equivalente a um mês de salário para cada ano trabalhado (IPEA, 2009). 

Para Ferrante (1978, p. 55), a criação do FGTS pretendia alcançar três 

objetivos: a) seguro social; b) eficácia no direcionamento da verba do mercado de 

trabalho; c) financiamento da habitação. 

Dessa forma, a criação do FGTS passou a estimular à rotatividade de mão 

de obra, já que os empregadores não precisavam mais pagar vultuosas indenizações 

no momento da demissão do trabalhador. Em contrapartida, a proteção financeira ao 

trabalhador desempregado foi reduzida, vez que os critérios adotados pelo fundo não 

mais consideravam, a título de indenização, o valor de um salário por ano trabalhado. 

Entretanto, em razão da instabilidade do mercado de trabalho brasileiro, muitos 

trabalhadores permaneciam menos de um 01(um) ano no mesmo emprego, fato que os 

levava a sacar constantemente os recursos do FGTS. Dessa forma, a proteção 

financeira no momento do desemprego, ofertada, inicialmente, como substituto da 

estabilidade, não mais existia (BARBOSA; FOGUEL; BILO, 2017). 

No final de 1958, foi criado um mecanismo de incentivos para a constituição 

de provisões trabalhistas destinadas às indenizações dos trabalhadores dispensados 
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do emprego. De acordo com a Lei nº. 3.470/58, ficava estabelecido que deveria ser 

deduzido do lucro bruto das empresas o montante de recursos destinados à 

constituição de reservas para pagamento das dívidas trabalhistas referentes às 

rescisões de contratos de trabalho, desde que tais recursos fossem empregados em 

títulos de dívida pública de emissão especial (FERRANTE, 1978). 

Em 1964, os mecanismos de indenização para rescisão por tempo de serviço 

foram alterados através da Lei nº. 4.357, que previa a constituição obrigatória do Fundo 

de Indenizações Trabalhistas (FIT) de cada empresa e estabelecia um novo ativo 

financeiro para aplicação dos recursos das reservas: a Obrigação Reajustável do 

Tesouro Nacional (ORTN). O valor necessário para a composição do FIT foi fixado em 

3% (três por cento) da folha mensal de salários, e a rentabilidade destes recursos ficaria 

em torno de 6% (seis por cento) ao ano (AZEREDO, 1998). 

Conforme já indicado anteriormente, em 1986, o governo federal instituiu o 

seguro-desemprego (Decreto-Lei 2.284/ 86). É o que se passa a demonstrar. 

 

2.3.2.2 Seguro-desemprego 

 

Na década de 1970, a economia inicia um novo momento nos países 

centrais, para em seguida, alcançar os países periféricos. Passa-se a uma crise 

econômica, marcada pela desaceleração do crescimento, aumento do desemprego e 

instalação de relações de trabalho “flexibilizadas”. 

 

A partir de meados de 1970, esse ciclo atinge seus limites, primeiro nos países 
desenvolvidos e depois no mundo subdesenvolvido. Observa-se, a partir de 
então, a redução no ritmo de crescimento econômico, a maior variabilidade 
(imprevisibilidade) deste, o aumento do desemprego, especialmente na Europa 
Continental, uma estrutura do mesmo que se torna mais complexa (ganha 
importância a desocupação de longa duração, maior do que doze meses), além 
de, como já afirmado na introdução, proliferarem-se novas relações trabalhistas 
(terceirização, formas atípicas de emprego etc.). A disponibilidade das firmas 
em manter uma relação de emprego estável e compartilhar os ganhos de 
produtividade por meio de aumentos reais de salários estava baseada em 
mercados seguros para os seus produtos e em lucros previsíveis, ambiente 
que foi fortemente afetado pelas seguidas crises que emergem a partir do 
primeiro choque do petróleo, pelo forte aumento da competitividade 
internacional e pela redução dos avanços na produtividade (RAMOS, 2009, p. 
38-9). 

 

Questões associadas à produtividade e competitividade despertam a 

discussão sobre o emprego e o desemprego, em especial a partir da década de 1970 
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com o processo de desaceleração econômico e fechamento de postos de trabalho. 

Vislumbra-se, nessa ocasião, a necessidade de “flexibilização” nas relações 

trabalhistas, caracterizada pela terceirização e formas atípicas de emprego, como o 

contrato temporário, por exemplo. Nesse momento, surge, ainda, o debato sobre 

políticas públicas passivas de emprego, tais como o seguro desemprego, a fim de 

amparar o trabalhador diante de uma demissão injustificada, acarretada, geralmente, 

pela crise econômica. 

Para Chahad (1990), a experiência internacional de implantação do seguro-

desemprego comprova que sua eficácia está relacionada à sua articulação com 

sistemas de emprego, que oferecem serviços de intermediação de mão de obra e 

qualificação profissional, em anexo com o pagamento do benefício aos 

desempregados. Isso porque, conforme o autor (1990), os demais serviços possibilitam 

a colocação do trabalhador em menor tempo novamente no mercado de trabalho. No 

caso do Brasil, a interligação entre o benefício do seguro-desemprego e as demais 

políticas ativas de mercado de trabalho, também poderia garantir, conforme o autor, um 

melhor funcionamento da política de emprego. 

Chahad (1985, p. 30) conceitua seguro desemprego: 

 

Programa de seguro social existente para compensar o trabalhador que tem 
seu fluxo de rendimento interrompido pela ocorrência de desemprego 
involuntário. A ênfase recai, então, sobre o pagamento de benefícios e 
proteção aos trabalhadores e não propriamente em um programa que implique 
em evitar o desemprego. (CHAHAD, 1985, p. 30) 

 

No Brasil, o seguro-desemprego foi previsto pela primeira vez na 

Constituição Federal de 1946, entretanto, só foi instituído por lei apenas no ano de 1986 

(Decreto-Lei n. º2.28) (MTE, 2014). Referido programa foi instituído com o propósito de 

garantir ao trabalhador o mínimo necessário para sua subsistência, ameaçada pelo 

desemprego involuntário. Além disso, pretende a reabilitação e mobilidade da força de 

trabalho, de modo a assegurar a reprodução das relações produtivas.  

A primeira característica que merece destaque é cobertura do programa, que 

abrange somente o setor formal do mercado de trabalho. Além disso, cabe destacar a 

exclusão dos funcionários públicos em razão da obediência a outro código de disciplina 

quanto às relações de trabalho, inclusive, com regras explícitas sobre a estabilidade de 

emprego. 
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As condições de acesso e habilitação se encontram formuladas nos incisos 

do artigo 26, que estabelecem a seguinte combinação de fatores: a exigência de que o 

trabalhador desempregado tenha contribuído para a Previdência Social pelo período 

não inferior a trinta e seis meses, nos últimos quatro anos; a necessidade de 

comprovação da condição de assalariado durante os últimos seis meses, através do 

registro na Carteira de Trabalho; e, ainda, ter sido despedido há mais de trinta dias. 

O Decreto nº. 92.608, de .30 de abril de 1986, ao regulamentar esta matéria, 

determina que o trabalhador involuntariamente desempregado, para fazer jus ao 

seguro-desemprego, não pode possuir renda própria de qualquer natureza , suficiente 

à manutenção pessoal e de sua família; por outro lado, não pode também estar gozando 

de qualquer benefício de prestação continua da Previdência Social; e, ainda, não pode 

estar gozando do direito ao auxílio-desemprego (Incisos IV, V e VI, do artigo 39). 

A Constituição de 1946 aludiu a chamada “assistência ao desempregado” 

em seu artigo 157, enquanto que a Constituição Federal de 1967 constituiu o seguro-

desemprego articulado à Previdência Social (NOLASCO, 2016). Segundo o autor 

(2016), a inserção do seguro-desemprego na Constituição de 1967, bem como na 

Emenda nº. 1 de 1969, evidencia o caráter inovador do instituto no que diz respeito à 

Previdência Social. O autor (2016) lembra que a primeira tentativa de criação de um 

benefício ao trabalhador desempregado no Brasil foi o auxílio desemprego, criado pela 

Lei nº. 4.923, de 28/12/1965, durante a ditadura militar. 

 

Essa assistência deveria ser prestada pela Previdência Social que 
corresponderia a um auxílio em dinheiro, não excedente de 80% do salário 
mínimo, até o prazo máximo de seis meses. O auxílio desemprego foi 
regulamentado pelo Decreto 58.155/66 e pela Portaria 368 de 1966. A mesma 
Lei de 1965 possibilitava a criação de um Fundo de Assistência ao 
Desempregado (art. 6º) (NOLASCO, 2016, p. 60). 

 

Conforme a Agência Senado (2016), “O seguro-desemprego foi instituído 

junto com o Plano Cruzado pelo Decreto-lei nº 2.284, de 10 de março de 1986 [...] Com 

a instituição do Plano Cruzado, houve a preocupação de adotar também medidas de 

proteção dos trabalhadores”.  

Portanto, em oito artigos do Decreto-Lei n.º 2.284/86, foi criado o seguro-

desemprego, juntamente com demais disposições acerca da moeda, mercado de 

capitais e medidas para contenção da inflação. No Decreto n.º 92.608, de 30 abril de 

1986, que regulamenta o seguro-desemprego, estão definidas as condições gerais para 
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funcionamento do benefício, a habilitação do trabalhador, valor e condições do 

benefício, requerimento do seguro, bem como as obrigações do trabalhador e as 

condições para suspensão do benefício.  

A atual configuração do seguro-desemprego baseia-se no disposto na 

Constituição Federal de 1988, que prevê o seguro-desemprego no artigo 7º, que trata 

dos direitos dos trabalhadores, em seu inciso II, sendo previsto para situações de 

desemprego involuntário, e no artigo 201, que trata sobre a cobertura da Previdência 

Social: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social 
I - Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa 
causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos; II - seguro-desemprego, em caso de 
desemprego involuntário;  
[...] DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Art. 201. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de 
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 
[...] III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; [...] 
(BRASIL, 2014). 

 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o seguro desemprego 

foi regulamentado pela Leinº7.998, de 11 de janeiro de 1990, que trata também o abono 

salarial e do Fundo de Amparo ao Trabalhador.  

A Constituição Federal de 1988 apresenta as formas de financiamento do 

benefício, conforme se depreende do artigo 239. Ressalta-se que o parágrafo 4º deste 

artigo, que aborda as taxas de rotatividade das empresas, ainda não foi objeto de 

regulamentação, motivo pelo qual não está em vigor. 

 
Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de 
Integração Social, criado pela Lei Complementar nº7, de 7 de setembro de 
1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, 
criado pela Lei Complementar nº8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir 
da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, 
o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o §3º deste artigo. 
§4º- O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição 
adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar 
o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei (BRASIL. 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 
 

Em tese, o benefício do seguro-desemprego consiste em uma política 

passiva de trabalho, vez que se apresenta como o pagamento de benefício diante de 

uma situação de desemprego. No seguro-desemprego, o pagamento do benefício se 

agrupa a políticas ativas de trabalho, dentre as quais a de qualificação profissional e a 
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de intermediação de mão de obra, que visam o retorno do trabalhador ao mercado de 

trabalho. O objetivo do programa é, portanto, diminuir o tempo em que o trabalhador 

fica fora do mercado de trabalho. 

 

O objetivo do seguro-desemprego é distribuir de modo eficiente entre os 
indivíduos os riscos que eles correm. Nesse caso, o risco é ficar desempregado 
e perder a renda proveniente do trabalho, a qual muitas vezes é a única de 
uma família inteira. A existência do seguro-desemprego contribui para a 
economia de mercado, a nível microeconômico impede que os trabalhadores 
renunciem seus planos de consumo, e consequentemente lhes proporciona 
certo grau de bem-estar (IBGE, 2014). 

De acordo o Ministério do Trabalho e Emprego (2017), o seguro-desemprego 

representa um auxílio financeiro temporário: 

 

O Seguro-Desemprego, desde que atendidos os requisitos legais, pode ser 
requerido por todo trabalhador dispensado sem justa causa; por aqueles cujo 
contrato de trabalho foi suspenso em virtude de participação em curso ou 
programa de qualificação oferecido pelo empregador; por pescadores 
profissionais durante o período em que a pesca é proibida devido à procriação 
das espécies e por trabalhadores resgatados da condição análoga à de 
escravidão (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2017). 

 

Moretto (2009) entende que o seguro desemprego busca oferecer ao 

trabalhador desempregado condições de retornar ao mercado de trabalho. A 

configuração do seguro desemprego possui diferenças entre os diversos países, 

variando segundo a situação econômica do país, podendo ser mais abrangente ou mais 

restrito. 

No Brasil, o seguro-desemprego tem sofrido alterações recentes no sentido 

de estimular de diversas formas de busca por emprego, conforme análise de Moretto 

(2009). Ademais, esse programa tem sofrido restrições nos critérios de inserção, 

reduzindo o número de trabalhadores beneficiados. 

Em 2011, a lei do Programa Seguro Desemprego sofre alteração por meio 

da Lei nº 12.513/2011, que institui o “Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (Pronatec) com o objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a 

oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população 

brasileira” (BRASIL, Pronatec, 2014).  

A mais importante mudança advinda com o Pronatec é a vinculação do 

recebimento do benefício à participação do segurado em programas de qualificação 

profissional, oferecidos gratuitamente pelo poder público. Dois critérios foram 

acrescentados ao programa: 
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1 - O recebimento da assistência financeira do Programa Seguro-Desemprego 
fica condicionado à comprovação de matrícula e de frequência do trabalhador 
em curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. 2 - O 
benefício Seguro-Desemprego será cancelado pela recusa por parte do 
trabalhador em matricular-se em curso condizente com sua qualificação 
registrada ou declarada, ou sua evasão (MTE, 2014). 

 

Essas alterações podem garantir que o trabalhador apresente maiores 

chances de permanecer empregado, caso tenha uma melhor qualificação, ainda que 

uma maior qualificação não representa necessariamente a garantia de emprego. Da 

mesma forma, existe um processo de adaptação da política pública de emprego para a 

abertura de vagas de qualificação profissional, em que pese o problema da educação 

básica. 

Ainda no ano de 2011 o Ministério do Trabalho e Emprego cria o Portal Mais 

Emprego, sistema informatizado que objetiva a integração entre as ações das políticas 

de seguro-desemprego, qualificação profissional e intermediação de mão de obra. Em 

2015, a Lei 13.134 traz novas mudanças para o seguro-desemprego, tal como a 

ampliação dos períodos de carência, o que restringe o acesso de uma parcela 

considerável de trabalhadores ao programa.  

 

2.3.3 Políticas ativas de emprego 

 

As políticas ativas de emprego se caracterizam por programa e projetos que 

ajudam o trabalhador na sua recolocação do mercado de trabalho como empregado 

assalariado ou empreendedor. Estas políticas contemplam ainda os programas de 

criação de empregos temporários (RAMOS, 2009). 

De acordo com Holanda (2017), as políticas ativas de mercado de trabalho 

têm por objetivo exercer um efeito positivo sobre a criação de oportunidades de trabalho 

para segmentos da classe trabalhadora, que de outra forma teriam reduzidas 

possibilidades de sucesso em aceder às vagas disponíveis. 

A qualificação profissional é uma das políticas ativas mais relevantes, em 

especial nos países periféricos, cujo destaque são os baixos níveis de escolarização 

da população. Dessa forma, a qualificação profissional se apresenta como 

complementação dos estudos formais, de caráter mais direto e prático, conforme as 

demandas do sistema produtivo. A qualificação profissional abrange, geralmente, 
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cursos técnicos, de curta duração, com conteúdo essencialmente prático e voltado a 

uma modalidade específica do sistema produtivo (DIAS, 2011). 

A intermediação de mão de obra, por sua vez, é outra modalidade de 

políticas ativas, que diz respeito à intervenção direta do órgão estatal na mediação entre 

empregadores e trabalhadores. Esta política tem por objetivo a adequação dos perfis 

dos trabalhadores às vagas de emprego existentes ou ainda, a colocação aos perfis 

dos trabalhadores cadastrados, além de reduzir o tempo de espera de empregados e 

empregadores para a ocupação de uma vaga em aberto (RAMOS, 2009). 

 

2.3.3.1 Qualificação profissional 

 

A partir da abordagem anterior, pode-se constatar a necessidade de 

qualificação profissional de mão-de-obra, ainda que para o exercício de ocupação e 

funções menos qualificadas. Dessa forma, mostra-se relevante um resgate histórico do 

processo de desenvolvimento da educação profissional no Brasil, de modo a destacar 

o papel e importância das chamadas políticas públicas educacionais. 

Conforme Azevedo (2004), as políticas públicas são exercidas e distinguidas 

de acordo com a sociedade e o meio em que estão implantadas, sendo compostas por 

símbolos e valores de uma realidade particular. Tem suas raízes por meio da ação 

humana e possuem aspectos sociais dos sujeitos que as estabelecem, manifestando 

normas e práticas sociais de uma determinada cultura.  

É importante avaliar que uma política pública pode acolher a distintos 

interesses, muitas vezes conflitantes, além de seu processo de preparação e 

implantação não serem momentos imediatos, já que a situação política e as questões 

sociais podem ser os responsáveis por essa quebra entre a elaboração e o período de 

implantação (ROTHEN e CONTI, 2010).  

Azevedo (2004), referindo-se as políticas públicas educacionais, retoma que 

a escola é o ponto central da concretização de tais políticas, estando às mesmas 

relacionadas ao contexto mais amplo das políticas da realidade social. A política 

educacional está articulada com o projeto de sociedade de um determinado momento 

histórico e tem sua construção a partir da evidência de uma necessidade. Assim, há 

mobilização para a busca das melhores soluções, entretanto, vale ressaltar a existência 

de um sistema ideológico que determina as prioridades e o que merece a ação estatal 

e a prática política. 
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O sistema educacional brasileiro começou a ser construído por meio da 

criação de instituições de ensino superior, destinadas à formação dos profissionais 

portugueses, geralmente pertencentes a elite, com objetivo de capacitação para 

funções qualificadas no Exército e na administração do Estado (HOLANDA, 2017). 

As políticas destinadas ao ensino precisam se deter a organização, a 

realização e a motivação do trabalho, deixando bem claro qual tipo de educação 

almejam, através da busca de subsídios para contribuir com uma educação de 

qualidade (ROTHEN e CONTI, 2010).  

Azevedo (2004) propõe a necessidade de pensar no percurso de 

desenvolvimento que a sociedade vem passando e consequentemente nas políticas 

públicas que surgem desse contexto de injustiça e desigualdade, já que a política 

educacional recebe influência dessa ordem social.   

Rothen e Conti (2010) estabelecem um breve panorama histórico onde 

explicitam o caminho das políticas públicas educacionais, articulando as mesmas com 

a função da escola em determinado período histórico. Nesse sentido, retomam que na 

primeira metade do século XX a educação tinha a finalidade de compor uma elite que 

exercia a função dirigente.   

No período de desenvolvimentismo do Brasil, englobando as décadas de 

1950,1960 e 1970, a grande função social do processo educativo era a de formar 

sujeitos para esse momento do país, portanto, formar trabalhadores para a indústria.  

Na década de 1980, a educação passou a estar atrelada a formação para a 

cidadania, com as pessoas direcionadas para o trabalho, mas também para o exercício 

da função de cidadãos da nação. Em 1990, iniciou-se a visão neoliberal na educação, 

estando atrelada aos aspectos do mercado, evidenciando uma gestão empresarial, a 

ideia de clientela e diversos meios avaliativos destinados ao ensino. Também vale 

ressaltar a presença de políticas afirmativas com caráter compensatório, como as 

políticas de inclusão aos portadores de necessidades especiais e a implantação de 

cotas a grupos raciais. 

A década de 80 foi um momento de avanços democráticos no campo 

educacional, especificamente, a partir dos movimentos desses profissionais em busca 

de melhores condições de trabalho, de uma justa remuneração e a defesa de uma 

escola pública digna. Nesse sentido, ganha destaque a coletividade e a participação no 

planejamento e administração da escola, evidenciada como um campo de autonomia e 

discussão política (OLIVEIRA, 2010). 
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Segundo Lima (2008), no período do governo Fernando Henrique Cardoso, 

o Estado efetivou uma administração pública gerencial, onde a cultura, a saúde e a 

educação deveriam ser oferecidas pelo Estado, contudo, também podiam ser ofertadas 

pelo setor privado e o público não-estatal.  

Essa reforma tornou os direitos em bens em prol de uma cidadania marcada 

pelas leis do mercado, evidenciando a exclusão e as injustiças sociais. Esse panorama 

mostra a transformação de um estado patrimonial para um estado gerencial, com a 

presença do neoliberalismo na reformulação da gestão e do processo capitalista 

(HOLANDA, 2017). 

As políticas públicas direcionadas ao meio educacional são complexas, pois 

envolvem diferentes sujeitos e limites teóricos e metodológicos. A educação como 

direito social, engloba a sociedade civil e política, além da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, cada qual com suas funções no campo educativo 

(LIMA, 2008). 

Sabe-se que as políticas públicas de emprego ganharam maior destaque no 

início do século XX, sob um contexto de crise econômica que provocou o aumento da 

taxa de desemprego. Todavia, a instituição de serviços públicos de emprego, incluindo 

ações de assistência ao desempregado, de intermediação de mão-obra, e ações de 

qualificação profissional, ganharam relevância após a Segunda Guerra Mundial, 

ocasião em que taxas de crescimento econômico foram ampliadas e os compromissos 

nacionais do pleno emprego passaram a vigorar (OLIVEIRA, 2009). 

Ocorre que esse conjunto de políticas não foi implementado de modo 

imediato nos países desenvolvidos. Barbosa e Moretto (2006, p. 224) pontuam três 

momentos determinantes da estruturação dessas políticas: 

 

Inicialmente, são observadas através de iniciativas isoladas, que buscavam 
contornar as primeiras aparições do desemprego em massa durante as 
primeiras décadas do século XX. Em um segundo momento, no pós-Segunda 
Guerra Mundial, quando tem início a estruturação de sistemas públicos de 
emprego nacionais voltados para a concessão do seguro-desemprego e a 
intermediação de mão-de-obra, encaradas então como políticas nucleares. (...) 
O terceiro período pode ser demarcado como tendo começado por volta de 
meados da década de 1970 até os nossos dias. Nesse período, as mudanças 
na orientação das políticas de mercado de trabalho são acompanhadas pelas 
transformações no perfil do emprego e do desemprego, mas também pelo 
surgimento de um novo paradigma ideológico (BARBOSA; MORETTO, 2006, 
p. 224). 
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O Ministério do Trabalho, em 1995, instituiu o Plano Nacional de Formação 

do Trabalhador (PLANFOR), que vigorou no período de 1996 a 2002, com o objetivo 

de mobilizar e articular a infraestrutura de qualificação profissional existente no país, 

para treinar pelo menos 20% da População Economicamente Ativa (PEA) (LIMA, 2008). 

O financiamento das atividades do PLANFOR foi realizado a partir de 

recursos do FAT, por meio de resoluções do seu Conselho Deliberativo, mobilizando 

programas nacionais, programas estaduais e programas emergenciais, assim como 

mecanismos de parcerias, as Parcerias Nacionais e Regionais (PARCs) e Planos 

Estaduais de Qualificação (PEQs). Entretanto, o PLANFOR ficou desarticulado das 

demais políticas públicas de trabalho e renda, de educação e de desenvolvimento 

(LIMA, 2008). 

Por esse motivo, em 2003, foi criado o Plano Nacional de Qualificação 

(PNQ), com o escopo de reformular a política de qualificação, em razão das graves 

denúncias de ineficiência e ineficácia do plano anterior. O PNQ, entre outros aspectos, 

significa uma preocupação com a qualificação social do trabalhador, passando 

denominar-se pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) como um programa de 

qualificação social e profissional, vez que os cursos abrangidos passam a conter 

obrigatoriamente, um percentual de sua carga horária voltado a orientações sobre 

cidadania, noções de segurança no trabalho e de direitos trabalhistas. 

As diretrizes do Plano Nacional de Qualificação (PNQ) alocada sob a gestão 

da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE), do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), na forma da legislação vigente, especialmente no que pertinente à Lei 

nº 8.666/93, de 21.06.1993, que trata de Licitações e Contratos na administração 

pública, e no âmbito do Plano Nacional de Qualificação – PNQ/2009; e às seguintes 

Resoluções do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 

CODEFAT: Resolução nº 570, de 16/04/2008; Resolução nº 575, de 28/04/2008; 

Resolução nº 578, de 11 de Junho de 2008, altera a Resolução nº 575, de 28 de abril 

de 2008; Resolução nº 604, de 27 de Maio de 2009; Resolução nº 621, de 05 de 

Novembro de 2009 (TAFNER, 2006). 

Sousa e Pereira (2008) consideram que os dois planos buscaram responder 

no país um duplo propósito: aos efeitos do processo de globalização da economia, da 

reestruturação produtiva e da reforma do Estado sobre o mercado de trabalho; e aos 

dilemas históricos do país no campo da educação profissional, sendo seus propósitos 

voltados aos trabalhadores, independentemente de sua escolaridade. 
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Em dezembro de 2007, o Governo Federal editou o Decreto nº 6.302, de 12 

de dezembro, instituindo o “Programa Brasil Profissionalizado”, com o escopo de 

reestruturar as escolas da rede pública de ensino médio, para a oferta de ensino 

“articulado entre formação geral e educação profissional” (BRASIL, 2007b, art. 1º). O 

art. 1º, em seu caput, definia a estratégia: 

 

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Ministério da Educação, o Programa Brasil 
Profissionalizado, com vistas a estimular o ensino médio integrado à educação 
profissional, enfatizando a educação científica e humanística, por meio da 
articulação entre formação geral e educação profissional no contexto dos 
arranjos produtivos e das vocações locais e regionais. (BRASIL, 2007b). 

 

As ações de reestruturação das escolas seriam financiadas com recursos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sendo que a seleção e 

aprovação de propostas de desenvolvimento e estruturação do ensino médio integrado 

de forma concomitante à educação profissional, formalizadas pela celebração de 

convênio ou execução direta (BRASIL, 2007b, art. 2º e 3º). 

Os objetivos do referido programa consistiam em: 

 

I. expandir o atendimento e melhorar a qualidade da educação brasileira; 

II. desenvolver e reestruturar o ensino médio, de forma a combinar formação 
geral, 
científica e cultural com a formação profissional dos educandos; 
III. propiciar a articulação entre a escola e os arranjos produtivos locais e 
regionais; IV. fomentar a expansão da oferta de matrículas no ensino médio 
integrado à educação profissional, pela rede pública de educação dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive na modalidade a distância; 
V. contribuir para a construção de novo modelo para o ensino médio fundado 
na 
articulação entre formação geral e educação profissional; 
VI. incentivar o retorno de jovens e adultos ao sistema escolar e proporcionar 
a elevação da escolaridade, a construção de novos itinerários formativos e a 
melhoria da qualidade do ensino médio, inclusive na modalidade de educação 
de jovens e adultos; 
VII. fomentar a articulação entre a educação formal e a educação no ambiente 
de trabalho nas atividades de estágio e aprendizagem, na forma da legislação; 
e 
VIII. fomentar a oferta ordenada de cursos técnicos de nível médio. (BRASIL, 
2007b). 

 

Em 26 de outubro de 2011, foi lançado o PRONATEC, instituído pela Lei nº 

12.513, com a “finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, 

por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira”. (BRASIL, 

2011a, p. 1). O objetivo do programa era a oferta de 8 (oito) milhões de vagas, no 
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período 2011 a 2014, em cursos de educação profissional e tecnológica, estruturados 

de modo a cumprir a Meta 11 e do Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 

2011-2020, bem como para triplicar as matrículas da educação profissional técnica de 

nível médio, assegurando a qualidade das vagas ofertadas (BRASIL, 2011b). 

A Resolução nº 679, de 29 de setembro de 2011, que regulamentava o 

PRONATEC previa: 

 

[...] diretrizes e critérios para transferências de recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – FAT, aos estados, municípios, organizações governamentais, 
não governamentais ou intergovernamentais, com vistas à execução do Plano 
Nacional de Qualificação – PNQ, como parte integrada do Sistema Nacional de 
Emprego (SINE), no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego. 
(CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, 
2011b). 

 

Dentre os programas de qualificação profissional previstos no âmbito do 

PRONATEC, pode-se mencionar: 

a) Plano Brasil Sem Miséria - Qualificação e Emprego, que consistia no 

desenvolvimento de ações de qualificação social e profissional para trabalhadores 

beneficiários do Programa Bolsa-Família e demais trabalhadores cadastrados no 

Cadastro Único (CadÚnico), bem como seus familiares, com a finalidade de colocação 

no mercado de trabalho, em setores que exijam mão-de-obra qualificada (CONSELHO 

DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, 2011b, art. 13º); 

b) Qualificação à Distância (QAD), que contemplava o desenvolvimento de 

cursos de qualificação com a utilização de metodologia apropriada, por meio da 

internet, executada diretamente por órgão específico, vinculado ao MTE, ou por meio 

de parcerias com entidades sem fins lucrativos. O dispositivo estabelecia ainda que 

teriam “[...] prioridade de inscrição nos cursos de QAD os beneficiários do Programa do 

Seguro-Desemprego cadastrados nos postos de intermediação de mão-de-obra 

(CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, 2011b, 

art. 14º). 

c) Passaporte Qualificação, que consistia na “[...] habilitação do trabalhador 

de forma a torná-lo apto a inscrever-se em unidade de qualificação profissional 

credenciada pelo MTE, para essa finalidade” (CONSELHO DELIBERATIVO DO 

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, 2011c, art. 13º). 
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2.3.3.2 Intermediação de mão de obra 

 

Em 1975, foi criado o Sistema Nacional de Emprego (SINE) por intermédio 

do Decreto 76.403/75, com a finalidade de intermediar a mão-de-obra, orientando e 

qualificando profissionalmente, além de gerar informação sobre o mercado de trabalho 

(TAFNER, 2006) 

As atividades do SINE configuram-se como políticas ativas do Sistema 

Público de Emprego, e as ações realizadas por essa instituição são direcionadas aos 

trabalhadores que pretendem ingressar ou reingressar no mercado de trabalho, bem 

como ao empresariado que busca a mão-de-obra necessária. Dentre outras políticas 

ativas cabíveis destacam-se investimentos diretos, créditos seletivos à educação e à 

formação profissional, treinamentos e cursos. 

O sistema público de intermediação de mão-de-obra, o SINE, teria nesse 

contexto um grande potencial para integrar a qualificação profissional, a intermediação 

de mão-de-obra e o Seguro-Desemprego, aumentando a eficiência e a eficácia da 

política de emprego e renda. Essa integração é estratégica para se produzir uma 

ativação do mercado de trabalho. A “ativação do mercado de trabalho” pode ser 

genericamente definida como a combinação de ferramentas políticas para dar suporte 

e incentivar a procura de emprego e a efetiva recolocação, a participação produtiva na 

sociedade, e tornar o mercado e os trabalhadores autossuficientes e menos 

dependentes do suporte público, mas de maneira sustentável no tempo (MARINHO; 

BALESTRO; WALTER, 2010). 

Ramos (2015) e Souza (2008) comentam que a principal razão pela busca 

de intermediação de força de trabalho no SINE ocorre pela gratuidade do serviço, seja 

por parte das empresas, seja pelos trabalhadores. Isso se justifica em face das 

características da renda de trabalhadores e empresas: as micro e pequenas empresas 

geralmente possuem pouco capital para investimento em atividades relacionadas aos 

processos de gestão de pessoas, enquanto os trabalhadores têm poucos recursos para 

contratar serviços particulares de agenciamento de emprego.   

O serviço de intermediação de mão de obra (IMO), realizado pelo SINE, é 

considerado uma política ativa, uma vez que, seu objetivo é inserir no mercado de 

trabalho o cidadão que procura o emprego ou reinserir o trabalhador que está à procura 

de uma nova colocação. Para Cacciamali, Ligiéro e Matos (2008), em termos de 

eficiência econômica, a intermediação de mão de obra (IMO) busca corrigir a assimetria 
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de informação no mercado de trabalho, permitindo alcançar de forma mais rápida e com 

melhor qualidade a inserção de novos trabalhadores ou a reinserção dos 

desempregados. 

O SINE foi instituído inicialmente com os seguintes objetivos: 

 

 Art.2º I - Organizar um sistema de informações e pesquisas sobre o mercado 

de trabalho, capaz de subsidiar a operacionalização da política de emprego, a 

nível local, regional e nacional. 

 II - Implantar serviços e agências de colocação, em todo o País, necessários 

à organização do mercado de trabalho. 

 III - Identificar o trabalhador, por meio da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, como participante da comunidade brasileira de trabalho. 

 IV - Propiciar informação e orientação ao trabalhador quanto à escolha de seu 

emprego. 

 V - Prestar informações ao mercado consumidor de mão-de-obra sobre a 

disponibilidade de recursos humanos. 

 VI - Fornecer subsídios ao sistema educacional e ao sistema de formação de 

mão-de-obra para a elaboração de suas programações. 

 

A intermediação de mão de obra ficou sendo a porta de entrada do 

trabalhador no sistema público de emprego. Nota-se que nesse primeiro momento não 

está incluído o seguro-desemprego, benefício de proteção social. O ponto principal da 

criação do SINE foram as “atividades de intermediação de mão-de-obra, voltadas para 

(re) colocar o trabalhador no mercado de trabalho, minimizando o custo social do 

desemprego” (IDT, 2006, p.12). 

A coordenação e supervisão do SINE ficaram sobre responsabilidade do 

MTE, por intermédio da Secretaria de Emprego e Salário, atualmente Secretaria de 

Políticas Públicas Emprego (SPPE). De acordo com o decreto, ao Ministério do 

Trabalho e Emprego compete: 

 

Art. 5°. definir as prioridades das áreas a serem gradativamente abrangidas 
pelo SINE, estabelecer os programas necessários à sua implantação e as 
normas administrativas e técnicas para seu funcionamento; Art. 7° dar apoio 
técnico, financeiro e administrativo à implantação e funcionamento do SINE, 
inclusive através de auxílios e subvenções.  

 

A forma do financiamento do sistema foi estabelecida pelo art. 6°, no entanto, 

percebe-se que não foi definida uma base de financiamento estável e segura. 

 

Art..6°. Para a organização, implantação e manutenção do SINE, o Ministério 
do Trabalho poderá dispor de recursos ordinários e vinculados, programados 
em seu orçamento anual, além de recursos de outras fontes. 
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De acordo com Cardoso e Gonzalez (2007) pela fragilidade na fonte de 

financiamento do SINE e pela sua implementação descentralizada, os primeiros 

resultados foram “incipientes e heterogêneos entre os estados”, predominando apenas 

o serviço de intermediação de mão de obra. 

A partir da criação do Programa do Seguro-Desemprego, passou-se a 

entender por Sistema Nacional de Emprego (SINE), a rede de atendimento em que as 

ações desse Programa são executadas. Essas ações deveriam ocorrer de forma 

integrada e os postos do SINE deveriam receber o requerimento do seguro-

desemprego, cujo pagamento era operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, 

realizar a (re)inserção no trabalhador no mercado de trabalho, e se necessário 

encaminha-los para os programas de qualificação profissional. Portanto, o SINE passa 

ser na prática um posto de atendimento integrado ao trabalhador. 

Em 1993, o Conselho Deliberativo do FAT (Codefat) propôs a reestruturação 

do SINE, a partir da introdução de critérios de desempenho para o repasse dos recursos 

e foram estabelecidas metas para o número de trabalhadores colocados, cursos de 

qualificação realizados e habilitação do seguro-desemprego. Esse novo padrão 

ampliou as possibilidades de utilização do recurso do FAT, proporcionando a expansão 

dos serviços de intermediação e pagamento do seguro-desemprego realizado pelo 

SINE (AZEREDO; RAMOS, 1995). 

Portanto, o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda têm por objetivo 

buscar maior efetividade na colocação dos trabalhadores na atividade produtiva, 

visando à inclusão social, via emprego, trabalho e renda. E essa colocação pode se dar 

por trabalho assalariado, atividade autônoma, ou pequenos empreendimentos 

individuais ou coletivos. 
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3 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS DO ESTADO DO 

MARANHÃO 

 

O Estado do Maranhão (Figura 1) pertence à Região Nordeste, limita-se com 

três Estados da Federação (Piauí, Tocantins e Pará), possui área territorial de 

331.936,949 km² e 217 municípios, sendo, portanto, 2º maior Estado da região e o 8º 

maior do Brasil (IBGE, 2017). 

 

Figura 1 - Mapa do Estado do Maranhão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maranhão (2015)

 

A economia do Maranhão se tornou próspera após a segunda metade do 

século XIX, contudo, a partir do final da Guerra Civil Americana, começou a perder 

espaço na exportação de algodão, e somente, após o final da década de 1960, o 

governo do Estado passou a receber incentivos para sair do isolamento a que estava 

submetido, por meio da construção da estrada de ferro e rodovias (SANTANNA 

JUNIOR, 1999). 

Em relação a cidade de São Luís/MA capital do Estado do Maranhão, 

destaca-se que a mesma possui localização geográfica estratégica para instalação de 

empreendimentos industriais, vez que dispõe do Complexo Portuário do Porto do Itaqui, 

das instalações da Ferrovia Carajás-Itaqui, além de sua proximidade do mar. Dessa 

forma, após o desenvolvimento do Programa Grande Carajás, desenvolvido 

inicialmente na mina de ferro de Carajás, foram desmembrados dois importantes 
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projetos de produção de alumínio: o Complexo de Alumínio Albrás/ Alunorte em 

Barcarena/PA (que ficou sob o controle da Companhia Vale do Rio Doce em 1983), e 

o Complexo de Alumina-alumínio em São Luís, considerado o maior financiamento 

privado empreendido no Brasil e controlado com exclusividade por multinacionais 

estrangeiras: a Aluminian Company of American (Alcoa – que atua através do 

Consórcio ALUMAR) e a Billiton Mettals. Desde sua instalação, a ALUMAR passou a 

ser a principal beneficiária do projeto, usufruindo de benefícios como a isenção do 

pagamento do consumo de energia gerada pela Hidrelétrica de Tucuruí e utilizando a 

estrutura de transporte viabilizado pelo governo brasileiro (HOLANDA, 2017). 

Quanto à população, entre 2000 e 2010, a população maranhense cresceu 

1,52% por ano. No Brasil, no mesmo período, esta taxa foi de 1,17% e a taxa de 

urbanização do Estado passou de 59,53% para 63,08%. Em 2010, o Estado do 

Maranhão possuía aproximadamente 6.574.789 habitantes (PNUD/ IPEA, 2013). 

A Tabela 1 indica que, entre os anos de 1991 e 2000, a população do 

Maranhão aumentou 1,53% por ano. No Brasil, no mesmo período, esta taxa foi de 

1,63%, enquanto a taxa de urbanização no Maranhão passou de 40,01% para 59,53% 

(PNUD/ IPEA, 2013). 

 

Tabela 1 - População Total, por Gênero, Rural/Urbana - Estado - Maranhão 

População População 

1991 

% do Total 

1991 

População 

2000 

% do Total 

2000 

População 

2010 

% do Total 

2010 

População total 4.930.253 100,00 5.651.475 100,00 6.574.789 100,00 

População residente 

masculina 

2.446.865 49,63 2.812.681 49,77 3.261.515 49,61 

População residente 

feminina 

2.483.388 50,37 2.838.794 50,23 3.313.274 50,39 

População urbana 1.972.421 40,01 3.364.070 59,63 4.147.149 63,08 

População rural 2.957.832 59,99 2.287.405 40,47 2.427.640 36,92 

Fonte: PNUD/IPEA (2010) 

 

A Tabela 2, por sua vez, representa a estrutura etária da população 

maranhense, entre os anos 2000 e 2010, a razão de dependência passou de 72,91% 

para 58,65% e a taxa de envelhecimento, de 4,88% para 6,02%. Em 1991, esses dois 

indicadores eram, respectivamente, 93,40% e 4,20%, enquanto que, no Brasil, a razão 

de dependência sofreu uma redução de 65,43% em 1991, para 54,88% em 2000 e 
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45,87% em 2010. Por outro lado, a taxa de envelhecimento, em âmbito nacional, 

aumentou de 4,83%, para 5,83% e para 7,36%, respectivamente (PNUD/ IPEA, 2013). 

 

Tabela 2- Estrutura Etária da População -Maranhão (1991, 2000 e 2010) 

Estrutura Etária População 

1991 

% do Total 

1991 

População 

2000 

% do Total 

2000 

População 

2010 

% do Total 

2010 

Menos de 15 anos 2.173.826 44,09 2.107.154 37,29 2.038.314 31,00 

15 a 64 anos 2.549.264 51,71 3.268.379 57,83 4.140.466 62,97 

população de 65 anos  

ou mais 

207.163 4,20 275.942 4,88 396.009 6,02 

Razão de dependência 93,40 - 72,91 - 58,65 - 

Taxa de envelhecimento 4,20 - 4,88 - 6,02 - 

Fonte: PNUD, IPEA (2013) 

 

A Tabela 3 apresenta outro índice que merece destaque no Maranhão: a 

mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade), que 

passou de 46,5 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 28,0 óbitos por mil 

nascidos vivos, em 2010. Essa taxa no ano de 1991 era de 82,0. No Brasil, entre os 

anos 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil diminuiu de 30,6 óbitos por mil nascidos 

vivos para 16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 óbitos 

por mil nascidos vivos (PNUD/ IPEA, 2013). 

 

Tabela 3 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade Maranhão (1991, 2000 e 2010) 

Longevidade, Mortalidade e 

Fecundidade 

1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer 58,0 63,9 70,4 

Mortalidade infantil 82,0 46,5 28,0 

Mortalidade até 05 anos de idade 106,4 60,1 30,6 

Taxa de fecundidade total 4,7 3,2 2,6 

Fonte: PNUD/ IPEA, 2013 

 

Ressalta-se que, com a taxa alcançada em 2010, o Brasil cumpriu uma das 

metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, de acordo 

com a qual a mortalidade infantil no país deveria estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 

2015 (PNUD/ IPEA, 2013). 
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Destaca-se que a esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para 

compor a dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM). No Maranhão, na última década, a esperança de vida ao nascer aumentou 6,5 

anos passando de 63,9 anos, em 2000, para 70,4 anos, em 2010. No ano de 1991, 

esse índice era de 58,0 anos e, em nível nacional, a esperança de vida ao nascer era 

de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991 (PNUD/ IPEA, 

2013). 

Em relação à educação, as proporções de crianças e jovens frequentando 

ou tendo completado determinados ciclos representa a situação da educação entre a 

população em idade escolar do estado e compõe o IDHM Educação.  

De acordo com o Gráfico 1, no Estado do Maranhão, a proporção de crianças 

de 5 a 6 anos na escola era de 93,85%, em 2010. No mesmo período, a proporção de 

crianças de 11 a 13 anos frequentando as séries finais do ensino fundamental era de 

81,56%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo era 

de 47,84%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo era 

de 29,60%. Entre os anos de 1991 e 2010, essas proporções cresceram, 

respectivamente, em 60,48 pontos percentuais, 64,61 pontos percentuais, 37,92 pontos 

percentuais e 22,63 pontos percentuais (PNUD/ IPEA, 2013). 

 

Gráfico 1– Fluxo Escolar por Faixa Etária – Maranhão (1991, 2000 e 2010) 

Fonte: PNUD/ IPEA, 2013 
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Em 2010, no Maranhão, 77,43% da população de 6 a 17 anos estavam 

cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série. Em 

2000, eram 59,98% e, em 1991, 66,28%. Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 6,97% 

estavam cursando o ensino superior em 2010. Em 2000 eram 1,95% e, em 1991, 0,94% 

(PNUD/ IPEA, 2013). 

O indicador “Expectativa de Anos de Estudo” também indica a frequência 

escolar da população em idade escolar. Especificamente, este indicador representa o 

número de anos de estudo que uma criança em início de vida escolar no ano de 

referência deverá completar ao completar 18 anos de idade. O Gráfico 2 apresenta que, 

entre os anos 2000 e 2010, esse indicador passou de 6,87 anos para 9,26 anos, no 

Maranhão. No Brasil, no mesmo período, passou de 8,76 anos para 9,54 anos. Em 

1991, a expectativa de anos de estudo era de 6,29 anos, no Maranhão, e de 8,16 anos 

no Brasil (PNUD/ IPEA, 2013). 

 
Gráfico 2 – Expectativa de Anos de Estudo Maranhão e Brasil (1991, 2000 e 2010) 

Fonte: PNUD/ IPEA (2013) 
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39,76% para 54,92%. Em 1991, no Maranhão, o percentual era de 18,24% e 30,09%, 

no Brasil. Em 2010, no Maranhão, considerando-se a população de 25 anos ou mais 

de idade, 27,15% eram analfabetos, 38,53% tinham o ensino fundamental completo, 

26,36% possuíam o ensino médio completo e 5,43%, o superior completo. No Brasil, 

esses percentuais são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27% (PNUD/ 

IPEA, 2013). 

 

Gráfico 3 – Escolaridade da população de 25 anos ou mais – Maranhão (1991, 2000 e 2010) 

Fonte: PNUD/ IPEA (2013) 

 

A Tabela 4 indica que a renda per capita média de Maranhão cresceu 130,29% 

nas últimas duas décadas, passando de R$ 156,47, em 1991, para R$ 218,27, em 2000, e 

para R$ 360,34, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse 

período de 4,49%. A taxa média anual de crescimento foi de 3,77%, entre 1991 e 2000, e 

5,14%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar 

per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 73,27%, em 1991, 

para 62,78%, em 2000, e para 39,53%, em 2010 (PNUD/ IPEA, 2013). 

A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita 

através do Índice de Gini, que passou de 0,60, em 1991, para 0,65, em 2000, e para 0,62, 

em 2010 (PNUD/ IPEA, 2013). 
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Tabela 4 -Renda, Pobreza e Desigualdade Maranhão (1991, 2000 e 2010) 

Renda per capita, pobreza e 

desigualdade 

1991 2000 2010 

Renda per capita 156,47 218,27 360,34 

% extremamente pobres 45,57 37,21 22,47 

% de pobres 73,37 62,78 39,53 

Índice de Gini 0,60 0,65 0,62 

Fonte: PNUD, IPEA (2013) 

 

De acordo com a Tabela 5, a taxa de atividade da população de 18 anos ou 

mais no Maranhão, entre os anos de 2000 a 2010, reduziu de 62,04 % para 58,78 %, 

ao passo que a taxa de desocupação na mesma faixa etária também reduziu de 10,86% 

para 8,56%. No ano de 2010, das pessoas ocupadas nessa faixa etária, 30,45% 

trabalhavam no setor agropecuário, 0,46% na indústria extrativa, 4,96% na indústria de 

transformação, 8,34% no setor de construção, 0,69% nos setores de utilidade pública, 

14,91% no comércio e 36,07% no setor de serviços no Estado do Maranhão (PNUD/ 

IPEA, 2013). 

 

Tabela 5 – Ocupação da população de 18 anos ou mais – Maranhão (2000 e 2010) 

Ocupação da população de 18 anos ou mais 2000 2010 

Taxa de atividade – 18 anos ou mais 62,04 58,78 

Taxa de desocupação – 18 anos ou mais 10,86 8,56 

Grau de formalização dos ocupados – 18 anos ou mais 23,51 33,20 

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo – 18 anos ou 

mais 

29,09 51,08 

% dos ocupados com médio completo – 18 anos ou mais 18,63 35,20 

Rendimento Médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. -18 anos 

ou mais 

75,70 48,74 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. -18 anos 

ou mais 

90,30 85,24 

% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. -18 anos 

ou mais 

96,88 95,55 

Fonte: PNUD, IPEA (2013) 
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A Tabela 6 trata dos indicadores de habitação no Estado do Maranhão entre 

os anos de 1991, 2000 e 2010, indicando que se teve uma evolução no percentual de 

população em domicílios com água encanada, passando-se de 25,12% para 33,09% e, 

em seguida, para 82,12%, respectivamente.  

 

Tabela 6 – Indicadores de Habitação – Maranhão (1991, 2000 e 2010) 

Indicadores de habitação Maranhão 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 25,12 33,09 82,12 

% da população em domicílios com energia elétrica 59,00 78,67 96,10 

% da população em domicílios com coleta de lixo 26,30 53,40 79,08 

Fonte: PNUD, IPEA (2013) 

 

A tabela 6 apresenta, ainda, que tal evolução ocorreu também no mesmo 

período quanto à população que reside em domicílios com energia elétrica, passando-

se de 59,00 % em 1991 para 78,67 % em 2000, e 96,10% em 2010. Também ocorreu 

aumento do percentual da população cujo domicílio possui coleta de lixo, sendo em 

1991 o percentual era de 26,30%, em 2000 era de 53,40 % e em 2010 passou a ser 

79,08% (PNUD/ IPEA, 2013). 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O objetivo do presente capítulo consiste em indicar os procedimentos 

metodológicos usados para a consecução dos objetivos inicialmente propostos nesta 

pesquisa. Para tanto, desenvolveu-se a pesquisa em duas etapas, conforme proposto 

por Gray (2012), sendo a fase inicial de enfoque exploratório, e uma etapa seguinte 

com caráter descritivo. 

 

4.1 Classificação da pesquisa 

 

Tomando-se por referência o objeto do estudo, qual seja, compreender as 

políticas públicas de trabalho e qualificação profissional a partir dos índices de 

crescimento econômico-social do Estado do Maranhão no período de 2008 a 2017, a 

pesquisa em tela quanto à abordagem, classifica-se como quantitativa; quanto aos 

objetivos, classifica-se como descritiva; quanto aos procedimentos técnicos para a 

coleta dos dados, consiste em pesquisa bibliográfica e documental e quanto à análise 

dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. 

Dessa forma, para atender ao objetivo da pesquisa, tornou-se necessária 

uma primeira etapa exploratória, com finalidade de explorar o tema em questão, 

seguida de uma segunda etapa descritiva, para mensurar as categorias estabelecidas 

na análise de conteúdo, quais sejam: “trabalho”, “emprego/desemprego”, “políticas 

públicas de trabalho” e “políticas públicas de qualificação profissional”. Ressalta-se que 

as categorias em questão foram determinadas a partir dos dados que foram analisados, 

consistindo em uma reprodução adequada e pertinente consoante os objetivos da 

presente pesquisa. 

 

4.1.1. Quanto à abordagem 

 

Existem duas formas de abordar o problema de pesquisa: qualitativa e 

quantitativamente, vez que a pesquisa apresenta diferentes estratégias de investigação 

e métodos de coleta, além de análise e interpretação dos dados coletados, 

demonstrados por meio de tabelas e gráficos, todos fundamentados teoricamente. 

No que diz respeito à pesquisa quantitativa, Godoy (1995) explica que é um 

tipo de pesquisa que considera tudo o que puder ser quantificável, ou seja, traduz, em 
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números, opiniões e informações coletadas, de modo a classificá-las e analisá-las. 

Requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. 

 

4.1.2. Quanto aos objetivos 

 

Quanto aos objetivos, a pesquisa se caracteriza como descritiva. No caso da 

pesquisa em tela, foram utilizadas fontes secundárias, ou seja, a interpretação de dados 

primários fornecidos pelos governos federal e estadual no que diz respeito aos 

investimentos para implementação das políticas públicas voltadas ao trabalho e 

qualificação de mão de obra no Estado do Maranhão. 

As fontes de informação são classificadas, segundo Cooper e Schindler 

(2011), em fontes primárias, secundárias e terciárias. As fontes primárias seriam 

trabalhos originais de pesquisa ou dados brutos, sem interpretação ou 

pronunciamentos, que representam uma opinião ou posição oficial. As fontes 

secundárias seriam as interpretações dos dados primários, sendo que quase todos os 

materiais de referência entram nessa categoria. As fontes terciárias podem ser a 

interpretação de uma fonte secundária, mas em geral são representadas por índices, 

bibliografias e outros auxiliares de busca. 

Desse modo, a pesquisa foi descritiva de análise documental, porque 

descreveu os fatos e fenômenos de determinada realidade. Foi descrita a trajetória 

histórica das políticas públicas de trabalho e qualificação profissional no Brasil e no 

Maranhão, sendo apresentados e analisados os principais dados estatísticos 

(população, renda, escolaridade, estimativa de vida etc.) a respeito do processo de 

implementação de tais políticas em âmbito estadual. São exemplos de pesquisa 

descritiva: estudos de caso, análise documental, pesquisa ex-post-facto (TRIVIÑOS, 

1987). 

A pesquisa descritiva objetiva o descobrimento da frequência, relação e 

conexão de um fenômeno com outros, além de verificar sua natureza e características 

(CERVO; BERVIAN, 1996). 

O estudo descritivo dessa dissertação foi baseado no levantamento de corte 

transversal, em que os dados da amostra são coletados no período já indicado (2008 a 

2017), a fim de que sejam analisadas as relações entre as variáveis estabelecidas na 

etapa exploratória (HAIR JR et al., 2007). 
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4.1.3 Quanto aos procedimentos técnicos 

 

Quanto aos procedimentos técnicos para a coleta de dados, utilizou-se a 

revisão bibliográfica e análise documental. 

A revisão bibliográfica realizada buscou esclarecer os principais conceitos 

utilizados na reconstrução teórica e histórica do objeto de estudo, assim como a 

compreensão dos contextos locais, nacionais e internacionais que serviram como 

enquadramento para o mesmo. No que se refere à compreensão da estrutura do objeto 

em análise, foram requeridos o aprofundamento dos estudos sobre economia do 

trabalho e sobre a evolução do mercado de trabalho, no Brasil, tomando-se por 

referência as mudanças recentes na divisão internacional do trabalho, compreendidas 

como um processo de reestruturação produtiva e, no contexto regional, de modo a 

inserir a compreensão das políticas públicas de trabalho e qualificação profissional e 

suas iniciativas planejadas no contexto mais amplo das relações de trabalho em 

transformação no Brasil e no Maranhão contemporâneos.  

Particularmente, relevante foi a pesquisa sobre a delimitação do conceito de 

trabalho e de qualificação profissional e suas interrelações com a reestruturação 

produtiva e as mudanças tecnológicas na fase mais recente do capitalismo. Como 

desdobramento desses estudos, foi também dedicada especial ênfase ao exame do 

quadro comparativo das políticas públicas de trabalho e os programas de qualificação 

profissional que se desenvolveram no Brasil desde o ano de 2008 a 2017, período 

compreendido neste estudo. 

A análise documental, por sua vez, buscou a obtenção e análise de 

informações relacionadas diretamente às políticas públicas de trabalho e qualificação 

profissional implementadas no Estado do Maranhão, com destaque para os 

documentos oficiais que contém os princípios e as metas da política. Foram 

consultados também documentos produzidos pelos gestores do Programa, contendo 

indicadores relacionados à estratégia de implementação, assim como notícias em 

jornais e fontes eletrônicas, com informações e análises que serviram para esclarecer 

aspectos de sua formulação política e engenharia institucional.  

Pádua (1997, p.62) considera que “a pesquisa documental é aquela 

realizada a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados 

cientificamente autênticos (não fraudados)”. 
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Como fontes de informações relevantes, também foram analisados os 

documentos oficiais relacionados ao Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador 

(PLANFOR – 1996-2002), ao Programa Nacional de Qualificação (PNQ) (2003-2014), 

ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) (2011- 

2014), Programa Maranhão Profissional, Projeto Pró-Catador, Programa Mais 

Qualificação para o Trabalho, Programa Mais Empregos e Programa Microcrédito 

Orientado, sendo todas estas investigações orientadas de modo a investigar o processo 

de formulação e implementação das políticas públicas de trabalho e qualificação 

profissional no Maranhão no período já indicado. 

A análise de dados secundários centrou-se principalmente na análise dos 

dados a respeito do mercado de trabalho e da economia do Estado do Maranhão, onde 

foram implantadas as políticas públicas de trabalho e qualificação profissional. Foram 

coletados e analisados dados relacionados à evolução da PIA, PEA, População 

Ocupada (PO) e desocupada nos municípios-alvo dos programas. Com relação à 

ocupação e desocupação, foram coletados e elaborados um conjunto de indicadores 

relacionados tanto ao setor formal quanto ao setor informal, a exemplo da posição na 

ocupação no trabalho principal, escolaridade, horas trabalhadas, contribuição para a 

previdência, faixa de rendimentos, porte da empresa, participação em 

sindicatos/associações, entre outros. 

A dinâmica econômica do Estado a partir de informações como evolução do 

Produto Interno Bruto (PIB), PIB setorial e por grupamentos de atividades, renda per 

capita, demografia de empresas, entre outros, também foi objeto de pesquisa, com o 

confronto entre os planos municipal/estadual e o plano nacional. Entre as fontes de 

informações utilizadas estão os dados censitários dos anos 2008 a 2017, as PNADs, 

desde 2008 a 2015, além dos dados do sistema RAIS - Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (CAGED), entre os anos de 2008 a 2018. 

 

4.1.4 Quanto à coleta dos dados 

 

Quanto à coleta dos dados, utilizou-se a técnica de pesquisa documental e 

bibliográfica referente aos índices de desenvolvimento do Estado do Maranhão entre 

os anos de 2008 a 2017, a fim de mensurar os índices que possam visualizar o 

percentual de desenvolvimento apresentado no Estado. 
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Enquanto pesquisa quantitativa, coletou-se os índices de desenvolvimento 

do Estado do Maranhão nos anos de 2008 a 2017, período que abrange três governos 

de partidos diferentes, cujas políticas públicas de trabalho e renda merecem destaque. 

Quanto ao levantamento de dados para pesquisa quantitativa, Creswell 

(2010) considera que essa fase de busca de dados possui uma descrição quantitativa 

ou numérica de tendências, atitudes ou opiniões de uma população, estudando-se uma 

amostra dessa população.  

Para Gray (2012), na pesquisa quantitativa, é preciso especificar as 

características da população, devendo ser descritos alguns aspectos essenciais como: 

identificação da população do estudo; identificar se o projeto de amostragem para essa 

população é de fase única ou multifásica; identificar o processo de seleção dos 

indivíduos; identificar se o estudo vai envolver estratificação da população; discutir os 

procedimentos para seleção da amostra a partir das listas disponíveis; e indicar o 

número de pessoas na amostra e os procedimentos usados para computar esse 

número. 

Desse modo, na pesquisa documental, o próximo passo após a coleta dos 

dados, foi a categorização, que consistiu em um processo de classificação dos dados. 

Podem ser definidas previamente quando o pesquisador elege antes da análise as 

informações a serem procuradas no documento ou ao longo do processo de leitura, 

seguindo uma perspectiva compreensiva, hermenêutica. As categorias devem 

considerar o material a ser analisado e os objetivos da investigação, procurando atingi-

los, respondê-los (CALADO; FERREIRA, 2014). 

Pretendeu-se, durante a pesquisa, categorizar os dados encontrados nos 

documentos pesquisados, de forma a contemplar aspectos relevantes voltados ao 

número de desempregados, criação de postos de trabalho, políticas públicas de 

trabalho, emprego e renda, população atendida, Municípios abrangidos pelas referidas 

políticas públicas, todas informações referentes ao Estado do Maranhão, tabuladas e 

demonstradas por meio de tabelas e gráficos, cujos dados foram rodados por meio da 

utilização da técnica de regressão linear aplicada no software SPSS e no Microsoft 

Excel. 

A coleta dos dados para a realização dessa pesquisa foi realizada em 

diversos sites (IBGE, IMESC, IPEA, TEM), de onde foram selecionados os documentos 

contendo as palavras-chave referentes a cada categoria já mencionada, em especial, 

“política pública de trabalho e qualificação profissional”, delimitando-se o lapso temporal 
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já indicado. A partir dessa busca no site foram selecionados os documentos que 

possuíam a temática de interesse do pesquisador, tais como Boletim de Conjuntura 

Econômica do Maranhão de 2008 a 2017, Nota CAGED sobre Mercado de Trabalho no 

Maranhão 2018, Censo de 2008 a 2017, Pesquisa sobre Amostra de Domicílios de 

2017, entre outros. 

A opção pela coleta dos dados a partir de fontes secundárias pode ser 

justificada por três razões: a) economia de tempo e de recursos financeiros em 

comparação com fontes primárias (KINNEAR & TAYLOR, 1979); b) como todas as 

políticas públicas analisadas são referentes ao Estado do Maranhão, fazendo apenas 

o recorte temporal, a comparação entre os dados provenientes de diferentes políticas 

adotadas foi facilitado; e c) como os dados a respeito de sujeitos participantes das 

políticas públicas implementadas pelo governo do Estado do Maranhão, antes da 

realização desta pesquisa, era desconhecido, o levantamento dos dados a partir de 

uma survey (método comumente empregado em pesquisas de administração), por 

exemplo, poderia resultar em uma amostra final insuficiente para a realização dos 

testes estatísticos. 

 

4.1.5 Quanto à análise e tabulação dos dados 

 

No que se refere à abordagem temporal, o presente estudo se caracteriza 

como pesquisa de corte transversal, uma vez que os dados coletados cobrem 

determinado momento no tempo, e não tratam da evolução do fenômeno estudado ao 

longo do tempo. Além disso, a partir do corte temporal realizado (2008 a 2017), 

analisou-se as políticas públicas de trabalho e qualificação profissional implementadas 

por dois governos estaduais diferentes, com concepções políticas e sociais diferentes, 

o que destaca a importância do recorte formulado. 

Quanto à técnica de análise documental, Mattar (1999) alerta para a 

relevância das publicações governamentais periódicas, como as da Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística que publica o Censo Demográfico Brasileiro, 

contendo informações sobre domicílio, população urbana e rural, idade, religião, estado 

conjugal, rendimento mensal, entre outras; o Censo Industrial; o Censo Predial; o 

Censo de Serviços e o Censo Agropecuário. 

O Quadro 2 indica a relação existente entre a revisão bibliográfica realizada, 

os programas, ações e iniciativas adotados pelo governo do Estado do Maranhão entre 
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os anos de 2008 a 2017, além dos problemas (entraves) encontrados para sua 

execução. Ressalta-se que em todos os estudos foram levantados dados para a 

construção das tabelas e dos gráficos, orientadores das análises, discussões e 

considerações, que serão apresentados no próximo capítulo. 

 

Quadro 2 – Revisão da literatura, Programas e Problemas 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE TRABALHO E 
QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL (teoria) 

PROGRAMAS, AÇÕES E INICIATIVAS 
ADOTADAS PELO GOVERNO DO ESTADO 

DO MARANHÃO (2008 a 2017) 

PROBLEMAS 
(entraves) 

Serviços públicos de 
apoio ao emprego 

Intermediações, recolocação assistida, 
pesquisa do mercado de trabalho, SINE/MA, 
Programa Mais Emprego, Projeto Shopping 
do Emprego 

• Falta de divulgação; 

• Falta de parcerias com o 
setor privado 

• Caráter assistencialista 

Formação e qualificação 
profissional 

Programa Mais Qualificação para o Trabalho, 
Programa Maranhão Profissional e Projeto 
Pró-Catador 

Geração de 
autoemprego, crédito e 
auxílio técnico 

Geração de emprego e renda, abertura de 
novos postos de trabalho, apoio ao 
microempreendedor individual, Programa 
Microcrédito orientado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.5.1 Análise dos dados quantitativos 

 

A análise dos dados quantitativos foi executada no software SPSS e 

apresentadas por meio do software da Microsoft Excel® (MS Excel), para 

apresentação dos resultados obtidos nas tabelas/gráficos utilizados ao longo desta 

pesquisa. Utilizou-se o software SPSS devido à variedade e diversidade de pacotes 

disponíveis para análises, e usou-se o Excel devido à compatibilidade com o próprio 

editor de texto do pacote office usado para concepção deste estudo. 

Ainda na análise dos dados, a técnica estatística selecionada para a 

realização dos testes dos relacionamentos entre as variáveis independentes e 

dependentes foi a regressão linear simples, porque envolve apenas uma variável 

explicativa, enquanto que a análise envolvendo duas ou mais variáveis explicativas é 

denominada regressão múltipla (HAIR JR et al., 2005). 

Toledo e Ovalle (2014) definem a técnica de regressão linear como a técnica 

que tem como objetivo descrever a relação existente entre duas variáveis através de 

um modelo matemático. 
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Powell (1984) afirma que, dentre os avanços mais importantes nos métodos 

quantitativos de análise com aplicação e modelos de variáveis dependentes limitadas, 

os modelos de regressão são os de maior destaque, pois analisam uma diversidade de 

variáveis dependentes restritas a um subconjunto da linha real.  

Levine, Berenson e Stephan (2005), por sua vez, entendem que a regressão 

é usada para prever valores de uma variável dependente ou variável de resposta, a 

partir dos valores de pelo menos uma variável independente ou explicativa. Para os 

autores (2005), a análise de Regressão Linear (ARL) consiste em uma técnica 

estatística que utiliza a relação entre duas ou mais variáveis de caráter quantitativo ou 

qualitativo, de modo que uma variável possa ser prenunciada pelas outras.  

Bruni (2013) também destaca que a análise de Regressão Linear tem por 

escopo a obtenção de uma equação matemática que represente o melhor 

relacionamento entre numérico linear entre conjuntos de dados variáveis distintas. 

Desse modo, a Regressão Linear é uma técnica muito utilizada em estudos 

quantitativos que buscam a explicação de um evento (variável y) por meio de (uma ou 

um conjunto) de variáveis explicativas (variável x). O uso da regressão linear está 

condicionado à normalidade nos dados, que pode ser comprovada por diversos testes 

(HAIR JR et al., 2009). 

Para Aquino (2014), os indicadores possuem a natureza das variáveis, 

sendo que a interpretação pragmática de uma variável ou de um indicador é geralmente 

baseada no fato de que tais variáveis carregam informações sobre a condição de um 

atributo do sistema considerado e que tais informações são relevantes para análise do 

objeto de estudo. 

Nessa pesquisa, utilizou-se o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM), a Taxa de Crescimento Econômico, o Produto Interno Bruto per capita, a Taxa 

de Desocupação e a Taxa de Desemprego como variáveis de resposta. São variáveis 

socioeconômicas os dados coletados pelo IBGE, IPEA e PNUD em relação ao Estado 

do Maranhão, no que diz respeito à população, renda per capita, escolaridade, IDH e 

habitação.  

O Quadro 3 apresenta, de modo resumido, os procedimentos metodológicos 

adotados no decorrer da pesquisa. 
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Quadro 3: Quadro de Congruência dos procedimentos metodológicos adotados 

Procedimentos Adotados Definição 

Quanto à abordagem Pesquisa quantitativa Pesquisa quantitativa consiste em um tipo de pesquisa 
que considera tudo o que puder ser quantificável, ou 
seja, traduz, em números, opiniões e informações 
coletadas, de modo a classificá-las e analisá-las 
(GODOY, 1995). 

Quanto aos objetivos Pesquisa descritiva A pesquisa descritiva objetiva o descobrimento da 
frequência, relação e conexão de um fenômeno com 
outros, além de verificar sua natureza e características 
(CERVO; BERVIAN, 1996). 
 

Quanto aos 
procedimentos 
técnicos 

Revisão bibliográfica 
e análise documental 

A pesquisa bibliográfica pretende “analisar as 
principais teorias de um tema, e pode ser realizada 
com diferentes finalidades” (CHIARA, KAIMEN, et al., 
2008). 

Quanto à coleta de 
dados 

Pesquisa 
bibliográfica e 
documental 

Pádua (1997, p.62) considera que “a pesquisa 
documental é aquela realizada a partir de documentos, 
contemporâneos ou retrospectivos, considerados 
cientificamente autênticos (não fraudados)”. 
 

Quanto à análise de 
dados 

Análise de conteúdo 
(dados qualitativos) e 
Regressão linear 
simples (dados 
quantitativos) 

Para Chizzotti (2001, p. 98), a análise de conteúdo 
consiste em um método de “tratamento e análise de 
informações colhidas por meio de técnicas de coleta 
de dados, consubstanciadas em um documento”. 
Toledo e Ovalle (2014) definem a técnica de regressão 
linear como “a técnica que tem como objetivo 
descrever a relação existente entre duas variáveis 
através de um modelo matemático”. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme demonstrado no Quadro 3, a pesquisa em questão apresentou-se 

na forma de uma pesquisa quantitativa, descritiva, cujo objeto de estudo foram as 

políticas públicas de trabalho e qualificação profissional implementadas pelo governo 

Estado do Maranhão, entre os anos de 2008 a 2017. Quanto à coleta de dados, fez-se 

revisão bibliográfica e documental. A análise de dados, por sua vez, foi feita por meio 

da técnica de análise de conteúdo, em relação aos dados quantitativos, e regressão 

linear simples, quanto aos dados qualitativos.  Dessa forma, finaliza-se a seção 

metodológica, e passa-se para a próxima seção da pesquisa, que tem por objetivo 

apresentar a análise e discussões das políticas públicas de trabalho e qualificação 

profissional no Maranhão entre os anos de 2008 a 2017. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO E 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO MARANHÃO 

 

Neste tópico, analisou-se como as políticas públicas de trabalho e 

qualificação profissional podem ser compreendidas a partir dos índices de crescimento 

econômico-social do Estado do Maranhão no período de 2008 a 2017. Inicialmente, fez-

se uma abordagem sobre a economia do Estado no período já indicado, de modo a 

identificar a renda per capita da população, bem como sua participação na economia 

do Estado. Em seguida, discutiu-se os índices de desemprego no Maranhão no lapso 

temporal já indicado, como também a geração de emprego e renda. Finaliza-se este 

capítulo com o exame das iniciativas de qualificação profissional adotadas nos últimos 

anos pelo governo estadual, em especial quanto aos programas PLANFOR, PNQ e 

PRONATEC. 

 

5.1 Políticas públicas de trabalho adotadas no Estado do Maranhão e os desafios 

enfrentados para a promoção do crescimento e desenvolvimento estadual de 

2008 a 2017 

 

Entre os anos de 2008 a 2017, com o escopo de gerar emprego e renda, por 

meio da abertura de novos postos de trabalho, o governo do Estado do Maranhão tem 

implementado políticas públicas relevantes, dentre as quais, pode-se citar: a) Programa 

Mais Empregos; b) Programa Microcrédito Produtivo Orientado e, c) Projeto Shopping 

do Emprego (MARANHÃO, 2018). 

O Programa Mais Empregos, regulamentado pelo Decreto nº.32.697, de 14 

de março de 2017, consiste em apoio financeiro às microempresas e empresas de 

pequeno porte optantes do Simples Nacional, com domicílio fiscal no Estado do 

Maranhão. O apoio financeiro de que trata este Decreto limita-se à concessão de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por mês para cada novo empregado regido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, entendido este como o acréscimo ao 

quantitativo já existente na microempresa ou na empresa de pequeno porte em 31 de 

janeiro de 2017 (art. 2º, Decreto 32.697/17). 

Para se habilitar ao incentivo financeiro, as microempresas e empresas de 

pequeno porte deverão, de acordo com o art. 3º, do referido Decreto:  I - possuir 
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domicílio fiscal no Estado do Maranhão; II - possuir regularidade fiscal e cadastral, e III 

- estar cadastrada no Sistema Nacional de Emprego (SINE/MA). 

O Programa tem por objetivo diversas ações, dentre as quais estão: a) a 

intermediação, via Sistema Nacional de Emprego (SINE/ MA), da mão de obra 

empregada pelas microempresas e empresas de pequeno porte para fins do incentivo 

financeiro; b) o acompanhamento mensal do acréscimo de emprego regido pela CLT, 

ou da manutenção dos empregos anteriormente criados, para os fins do benefício 

financeiro; c) o acompanhamento dos efetivos pagamentos e/ou créditos dos salários 

dos empregados para fins de pagamento do incentivo financeiro; d) o pagamento 

mensal do incentivo financeiro às empresas beneficiárias, mediante depósito em conta 

bancária de titularidade da pessoa jurídica; e, e) a cassação do benefício financeiro, 

sem prejuízo da adoção de outras sanções cabíveis, de natureza criminal e civil, nos 

termos da Lei, quando verificado que a microempresa ou empresa de pequeno não 

atende às condicionantes estabelecidas para o benefício (art. 4º, § 1º, Decreto 

32.697/17). 

O Governo do Estado do Maranhão implantou também o Programa 

Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), dentro do Programa: Promoção do Trabalho 

Digno, visando o desenvolvimento dos micros e pequenos empreendimentos no 

Estado, com o objetivo de divulgar e informar sobre as políticas públicas para o 

segmento, apoiando e incentivando a geração de trabalho e renda entre os 

microempreendedores populares, em cumprimento a Lei nº 11.110, de 25 de abril de 

2005, que instituiu em âmbito nacional o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 

Orientado (PNMPO) (MARANHÃO, 2018). 

Este programa tem por objetivos: a) Incentivar a geração de trabalho e renda 

entre os microempreendedores populares; b) Disponibilizar recursos para o 

microcrédito produtivo orientado; c) Oferecer apoio técnico aos empreendedores 

populares e d) Oferecer apoio técnico às instituições de microcrédito produtivo 

orientado, com vistas ao fortalecimento institucional destas para a prestação de 

serviços aos empreendedores populares (MARANHÃO, 2018). 

De acordo com o governo estadual, as operações de crédito são voltadas à 

população de baixa renda e microempreendedores, entendidas como pessoas físicas 

ou jurídicas de atividade produtiva de natureza profissional com renda bruta e anual de 

até R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Além disso, o projeto busca atender aos 

microempreendedores informais (MARANHÃO, 2018). 
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Para participar do programa os beneficiários deverão se cadastrar nas 

Agências do SINE implantadas no Estado do Maranhão, além de frequentar oficina de 

sensibilização e capacitação a ser promovida pela Secretaria de Estado do Trabalho e 

da Economia Solidária (SETRES). Em seguida, os empreendedores serão 

encaminhados aos agentes financeiros para intermediar o crédito e realizar o 

acompanhamento (MARANHÃO, 2018). 

Já o Projeto Shopping do Emprego consiste em um projeto destinado a 

atender à demanda por mão de obra para trabalhar especificamente nas lojas do 

Shopping São Luís. Para tanto, o Governo do Estado e o estabelecimento empresarial 

firmaram um acordo para instalação de um posto avançado do SINE/MA, para 

realização de atendimento aos trabalhadores que desejam disputar as vagas oferecidas 

pelas novas lojas do espaço, bem como aos proprietários dos estabelecimentos que 

optem pela comodidade ao selecionar suas equipes (MARANHÃO, 2018). 

Para se cadastrar no SINE-MA e concorrer às vagas do Projeto Shopping do 

Emprego, o trabalhador qualificado em cursos na área comercial precisa apresentar 

documentos pessoais (CPF, identidade), Carteira de Trabalho, comprovante de 

endereço, comprovantes de escolaridade e dos cursos de qualificação (MARANHÃO, 

2018). 

Entretanto, o governo do Estado do Maranhão, seguindo o exemplo do 

restante do Brasil, na tentativa de reduzir o índice de desemprego local, constatou que 

os programas de qualificação profissional haviam se convertido em um dos principais 

eixos das políticas relacionadas ao mercado de trabalho. Dessa forma, a centralidade 

assumida pelos programas de qualificação profissional, tem como reflexo a mudança 

na estratégia das políticas públicas de trabalho, de modo a priorizar intervenções 

focalizadas e compensatórias com a implementação de políticas públicas de 

qualificação profissional, com o objetivo de elevar a empregabilidade dos grupos de 

trabalhadores mais vulneráveis.  

No Maranhão, as políticas públicas de qualificação profissional PLANFOR, 

PNQ e PRONATEC tiveram início em 1996, por meio da realização de um seminário 

organizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Comunitário e do 

Trabalho (SEDESCT), com o intuito de discutir o conteúdo e a metodologia dos 

referidos planos. O evento contou com a participação de diversas entidades do ramo 

da educação profissional e teve por escopo incentivar a elaboração de propostas para 
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implementação do Plano de Qualificação Profissional do Maranhão e a incorporação 

do Estado na Rede de Educação Profissional nacional (HOLANDA, 2017). 

Entretanto, o tema da qualificação profissional voltou a ser discutido no 

cenário maranhense no ano de 2005, quando se tornou manifesta a aceleração do nível 

de atividades, a melhora dos indicadores do mercado de trabalho e o anúncio de um 

conjunto de investimentos nos segmentos de energia, cultivo de soja, celulose e papel, 

siderurgia e logística de transportes, com o aumento da procura por trabalhadores 

qualificados para atuarem nas obras de instalação dos empreendimentos. 

Diante dessa nova conjuntura econômica do Maranhão tem-se a 

implantação de um ensino médio voltado à educação profissional: 

 

Com a promulgação do Decreto nº 5.154/2004, o Estado do Maranhão 
implantou, em 2006, o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 
(EMIEP), modalidade esta subsidiada em um currículo que integra conteúdo 
da educação geral e profissional, em cumprimento às exigências legais. 
(MARANHÃO, 2011a, p. 23). 

 

Em relação ao nível educacional da população brasileira, no período entre 

2000 a 2010, ocorreu expressivo aumento da escolaridade, conforme dados do Censo 

do IBGE (2011). No Maranhão, no mesmo período, 50,4 % da população não possuía 

o ensino fundamental completo, 26,4% tinham o ensino médio completo, enquanto que 

apenas 6,7% da população possuíam curso superior (graduação ou similar). 

No ano de 2010, novos investimentos foram realizados no Estado do 

Maranhão para construção de diversas obras, dentre as quais a Refinaria Premium I da 

Petrobrás, duplicação da Estrada de Ferro Carajás, duas termelétricas etc. Todavia, a 

escassez de trabalhadores qualificados constituía um problema emergencial para o 

governo (DIAS, 2011). 

Nesse contexto de falta de qualificação profissional dos trabalhadores 

maranhenses que surgem programas como, por exemplo, o Programa Maranhão 

Profissional, com o objetivo de qualificar, inicialmente, aproximadamente 400 mil 

pessoas, além de criar de forma permanente cerca de 80 mil novas vagas no sistema 

de qualificação profissional do Estado, entre os anos de 2011 a 2014. Para tanto, seriam 

investidos R$ 777 milhões na ampliação e reestruturação do sistema de educação 

profissional maranhense, na formação de novos professores, além da implantação e 

readequação da estrutura física do sistema educacional (MARANHÃO, 2011a). 
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Em 2017, o governo do Maranhão implementou o “Projeto Pró-Catador: 

recuperando vidas, reintegrando cidadania”, cujas ações a serem promovidas pelo 

projeto em questão, pode-se mencionar: a) recensear catadores\as nos municípios 

pertencentes aos territórios atendidos pelo projeto; b) inserir os catadores/as no 

Cadastro Único; c) incentivar o Associativismo e o Cooperativismo entre os 

catadores/as; d) promover ações de formação de acordo com a vocação profissional, 

proporcionando a elevação da escolaridade e a educação profissional e tecnológica; e) 

assessorar tecnicamente os empreendimentos de Catadores/as; f) estruturar com 

máquinas e equipamentos os empreendimentos; g) estimular a formação de redes de 

cooperação com foco na consolidação organizativa das atividades (MARANHÃO, 

2018).  

As ações voltadas à qualificação profissional implementadas no Estado do 

Maranhão serão abordadas detalhadamente no próximo tópico. 

 

5.2 Trajetória econômica do Maranhão quanto aos índices relacionados ao 

trabalho e as ações de qualificação profissional ligadas às políticas públicas de 

trabalho no período de 2008 a 2017  

 

O Maranhão é 4º Estado mais rico do Brasil, em relação ao Produto Interno 

Bruto (PIB), tendo como principais atividades econômicas a indústria (alumínio/ 

alumina, celulose, alimentícia, madeireira), serviços, extrativismo vegetal (babaçu), 

agricultura (soja, mandioca, arroz e milho) e pecuário. Todavia, é o Estado com um dos 

menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDHM), aproximadamente 0,639 em 

2010, conforme os dados da última PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) divulgada pelo IPEA (IBGE, 2017). 

Ainda de acordo a PNUD/IPEA, o Maranhão ocupa a 26ª posição entre os 

27 Estados brasileiros quanto ao IDHM, sendo que, nesse ranking, o maior IDHM é 

0,824 (Distrito Federal) e o menor é 0,631 (Alagoas), conforme apresentado no Gráfico 

4. 
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Gráfico 4 – IDH do Maranhão nos anos de 1991 a 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Ressalta-se que o índice acima mencionado o Maranhão na faixa de 

Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699), sendo que a dimensão 

que mais contribui para esse índice é Longevidade, com índice de 0,757, seguida da 

Renda, com índice de 0,612, e da Educação, com índice de 0,562 (PNUD/ IPEA, 2013), 

consoante apresentado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes – Maranhão (1991, 

2000 e 2010) 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,173 01,312 0,562 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 18,24 26,49 44,36 

% de 5 a 6 anos na escola 33,37 71,51 93,35 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental REGULAR 
SERIADO ou com fundamental completo 

16,95 34,18 81,56 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 9,92 19,09 47,84 

% de 18 a 20 anos com médio completo 6,97 10,61 29,60 

IDHM Longevidade 0,551 0,649 0,757 

Esperança de vida ao nascer 58,04 63,92 70,40 

IDHM Renda 0,478 0,531 0,612 

Renda per capita 156,47 218,27 360,34 

Fonte: PNUD, IPEA (2013) 
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Além disso, na Tabela 8, destaca-se o Índice de Desenvolvimento Humano 

da população rural que, em 2010, era de 0,541, o que representa que essa parcela da 

população maranhense está na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 

0,500 e 0,599) (PNUD/ IPEA, 2013). 

 

Tabela 8 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Ajustado à renda do Trabalho e seus 

componentes- Maranhão (População Rural/ Urbana 2010) 

IDHM e componentes R/2010 U/2010 

IDHM Educação 0,429 0,639 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 26,39 53,87 

% de 05 a 06 anos na escola 91,47 95,58 

% de 11 a 13 anos finais do fundamental REGULAR SERIADO ou 
com fundamental completo 

76,72 87,79 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 34,77 55,84 

% de 18 a 20 anos com médio completo 15,90 37,34 

IDHM Longevidade 0,748 0,763 

Esperança de vida ao nascer 69,87 70,78 

IDHM Renda 0,493 0,655 

Renda per capita 172,49 470,36 

Fonte: PNUD, IPEA (2013) 

 

O Gráfico 5 representa que, nos últimos anos, a economia brasileira vem 

apresentando períodos distintos de crise, recuperação, estagnação e crescimento 

econômico. No Estado do Maranhão não tem sido diferente, pois, de acordo com dados 

do IBGE, em 2008, a taxa de crescimento da economia maranhense foi de -2% (dois 

pontos percentuais negativos), voltando a crescer, ainda que timidamente, no ano de 

2009 (1,1%). 
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Gráfico 5 – Taxa de crescimento da economia maranhense entre os anos de 2008 a 2017 

Fonte: IMESC (2018) 

 

No Gráfico 6, verifica-se que, em 2017, totalizou-se sete bilhões e trinta e 

cinco mil habitantes, de acordo com dados da PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Observa-se que a população evoluiu de 

aproximadamente seis milhões e duzentos mil habitantes em 2007 para os sete milhões 

de habitantes em 2017, ou seja, um crescimento de um milhão de habitantes. 

 

Gráfico 6 – Crescimento populacional maranhense entre os anos de 2008 a 2017 

 

 

 

 

 

 

           

 

Fonte: IBGE (2017) 

 

Segundo dados do IBGE, em 2008, aproximadamente 34,5% da população 

maranhense sobrevivia com renda per capita na linha de pobreza, sendo que no ano 
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de 2013, de acordo com o IPEA, o percentual de extremamente pobres no Maranhão 

era de 17,3%, ou seja, quase 1,2 milhões de pessoas, o maior número de pobres entre 

todas as unidades da Federação. Apesar de uma grande parcela da população viver 

na linha de pobreza, o PIB (Produto Interno Bruto) do Estado do Maranhão, atingiu em 

2017 o valor de R$ 78.475 bilhões e o PIB per capita, no mesmo ano, alcançou valor 

aproximado de R$ 11 mil reais, o que pode se observar por meio do Gráfico 7. 

 

Gráfico 7– PIB per capita no Maranhão (2008 a2017)

Fonte: IBGE (2017)

 

Em relação ao rendimento médio mensal no Estado do Maranhão, os dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio mostram que, em 2013, 16,47% (908 

mil pessoas) percebia até meio salário mínimo, e, em 2015, 18,1% da população 

(1.024.000 pessoas) se encontrava nessa faixa de rendimentos. Segundo a pesquisa, 

o aumento desse percentual pode estar atrelado ao decréscimo da população sem 

rendimento. 

A desigualdade de renda reflete diretamente na intensidade da pobreza 

quando esta é avaliada pela questão de renda. Como mostram os dados apresentados 

no Gráfico 8, em relação ao nível de pobreza extrema, o Maranhão tem reduzido o 

percentual entre os anos de 2008 (8,5 p.p) e 2017 (5,0 p.p.). Entretanto, apesar da 

redução, o Maranhão ainda está dentre os Estados da Federação com maior percentual 

de extremamente pobres, segundo os dados do IMESC (2018). 
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Gráfico 8 – Pobreza extrema no Maranhão (2008 a 2017)

Fonte: IMESC (2018)

 

Em 2015, 23,38% da população percebeu entre meio e um salário mínimo 

(1.322.000 pessoas), enquanto em 2013 o percentual era de 21.95% (1.211.000 

pessoas). O percentual dos que ganhavam entre um e dois salários mínimos também 

aumentou entre 2011 (15,04%) e 2015 (16,4%). 

O Gráfico 9 representa que, em contrapartida, ocorreu uma redução no 

percentual dos que ganhavam entre dois e três salários mínimos, que aumentou entre 

2011 chegando a 4,04% e, em 2013, reduziu para 2,95% em 2015 (redução de 223 mil 

pessoas para 167 mil). Houve também um pequeno crescimento dos que ganham entre 

três e cinco salários mínimos entre 2013 e 2015 (de 122 para 128 mil pessoas), isto é, 

de 2.21% para 2.26%. A renda reduziu para os que ganham de cinco a dez salários 

mínimos entre 2011 e 2013, passando de 79 para 78 mil pessoas (1,44% para 1,38%). 

Ocorreu, ainda, um aumento entre os que ganham entre dez a vinte salários mínimos, 

de 0,45% para 0,59% (25 para 30 mil pessoas) (IMESC, 2018). 
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Gráfico 9 – População por faixa de rendimento (2011, 2013 e 2015)

Fonte: IMESC (2018)
 

 

O rendimento de homens e mulheres revela a diferença entre os sexos, 

consoante os dados da PNAD do ano de 2015. O Gráfico 10 indica que as mulheres 

representam a parcela dos que ganhavam até meio salário mínimo (11,44%), enquanto 

os homens se concentram na faixa do que ganham entre meio e um salário mínimo. À 

proporção que as faixas de rendimento crescem, a participação feminina decai. 

Destarte, as mulheres representavam 7,31% da população que percebe entre um e dois 

salários (16,4%) e 1,32% percebe entre dois e três salários (2,95%). Dessa forma, as 

mulheres no Maranhão recebem menos em todas as faixas de rendimento. As mulheres 

também compõem a maior parcela da população sem rendimento, alcançando o 

percentual de 17,57%, sendo que o total é de 33,86%. 
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Gráfico 10 – Faixa de rendimento da população maranhense por sexo (2017 

Fonte: IMESC (2018)

 

Em 2015, o rendimento médio mensal da população no Estado do Maranhão 

era de R$ 687,00, sendo o rendimento dos homens de aproximadamente R$ 802,00 

(oitocentos e dois reais), enquanto que as mulheres tinham rendimento aproximado a 

R$ 577,00 (quinhentos e setenta e sete reais), conforme se pode observar na tabela 9. 
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Tabela 9 – Rendimento médio mensal por sexo (2015) 

Rendimento médio mensal por sexo (2015) 

Valores Média Geral 
Total 

Homens Mulheres 

Total 687 802 577 

Até ½ salário mínimo 200 205 577 

Mais de ½ a 1 salário mínimo 698 688 708 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 1.119 1.110 1.130 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 1.885 1.891 1.889 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 2.989 3.025 2.936 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 4.950 4.953 4.945 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 10.396 10.454 10.200 

Mais de 20 salários mínimos 22.672 22.843 22.201 

Fonte: IBGE (2015)

 

Observa-se, ainda, que os homens são a maioria em todas as faixas de 

rendimento, exceto nas faixas dos que percebem até ½ salário mínimo, onde o total de 

mulheres é praticamente o dobro da quantidade de homens, e na faixa de 01 a 02 

salários mínimos, onde se têm 1.130 mulheres percebendo entre R$ 788,00 

(setecentos e oitenta e oito reais) e R$ 1.576,00 (hum mil quinhentos e setenta e seis 

reais). 

Desde a segunda metade da década de 1990, seguindo as tendências 

internacionais, os programas de qualificação profissional passaram a ser um dos 

principais eixos das políticas voltadas ao mercado de trabalho no Brasil. Em um 

contexto caracterizado pelo baixo dinamismo econômico e por reformas estruturais de 

orientação neoliberal, tais como a abertura comercial e a privatização, o desemprego 

assumiu no Brasil grandes proporções, agravando, de forma expressiva, a 

segmentação e a heterogeneidade do mercado de trabalho brasileiro. (POCHMANN, 

2011). Diante desse cenário, a centralidade assumida pelos programas de qualificação 

profissional acarretou uma mudança na estratégia das políticas públicas em relação ao 

enfrentamento do desemprego, voltando-se a intervenções focalizadas e 

compensatórias, com o objetivo de gerar empregabilidade dos grupos mais vulneráveis 

dos trabalhadores. 
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Todavia, a trajetória das experiências de qualificação profissional no Brasil 

aponta como uma permanência de longa duração a desarticulação com o ensino 

regular e ainda, o caráter repetidamente assistencial, mais do que propriamente 

pedagógico ou capacitador das políticas e programas. No período pós 1990, não 

obstante as reiteradas tentativas governamentais de integrar a educação profissional 

ao ensino regular, a falta de recursos financeiros e as ambiguidades trazidas pela 

tentativa de conciliar interesses antagônicos impediram que se avançasse em tal 

direção. 

Destaca-se, primeiramente, que as políticas e programas de qualificação 

profissional consistem em um conjunto de ações governamentais que intervêm no 

mercado de trabalho, havendo distinção entre as políticas de emprego e as políticas de 

mercado de trabalho. Isso porque as políticas de emprego buscam intervir no índice de 

emprego por meio da administração da demanda agregada, como é o caso da gestão 

dos gastos públicos, de custeio ou investimento, ou, ainda, da utilização da política 

tributária. As políticas públicas de mercado de trabalho, por outro, buscar interferir, 

diretamente, junto ao trabalhador, seja através de benefícios como seguro desemprego 

e FGTS, ou através de ações voltadas à qualificação profissional e intermediação de 

mão de obra (AZEREDO; RAMOS, 1995). 

Em 2007, dados divulgados pelo IBGE (2007), revelam que o Maranhão, em 

relação a educação pública básica, possuía o maior número de crianças analfabetas 

entre oito e nove anos de idade, comparado ao restante do país. Nessa faixa etária, a 

pesquisa revelou que quase 40% das crianças não sabiam ler e/ou escrever, enquanto 

que a média nacional era de 11,5% (IBGE, 2007). 

A pesquisa revela, ainda, que o Maranhão apresentava uma taxa de 

matrícula na educação básica de 91,66%. No ensino fundamental, o percentual de 

atendimento por parte do poder público atingiu 93,05%, enquanto que a rede privada 

de ensino alcançou 6,95%. Do atendimento público no ensino fundamental, os 

municípios respondiam por 78,53%, indicando que a universalização do ensino ocorreu 

no âmbito do poder público municipal (IBGE, 2007). 

Com o avanço do processo de industrialização e, consequente urbanização, 

passou-se a exigir a formação de uma força de trabalho destinada às tarefas industriais, 

comércio e serviços, o que provocou uma mudança gradativa no sistema de educação 

profissional, predominantemente assistencialista, para um modelo voltado ao 

suprimento de mão-de-obra qualificada (BRANDÃO, 2000, p. 128). 
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Neste contexto, surge o termo qualificação profissional, que consiste em “[...] 

tema central da sociologia do trabalho”, cujo significado evoluiu historicamente com as 

mudanças nas relações de produção e nas formas de organização do trabalho, de 

modo que definir o vocábulo envolve  “[...] uma tarefa que envolve ao mesmo tempo 

tomar posição quanto ao papel da divisão do trabalho, o controle da mão de obra, a 

relação entre mudança técnica e organização do trabalho” (CANTÚ, 2003, p. 24). 

Entretanto, vale ressaltar que existe uma orientação de natureza técnica 

sobre o conceito de qualificação profissional, que abrange a junção de conhecimentos 

específicos e operacionais para o desempenho de determinadas funções na linha de 

produção Esta noção pode ser relacionada ao modelo de especialização no trabalho 

desenvolvido por Adam Smith (1983), em A Riqueza das Nações, ao descrever a 

divisão do processo de trabalho sob a manufatura e o crescimento da produtividade 

advindo por meio do processo de fracionamento da produção em um conjunto de 

atividades simples, executadas, cotidianamente, com maior perfeição.  

Smith defendia a instituição de um ensino popular pelo Estado que “[...] 

minimizasse de alguma forma a tendência à degeneração do povo em geral”, vez que 

a desqualificação para o trabalho seria, indiscutivelmente, um produto do capitalismo 

(SALM; FOGAÇA, 1998, p. 118). 

O Programa Maranhão Profissional é uma ferramenta de gestão da formação 

profissional orientada nos domínios operacionais e estratégicos, com ações destinadas 

a atender à demanda de contratação das empresas já estabelecidas ou 

empreendimentos em fase de implantação no Maranhão. O programa visa aumentar a 

quantidade e melhorar a qualidade da formação profissional de pessoas no Estado. 

(MARANHÃO, 2011a, p. 6). 

O resultado da estimação da demanda por trabalhadores formalizados nos 

vinte municípios priorizados pelo Programa Maranhão Profissional pode ser vista na 

tabela 10: 

 

Tabela 10 – Estimativa de empregos formais por Município (2011 a 2015) (continua)

MUNICÍPIOS ESTIMATIVA DE EMPREGOS FORMAIS 

2011 2012 2013 2014 2015 

Açailândia 3.207 1.457 1.496 1.540 7.700 

Aldeias Altas 1.780 546 688 462 3.476 

Bacabal 488 519 554 590 2.151 

Bacabeira 4.951 8.823 7.710 5.151 26.635 
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Tabela 10 – Estimativa de empregos formais por Município (2011 a 2015) (final) 

Fonte: IMESC, 2018 

 

A Tabela 11 representa a demanda de qualificação dos trabalhadores por 

Município, estimada em 201,8 mil para o período 2011 a 2015, tendo que o Conselho 

Gestor do Programa decidido que seriam qualificados apenas dois trabalhadores para 

cada vaga demandada, perfazendo-se desta maneira cerca de 400 mil qualificações 

nos vinte municípios-alvo, no período indicado.

 

Tabela 11 – Demanda de qualificação de trabalhadores por Município (continua)

 
MUNICÍPIOS 

Total 

Demanda de 
empregos 
estimados 

Oferta Real de 
capacitação 

Oferta Ideal de 
capacitação 

 
Saldo 

Açailândia 7.700 19.668 15.400 4.268 

Aldeias Altas 3.476 0 6.952 -6.952 

Bacabal 2.151 12.288 4.302 7.986 

Bacabeira 26.635 0 53.270 -53.270 

Balsas 9.223 1.712 18.446 -16.734 

Caxias 3.646 31.684 7.292 24.392 

Centro Novo do 
Maranhão 

1.965 0 3.930 -3.930 

Codó 2.683 17.484 5.366 12.118 

  

MUNICÍPIOS ESTIMATIVA DE EMPREGOS FORMAIS 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Balsas 2.106 2.792 2.838 1.487 9.223 

Caxias 1.413 727 744 762 3.646 

Centro Novo do 
Maranhão 

558 641 647 119 1.965 

Codó 1.083 517 533 550 2.683 

Godofredo Viana 384 92 98 104 678 

Grajaú 1.955 345 355 400 3.055 

Imperatriz 7.289 11.297 13.038 8.713 40.337 

Paço do Lumiar 284 303 323 344 1.254 

Pedreiras 189 201 214 229 833 

Pinheiro 200 213 227 242 882 

Rosário 86 86 87 87 346 

Santo Antõnio dos 
Lopes 

353 407 411 65 1.236 

Santa Inês 366 390 416 443 1.615 

São José de Ribamar 621 662 706 753 2.742 

São Luís 26.536 19.696 20.819 22.014 89.065 

Timon 521 555 592 631 2.299 

Total 54.370 50.269 52.496 44.686 201.821 
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Tabela 11 – Demanda de qualificação de trabalhadores por Município (final) 

 

Fonte: IMESC, 2018 

 

Em que pese o Programa Maranhão Profissional ter feito uma estimativa do 

déficit ou superávit da oferta de qualificações referente a demanda esperada, 

distribuída entre os vinte municípios-alvo, importante destacar que a presente pesquisa 

não tem por objeto a análise do alcance dos resultados pretendidos pelo referido 

programa. 

Dentre as políticas de qualificação profissional promovidas pelo Governo do 

Estado do Maranhão entre os anos de 2008 a 2017, pode-se indicar, ainda, o “Projeto 

Pró-Catador Maranhão: Recuperando vidas, reintegrando cidadania”, e o Programa 

Mais Qualificação para o Trabalho 

O “Projeto Pró-Catador Maranhão: Recuperando vidas, reintegrando 

cidadania” tem por objetivo fomentar grupos econômicos solidários de catadores de 

materiais recicláveis e reutilizáveis, de modo a promover sua articulação em redes de 

cooperação e comercialização de produtos, estimulando a aplicação da Política 

nacional de resíduos sólidos e sua inserção social e cidadã, com a finalidade de superar 

a situação de extrema pobreza a que se encontram acometidos, bem como combater 

a degradação ambiental (MARANHÃO, 2018). 

 
MUNICÍPIOS 

Total 

Demanda de 
empregos 

estimados 

Oferta Real de 
capacitação 

Oferta Ideal de 
capacitação 

 
Saldo 

Godofredo Viana 678 0 1.356 -1.356 

Grajaú 3.055 0 6.110 -6.110 

Imperatriz 40.338 42.896 80.677 -37.781 

Paço do Lumiar 1.254 0 2.508 -2.508 

Pedreiras 833 9.264 1.666 7.598 

Pinheiro 882 9.716 1.764 7.952 

Rosário 346 0 692 -692 

Santo Antônio 
dos Lopes 

1.236 0 2.472 -2.472 

Santa Inês 1.614 24.676 3.228 21.448 

São José de 
Ribamar 

2.742 0 5.484 -5.484 

São Luís 89.065 154.052 178.130 -24.078 

Timon 2.299 60 4.598 -4.538 

Total 201.821 323.500 403.643 -80.143 
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O Governo do Estado do Maranhão, ao implementar o referido projeto, 

definiu resultados a serem alcançados consoante o Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Resultados do Projeto Pró-Catador (2018) 

RESULTADOS DO PROJETO PRÓ-CATADOR (2018)  

Catadores\as de 40 municípios do estado mapeados e formação banco de dados e disponibilizado. 

Cadastramento dos catadores fora do sistema realizado e encaminhamento dos excluídos aos 
programas sociais. 

 Princípios da economia solidária disseminados a grupos produtivos de catadores\as, que fortalecidos 
em sua capacidade técnica e produtiva, praticam a autogestão. 

Elevação dos níveis de escolaridade formal e profissional. 

Grupos Produtivos de catadores assessorados e fortalecidos garantindo sua autonomia e 
sustentabilidade. 

Grupos estruturados e com capacidade de produção e comercialização e com valor agregado aos 
produtos. 

Redes de cooperação formadas aumentando a geração de renda e a qualidade de vida dos 
catadores\as. 

Publicação de relatório com os resultados do projeto 

Fonte: Maranhão (2018)

 

O Quadro 5 relaciona a divisão das ações feita pelo Governo Estadual em 

relação aos Municípios a serem atendidos: 

 

Quadro 5 – Territórios e Municípios de abrangência Projeto Pró-catador  (continua)

TERRITÓRIOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA 

Território 01- Alto Turí e Gurupi  Presidente Médici; Santa Inês; Zé Doca; Santa 
Luzia; Araguanã. 

Território 02- Cerrado Amazônico  Imperatriz; Açailândia. Buriticupu 

Território 03 – Cocais  Timon; Caxias; Codó; Lagoa Grande. Bacabal 

Território 04 – Metropolitano  São Luís; São José de Ribamar; Paço do Lumiar; 
Raposa. 

Território 05 – Vale do Itapecuru  Matões; Itapecuru; Miranda do Norte. Vargem 
Grande 

Território 06 – Baixada Ocidental  Pinheiro; Guimarães. 

Território 07 – Cerrado Sul  Balsas; São Francisco do Brejão; Nova Colinas, 
Barra do Corda, Grajaú 
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Quadro 5 – Territórios e Municípios de abrangência Projeto Pró-catador (final) 

 

Fonte: Maranhão (2018)

 

O Projeto Pró-Catador consiste em uma intervenção da Secretaria de Estado 

do Trabalho e Economia Solidária do Maranhão- SETRES executada por meio de 

convênio com Secretaria Nacional de Economia Solidária- SENAES, tem por objetivo 

resgatar a cidadania dos catadores em suas diversas abrangências: geração de 

trabalho e renda, capacitação, elevação de escolaridade, inclusão digital, saneamento, 

saúde, segurança, segurança alimentar, habitação e programas assistenciais. De 

acordo com a Tabela 12, o projeto beneficiou um total de 3.600 (três mil e seiscentos) 

pessoas de forma direta, entre homens e mulheres, e 10.794 pessoas, indiretamente, 

até o mês de novembro de 2018 (MARANHÃO, 2018). 

 

Tabela 12– Total de beneficiários (homens e mulheres) diretos e indiretos (2018)

Número Total de Beneficiários Diretos Indiretos 

Homens 1.152 3.450 

Mulheres 2.448 7.200 

Total 3.600 10.794 

Fonte: Maranhão (2018)

 

O Programa Mais Qualificação para o Trabalho, por sua vez, oferece cursos 

em diversas áreas para trabalhadores (as) em todo o Estado do Maranhão, para melhor 

qualifica-los para o mercado de trabalho. Além de desenvolver novos conhecimentos e 

contribuir para a formação intelectual, técnica, cultural e cidadã dos participantes. Os 

cursos visam ampliar suas possibilidades de ingressar, permanecer ou crescer no 

mercado do trabalho. Dessa forma, a qualificação profissional consiste em um dos 

mecanismos da política pública de trabalho e renda, que, conjuntamente, com outras 

políticas e ações vinculadas ao emprego, ao trabalho, a renda e a educação, promove, 

TERRITÓRIOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA 

Território 08- Lençóis/Munim  Humberto de Campos Bacabeira; Barreirinhas. 

Território 09- Campos e Lagos  Matinha; Viana 

Território 10 – Baixo Parnaíba  Belágua; Tutóia; Chapadinha; Água Doce; São 
Bernardo; Araioses; Santana do Maranhão. 
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de modo gradativo, a universalização do direito dos trabalhadores, sua qualificação, 

tendo por finalidade a inclusão e o aumento de sua permanência no mercado de 

trabalho (MARANHÃO, 2018). 

Consoante dados do IMESC (2018), apesar da implementação das já 

mencionadas políticas públicas de qualificação profissional pelo governo do Estado, em 

agosto de 2018, no Maranhão, as demissões superaram as admissões em 66 postos 

de trabalho, resultado alcançado por meio da desmobilização da mão de obra 

temporária empregada no setor da indústria de transformação (-972), especialmente na 

atividade de fabricação de açúcar (-1.201). Por outro lado, o setor de serviços destacou-

se ao abrir 393 vagas, em especial, nas atividades voltadas à educação superior 

(graduação) (IMESC, 2018). 

Todavia, a taxa de desemprego no mercado de trabalho do Estado do 

Maranhão ainda é relevante, visto que sofrido aumento desde o ano de 2008, 

especialmente na cidade de São Luís. 

Segundo dados do Gráfico 11, no ano de 2011, a taxa de desocupação do 

Maranhão sofreu uma queda de 0.3 p.p.(7,4%), contudo nos anos de 2014 e 2017, 

voltou a subir, alcançando o patamar de 8,4% e 11,9%, respectivamente. 

 

Gráfico 11 – Evolução da taxa de desocupação (20008 a 2017)

Fonte: IMESC (2018) 

 

No Gráfico 12, entre 2007 e 2017, observa-se que houve uma redução do 

trabalho informal, vez que o trabalho autônomo passou de 35,7% para 27,45%. Do 

mesmo modo, dados revelam que houve um pequeno crescimento do número de 
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pessoas que trabalhavam para a própria subsistência, que passou de 11,38% para 

12,35%. No mesmo período, houve o crescimento do número de empregados de 

42,29% para 56%.  

Gráfico 12 – Evolução da população ocupada por posição na ocupação

Fonte: IBGE (2017) 

 

O Gráfico 13 se refere à distribuição do número de ocupados por categoria 

de emprego, comparando-se o segundo trimestre de 2018 ao mesmo período de 2017, 

nota-se que a redução de ocupados registrada no Estado (-75 mil) é proveniente, 

principalmente, do segmento “conta própria” (- 63 mil). No Brasil, utilizando a mesma 

base de comparação, o número de ocupados cresceu 1,1%, alocados principalmente 

nas categorias mais precárias, como sem carteira (+496 mil) e conta própria (+555 mil).  

Em relação ao empregado celetista, observa-se no Gráfico 13 um 

comportamento de queda tanto no plano nacional (-1,5%) quanto no estadual (-1,0%). 

Por outro lado, os trabalhadores do setor público (+13 mil) e empregadores (+13 mil) 

obtiveram bom desempenho na criação de novas ocupações, impedindo assim um pior 

resultado para o indicador maranhense (IMESC, 2018). 
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Gráfico 13 – Número de ocupados por tipo de emprego (2015 a 2018)

Fonte: IMESC (2018)

 

O Gráfico 14 apresenta que, em 2017, o percentual de pessoas ocupadas e 

desocupadas por nível de instrução demonstra que, entre os ocupados, predominam 

os que possuem ensino médio completo (31,4%) e ensino fundamental incompleto 

(26,4%). Entre os desocupados, predominam os que concluíram o ensino médio 

completo. Em relação a parcela da população que possui ensino superior, constata-se 

que há um baixo percentual de desocupados (3,4%). 

 
Gráfico 14 – População ocupada e desocupada por nível de instrução (2017)

Fonte: IMESC (2018)
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5.3 Índices de crescimento econômico, geração de emprego e renda e 

qualificação profissional do Maranhão, a partir das iniciativas implementadas 

pelo governo no período de 2008 a 2017 

 

Quanto à dinâmica do mercado de trabalho formal maranhense, de acordo 

com dados do CAGED, no mês de novembro foram fechadas 280 vagas de emprego 

formal. A indústria de transformação foi o setor que concentrou o maior número das 

demissões, ao contrário dos setores de comércio e de Administração Pública que 

continuam registrando contratações. Os resultados do mês de novembro revelam o 

aumento de contratações nos segmentos do comércio (em virtude do período de festas 

do fim de ano) e agropecuária (fim do ciclo fenológico da cana-de-açúcar) (IMESC, 

2018). 

Considerando os meses de janeiro a novembro de 2018, foram registradas 

12,5 mil contratações, ou seja, 8,8 mil vagas em relação ao mesmo período no ano de 

2017. No Maranhão, no período indicado, teve-se o maior resultado quanto a 

contratações se comparado ao mesmo período desde 2013 (+24,2 mil), motivo que 

levou o Estado a ocupar o 4º lugar do Nordeste e o 16º lugar do Brasil quanto à geração 

de emprego formal. Em relação aos setores que mais contrataram, têm-se os setores 

de serviços (+9,6 mil) e comércio (+2,3 mil) (IMESC, 2018). 

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados do Ministério do Trabalho (CAGED, 2018) constantes na Tabela 13, 

no mês de novembro de 2018, foram criados 58,7 mil empregos no país, sendo o quarto 

mês consecutivo com saldo positivo para geração de emprego e renda. Este foi o 

melhor resultado para o mês de novembro desde 2010, quando foram abertos 38,3 mil 

postos de trabalho. Na comparação entre os anos de 2010 a 2018, observa-se um 

aumento de aproximadamente 71 mil empregos formais (CAGED, 2018). 

 

Tabela 13: Saldo de Emprego Formal por Subsetor de Atividade Econômica, no acumulado de 2017 
e 2018 (continua)

Subsetores de Atividade Acumulado do ano Novembro 

2017 2018 2017 2018 

Total 321.177 858.415 -12.292 58.664 

Extrativa mineral -3.436 2.481 -1.155 -744 
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Ind. De Transformação 91.362 120.592 -29.006 -24.287 

Serviços industriais de utilidade 
pública 

-2.567 9.645 -814 -543 

Construção civil -49.272 69.271 -22.826 -13.854 

Comércio 35.360 80.020 68.602 88.587 

Serviços 147.598 511.999 -2.972 34.319 

Administração Pública 15.873 13.005 -2.360 -1.122 

Agropecuária 86.259 51.402 -21.761 -23.692 

Fonte: CAGED/TEM (2018)

 

Quanto à abertura de vagas no Brasil por setores de atividade, apenas os 

setores de comércio (+88,6 mil) e serviços (34,3 mil) fizeram contratações em novembro 

de 2018, em razão do período de festas (Natal e Ano Novo), que são responsáveis pelo 

aumento das vendas. A indústria de transformação (-24,3 mil) e a agropecuária (-23,7 

mil), por sua vez, despontaram quanto ao número de demissões. Entretanto, apesar 

dos números de 2018, quando comparados ao mesmo período no ano de 2017, 

constata-se que houve redução nas demissões nos referidos setores: indústria de 

transformação (+4,7 mil) e construção civil (+8,9 mil). 

No Brasil, entre os meses janeiro a novembro de 2018, foram criados 858,4 

mil novos postos de trabalho, marcando um aumento de mais de 0,5 milhão de 

empregos formais (+537,3 mil) se comparado ao mesmo período de 2017. Ademais, foi 

o melhor resultado alcançado desde o mês de novembro de 2014, quando foram 

registrados 938 mil empregos formais. Quanto aos setores que mais abriram vagas, 

todos apresentaram saldo positivo em 2018, destacando-se os setores de serviços 

(+512 mil), especialmente nas atividades de compra e administração de imóveis 

(+182,9 mil), ensino (+95,6 mil) e serviços médicos (+93,8 mil) (CAGED, 2018). 

Quanto ao mês de novembro, o mercado de trabalho formal brasileiro gerou 

a abertura de 58,7 mil postos de trabalho, alcançando o melhor resultado para o mês 

desde o ano de 2010. Quanto aos setores que mais abriram vagas de trabalho no Brasil, 

têm-se, novamente, os setores de comércio (+88,6 mil) e serviços (34,3 mil) (CAGED, 

2018). 
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Tabela 14 - Brasil e Regiões: Geração de Emprego Formal no acumulado de janeiro a novembro de 2017 

e 2018 

Fonte: CAGED (2018) 

 

Quanto à distribuição da abertura de vagas por região, segundo a Tabela 14, 

as regiões Sudeste (+35,1 mil) e Sul (+24,8 mil) registraram as maiores contratações 

no mês de novembro, enquanto a região Centro-Oeste lidera o número de demissões, 

com mais de 7,5 mil postos formais de trabalho fechados. Entretanto, com exceção da 

região Norte, todas as regiões apresentam um melhor resultado quando comparado a 

novembro de 2017. 

Ao observar o número de contratações e demissões no ano de 2018, verifica-

se que o saldo foi positivo para todas as regiões, sendo o Sudeste a região com a maior 

abertura de vagas de trabalho (+416,4 mil). Em relação ao ano de 2017, todas as 

regiões tiveram aumento no saldo de emprego formal (CAGED, 2018). 

No que diz respeito aos Estados da região Nordeste, seis apresentaram 

saldo positivo, sendo os maiores índices registrados no Ceará (+2,3 mil), Pernambuco 

(+1,8 mil) e Rio Grande do Norte (+1,7 mil). Já no Maranhão, houve fechamento de 280 

postos de trabalho em novembro de 2018 (CAGED, 2018). 

Em que pese o fechamento de 280 postos de trabalho, o Maranhão registrou 

a abertura de 12,5 mil empregos formais entre os meses de janeiro e novembro de 

Localidade Acumulado do ano Mensal 

2017 2018 Nov./2017 Nov./2018 

Brasil 321.176 858.415 -12.292 58.664 

1º  Sudeste 102.543 416.406 16.421  35.069  

2º Sul 105.667 173. 189  15181 24.763  

3º  Nordeste 21.711  123.469 3.758 7.301  

4º Norte 15.913 39.997 398 932 

5º  Centro-Oeste  75.342  105.354  14.412  7.537 

1º  Ceará 3.149  28.506 2.861 2.249  

2º  Pernambuco  1.826  16.608 259 1.813  

3º  Rio Grande do Norte 3.771 7.866  137 1.686 

4º  Paraíba  1.050  7.906 1.256  1.014 

5º  Bahia 11.927  39.793  1.146 964 

6º Alagoas 7.327 1.458 1.468  211  

7º  Sergipe 165 2.509  44 70  

8º  Maranhão 3.716 12.521 303  280 

9º  Piauí  5.534 6.302  -544  286  
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2018, marcando o maior resultado para o período desde 2013 (+24,2 mil) (IMESC, 

2018). 

Conforme a Tabela 15, quanto às demissões ocorridas no período indicado, 

teve-se uma redução de 23 desligamentos comparando-se ao mesmo período de 2017. 

Quanto aos setores de atividade, o setor da indústria de transformação registrou o 

maior índice (-1.026), com destaque para a indústria química (-1.029), 

predominantemente na atividade de fabricação de álcool (-1.009) no município Aldeias 

Altas (IMESC, 2018). 

 

Tabela 15 – Contratações e demissões por subsetores de atividade (2017 e 2018) (continua)

SUBSETORES DE ATIVIDADE Acumulado do ano Novembro 

2017 2018 2017 2018 

Total 3.716 12.521 -303 -280 

Extrativa mineral -169 64 -32 25 

Ind. de Transformação -1.909 433 -472 -1.026 

Ind. de prod. Minerais não 
metálicos 

-682 321 -23 14 

Ind. metalúrgica -96 253 -17 87 

Ind. mecânica 197 -345 -33 -39 

Ind. do material elétrico -43 16 1 -1 

Ind. do material de transporte  -28 5 -2 -3 

Ind. da madeira e do mobiliário -206 -17 -10 -1 

Ind. do papel, papelão, editorial 
e gráfica 

6 97 44 -22 

Ind. da borracha, fumo, couros, 
peles, outros 

-7 55 9 -22 

Ind. química de prod. 
farmacéutico 

-875 4 -400 -1.029 

Ind. Têxtil do vestuário e 
tecidos 

-30 27 -2 13 

Ind. de calçados 5 5 0 0 

Ind. de alimentos e bebidas -150 12 -39 -23 

Serviços industriais de 
utilidade pública 

108 408 0 7 

Construção civil 1.889 -2.277 -46 -330 

Comércio -748 2.263 912 899 

Comércio varejista -631 2.030 849 874 
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Comércio atacadista -117 233 63 25 

Serviços 4.246 9.578 344 98 

Inst. de crédito, seg. -63 40 13 19 

Com. e adm. de imóveis, 
valores 

-318 2.958 -109 186 

Transportes e comunicações 1.177 353 318 -93 

Alojamento, alimentação 362 3.572 -27 16 

Serv. Médicos, odont. e vet. 2.087 1.527 233 34 

Ensino 1.001 1.128 -84 -64 

Administração pública 89 399 4 144 

Agropecuária 210 1.653 -1.013 -97 

Fonte: IMESC (2018)

 

O setor da Construção Civil maranhense obteve o segundo maior saldo 

negativo em novembro, registrando 330 desligamentos líquidos, marcando uma queda 

mais intensa do que a verificada em novembro de 2017 (-46). Por outro lado, os setores 

do Comércio (+899) e Administração Pública (+144) registraram os maiores saldos de 

empregos formais em novembro e geraram mais de mil empregos (+1.043). 

De acordo com os dados da PNADC, a taxa de desocupação no Maranhão 

corresponde a 14,3% das pessoas na Força de Trabalho, tendo recuado 1,3 pontos 

percentuais (p.p) em relação ao 1º trimestre de 2018, semelhante ao que foi registrado 

na região Nordeste e no restante do Brasil. O número de ocupados, a seu tempo, sofreu 

redução de 3,3% na mesma base de comparação, o que corresponde a 

aproximadamente 75 mil trabalhadores (IMESC, 2018). Desse contingente de 

ocupados, 54 mil concentraram-se no setor da agropecuária (IMESC, 2018). 

Os dados da PNADC para o Estado do Maranhão relativos ao 2º trimestre 

de 2018 mostram que a taxa de desocupação atingiu 14,3%, conforme o Gráfico 15, 

alcançando a 7ª posição no ranking dos Estados brasileiros e 5ª da região Nordeste.  
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Gráfico 15 - Brasil, Nordeste e Maranhão: Taxa de Desocupação das pessoas na Força de Trabalho, 

por trimestre de 2012 a 2018

 

Fonte: PNAD Contínua Trimestral/IBGE (2018)

 

Observa-se que ocorreu uma redução de 1,3 p.p. em relação ao trimestre 

anterior e 0,3 p.p. em 2017. Este resultado também se pode observar em âmbito 

nacional e regional, os quais encerraram o segundo trimestre com redução de 0,7% e 

1,1%, respectivamente (IMESC, 2018). 

O Estado do Maranhão registrou queda de 3,3% no número de ocupados no 

segundo trimestre de 2018, uma retração de 75 mil em relação ao mesmo período de 

2017, sendo que 54 mil foram registradas somente no segmento da Agropecuária (-

12,4%) e 17 mil na Indústria de Transformação (-14,7%) (IMESC, 2018). 

 

5.4 Técnicas estatísticas e tratamento dos dados quantitativos 

 

Esta seção dedica-se à apresentação do tratamento dos dados e das 

técnicas estatísticas utilizadas para a avaliação da escolha dos modos de entrada. 

Cabe destacar que todas as análises foram realizadas no SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences), o que corrobora para a mensuração, organização e 

cruzamento das variáveis levantadas. O SPSS é um software comercial de estatística, 
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de fácil manuseio, que contém diversas funcionalidades para análise de dados 

(AQUINO, 2014). 

Como objetivo da pesquisa em tela consiste em compreender as políticas 

públicas de trabalho e qualificação profissional, a partir dos índices de crescimento 

econômico do Estado do Maranhão, entre os anos de 2007 a 2017, coletou-se dados 

referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Taxa de 

Crescimento Econômico e Taxa de Desocupação, testando-se os valores obtidos no 

software já mencionado, de modo a obter informações acerca de eventual acréscimo, 

decréscimo ou estagnação, com a implementação de políticas públicas pelo Governo 

do Estado do Maranhão.  

 

Tabela 16 – Dados do IDHM do MA com política pública e sem política pública (2005 a 2017) 

Fonte: IMESC (2018) 

 

A tabela 16 indica os valores brutos do IDHM sem a implementação de 

políticas públicas pelo governo do Estado do Maranhão, nos anos de 2005 e 2009, e 

os índices alcançados com a implementação de políticas públicas nos demais períodos 

elencados. 

Correspondendo a tendência observada no cenário nacional, o Estado do 

Maranhão registrou saldo negativo de 830 vagas, em março de 2019. No tocante a 

abertura setorial, a maior parte dos desligamentos líquidos ocorreram nos setores da 

Agropecuária (-446) e da Construção Civil (-220), com predominância, 

respectivamente, nos segmentos de Apoio à Produção Florestal (-220) e na Construção 

de Rodovias e Ferrovias (-245).  

IDHM 

 Sem política pública Com política pública 

2005 0,39  

2006 x 0,41 

2007 x 0,45 

2008 x 0,47 

2009 0,47  

2010  0,49 

2011  0,51 

2012  0,52 

2013  0,52 

2014  0,52 

2015  0,52 

2016  0,53 

2017  0,53 
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Contudo, em relação aos índices de crescimento econômico do Estado, 

quando se compara sem adoção de políticas públicas entre os anos de 2005 a 2008, e 

a partir de 2009 com adoção de políticas públicas, verifica-se que, mesmo com as 

demissões e fechamento de postos de trabalho, os números têm melhorado. 

 
Tabela 17- Taxa de crescimento econômico do Estado do Maranhão com política pública e sem política 

pública (2005 a 2017) 

Fonte: IMESC (2018) 

 

Em virtude do fechamento de postos de trabalho e aumento do número de 

demissões de empregos formais, observa-se crescimento da taxa de desocupação no 

Estado do Maranhão, em que pese a implementação de políticas públicas nos últimos 

anos. 

Tabela 18- Taxa de desocupação no Estado do Maranhão com política pública e sem política pública 

(2005 a 2017) 

Fonte: IMESC (2018) 

TAXA DE CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 Sem política pública Com política pública 

2005 -0,02  

2006 -0,02  

2007 -0,02  

2008 -0,02  

2009  0,01 

2010  0,02 

2011  0,03 

2012  0,05 

2013  0,08 

2014  0,08 

2015  0,10 

2016  0,12 

2017  0,14 

TAXA DE DESOCUPAÇÃO 

 Sem política pública Com política pública 

2005 7,2  

2006 7,3  

2007 7,3  

2008 7,40  

2009  7,41 

2010  8,1 

2011  6,7 

2012  6,8 

2013  7,1 

2014  7,5 

2015  8,4 

2016  8,5 

2017  9,1 

2018  11,9 
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5.4.1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  (IDHM) 

 

De acordo com Garcia, Abdallah e Sachsida (2018), as avaliações 

quantitativas de políticas públicas representam um desafio, visto que boa parte das 

políticas tem um caráter não experimental intrínseco, onde se busca construir um 

cenário contra factual válido. 

Nesta orientação, usou-se o efeito cruzado das políticas públicas naquele 

período observado como fator de ponderação junto ao cálculo do retorno obtido pelo 

resultado dos Pi – Pi-1 multiplicado (a multiplicação depende do momento da validade 

de atuação da política) pelo número total de políticas atuantes naquele momento i. 

No gráfico 16 representa-se as médias dos Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal - IDHM do estado do Maranhão no período de 2005 a 2016 

calculados através da média de todos os seus municípios com informações válidas no 

repositório de dados da FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro). 

O conceito de desenvolvimento humano e sua medida, Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) foram apresentados em 1990 pelas Nações Unidas 

e idealizado pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq e o economista Amartya 

Sen (PINTO; COSTA; MARQUES, 2013). 

A adaptação do IDH para níveis subnacionais tem sido praticada em 

diversos países, com vistas a adaptar a metodologia do IDH Global ao contexto 

nacional. No Brasil, essa adaptação é feita desde 1998 (PINTO; COSTA; MARQUES, 

2013). 

O índice mencionado representa uma variável quantitativa, corresponde ao 

índice de desenvolvimento humano dos municípios. Sua mensuração é composta por 

três pilares: saúde, educação e renda (PINTO; COSTA; MARQUES, 2013).  

No que diz respeito à saúde, o IDHM considera, como medida, a 

expectativa de vida saudável. No tocante à educação, a composição do IDHM é 

apurada pela média de anos de educação recebidos pelas pessoas com idade 

superior a vinte e cinco anos e pela expectativa de anos de escolaridade daquelas 

crianças prestes a iniciar a vida escolar. Por último, no que corresponde a renda, o 

IDHM leva em consideração o padrão de vida da população, através da Renda 

nacional bruta. Logo, tem-se o IDH municipal, que é composto através da média 

desses três indicadores (PINTO; COSTA; MARQUES, 2013). Os dados foram 
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extraídos da página eletrônica da FIRJAN e correspondem as publicações realizadas 

no ano de 2016. 

O índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) é desenvolvido 

pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), com o objetivo 

de acompanhar o desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros em três 

áreas de atuação: emprego e renda, educação e saúde. Sua composição é realizada 

com base em estatísticas públicas disponibilizadas pelos Ministérios do Trabalho, da 

Educação e da Saúde. Os dados foram extraídos na página eletrônica da Federação 

das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e correspondem ao ano base de 2016. 

Utilizou-se o referido índice devido sua disponibilidade e a possibilidade de 

uso para avaliação da implementação das políticas públicas no período indicado, 

apresentando-se no Gráfico 16 a evolução do IDHM do Estado do Maranhão entre os 

anos de 2005 a 2016. 

 

Gráfico 16 – Evolução do IDHM do Estado do Maranhão de 2005 a 2016.  

Fonte: FIRJAN (2018). 

 

Por meio desses dos valores obtidos, calculou-se regressões lineares, 

sendo realizado um teste de médias para verificar se os valores encontrados são 

estatisticamente diferentes ou não. 

Para gerar uma análise de regressão linear no SPSS, usa-se os comandos 

Analisar, Regressão, Linear, que recebe como argumento obrigatório a equação de 

regressão no formato y = x1 + x2 + x3 +...+ xn , onde y é a variável dependente e cada 

variável xi é independente ou explicativa (FIELD, 2009).  
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No estudo é realizada uma análise de regressão tendo apenas uma variável 

dependente o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) ao longo dos 

anos, e como variável independente a série de anos padronizadas em forma de 

contagem a partir do primeiro período t1 até t12. 

Nas tabelas abaixo, apresenta-se os resultados encontrados na análise de 

regressão onde os coeficientes de ajustamento do modelo são próximos e não 

apresentam grandes variações que induzam a perceber diferenças relevantes. 

Uma das formas de avaliar a qualidade do ajuste do modelo é através do 

coeficiente de determinação R2 ou R-múltiplo e está quantidade indica quanto o 

modelo é capaz de explicar os dados coletados.  

Esse modelo se enquadra no grau de ajustamento (R) em 0,92 sabendo 

que essa medida varia de 0 a 1, ou seja, quanto mais próximo de um maior será o 

grau de ajustamento do modelo (HAIR Jr., 2009). O modelo se ajustou 

adequadamente aos dados, que são apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 19 – Resultado dos coeficientes dos modelos de regressão linear do IDHM do Maranhão 

IDHM 

R R² 
R² 

ajusta
do 

Durbin
-

Watso
n 

Teste 
F 

Sig. 
Beta 

estima
do 

Teste t Sig. 

Com a política pública ,918a 0,84 0,83 0,37 53,59 ,000b 0,92 7,32 0,00 

Sem política pública ,878a 0,77 0,75 0,66 33,78 ,000b 0,88 5,81 0,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Os valores dos coeficientes são multiplicadores que carregam a informação 

para fazer as estimativas futuras, percebe-se que os valores e do beta estimado de 

0,92 e 0,88 são significativamente relevantes visto que seus respectivos p-value ou 

valor – p foram menores que 0,05. 

O “teste t de Student” ou “teste t” é um teste de hipótese que usa conceitos 

estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese nula quando a estatística de teste segue 

uma distribuição “t de Student”. 

Na tabela 17, tem-se os resultados obtidos através do teste-t de médias, 

onde vê-se, que o valor do t-crítico é superior ao valor de 0,05 o recomendado como 

padrão. Além disso, buscou-se com hipótese nulo do teste uma diferença zero e está 

foi rejeita devido o valor p ser superior à 0,05, conforme Tabela 17. 
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Tabela 20 – Resultado do teste t IDHM do Maranhão 

IDHM  Com política pública Sem política pública 

Média 0,48 0,47 

Variância 0 0 

Estat. T 0,88  

Valor-p 0,19  

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa (2019) 

 

A tabela 20 indica que não existe diferenças significativas entre o IDHM 

com ou sem política pública atuante no período analisado, o que corrobora os 

resultados de Reis e Bueno (2019) que alegam que os investimentos em políticas 

públicas sociais não oferecem resultados elevados.  

Por outro lado, o resultado encontrado não quer dizer que não existam o 

efeito cruzado de outras políticas de outras esferas governamentais atuantes nos 

indicadores econômicos/sociais no Estado do Maranhão. 

 

5.4.2 Taxa de Crescimento Econômico 

 

De acordo com Cacciamali (2002), o crescimento econômico consiste em 

um processo por meio do qual a renda per capita de uma dada sociedade aumenta 

de forma persistente e permanente, sendo que tal crescimento vem acompanhado de 

transformações estruturais qualitativas e quantitativas. 

Em que pese o crescimento econômico diferir do desenvolvimento 

econômico, é inegável a contribuição do crescimento econômico para a superação de 

desigualdades, haja vista que a expansão econômica acarreta a ampliação da base 

produtiva e, por conseguinte, a ampliação do acesso ao mercado de trabalho, principal 

fonte de renda da grande maioria da população. 

Logo, a análise da evolução da distribuição de renda é indispensável para 

o diagnóstico e identificação dos beneficiários do crescimento econômico, e se tal 

análise for acompanhada de outros indicadores, demonstrará a qualidade de vida em 

uma determinada sociedade (CACCIAMALI, 2002). 

Nesse sentido, o Maranhão compõe o grupo de Estados cujos indicadores 

sociais e econômicos colaboram de forma negativa para o destaque em âmbito 

nacional. A desigualdade social e a pobreza, inerentes à história do Maranhão, ainda 

não foram superadas, apesar do crescimento econômico vivenciado nos últimos anos, 
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com a melhoria da renda das famílias maranhenses e com a abertura de novos postos 

de trabalho. 

Em que pesem as dificuldades para a implementação de políticas públicas 

de geração de emprego e renda, ocorreram significativos avanços entre os anos de 

2008 a 2017 no crescimento econômico do Maranhão, conforme demonstra o gráfico 

17. 

Gráfico 17– Taxa de Crescimento Econômico do Estado do Maranhão de 2008 a 2017. 

 

 

Na Tabela 21, apresentam-se os resultados encontrados na análise de 

regressão onde os coeficientes de ajustamento do modelo não são próximos e 

apresentam variações que induzam uma diferença relevante, mas deve-se entender 

que somente a percepção visual dos resultados não são suficientes para comprovar 

se a diferença é estatisticamente relevante. 

O modelo com o efeito possui um grau de ajustamento (R) de 0,99 e o 

modelo sem o efeito da PP tem 0,95, eis que surge a primeira diferença e agora deve-

se usar o teste-t para avaliar o quão grande é essa diferença. 

Ainda de acordo com os resultados de ajustamento (R² ou múltiplo) de 0,99 

e 0,90, pode afirmar que os dois modelos se ajustaram adequadamente aos dados 

(HAIR Jr., 2009). 

Tabela 21 – Resultado dos coeficientes dos modelos de regressão linear da Taxa de Crescimento 

Econômico do Estado do Maranhão 

Taxa de Crescimento 
Econômico R R² 

R² 
ajustado 

Durbin-
Watson 

Teste 
F 

Sig. 
Beta 

estimado 
Teste 

t 
Sig. 

Com a política publica 
,994a 0,99 0,99 2,48 625,23 ,000b 0,99 25,00 0,00 

Sem política publica 
,953a 0,91 0,90 1,98 78,98 ,000b 0,95 8,89 0,00 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa (2019) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa, 2019. 
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Os valores dos coeficientes, com efeito e sem efeito da PP são 

respectivamente de 0,99 e 0,95, e ambos são significativamente relevantes visto que 

seus respectivos p-value ou valor – p foram menores que 0,05. Como os valores 

sofrem variações alarmantes ao longo do tempo, deve-se observar o valor do Erro 

padrão de cada estimativa que sinaliza uma melhor precisão da estimativa (COELHO; 

CUNHA, 2007). 

Na Tabela 22, têm-se os resultados obtidos através do teste-t de médias, 

onde vê-se, que o valor do t-crítico é superior ao valor de 0,05 o recomendado como 

padrão. 

 

Tabela 22 – Resultado do teste t  da Taxa de Crescimento Econômico do Estado do Maranhão 

Taxa de Crescimento Econômico Com política pública Sem política pública 

Média 0,06 0,03 

Variância 0 0 

Estat. T 1,64  

Valor-p 0,06  

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa (2019) 

 

Além disso, buscou-se com hipótese nulo do teste uma diferença zero e 

está foi não rejeitada devido o valor do P(t<=t) ser superior à 0,05.  

A tabela indica que não existe diferenças significativas entre o IDHM com 

ou sem política pública atuante no período analisado, o que vai de encontro aos 

resultados de Reis e Bueno (2019) que alegam que os investimentos em políticas 

públicas sociais não oferecem resultados elevados.  

Por outro lado, se considerar um p-value de 0,10 já ter-se-iam evidências 

para rejeitar a hipótese nula de que os valores são iguais, e significaria a eficiência 

das PP.  

O resultado encontrado representa a existência de efeitos cruzados das 

políticas governamentais atuantes na Taxa de Crescimento Econômico ao nível de 

significância mais tolerante. Reforçando os achados dos estudos de Sant’anna (2006), 

Araújo, Monteiro e Morais (2014) e Andrade, Teixeira e Fortunato (2014) que 

evidenciam o efeito positivo das políticas públicas nos indicadores econômicos.  
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5.4.3 Produto Interno Bruto per capita - PIB per capita 

 

O Produto Interno Bruto per capita é o produto interno bruto dividido pela 

quantidade de habitantes de um país, que segundo Barreto, Duarte e Alves (2019) 

pode ser calculado através da divisão do PIB corrente e o número de indivíduos 

residentes, de modo prático. O Produto Interno Bruto per capita representa o nível de 

renda per capita. Foi incluído na análise como medida de desempenho econômico do 

Estado do Maranhão.  

No gráfico 18, tem-se a representação da evolução do PIB per capita no 

período de 2007 a 2017 no estado do Maranhão. Aos serem comparados os efeitos 

da política pública (PP) ao longo dos anos da análise, percebe-se uma evolução 

acentuada no ano de 2011 a 2014. 

 

Gráfico 18 – PIB per capita do Estado do Maranhão de 2007 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa (2019) 

 

Na Tabela 23, apresenta-se os resultados encontrados na análise de 

regressão onde os coeficientes de ajustamento do modelo são próximos e não 

apresentam variações que induzam uma diferença relevante, mas deve-se entender 

que somente a percepção visual dos resultados não são suficientes para comprovar 

se a diferença é estatisticamente relevante, por isso a necessidade do uso do teste-t. 

Os modelos possuem graus de ajustamento (R) de 0,97 e 0,91 e 

apresentam diferença de 0,02 entre os as taxas de desemprego com e sem efeito das 

PP. 
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Ainda de acordo com os resultados de ajustamento (R² ou múltiplo) de 0,95 

e 0,82 pode-se afirmar que os dois modelos se ajustaram adequadamente aos dados 

(HAIR Jr., 2009). 

 

Tabela 23 – Resultado dos coeficientes dos modelos de regressão linear do Produto Interno Bruto per 

capita do Estado do Maranhão 

PIB per capita 

R R² 
R² 

ajustado 
Durbin-
Watson 

Teste F Sig. 
Beta 

estimado 
Teste t Sig. 

com política pública 
,972a ,945 ,938 ,757 153,187 ,000b ,972 12,377 ,000 

Sem política pública 
,910a ,829 ,810 ,693 43,555 ,000b ,910 6,600 ,000 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa, 2019. 

 

Na Tabela 24 tem-se os resultados obtidos através do teste-t de médias, 

onde vê-se, que o valor do t-crítico é superior ao valor de 0,05 o recomendado como 

padrão. Além disso, busca-se com a hipótese nula do teste uma diferença zero e está 

foi não rejeitada devido o valor do P(t<=t) ser superior à 0,05. 

 

Tabela 24– Resultado do teste t Produto Interno Bruto per capita do Estado do Maranhão 

PIB per capita  Com política pública Sem política pública 

Média 8981,18 8066,55 

Variância 4817725,96 4534299,07 

Estat. T 0,99  

Valor-p 0,17  

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa (2019) 

 

Os dados obtidos indicam que não existem diferenças significativas entre o 

PIB per capita com ou sem política pública atuante no período analisado, o que 

corrobora com resultados encontrados por Reis e Bueno (2019), que alegam que os 

investimentos em políticas públicas sociais não oferecem resultados elevados.  

Por outro lado, o resultado encontrado não significa que não exista o efeito 

cruzado de outras políticas públicas implementadas por outras esferas 

governamentais atuantes nos indicadores econômicos/sociais. Este é o entendimento 

compartilhado por Barreto, Duarte e Alves (2019) e Reis e Bueno (2019), que alegam 

que os investimentos em políticas públicas não oferecem resultados relevantes e não 

trariam uma relação positiva com desenvolvimento socioeconômico. 
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5.4.4 Taxa de Desocupação 

 

A Taxa de Desocupação é considerada internacionalmente como variável 

proxy da taxa de desemprego. A interrogação que se apresenta em uma 

comparabilidade mundial, diz respeito à interpretação dos resultados dos indicadores 

de desemprego.  

A definição do IBGE de desocupados representa as pessoas sem trabalho 

e da EUROSTAT de Desempregados é de indivíduos que não estão empregados e 

ambas são interpretadas nas análises como base para a Taxa de Desemprego. 

Ressalta-se que existem diversas classificações acerca dos conceitos de indicadores 

de emprego no país e internacionalmente (COUTO, COUTO; FREITAS, 2008; 

ÁGUAS, 2010). 

No Gráfico 19, tem-se a representação da evolução da taxa de 

Desocupação do Estado do Maranhão no período de 2012 a 2018.  

 

Gráfico 19 – Taxa de Desocupação do Estado do Maranhão de 2012 a 2018 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa, 2019 

 

Aos serem comparados os efeitos da política pública (PP) ao longo dos 

anos da análise, percebe-se uma evolução acentuada no ano de 2014 a 2018.  

Na Tabela 25, apresenta-se os resultados encontrados na análise de 

regressão onde os coeficientes de ajustamento do modelo não são próximos e 

apresentam variações que induzam uma diferença relevante, devendo-se 

compreender que somente a percepção visual dos resultados não são suficientes para 

comprovar se a diferença é estatisticamente relevante, motivo pelo qual o uso do 

teste-t se faz necessário. 

 0,30

 2,30

 4,30

 6,30

 8,30

 10,30

 12,30

 14,30

 16,30

 18,30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tx Desocupação s/ efeito da politica pública Tx Desocupação



137 
 

Tabela 25 – Resultado dos coeficientes dos modelos de regressão linear da Taxa de Desocupação do 

Estado do Maranhão 

Taxa de Desocupação 

R R² 
R² 

ajustado 
Durbin-
Watson 

Teste 
F 

Sig. 
Beta 

estimado 
Teste 

t 
Sig. 

Com a política publica 
,825a 0,68 0,62 0,83 10,63 ,022b 0,82 3,26 0,02 

Sem política publica 
,368a 0,14 0,00 0,53 0,78 ,416b -0,37 -0,89 0,42 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa (2019). 

 

Os modelos possuem graus de ajustamento (R) de 0,83 e 0,37 

considerando o modelo sem PP a diferença é de 0,46 com e sem das PP. 

Ainda de acordo com os resultados de ajustamento (R² ou múltiplo) de 0,68 

e 0,14 pode-se afirmar que os dois modelos se ajustaram adequadamente aos dados 

(HAIR Jr., 2009). 

Na Tabela 26 tem-se os resultados obtidos através do teste-t de médias, 

onde vê-se, que o valor do t-crítico é inferior ao valor de 0,05 o recomendado como 

padrão. 

Além disso, busca-se com a hipótese nula do teste uma diferença zero e 

está foi rejeita devido o valor do P(t<=t) ser inferior à 0,05. 

 

Tabela 26 – Resultado do teste t Taxa de Desocupação do Estado do Maranhão 

Taxa Desocupação Com política pública Sem política pública 

Média 10,79 7,2 

Variância 10,48 15,03 

Estat. T 1,88  

Valor-p 0,04  

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa, 2019 

 

Com o resultado obtido na Tabela 26, corrobora-se o estudo de Kon (2013), 

segundo o qual a economia brasileira se encontra afastada do pleno emprego, 

apresentando características específicas da estruturação do mercado de trabalho, 

marcadas por um relevante mercado informal, subocupação, baixos salários e 

rendimentos médios baixos que não condizem com uma situação de pleno emprego. 

Dessa forma, concretizaram-se as políticas públicas como medidas garantidoras da 

busca do Estado pelo Bem-Estar Social.  
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5.4.5 Taxa de Desemprego 

 

A divisão de Estatística da Comissão Europeia (EUROSTAT), corpo 

executivo da União Europeia (UE) e que representa os interesses da UE no contexto 

mundial, define os desempregados como indivíduos que não estão empregados 

durante a semana de referência e que procuraram de modo ativo emprego nas quatro 

semanas anteriores (CIES, 2010). 

A taxa de desemprego apresenta exatidão, pois é calculada através do 

volume de desempregados, desde que entre as Pessoas Ocupadas (PO) possam ser 

encontrados indivíduos que trabalham, porém em situações não condizentes com o 

emprego, como será definido em sequência (HOLANDA; ANCHIETA Jr., 2012). 

No Gráfico 20, tem-se a representação da evolução da taxa de 

Desemprego do Estado do Maranhão no período de 2008 a 2018.  

 

Gráfico 20 – Taxa de Desemprego do Estado do Maranhão de 2008 a 2018. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa (2019) 

 

Aos serem comparados os efeitos das políticas públicas (PP) de trabalho e 

de qualificação profissional no Maranhão, ao longo dos anos da análise, percebe-se 

uma evolução acentuada no ano de 2008 a 2018.  

Os modelos possuem graus de ajustamento (R) de 0,85 e 0,87 e 

apresentam diferença de 0,02 entre os as taxas de desemprego com e sem efeito das 

PP. 
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Ainda de acordo com os resultados de ajustamento (R² ou múltiplo) de 0,72 

e 0,76 pode-se afirmar que os dois modelos se ajustaram adequadamente aos dados 

(HAIR Jr., 2009), conforme demonstrado na tabela 27. 

 

Tabela 27– Resultado dos coeficientes dos modelos de regressão linear da Taxa de Desemprego do 

Maranhão  

Taxa de 
Desemprego 

R R² 
R² 

ajustado 
Durbin-
Watson 

Teste 
F 

Sig. 
Beta 

estimado 
Teste 

t 
Sig. 

Com a política 
publica 

,850a 0,72 0,58 1,63 5,22 ,150b 0,85 2,28 0,15 

Sem política publica ,871a 0,76 0,64 1,70 6,28 ,129b 0,87 2,51 0,13 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa (2019). 

 

Na Tabela 28, apresenta-se os resultados de um teste de diferença de 

médias, o chamado teste-t. 

 

Tabela 28 – Resultado do teste t  da Taxa de Desemprego do Maranhão 

Taxa Desemprego   Com política pública Sem política pública 

Média 8,6 14,18 

Variância 5,33 106,75 

Estat. T -1,05  

Valor-p 0,17  

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa (2019) 

 
Com o resultado obtido e indicado na Tabela 28, os dados apresentados 

corroboram com os estudos de Barreto, Duarte e Alves (2019) e de Reis e Bueno 

(2019), que alegam que os investimentos em políticas públicas não oferecem 

resultados relevantes, além de não apresentar uma relação positiva com 

desenvolvimento socioeconômico local. 

Dessa forma, analisou nessa seção o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM), a taxa de crescimento econômico, o Produto interno bruto per 

capita, a taxa de desocupação e a taxa de desemprego. Observou-se que, o IDHM, 

apesar dos esforços empreendidos pelo governo local e das políticas públicas de 

trabalho e qualificação profissional implementadas, não evoluiu, enquanto que a taxa 

de crescimento econômico teve uma pequena melhoria, em especial, proporcionada 

pela geração de emprego e renda promovida pelas políticas públicas de trabalho 

implementadas. Quanto as categorias, Produto Interno Bruto per capita, taxa de 

desocupação e taxa de desemprego, as mesmas não sofreram alterações quanto aos 

períodos analisados.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Primeiramente, cumpre apontar os principais aprendizados relacionados à 

consecução do objetivo principal desta pesquisa, que buscou compreender as políticas 

públicas de trabalho e qualificação profissional a partir dos índices de crescimento 

econômico-social do Estado do Maranhão entre os anos de 2008 a 2017 

A presente pesquisa teve enquanto questionamento inicial como as políticas 

públicas de trabalho e qualificação profissional podem ser compreendidas a partir dos 

índices de crescimento econômico-social do Estado do Maranhão no período indicado. 

Cumprindo o primeiro objetivo específico formulado, qual seja analisar as 

políticas públicas de trabalho adotadas no Estado do Maranhão e os desafios 

enfrentados pelo governo para a promoção do crescimento e desenvolvimento estadual 

no lapso temporal de 2008 a 2017, observou-se, por meio das políticas públicas de 

trabalho e qualificação profissional implementadas no decorrer do lapso temporal já 

indicado, uma dicotomia quanto aos objetivos do governo estadual, pois pretendeu 

suprir a demanda por trabalhadores qualificados para atuação em grandes 

empreendimentos instalados ou em vias de instalação no Estado e, em contrapartida, 

priorizaram os trabalhadores em situação de vulnerabilidade social, como foi o caso 

dos indivíduos em situação de extrema pobreza (beneficiários do Programa Bolsa 

Família), dos desempregados e daqueles oriundos do ensino público, como ocorreu 

com o Programa Maranhão Profissional, implementado pelo governo estadual no ano 

de 2011. 

Esta dicotomia constitui um traço relevante nas políticas e programas de 

qualificação profissional brasileiros no período após 1990, o que contribuiu para a 

redução da eficácia potencial das ações de qualificação, ao promover, por exemplo, a 

seleção de conteúdo a ser trabalhado nos referidos programas, especialmente no caso 

dos cursos a distância, estruturados com carga horária reduzida. 

Ao caracterizar a trajetória econômica do Estado do Maranhão quanto aos 

índices relacionados ao trabalho no período indicado e as ações de qualificação 

profissional ligadas às políticas públicas de trabalho no Estado do Maranhão, 

constatou-se que as políticas de qualificação profissional implementadas evidenciam 

sua desarticulação com o ensino regular e o caráter de natureza assistencial dos 

programas implementados, que se preocuparam em amparar os trabalhadores em 

situação de vulnerabilidade, ao invés de qualificá-los para a realocação e consequente 
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permanência no mercado de trabalho. Verificou-se, ainda, que apesar das reiteradas 

tentativas do governo federal para integração da educação profissional ao ensino 

regular, a insuficiência de recursos financeiros impediu que os programas alcançassem 

o objetivo pretendido. 

Em relação a intermediação de mão de obra, aspecto indispensável para a 

efetividade dos programas de qualificação profissional, observou-se que o governo do 

Estado do Maranhão, em especial a partir do ano de 2015, tem desenvolvido 

importantes projetos para auxiliar os trabalhadores na busca por vagas de trabalho/ 

emprego, como é o caso do Programa Mais Emprego, do Projeto Shopping do Emprego 

e do Projeto Pró-Catador, além da utilização do SINE para a realização de atividades 

voltadas a qualificação profissional e a recolocação no mercado de trabalho. 

Ressalta-se que as políticas e programas de qualificação profissional 

constituem direito dos trabalhadores, motivo pelo qual devem ser revestidas como 

prática social libertadora e ferramenta para a construção de um modelo de 

desenvolvimento inclusivo, onde todos, sem distinção, participem do processo 

democrático e da geração de emprego e renda. Entretanto, para que as políticas 

voltadas ao trabalho e qualificação de mão de obra alcancem o resultado esperado, 

torna-se necessária a garantia, desde o processo de formulação, que sejam articuladas 

com a educação básica, além de adequadas às políticas e programas do Sistema 

Público Nacional de Emprego, em especial no que diz respeito ao acompanhamento 

pedagógico e aos métodos de intermediação junto ao mercado de trabalho. 

Ao investigar os índices de crescimento econômico, geração de emprego e 

renda, e de qualificação profissional do Maranhão no período de 2008 a 2017, a partir 

das iniciativas implementadas pelo governo, pôde-se perceber alguns problemas nos 

programas de geração de emprego e renda adotados, que precisam ser repensados, 

dentre os quais o baixo acesso da população aos serviços disponibilizados, pelo 

desconhecimento dos potenciais beneficiários.  

Quanto ao seguro desemprego, percebeu-se a sua desarticulação com os 

programas de qualificação profissional, bem como a não exigência de contraprestações 

pelos beneficiários faz com que o programa funcione como um incentivo à 

informalização das relações de trabalho. 

Desse modo, constatou-se que o maior desafio para as políticas públicas de 

trabalho e qualificação profissional em realidades como a do Brasil e do Maranhão é a 

superação da distância entre a qualificação profissional e o trabalhão ainda existe, 
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portanto, torna-se indispensável estabelecer uma parceria capaz de diminuir a 

reincidência na situação de desemprego, de modo a implementar políticas públicas de 

trabalho e qualificação profissional capazes de gerar emprego, renda e produtividade, 

em atividades orientadas para o mercado interno e externo.  

Em virtude da falta de estudos sobre o tema, acredita-se que este trabalho 

deveria ter também, como objetivo, levantar considerações para estudos posteriores, 

como foi apresentado na análise de resultados quantitativos e qualitativos. Acredita-se 

que alguns pontos seriam interessantes para pesquisas futuras: análise do IDHM do 

Estado do Maranhão a partir da implementação das novas políticas públicas de 

trabalho; avaliação do crescimento econômico e da migração populacional após a 

adoção das políticas públicas de qualificação profissional nos Municípios atendidos; 

aprofundamento no estudo do desemprego do Estado do Maranhão após o governo  

iniciado de 2014 a 2022, dentre outros.  

Sendo assim, este trabalho espera ter contribuído com o estudo das políticas 

públicas de trabalho e qualificação profissional no Brasil, em especial no Maranhão, 

foco desta pesquisa.  
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