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RESUMO 

Esta pesquisa, caracterizada como estudo de caso, tem como objetivo principal 
analisar a implementação dos cursos técnicos (Técnico em Segurança de Trabalho e 
Técnico em Alimentos) da Bolsa-Formação do Pronatec no Campus Vitória de Santo 
Antão do IFPE. O Campus do IFPE que serviu como local de nossa pesquisa 
localiza-se na Zona da Mata de Pernambuco, uma região caracterizada por forte 
dependência da economia agrícola, notadamente o cultivo da cana-de-açúcar, por 
empreendimentos agroindustriais e da indústria de alimentos, e que apresenta 
indicadores sociais preocupantes. Nossa investigação teve como referencial teórico 
o materialismo dialético e utilizamos como instrumentos de pesquisa a análise 
documental, entrevistas estruturadas e entrevistas semiestruturadas. As entrevistas 
foram realizadas com docentes, egressos e gestores dos cursos pesquisados, 
servindo as estruturadas para uma caracterização do público pesquisado e as 
semiestruturadas para uma efetiva investigação sobre a implantação dos cursos. 
Verificamos que as iniciativas do Estado brasileiro referentes à qualificação 
profissional nos últimos vinte anos guardam importantes semelhanças com o 
Pronatec e se revelam como diferentes programas que favorecem o capital, 
inspirados pela Teoria do Capital Humano e consequentemente dissociados de uma 
efetiva preocupação com a elevação da escolarização dos trabalhadores e 
contrárias a uma formação integral dos mesmos. Identificamos na implementação 
dos cursos técnicos do Pronatec investigados problemáticas que se repetem 
também em outras iniciativas de formação profissional realizadas pelo Estado 
brasileiro como: problemas na seleção de cursistas, evasão escolar, precarização 
presente nos cursos, dificuldade para a realização de estágios obrigatórios e 
dicotomia entre a realidade e as expectativas dos egressos. Ao lado desta série de 
problemas, identificamos docentes satisfeitos com seu trabalho, egressos 
esperançosos com seu futuro profissional e uma expressiva parcela de jovens 
técnicos que ingressaram em cursos de nível superior.  

Palavras-chave: Pronatec, IFPE, cursos técnicos, política de qualificação 
profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This research, characterized as a case study, has its major goal to analyze the 

implementation of technical courses (occupational safety and health technical course 

and food technical course) of the scholarship called Bolsa-formação of the Pronatec 

at Campus Vitoria de Santo Antão, IFPE. The Campus of IFPE, which served as the 

site of our research, is located in the forest zone of Pernambuco, an area 

characterized by a strong dependence of the agricultural economy, especially the 

cultivation of sugarcane, agro-industrial enterprises and the food industry that 

presents alarming social indicators. Our investigation had the dialectical materialism 

as the theoretical framework and we used document analysis, structured and semi-

structured interviews as research tools. The interviews were conducted with 

teachers, graduated students and managers of the courses under study, serving the 

structured interviews for a characterization of the participants and the semi-structured 

one, for the effective study on the implementation of the courses. We found that the 

initiatives of the Brazilian State relating to professional qualifications in the last twenty 

years keep important similarities with Pronatec, revealing how different programs that 

favor capital, inspired by the Theory of Human Capital, are thus dissociated from an 

effective concern with the increasing of workers‟ schooling and contrary to their 

integral formation. In the implementation of the Pronatec technical courses, we 

identified problems that are also repeated in other vocational training initiatives 

undertaken by the Brazilian government as: student selection problems, school 

dropout, precariousness in the courses, difficulty performing compulsory internship, 

and dichotomy between the reality and expectations of graduated students. 

Alongside this series of problems, we identified teachers satisfied with their work, 

hopeful graduated students with their professional future and a significant portion of 

young technicians who started undergraduate courses. 

Keywords: Pronatec, IFPE, technical courses, vocational training policy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

Esta investigación, caracterizada como estudio de caso, tiene como principal objetivo 
analizar la  implementación de los cursos técnicos (técnico en seguridad del trabajo y 
técnico en alimentos) de la Beca Formación del Pronatec, en el Campus Vitória de 
Santo Antão del IFPE. El Campus  del IFPE que fue el local de nuestra investigación 
está ubicado en la Zona de la Mata de Pernambuco, una región caracterizada por 
fuerte dependencia de la economía agrícola, especialmente  el cultivo de la caña de 
azúcar, por emprendimientos agroindustriales y de la industria de alimentos y que 
presenta indicadores sociales preocupantes. Nuestra investigación tuvo como 
referencial teórico el materialismo dialéctico y utilizamos como instrumentos de 
investigación el análisis documental, entrevistas estructuradas y entrevistas 
semistructuradas. Las entrevistas fueron realizadas con profesores, egresos y 
gestores de los cursos investigados, sirviendo las estructuradas para una 
caracterización del público investigado y las semistructuradas para una efectiva 
investigación sobre la implementación de los cursos. Verificamos que las iniciativas 
del estado brasileño referentes a la cualificación profesional en los últimos veinte 
años tienen importantes similitudes con el Pronatec, se revelando como distintos 
programas que favorecen el capital, inspiradas por la Teoría del Capital Humano , 
son disociados de una efectiva preocupación con la elevación de la escolarización 
de los trabajadores y contrarias a una formación integral de ellos. Identificamos en la 
implementación de los cursos técnicos del Pronatec investigados problemáticas que 
se repiten también en otras iniciativas de formación profesional realizadas por el 
Estado brasileño como: problemas en la selección de estudiantes, evasión escolar, 
precarización presente en los cursos, dificultad para la realización de las pasantías 
obligatorias y la dicotomía entre la realidad y las expectativas de los egresos. Al lado 
de esta serie de problemas identificamos profesores satisfechos con su trabajo, 
egresos esperanzosos con su futuro profesional y una expresiva parte de jóvenes 
técnicos que ingresaron en universidades. 

Palabras Clave: Pronatec, IFPE, Cursos técnicos, política de cualificación 
profesional. 
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 INTRODUÇÃO 

 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) é 

mais uma iniciativa estatal que busca levar a qualificação profissional aos setores 

mais espoliados da população. Política de educação profissional prioritária do 

governo Dilma Rousseff, implementada a partir de 2011, o Pronatec costuma 

despertar na classe trabalhadora uma grande esperança de mudança dos seus 

rumos profissionais. A juventude desta classe é um alvo importante do Programa, na 

medida em que é o setor da sociedade mais sensível ao desemprego e o maior 

empregado em funções precarizadas. Desta forma, a iniciativa aparece como uma 

maneira de superar as dificuldades de colocação no mercado de trabalho através da 

capacitação profissional. 

Este Programa é na verdade um “guarda-chuva” para várias iniciativas no 

campo da educação profissional, englobando desde o investimento nos 

equipamentos da rede de ensino profissional de escolas estaduais até o 

oferecimento de cursos técnicos e de Formação Inicial e Continuada (FIC) através 

da Bolsa-Formação (a faceta mais conhecida do programa). Estes cursos são 

ofertados por diversas instituições públicas e privadas e chama a atenção sua 

presença marcante nos diversos Institutos Federais, como ocorre no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), onde desde o 

nascimento do Programa foram executados diversos cursos técnicos e FIC através 

desta iniciativa.  

O IFPE já ofertou cursos do PRONATEC em todos os seus campi. A 

modalidade mais executada pelo Instituto são os cursos de Formação Inicial e 

Continuada (FIC). É nestes cursos, com alunos enviados pelo Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), através do CRAS (Centro de 

Referência da Assistência Social) de cada município, que se encontra a porção mais 

marginalizada entre os estudantes da Bolsa-Formação do Pronatec. Os cursos 

técnicos vinculados à Bolsa-Formação foram ofertados pelo Instituto apenas nos 

campi de Vitória de Santo Antão e Cabo de Santo Agostinho. No primeiro Campus, 
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cursos da modalidade concomitante demandados pela Secretaria Estadual de 

Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE), e no segundo, cursos da 

modalidade subsequente, com oferta através do SISUTEC1. 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a implantação dos dois cursos 

técnicos concomitantes ofertados no Campus Vitória de Santo Antão do IFPE 

através do Pronatec. A análise das particularidades da implementação do programa 

neste Campus, sua relação com a totalidade das iniciativas do Pronatec e os traços 

singulares desta execução são fundamentais em nossa pesquisa. 

Desde a sua fundação, o IFPE conta com um Campus na cidade de Vitória de 

Santo Antão, sendo esta unidade educacional originada da antiga Escola 

Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão (EAFVSA), uma instituição com 

muitas décadas de história e importante referência na educação do município e da 

região onde está situada. 

Como membro da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, O IFPE oferece cursos na modalidade Bolsa-Formação do Programa, 

desde o nascimento do mesmo, em 2011; além disso, uma série de outras ações 

relacionadas ao Programa deixa seu impacto na Instituição. 

A implantação do Pronatec nos Institutos Federais é tema de debate e 

pesquisas desde o início do Programa. No Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), a implantação do Pronatec em 2012 teve 

ampla rejeição dos docentes, que optaram por iniciá-lo somente com cursos FIC, e 

devido às altas taxas de evasão e à necessidade de adequação dos profissionais ao 

programa neste Instituto, foram priorizadas a formação continuada dos docentes, o 

conhecimento do público do Pronatec e a orientação do estudante com relação a 

sua formação profissional (POSSA et al. 2014). O Campus Ceres do IF Goiano 

estende os cursos do Programa para diversas cidades da região onde está 

                                                           
1
 Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Instituído pelo Governo 

Federal, oferece vagas gratuitas de cursos técnicos para candidatos que participaram da última 
edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Seu processo seletivo acontece duas vezes ao 
ano, uma vez a cada semestre, dando ao candidato a oportunidade de conseguir uma vaga em 
instituições públicas e privadas de ensino superior, assim como as de educação profissional e 
tecnológica. 
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localizado e oferta emprego para docentes não servidores da instituição, que se 

mostram satisfeitos com as condições de trabalho e remuneração oferecidas. 

Gomes e Palácios (2014) realizaram pesquisa neste Campus e observaram as 

possibilidades de desenvolvimento territorial a partir da integração entre o Instituto 

Goiano e o Pronatec. Benvenutti, Oliveira e Rosmann (2013) observaram que as 

condições financeiras precárias dos estudantes do Campus Santo Augusto do IF 

Farroupilha fazem os mesmos procurarem uma inserção rápida no mercado de 

trabalho e necessitarem de alternativas de formação particulares que contemplem 

seus anseios. As diversas contradições, constatações e problemáticas constatadas 

nestas pesquisas se materializam também no Instituto Federal de Pernambuco, de 

diferentes formas e levando a diferentes impactos.  

 A nossa pesquisa concentrou-se no Campus do IFPE de Vitória de Santo 

Antão, município do interior de Pernambuco situado na Zona da Mata deste estado. 

Esta cidade conta com população estimada pelo IBGE de 135.805 habitantes e seu 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)2 é de 0,640 (IBGE,2010). 

Segundo as estatísticas do Cadastro Geral de Empresas3 (2013), neste município 

atuam 2.208 empresas e dentre estas se destacam como importantes indústrias o 

Engarrafamento Pitú, a CIV (Companhia Industrial de Vidros), o BRFoods, o Grupo 

JB, a Kraft Food, a Elcoma Computadores, a Isoeste, a MC Bauchemie Brasil e a 

Metalfrio Solutions (NORONHA, 2013). 

O Campus Vitória de Santo Antão do IFPE oferece predominantemente cursos 

FIC do Pronatec. Ao longo da oferta do Programa, um total de 13 cursos já foi 

executado no Campus. Os únicos cursos técnicos ofertados pela instituição, na 

modalidade concomitante ao ensino médio, foram o objeto de nossa pesquisa: o 

curso de Técnico em Alimentos e o de Técnico em Segurança do Trabalho. Ambos 

                                                           
2
 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de 

três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. 
Quanto mais próximo de 1 maior o desenvolvimento humano. 
 
3
 Fornece informações sobre pessoal ocupado e salários e outras remunerações de empresas e 

unidades locais formalmente constituídas, registradas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ, e que estão ativas no ano-base do levantamento. São consideradas ativas as empresas e 
unidades locais que apresentam declaração da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, bem 
como aquelas que se encontram em operação, investigadas nas pesquisas de indústria, construção, 
comércio e serviços do IBGE (IBGE, 2013). 
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foram iniciados em 2012 e a seleção dos alunos foi de responsabilidade da SEE-PE. 

No citado Campus são também ofertados (de maneira regular) cursos técnicos 

integrados ao ensino médio, cursos subsequentes, na modalidade PROEJA e dois 

cursos de nível superior.  

A problemática central do nosso trabalho é investigar como ocorreu a 

implementação dos cursos técnicos do PRONATEC no Campus Vitória de 

Santo Antão do IFPE, sua relação com os demais cursos oferecidos pela 

entidade e as repercussões dos mesmos junto a egressos e professores do 

Programa. 

A motivação para fazer esta pesquisa se apresenta fundamentalmente pelo 

fato de o Pronatec, como um Programa recém-implementado em nosso país, ser 

alvo crescente de pesquisas, embora estas ainda se apresentem em pequena 

quantidade frente ao tamanho e à complexidade desta iniciativa governamental. 

Aliamos a esta motivação o fato de que, como professor do IFPE e ex-docente do 

Pronatec, temos a curiosidade de atuar junto a professores, gestores e egressos 

para investigar as diferentes características da execução deste Programa. Nosso 

desejo é fazer desta pesquisa uma importante ferramenta para todos os envolvidos 

no Programa, notadamente a população que é atingida pelos impactos de suas 

diversas iniciativas, poderem melhor conhecê-lo e dar passos no sentido de avaliá-

lo, e investigar as relações do Pronatec com outras políticas no campo social e 

econômico. 

Nossa pesquisa tem como objetivo geral analisar a implementação dos 

cursos técnicos do Pronatec ofertados no Campus Vitória de Santo Antão do IFPE. 

Os nossos objetivos específicos são: analisar as relações entre os cursos 

técnicos ofertados pelo Pronatec e os cursos técnicos regulares, analisar o processo 

de ordenamento no interior do IFPE para atender às demandas do Pronatec, 

analisar as visões de gestores, egressos e docentes sobre os cursos técnicos 

ofertados pelo IFPE no âmbito do PRONATEC, e analisar os impactos produzidos 

pelo curso técnico na vida dos jovens que o cursaram. 

Nosso trabalho é claramente um estudo de caso. Lüdke e André (1986) 

ressaltam que “o caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos 
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claramente definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, mas 

ao mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular” (p.17). As 

mesmas autoras ressaltam que o direcionamento à descoberta, a interpretação em 

contexto, o retratar a realidade de forma completa e profunda, o uso de uma variada 

fonte de informações e o revelar da experiência vicária (permitindo generalizações 

naturalísticas) são fundamentais características do estudo de caso. 

 A nossa investigação foi inspirada no materialismo dialético, que tem como 

objetivo estudar todos os aspectos da realidade (da natureza física ao pensamento) 

e, como materialismo, pressupõe o mundo como realidade material onde o homem 

pode conhecer o mesmo e transformá-lo (GADOTTI,1984). Para o mesmo autor, os 

princípios da totalidade, do movimento, da mudança qualitativa, da unidade e da 

contradição são os pontos de partida para compreender a dialética defendida por 

Marx e Engels. 

 O presente estudo procurou fazer uma relação entre a implantação dos 

cursos técnicos do Pronatec no IFPE em Vitória de Santo Antão e a realidade do 

ensino profissional no Brasil. Para isso, buscamos caracterizar as políticas de 

educação profissional implantadas nas últimas décadas, além de fazer um estudo 

sobre a realidade atual do Instituto Federal de Pernambuco e do Pronatec. Como já 

discutimos anteriormente, nos é cara a categoria totalidade, por esse fato, seria 

empobrecedor realizar um estudo que não buscasse na história do ensino voltado à 

classe trabalhadora as fontes das atuais iniciativas neste campo. 

 Também nos preocupou durante toda a pesquisa discutir políticas públicas e 

as concepções sobre a implantação das mesmas. Embora não esteja elencada 

como um capítulo ou seção de nosso trabalho, esta discussão perpassa vários 

capítulos com a contribuição de diferentes teóricos. Outra temática que perpassa 

diferentes partes do texto é a discussão sobre o novo modo de acumulação e as 

diferentes teorias que o embasam. Vamos observar que a acumulação flexível está 

em concreta relação com a Teoria do Capital Humano, com o elogio da globalização, 

com a propagada busca pela empregabilidade e outros temas tão evidentes nos 

primeiros momentos deste milênio.  

 



18 
 

 
 

 

1.1 Nosso percurso metodológico  

Como já destacamos, nossa análise da implementação do PRONATEC no 

IFPE teve como foco a implantação dos cursos técnicos ofertados pela Bolsa-

Formação do Programa no Campus Vitória de Santo Antão. Este Campus, como já 

afirmado, tem como origem uma Escola Agrotécnica Federal presente há várias 

décadas na região da Zona da Mata pernambucana, e atualmente oferece cursos 

técnicos que em sua maioria estão voltados para o trabalho relacionado ao setor 

agroindustrial. Esta instituição também oferta cursos superiores. 

Em nossa pesquisa utilizamos o referencial teórico-metodológico do    

materialismo histórico-dialético. Triviños (1989) destaca que este referencial busca 

explicações coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos naturais, sociais e do 

pensamento, buscando através do enfoque dialético mostrar como se transforma a 

matéria, estudando o que caracteriza a vida na sociedade, sua evolução histórica e 

a prática social humana. Nos parece que este referencial é o que está mais 

adequado para a nossa pesquisa, por ela necessitar de uma visão histórica sobre a 

sociedade e sua relação com a educação profissional, ao mesmo tempo que é 

importante relacionar os diversos aspectos presentes na realidade pesquisada, em 

um movimento que mostre estes aspectos dialeticamente como parte de uma 

totalidade social.  

                                                                                                                                        
O entendimento do que seja o método dialético materialista inicia sua 
explicitação mediante a questão: como se reproduz concretamente 
um fenômeno social? ou seja, quais as “leis sociais”, históricas, quais 
as forças reais que o constituem enquanto tal? esta questão indica, 
ao mesmo tempo, no âmbito das ciências humano-sociais, o caráter 
sincrônico e diacrônico dos fatos, a relação sujeito e objeto, em 
suma, o caráter histórico dos objetos que investigamos (FRIGOTTO, 
1989 p.78).  

 

Esse referencial teórico-metodológico nos potencializa para a descoberta das 

contradições no processo de implementação do PRONATEC, em uma visão 

contextualizada, onde a história, as relações sociais, as relações de poder e as 

contradições estão presentes por todo o percurso. Ao mesmo tempo, por ter este 
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referencial como basilar, compreendemos que os resultados de nossa investigação 

são sempre passíveis de questionamentos, como toda pesquisa deve ser, pois para 

o materialismo dialético a ciência compreende movimentos contínuos. 

 

Se as verdades científicas fossem definitivas, a ciência teria deixado 
de existir como tal, como investigação, como novas experiências, 
reduzindo-se a atividade científica à repetição do que foi descoberto. 
O que não é verdade, para felicidade da ciência. Mas, se nem 
mesmo as verdades científicas são definitivas e peremptórias, 
também a ciência é uma categoria histórica, um movimento em 
contínua evolução [...] toda a ciência é ligada às necessidades, à 
vida, à atividade do homem (GRAMSCI, 1978, p. 70). 

 

A abordagem de nossa pesquisa é qualitativa. Minayo (2004) descreve as 

metodologias qualitativas como “aquelas capazes de incorporar a questão do 

SIGNIFICADO e da INTENCIONALIDADE como inerentes aos atos, às relações e às 

estruturas sociais” (p.10, grifos da autora). Essa abordagem nos pareceu a mais 

adequada, pois embora muito se fale em “escolher a abordagem, a técnica e a 

metodologia da pesquisa”, estamos de acordo com os que defendem que o próprio 

objeto, com seus temas e suas problemáticas, é determinante para a escolha da 

abordagem metodológica. O pesquisador que se faz “surdo” a esse apelo do objeto 

de estudo aparentemente silencioso tende a ter problemas no desenvolvimento de 

sua investigação. Mesmo optando por esse tipo de abordagem, estamos conscientes 

que, frente à problemática da qualidade e da quantidade, a dialética assume que a 

qualidade dos fatos e das relações sociais são propriedades inerentes, sendo 

inseparáveis e interdependentes, ensejando a dissolução da dicotomia 

quantitativo/qualitativo (MINAYO, 2004). 

Os instrumentos de pesquisa de nosso estudo foram os seguintes: 

1- Análise documental 

2- Entrevistas semiestruturadas 

3- Entrevistas estruturadas 

Procuramos inicialmente fazer uma seleção dos documentos necessários 

para subsidiar nossa pesquisa. Consideramos documento qualquer registro escrito 
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que possa ser usado como fonte de informação (ALVES-MAZOTTI e 

GEWANDSZNAJDER, 2002). Dividimos os documentos segundo a classificação de 

Duffy (2010), que destaca que estes podem ser fontes primárias ou secundárias. As 

primárias são destacadas pelo pesquisador como as que sejam produzidas durante 

o período a ser investigado, já as secundárias consistem na interpretação de 

eventos deste período. As fontes primárias ainda podem  

 

Ser divididas em duas categorias: As fontes deliberadas são 
produzidas tendo em mente os futuros investigadores [...]. As fontes 
inadvertidas são usadas pelo investigador com uma finalidade 
diferente daquela com que foram produzidas. Resultam do 
funcionamento dos governos centrais e locais e nascem do trabalho 
cotidiano do sistema educativo. São os mais comuns e geralmente 
os tipos mais valiosos de fontes primárias (DUFFY, 2010, p.104). 

 

 A análise das fontes primárias se mostrou como essencial, uma vez que é 

preciso apropriar-se de uma série de documentos produzidos, notadamente os 

formulados pelo Congresso Nacional, pelo Gabinete da Presidência da República, 

pelo MEC, pelo IFPE e pela SEE-PE. Materiais de diversas etapas do Programa, 

desde a criação até a atual fase de implementação do PRONATEC. Através da 

análise destes documentos é possível observar as intenções que estão por trás de 

cada política pública, além de constatar possíveis ressignificações e mudanças que 

ocorrem quando essa Política chega à sala de aula. As principais fontes primárias 

utilizadas em nosso estudo foram: 

1. Leis n. 12.513/11 e 12.816/13, portarias MEC n. 160/13, 161/13, 168/13, 1.007/13, 

114/14, 701/14, 991/14 e Portarias SETEC/MEC: n. 20/2013 e 01/14, que tratam da 

criação e ordenamento do Pronatec;  

2. Guia PRONATEC dos cursos FIC; 

3. Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos;  

4. Manual de Gestão da Bolsa-Formação;  

5. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio. (Resolução n. 6, de 20 de setembro de 2012); 

6. Regimento Interno das Ações da Bolsa-Formação do PRONATEC no IFPE; 
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7. Edital 2012 Pronatec Pernambuco (SEE-PE); 

8. Plano de Curso Técnico em Alimentos; 

9. Plano de Curso Técnico em Segurança do Trabalho. 

 Cada um destes documentos teve uma diferente função e uma peculiar 

relevância no processo de investigação. A base legal do Programa é o importante 

ponto de partida para conhecê-lo, pois quando estudamos as leis relacionadas ao 

mesmo percebemos de forma mais aprofundada as mudanças pontuais que o 

Pronatec sofreu ao longo dos anos. Dentro desta base legal, os Guias de cursos FIC 

e técnicos nos trazem um rico material empírico para a análise detalhada de 

diversos aspectos dos mesmos (carga horária, objetivos, conteúdo programático). As 

resoluções do FNDE4 relacionadas ao Pronatec nos destacam aspectos pontuais 

que têm sua devida relevância com relação a vários traços do gerenciamento do 

Programa, e o Manual de Gestão da Bolsa-Formação nos discorre detalhadamente 

como deve ser executada a principal iniciativa do Programa. 

 Interessantes conclusões foram desenvolvidas a partir da leitura minuciosa do 

Regimento Interno das Ações da Bolsa-Formação do Pronatec no IFPE e dos Planos 

dos Cursos. A normatização específica do IFPE para a Bolsa-Formação e os Planos 

dos Cursos se revelaram um campo fértil para demostrar contradições e paradoxos 

do Programa, em especial quando comparados com o depoimento dos egressos e 

docentes. As Diretrizes Curriculares Nacionais aqui elencadas são fundamentais 

para uma comparação entre o que foi regulamentado e o efetivamente executado no 

campo da educação profissional técnica, notadamente com relação aos cursos 

concomitantes, objeto de nossa pesquisa. Atentos às inúmeras pressões que o 

processo de implementação de uma política sofre até chegar ao seu objetivo final, 

notamos esses aspectos como essenciais. Também há de ser destacada a 

importância do estudo do Edital de seleção para os cursos técnicos do Programa, 

pois este documento traz a regulamentação para o ingresso dos docentes, bem 

como as responsabilidades de cada instância estatal neste processo.   

                                                           
4
 O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal criada pela Lei nº 

5.537, de 21 de novembro de 1968, e alterada pelo Decreto-Lei nº 872, de 15 de setembro de 1969, é 
responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC). 
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Com relação às fontes secundárias, há de ser destacado que a produção 

bibliográfica sobre o Programa pesquisado passa por um momento de crescimento, 

devido à juventude de sua implementação e à urgência em analisá-lo melhor. Entre 

as fontes secundárias pesquisadas, destacamos as dissertações de Trogiani et al. 

(2012), Franzon (2012) Ramos (2014) e Costa (2015). Ainda se destaca a tese de 

Basso (2014). A primeira dissertação, intitulada “Desafios para a implementação do 

Programa PRONATEC/Osasco Sem Miséria – Proposta de plano de ação para a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão” é uma análise do alto 

índice de evasão e da baixa adesão na cidade paulista ao Programa, e serviu como 

suporte para a implementação de ações por parte da prefeitura daquele município 

paulista. A segunda dissertação tem como título “O papel dos estrategistas na prática 

estratégica: diversificação de cursos de uma instituição federal de ensino”. Trata do 

papel dos estrategistas do IFRS, Campus Sertão, na diversificação de cursos 

oferecidos pelo PRONATEC na citada instituição. O texto de Ramos (2014) tem 

como título “Limites e Possibilidades do Pronatec como Ação Governamental de 

Ampliação do Acesso à Educação Profissional: uma análise a partir da experiência 

do IFRJ”, discutindo principalmente o acesso da população a estes cursos e os 

limites e possibilidades da política de oferta de educação profissional. Já a 

dissertação de Costa (2015), intitulada “O Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec) e a Educação Escolar da Classe Trabalhadora”, faz 

minuciosamente um estudo sobre vagas, execução orçamentária, matrículas e 

instituições ofertantes do Programa. A tese de Basso (2014) tem como título 

“Aspectos Pessoais e Contextuais Favoráveis à Permanência de Estudantes em 

Cursos Técnicos do Pronatec” e discute, a partir da aplicação de um questionário 

aos estudantes, quais os principais fatores responsáveis por evitar a evasão de 

alunos nos cursos do Programa. 

As produções de Contarine e Oliveira (2014), Almeida & Souza (2015), Feger 

et al. (2015), Santos e Rodrigues (2012), Silva (2012); Saldanha (2012); Marcelo 

Lima (2012); Marcos Lima (2012); Castioni (2013); Santos (2012); Franzoi, Silva e 

Costa (2013); Santos e Rodrigues (2012); Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação – CNTE (2011) e Confederação Nacional dos 
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Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – Contee (2013) também foram, 

dentre outros trabalhos, importantes fontes secundárias e se destacam por apontar 

as contradições existentes entre o Programa e a proposta de uma formação integral 

do homem. Discutem o PRONATEC dentro de uma perspectiva crítica, destacando a 

dualidade que é mantida entre a educação profissional e a educação propedêutica e 

a manutenção de políticas anteriores de profissionalização; reforçando o 

conhecimento restrito para a execução de determinadas tarefas, a utilização da 

educação profissional como forma de inserção social de setores marginalizados e o 

favorecimento às instituições privadas. 

Na área de políticas públicas, destacamos, entre outras leituras, os textos de 

Azevedo (2001); Figueiredo e Figueiredo (1986); Arretche (2003,1998) e Cohen & 

Franco (2003). Estas leituras se apresentaram como primordiais por tecer a 

caracterização da função de uma política pública dentro de uma sociedade 

capitalista, as características das políticas públicas educacionais em nosso país e a 

diferenciação entre diferentes tipos de intervenção no âmbito de uma política 

pública. Ao pesquisarmos a categoria trabalho, foram essenciais as leituras de Marx 

(2010), Antunes (2011), Braga (2012) e Gorz (1980), além de outros autores 

extremamente importantes. Por termos a necessidade de uma leitura mais 

aprofundada sobre educação profissional, nos pareceram os escritos de Gramsci 

(1978, 1982), Manacorda (1977), Ciavatta (2013, 2012), Kuenzer (1982, 1985), 

Ramos (2014, 2011) e Oliveira (1999, 2011, 2014), entre outras produções, basilares 

para a realização desta etapa de nossa pesquisa. 

A seleção destes textos foi fruto da fase da pré-análise, que para Bardin 

(1977) deve ser a fase da organização da pesquisa, quando há a seleção de 

documentos, a formulação de hipóteses e objetivos, além da elaboração de 

indicadores. A pesquisadora ainda assinala que a análise de conteúdo conta com 

três fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. 

Estes foram os passos seguidos por nossa pesquisa. 

Depois do exaustivo fichamento dos textos selecionados, e em alguns casos, 

de forma concomitante a este processo, as entrevistas foram realizadas. Minayo 
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(2004) afirma que as diferentes formas de entrevistas se resumem em “estruturada” 

e “não-estruturada”: As primeiras são feitas por escrito, pelo pesquisador ou na sua 

ausência, através de roteiros fechados. As segundas podem ser feitas verbalmente 

ou por escrito, mas incluem de forma tradicional a presença ou interação direta entre 

o pesquisador e os atores sociais. A entrevista possibilita análise quantitativa e 

qualitativa dos dados, pode ser utilizada com qualquer dos atores do projeto e se 

apresenta como uma técnica bastante eficiente (PÁDUA, 2000). Mesmo que 

diversos fatores possam levar à inadequação de informações, pela possibilidade de 

os entrevistados falsearem as informações ou apresentarem dados incompletos, 

caberá ao pesquisador a perspicácia de, quando do cruzamento dos dados e a 

relação dos mesmos com outros instrumentos da pesquisa, identificar esses 

possíveis problemas. 

Realizamos entrevistas buscando uma maior interação com os pesquisados. 

Elas também tiveram a finalidade de explicitar com mais clareza elementos 

complexos e, paralelamente, nos deixar a par de informações mais específicas que 

costumeiramente não estão presentes nos documentos utilizados em nossa análise 

documental. Outra boa motivação para a eleição desse instrumento de pesquisa é 

por acreditar que estas podem nos dar um bom entendimento de como o Programa 

está presente no “chão da escola”, com todas as ressignificações possíveis de 

serem realizadas pelos professores, docentes e demais profissionais ligados ao 

ensino. 

Nosso principal instrumento de análise foram as entrevistas semiestruturadas. 

Neste instrumento não se espera a limitação das respostas dos entrevistados nem 

que respondam a tudo da mesma maneira, sendo o entrevistador livre para deixar os 

entrevistados responderem as questões da maneira desejada, oferecendo a 

oportunidade para qualquer esclarecimento (MOREIRA, 2006). Realizamos estas 

entrevistas com 12 egressos (seis de cada curso técnico investigado), 03 docentes, 

02 gestores do Pronatec no Campus Vitória de Santo Antão, a gestora da escola 

estadual onde os egressos cursaram o ensino médio, o coordenador do Pronatec na 

SEE-PE e a coordenadora geral do Pronatec no IFPE. Estas entrevistas foram 

realizadas por um período de três meses, havendo a necessidade de visitar nove 
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egressos em suas casas e três egressos em seus locais de trabalho. A totalidade 

dos docentes e gestores foi entrevistada em seus locais de trabalho, havendo uma 

boa receptividade para com o pesquisador da parte de todos, o que muito facilitou 

nossa investigação. 

Os sujeitos foram eleitos para a realização destas entrevistas por diferentes 

razões. No caso dos egressos, escolhemos de maneira aleatória os 12 

entrevistados, com base na relação de alunos fornecida pelo IFPE. O número nos 

pareceu representativo, por abranger 37,5% dos que concluíram os cursos. Os 

gestores foram escolhidos pela importância do cargo ocupado para a dinâmica do 

funcionamento do Pronatec no IFPE Campus Vitória de Santo Antão. No caso dos 

docentes, foram entrevistados 21,05% dos mesmos, o que foi bastante satisfatório 

para nossos objetivos. 

Buscamos nas entrevistas com os egressos e docentes a percepção que os 

mesmos tinham sobre diferentes aspectos dos cursos técnicos ofertados. Nosso 

foco ao entrevistar os gestores vinculados ao IFPE foi um pouco distinto: apesar de 

estarmos atentos a todos os eventos ocorridos no Programa por eles relatados, 

tínhamos como objetivo obter a visão oficial do Campus Vitória de Santo Antão e do 

Instituto com relação aos diferentes acontecimentos relacionados à implantação dos 

cursos técnicos investigados. Também se mostrou importante nestes depoimentos o 

acesso a uma série de dados e informações não disponíveis em documentos oficiais 

do Programa. Para Ludke & André (1986), este instrumento de pesquisa tem um 

caráter de interação entre o pesquisador e o entrevistado, tendo a grande vantagem 

de captar de maneira imediata a informação desejada sobre os mais diferentes 

tópicos. 

A entrevista com a gestora da escola onde os estudantes realizaram seu 

ensino médio foi mais interessante do que esperávamos, pelas inúmeras afirmações 

sobre a (des) integração entre a escola ofertante dos cursos técnicos e a escola de 

onde se originaram estes alunos. O depoimento da dirigente foi revelador sobre as 

inúmeras limitações dos cursos técnicos concomitantes, além de revelar importantes 

elementos para a discussão sobre evasão e permanência de alunos nos cursos 

investigados. Entrevistar o gestor do Programa na SEE-PE nos interessou por se 
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tratar da visão institucional do Governo do Estado (responsável por selecionar os 

discentes para o ofertante) acerca de todo o processo de seleção e 

encaminhamento de alunos. Um processo, como veremos na pesquisa, deveras 

problemático.  

O registro das entrevistas semiestruturadas foi feito através da gravação 

direta em áudio. Optamos por esta forma de registro pela possibilidade de ser mais 

fidedigno ao depoimento dos pesquisados, já que inúmeros traços importantes, 

como hesitações, mudança do tom e ênfases são passíveis de registro através da 

gravação direta. Notamos que a presença do gravador não causou uma intimidação 

substancial nos depoentes, até pela familiaridade dos mesmos com novas 

tecnologias de vídeo e áudio. Procuramos ser bastante claros com os depoentes 

sobre a importância e a finalidade de seus registros, já que “é muito importante que 

o entrevistado esteja bem informado sobre os objetivos da entrevista e de que as 

informações fornecidas serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa, 

respeitando-se sempre o sigilo com relação aos informantes” (LUDKE & ANDRÉ, 

1986, p. 55). 

No tratamento dos dados obtidos através das entrevistas, seguimos as 

diretrizes enunciadas por Bardin (1977), que nos ensina que algumas regras são 

importantes: a regra da exaustividade, a regra da representatividade, a regra da 

homogeneidade e a regra da pertinência. A primeira regra determina que todos os 

documentos relacionados a pesquisa devem ser levados em conta. A segunda 

consiste em analisar quais os materiais importantes, elaborando assim uma mostra 

representativa de documentos. A regra da homogeneidade reza que os documentos 

devem obedecer a critérios precisos de escolha, não apresentando irregularidade. 

Por fim, a regra da pertinência consiste em reter documentos que sejam adequados 

como fonte de informação. A mesma autora recomenda que todas as palavras do 

texto ou somente as palavras-chave devem ser levadas em consideração para a 

análise. 

Ao nos determos para elencar as categorias de análise (evasão, qualidade 

dos cursos, expectativas e perspectivas dos egressos, continuidade dos estudos, 
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problemas no processo seletivo, qualidade do corpo técnico, gestor e docente e 

estágios), tivemos o cuidado de analisar as que não se repetem e as que são mais 

significativas para os objetos de nossa pesquisa. No início de nosso tratamento de 

dados havíamos elencado outras categorias de análise como “precarização do 

trabalho docente” e “seleção como causa da evasão”, categorias que depois de uma 

rigorosa investigação não encontraram sustentação e coerência com os dados 

obtidos. Bardin (1977) afirma que este processo é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e seguidamente por 

reagrupamento segundo os gêneros, delimitando as categorias como rubricas ou 

classes que reúnem elementos sob um título genérico, tendo como características: 

exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e 

produtividade.  

As categorias não apresentam número definido ou são imutáveis. Ao contrário 

disso, “aparecem novas categorias em razão das atividades que desenvolve o 

homem atuando sobre a natureza e a sociedade, em seu afã de conhecer e 

transformá-las” (TRIVIÑOS, 1987, p. 55-56). Este procedimento é bastante 

importante para o refletir da pesquisa, pois a partir destas categorias de análise foi 

possível perceber quais os pontos mais importantes que brotaram a partir das 

diversas falas e qual o direcionamento objetivo que nossa investigação teria.  

Essas categorias de análise foram por nós sistematizadas e colocadas em 

uma tabela. A partir daí começamos a relacionar a bibliografia anteriormente lida a 

cada uma das temáticas emergentes. Por vezes foi necessário fazer outro 

levantamento bibliográfico sobre temas anteriormente não suficientemente 

aprofundados, de modo que a discussão estivesse embasada teoricamente. 

1.2 Os caminhos da dissertação  

 No próximo capítulo do presente trabalho é apresentado o percurso da 

educação profissional nos governos geridos pelo Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) e pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Na primeira seção do 

capítulo debatemos o caminhar do governo Fernando Henrique Cardoso, com 

destaque para a implantação do PLANFOR (Plano Nacional de Qualificação do 
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Trabalhador) e para a regulamentação de um ensino profissionalizante dissociado da 

formação propedêutica. A segunda seção do Capítulo 2 se dedica a discutir o 

controvertido caminho trilhado pelos governos de Lula da Silva, que mostrou sinais 

aparentemente contraditórios no tocante a qual seria sua política de educação 

profissional. A terceira seção deste capítulo é dedicada ao estudo da educação 

profissional sob o governo de Dilma Rousseff.  

O Pronatec é o tema do terceiro capítulo da presente dissertação. Nossa 

primeira preocupação neste capítulo foi fazer uma ampla descrição do Programa. As 

diferentes iniciativas a ele relativas são detalhadas com o apoio de vários dados 

estatísticos e da experiência relatada em diferentes unidades educacionais 

ofertantes do mesmo. De forma paralela a este movimento, dialogamos com a 

bibliografia existente sobre o Pronatec, nos levando a importantes reflexões sobre as 

contradições que existem em seu interior.  

O capítulo 4 é o espaço privilegiado para contemplar os objetivos de nossa 

pesquisa. Neste capítulo, a implementação do Pronatec no Campus Vitória de Santo 

Antão do IFPE é discutida, destacando-se os problemas ocorridos na seleção de 

estudantes, a alta evasão ocorrida nos cursos, a qualidade e precarização 

existentes, as expectativas dos egressos e a realidade que os mesmos encontraram, 

a situação dos profissionais do Programa, os estágios ofertados aos estudantes e a 

perspectiva de continuidade de estudos.  

Em nossas considerações finais reiteramos a nossa preocupação com a 

oferta para a população brasileira de programas mais aligeirados, e reforçamos que 

o Pronatec enreda um cipoal de contradições internas. 
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2. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS ÚLTIMOS VINTE ANOS 

Neste capítulo realizaremos uma avaliação das principais iniciativas com 

respeito à educação profissional implementadas ao nível federal nas últimas 

décadas. Procuraremos fazer isso de maneira concomitante a uma descrição das 

iniciativas analisadas. Acreditamos que só é possível investigar corretamente a 

implementação do Pronatec se tivermos clareza sobre outros programas realizados 

antes da criação do mesmo, até pelo fato de muitos destes serem componentes da 

principal iniciativa do governo Dilma Rousseff no campo da formação profissional. 

2.1 O governo Fernando Henrique Cardoso: a institucionalização da educação 

profissional 

Fernando Henrique Cardoso, que assume o governo federal em 1995 após 

uma importante vitória ainda no primeiro turno das eleições presidenciais, foi o 

responsável pela criação do PLANFOR (Plano Nacional de Qualificação do 

Trabalhador) no ano de sua posse. Este Plano começou sua efetiva implantação em 

1996 e foi executado até 2002. Tinha dois movimentos básicos: a privatização das 

atividades possíveis de serem executadas pelo mercado e a descentralização da 

oferta de serviços sociais (SILVA, 2011). Este duplo movimento está em consonância 

com as determinações das principais organizações financeiras internacionais (Banco 

Mundial, BID5, FMI6). Oliveira (2001) afirma que a década de 1990, onde ocorre a 

reforma gerencial do Estado brasileiro, é o marco temporal para discussão das 

reformas no âmbito das políticas educacionais sob influência dos organismos 

internacionais. 

O PLANFOR foi coordenado pelo Ministério do Trabalho (MTb), defendendo a 

educação profissional como estratégia de combate ao desemprego. Este programa 

foi um dos prioritários do governo de Fernando Henrique, com um grande número de 

recursos e trabalhadores envolvidos (PEIXOTO, 2008). A responsável pela formação 

                                                           
5
 Fundado em 1959, o Banco Interamericano de Desenvolvimento atua na América Latina e no 

Caribe. 
 
6
 O Fundo Monetário Internacional foi fundado em 1945 e possui mais de 188 países como seus 

sócios. 
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dos trabalhadores no PLANFOR era a Rede de Educação Profissional (REP), 

composta pelos sindicatos dos trabalhadores, os sistemas de ensino público, o 

“sistema S”, as fundações patronais, as organizações não governamentais e outras 

redes de educação profissional.  

De acordo com Silva (2011), em 2000, 64% da formação do Programa era 

ofertada pelo empresariado e pelo Estado estrito senso. Para esta investigadora, a 

participação de instituições não estatais está relacionada a um contexto de 

crescente diminuição do financiamento e gestão dos serviços públicos por parte do 

Estado. Mais de duas mil empresas, de diferentes matizes, ofertaram cursos do 

Programa. Este Plano destacou-se pela capacidade de orientar ações de 

qualificação profissional que tiveram o mercado como foco, partindo do pressuposto 

da identificação entre as necessidades do capital e do trabalho, supondo esses 

interesses como iguais (CÊA, 2006). 

Os recursos para a implementação deste programa foram oriundos do FAT 

(Fundo de Amparo ao Trabalhador), não havendo envolvimento dos recursos 

constitucionalmente destinados à educação. Essa política de financiamento do 

Programa, que ainda contava com uma pequena parcela de recursos oriundos de 

parcerias, representava a materialização do ajuste fiscal promovido pelo governo do 

PSDB, configurando uma espécie de “terceirização” das políticas públicas. “O 

PLANFOR representou uma exemplar experiência de constituição do espaço 

semipúblico, supostamente considerado a meio caminho entre o público e o privado, 

entre o Estado estrito senso e o mercado” (CÊA, 2006, p. 414).  

O Guia PLANFOR 2000 destacava as seguintes parcelas da população como 

público-alvo das ações do programa: As pessoas que se apresentavam com risco de 

desemprego ou já desempregadas (autônomos, pequenos e microempresários), 

além de trabalhadores com ocupação precarizada. Os planos destinados à 

qualificação profissional são predominantemente destinados às parcelas socialmente 

mais marginalizadas economicamente, e este Plano não é exceção a esta realidade. 

Porém, ao contrário de privilegiar este segmento da população, tais planos 

naturalizam a marginalização econômica sofrida por esta parcela populacional, 
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embora criem um mito de que está havendo uma “inclusão social” pela oferta de 

oportunidades de formação (ainda que precarizadas) aos mais marginalizados.  

A resolução n. 258/2000 estabelecia como objetivos do Programa: I- Aumento 

da probabilidade de obtenção de trabalho e de geração ou elevação de renda, tendo 

por objetivo reduzir os níveis de desemprego e subemprego; II- Redução da 

pobreza; III- Aumento da probabilidade de permanência no mercado de trabalho, 

reduzindo os riscos de demissão e as taxas de rotatividade (CODEFAT, 2007, p.1). 

Percebe-se nitidamente que o Plano defende uma educação capaz de reduzir a 

pobreza ao aumentar a “empregabilidade”. Esta concepção é favorável ao capital e 

individualizadora do “sucesso” ou “fracasso” laboral, como muitas vezes se observa 

na história de nossas políticas públicas de educação profissional. Peixoto (2008) 

afirma que o PNQ (Plano Nacional de Qualificação) assim como o PLANFOR, foi 

direcionado pelo conceito de empregabilidade, e “mostra-se como uma falsa 

probabilidade ou até mesmo uma falsa “esperança” – maior ou menor – de que a 

pessoa treinada em sua busca por emprego possa encontrar efetivamente” (p.125).   

O Programa foi executado através dos Planos Estaduais de Qualificação 

(PEQs) e das Parcerias Nacionais e Regionais (PARCs). Os PEQs eram formulados 

e geridos pelas secretarias de trabalho que tinham a atribuição de mobilizar e 

articular a demanda de formação profissional. No caso das PARCs, estas eram 

geridas pelos sindicatos de trabalhadores, fundações, universidades, outros 

ministérios e entidades internacionais, tendo como objetivo realizar projetos e ações 

inovadoras de educação profissional em escala nacional, podendo abranger mais de 

uma unidade federativa, através de convênios entre a entidade parceira e o 

Ministério do Trabalho. Durante o período 1995-2000, o PLANFOR teve um saldo de 

11,4 milhões de trabalhadores qualificados, com investimentos totais de R$ 1,75 

bilhão do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).  

Com este tipo de financiamento, permitiu-se a “desoneração orçamentária do 

Estado estrito senso no que se refere ao financiamento integral de determinadas 

políticas públicas” (CÊA, 2006, p. 420). A gestão do PLANFOR, incluindo os 

recursos a ele destinados, cabia ao CODEFAT (Conselho Deliberativo do Fundo de 
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Amparo ao Trabalhador). Neste conselho existe uma representação tripartite de 

empresários, trabalhadores e governo. Esta representação igualitária traz a 

impressão de uma gestão democrática, porém Silva (2011) alerta a mesma como 

favorável aos interesses do setor econômico majoritário, até pelo fato de algumas 

entidades representativas dos trabalhadores mostrarem afinidades com os 

interesses dos empresários.  

Em 2001, foram atendidos 2,9 milhões de trabalhadores nos cursos, mas em 

2002 apenas 645 mil (MTE, 2016). Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a 

redução no número de trabalhadores esteve relacionada à queda de recursos 

destinados e à mudança dos indicadores. Os cursos do PLANFOR tinham em 2001 

a carga horária média de 60 horas, quase a metade da média apresentada no início 

do Programa, evidenciando um aligeiramento ainda mais acentuado da formação e 

deixando ainda mais explícita a ênfase na certificação, em detrimento da formação 

profissional de qualidade. Almeida apud Peixoto (2008) observa que o PLANFOR 

não estabeleceu um formato único para os programas de qualificação e 

requalificação profissional, embora tenha indicado algumas diretrizes. O mesmo 

autor afirma que o Plano buscou superar a concepção que observava a Educação 

Profissional como sinônimo de cursos com cargas horárias e currículos pré-

definidos. 

Rummert (2004), ao analisar o PLANFOR, identifica contradições nas 

diversas iniciativas geradas por este Programa, por representarem ao mesmo tempo 

uma ilusória promessa de emprego a serviço do capital e uma possibilidade de 

oferecimento de importantes experiências educativas para os trabalhadores. Como 

exemplo de interessante experiência, a autora cita o projeto ofertado pelo Sinttel-RJ 

(Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação do Estado do Rio de Janeiro) 

denominado “Integração”, e outras iniciativas dos metalúrgicos e bancários. Essa 

contradição é intrínseca a uma política pública na economia capitalista. As políticas 

públicas surgem como meio de o Estado garantir que o setor atingido por esta 

iniciativa se reproduza de maneira harmonizada com os interesses hegemônicos 

(AZEVEDO, 2001), por isso os paradoxos sempre são parte integrante de tais 

iniciativas.  
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O governo Fernando Henrique Cardoso foi responsável por outro importante 

acontecimento na história da formação profissional brasileira: a promulgação do 

Decreto-Lei n. 2.208/1997, responsável por separar o ensino técnico da formação 

geral no ensino médio brasileiro. Esta lei, ao determinar no seu artigo quinto que “a 

educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e 

independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou 

sequencial a este” (BRASIL, 2007), destruiu qualquer processo de integração 

efetivado ou em curso, notadamente nas instituições federais de ensino. Oliveira 

(2014) afirma: “esta reestruturação do Ensino Médio teria como objetivo desarticular 

a educação geral da educação profissional, dando a esta última um caráter pós-

secundário” (p. 71). Para este pesquisador, esta finalidade estava materializada no 

PL 1.603/967, sendo concretizado formalmente através do Decreto citado, 

responsável pela regulamentação de alguns artigos da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/96). 

Esta separação está em consonância com um discurso que acusava as 

antigas Escolas Técnicas de serem ineficientes e responsáveis pelo desperdício de 

dinheiro público ao formarem técnicos desejosos do ingresso em instituições de 

ensino superior. Cabe ressaltar que nas Escolas Técnicas havia concretamente o 

predomínio de um ensino concomitante, não integrado. “Inadequadamente, falava-se 

em currículo integrado. De fato, as disciplinas eram oferecidas na mesma escola, ao 

mesmo tempo e no mesmo curso. Ou seja, havia uma concomitância na 

exterioridade do programa, uma materialidade na organização do curso, porém, daí 

para a integração há uma grande distância” (CARNEIRO,1998, p.106). 

                                                           
7 

Os principais objetivos de tal Projeto de Lei eram: “• promover diversificação do Ensino Médio para 

atender os diversos tipos de clientela e introduzir, complementariamente, a modalidade pós 
secundária , essencialmente voltada para o mercado de trabalho; • estabelecer modelo educacional 
flexível, com alternativas de formação que permitam a modulação da educação profissional e trânsito 
entre esta modalidade e o ensino regular; • rever matrizes curriculares e estabelecer novas diretrizes 
curriculares nacionais que enfatizem conteúdos e habilidades básicas e estimulem o trânsito e a 
complementaridade entre o ensino regular e a formação profissional; • articular o ensino técnico 
profissional com o setor produtivo; • redefinir funções/responsabilidades da União, dos Estados e 
municípios em relação a esse nível de ensino, buscando a expansão do atendimento; • ampliar o 
atendimento em nível nacional; • otimizar a infra-estrutura e utilizar novas tecnologias educacionais” 
(Brasil, MEC/Semtec, 1996, p. 14 apud OLIVEIRA, 2003, p. 99). 
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A reforma descrita, mesmo trazendo as mudanças anteriormente relatadas, 

responsáveis pelo fim da tentativa incipiente de articulação entre o ensino médio e o 

ensino profissional, foi responsável pela institucionalização das modalidades da 

educação profissional básica, técnica e tecnológica (PAZ e OLIVEIRA, 2012). A 

referida lei trouxe, além da citada desarticulação, a criação dos cursos 

concomitantes e sequenciais, a possibilidade da formação modular e o 

fortalecimento da privatização da educação profissional, além de enfatizar a 

formação por competências.  

Segundo Oliveira (2014), o que salta aos olhos nesta legislação é o papel 

reservado a cada modalidade de ensino, pois o MEC atribui ao ensino médio o papel 

central no desenvolvimento de competências, visando à entrada no mercado de 

trabalho, e para o desenvolvimento da cidadania; para o ensino profissional é 

reservado apenas a preparação para o mercado de trabalho. É assegurada, desta 

maneira, a manutenção da dualidade histórica presente em uma sociedade de 

classes, se mostrando de maneira mais ou menos explícita na história da educação 

brasileira.  

A formação por competências, elencada como outro ponto polêmico da 

reforma do ensino profissional instituído pela lei citada, enfatizou que o professor 

deve construir as competências com os alunos, em lugar de transmitir conteúdos. Há 

toda uma aura de modernidade nesta formulação e muitos educadores de maneira 

sincera apoiam esta ideia no intuito de verem uma escola “adaptada às 

necessidades dos alunos” e “com menos formação desnecessária”. Na verdade 

esse tipo de formação visa a “constituição de pessoas mais aptas a assimilar 

mudanças, mais autônomas em suas escolhas e que respeitem as diferenças [...] 

diante desta doutrina, diluem-se todas as expectativas de olhar o mundo por outro 

viés, de se contestar o que parece instituído e único” (RAMOS, 2011). Um tipo de 

formação adequada para o capital nestes tempos de acumulação flexível, por educar 

para a conformação a um emprego precário ou para o possível desemprego.  

A criação de módulos dentro da educação profissional, estabelecida por este 

decreto, também é mais um fator de estímulo a uma formação desarticulada, já que 
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os diversos componentes curriculares se apresentam de maneira fragmentada e os 

supostos interesses imediatos do estudante e verdadeiros interesses do mercado 

são priorizados. Oliveira (2014) ressalta este pensamento ao destacar que, para o 

então Ministro da Educação, esse tipo de formação permite ao educando 

desenvolver sua trajetória de formação de acordo com o exigido no mercado de 

trabalho, além de não impedir o mesmo de obter uma certificação de habilitação 

plena de nível médio. Destaque-se ainda nesta determinação a articulação entre o 

espaço formal de educação profissional às outras instâncias formativas ou de 

produção, permitindo aos que estão passando por este processo de qualificação o 

aproveitamento dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida, e não restringindo a 

qualificação do trabalhador aos espaços formais de educação profissional. Esta 

modificação interferiu diretamente na dinâmica interna de um curso 

profissionalizante, posto que as escolas técnicas sempre se caracterizaram por ter 

um currículo estruturado de forma sequencial, objetivando criar uma articulação 

entre as disciplinas cursadas pelo aluno e sua formação específica. Com esta 

modularidade, as instituições federais deixaram de ter o controle sobre a formação 

dos seus alunos. 

A gestão e o financiamento das instituições públicas de educação profissional 

média tornaram-se alvo do Decreto 2.208/1997, concretizando outro caráter à 

política pública destinada à educação profissional (MAUÉS, GOMES e MENDONÇA, 

2008). O mencionado Decreto condicionou a aprovação de cursos à gestão 

composta por empresários e trabalhadores; favoreceu a experiência em detrimento 

da formação, no tocante à contratação de professores; e reduziu os investimentos 

nas escolas da rede federal, condicionando a sua expansão à realização de 

parcerias, inclusive com as organizações não governamentais e o setor privado. 

Observa-se, assim, que o caminhar do governo de Fernando Henrique 

Cardoso determinou uma adequação do ensino profissional do Brasil aos tempos de 

acumulação flexível, incorporando todos os conceitos favoráveis ao capital na 

formulação de suas políticas públicas para este setor. 
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2.2 O governo Lula da Silva e seu percurso contraditório   

 Em 2003, pela primeira vez na história do Brasil, um líder operário assumiu a 

presidência do país. A subida ao poder de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos 

Trabalhadores, em uma ampla coalizão que envolvia desde setores da esquerda 

mais tradicional até segmentos destacados da indústria, setor financeiro e 

agronegócio, foi um marco histórico na contraditória vida republicana brasileira. 

Este governo, que contava com uma ampla base social e a confiança 

esmagadora da classe trabalhadora, notadamente em seus primeiros meses, teve a 

oportunidade de construir uma educação profissional que privilegiasse a formação 

integral, a elevação da escolaridade e não estivesse comprometida com a 

reprodução do capital. Bastava a este governo seguir o objetivo vislumbrado pelo 

MEC em relação à educação profissional como política pública, quando do início da 

gestão do Partido dos Trabalhadores:  

 

Corrigir distorções de conceitos e de práticas decorrentes de 
medidas adotadas pelo governo anterior, que de maneira explícita 
dissociaram a educação profissional da educação básica, aligeiraram 
a formação técnica em módulos dissociados e estanques, dando um 
cunho de treinamento superficial à formação profissional e 
tecnológica de jovens e adultos trabalhadores (Brasil, MEC, 2005, p. 
2, grifos nossos).  

 

Infelizmente, essa boa proposta do MEC não foi integralmente cumprida, e 

observamos o governo de Lula da Silva atravessando seus oito anos de mandato 

em meio a contradições: prosseguimento de ações já executadas na gestão anterior 

e eventuais rupturas com o modelo que foi promovido pelo PSDB. Para Frigotto, 

Ciavatta e Ramos (2005), o governo só assumiu de maneira marginal o projeto 

discutido com forças progressistas no período pré-eleitoral. 

Uma das medidas mais festejadas por estas forças progressistas foi a 

revogação do decreto n. 2.208/97. Este decreto era responsável pela separação 

entre o ensino profissional técnico e a formação geral e foi uma das principais 
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iniciativas do governo anterior, como destacamos antes. A revogação deste 

dispositivo legal e a sua substituição pelo Decreto de n. 5.154/2004 foi inicialmente 

percebida por muitos como uma sinalização indiscutível de que a nova gestão 

federal iria abraçar outro tipo de compreensão da formação humana, iniciando uma 

nova etapa em nosso ensino. De fato, o decreto promulgado em 23 de julho de 2004 

estabelecia que: “a educação profissional técnica de nível médio [...] será 

desenvolvida de forma articulada com o ensino médio” (BRASIL, 2004) e continha 

pontos bastante alvissareiros, estabelecendo que a oferta de ensino profissional 

técnico de nível médio poderia relacionar-se com o ensino médio na modalidade 

“integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, 

sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional 

técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula 

única para cada aluno” (BRASIL, 2004). 

 O citado decreto contemplava as formas concomitante, integrada e 

subsequente na oferta do ensino médio. Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), 

acreditava-se que este decreto seria um dispositivo transitório para garantir a 

pluralidade de ações enquanto a sociedade civil seria mobilizada em torno do tema. 

Os autores ressaltam a crença nesta mobilização social em busca de um ensino 

unitário e politécnico como capaz de promover um fortalecimento das forças 

progressistas para mudanças estruturais na educação brasileira, mudanças 

favorecedoras da integração, buscando superar a histórica dualidade educacional. 

Os mesmos investigadores concluem: “algumas medidas tomadas pelo Ministério da 

Educação posteriormente comprovaram que a política de integração não seria 

prioridade” (p.1091). 

Interessante observar várias leis editadas pelo governo de Lula da Silva 

favorecendo os donos de escolas profissionais e os demais segmentos 

empresariais, por conservarem importantes pressupostos do decreto n. 2.208/97 

(AZEVEDO, SHIROMA e COAN, 2012). A posição do governo de Lula da Silva com 

relação às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional foi 

também um elemento contraditório à esperada política de valorização de uma escola 

unitária e politécnica, pois ao contrário dos que esperavam novos caminhos para a 
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educação profissional, as diretrizes foram maquiadas e reiteradas em 2004 

(CIAVATTA e RAMOS, 2012). As citadas diretrizes estão em consonância com o 

ensino direcionado à formação de competências voltadas para uma obtenção de 

uma suposta “empregabilidade” não se apresentando como parte de um projeto de 

educação em oposição ao capital. 

A ênfase no ensino baseado em competências, marca importante do governo 

de Fernando Henrique Cardoso, tem o objetivo de envolver os trabalhadores em um 

consenso que afirme o capitalismo como única forma de conseguir justiça social e 

equilíbrio; a luta de classes (para esse modelo) é solucionada pelo aproveitamento e 

desenvolvimento adequado das competências individuais (RAMOS, 2011). Na 

disputa relacionada à revogação ou manutenção das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio e para a Educação Profissional houve a vitória do 

setor mais conservador, defensor da manutenção das diretrizes aprovadas no 

governo anterior (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005). 

A política de educação profissional do governo Lula da Silva foi também a 

responsável pela criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

e da Rede Federal de Educação profissional e tecnológica, formada por Escolas 

Técnicas vinculadas à universidades, Centros Federais de Educação Tecnológica, 

Universidade Tecnológica Federal (PR) e pelos citados Institutos, através da Lei n. 

11.892/2008. Tal lei determinou que seria atribuição dos Institutos Federais: 

 

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, 
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes 
do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e 
adultos; II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de 
trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a 
especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis 
de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; III 
- realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 
soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 
comunidade; IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com 
os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, 
em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e 
com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 
conhecimentos científicos e tecnológicos; V - estimular e apoiar 
processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 
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socioeconômico local e regional; e VI–ministrar em nível de 
educação superior. (BRASIL, 2008). 

 

Observa-se uma multiplicidade de funções atribuídas aos citados Institutos, 

fazendo dos mesmos recebedores de alunos com distintos objetivos e variada 

formação. 

Outro movimento concreto do governo Lula da Silva com o objetivo de 

implementar por todo o país uma rede de escolas ofertante do ensino técnico foi a 

criação do programa Brasil Profissionalizado. Criado através do decreto n. 6.302, de 

12 de dezembro de 2007, busca o repasse de recursos do Governo Federal para que 

os estados invistam em escolas técnicas sob seu controle.  

Os principais objetivos do Programa consistem 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, 2007). 

 

Como fica claro, o principal objetivo do Brasil Profissionalizado é fomentar o 

Ensino Médio Integrado na rede pública dos estados e do Distrito Federal. É digno 

de nota o trecho do decreto que ressalta o programa como base para “contribuir para 

a construção de novo modelo para o ensino médio fundado na articulação entre 

formação geral e educação profissional” em consonância com os anseios de 

pesquisadores progressistas no campo da educação. No entanto, Ramos (2014) 

afirma que a atribuição de tarefas às redes estaduais sem o devido repasse 
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financeiro por parte da União resulta em uma não implantação efetiva do Brasil 

Profissionalizado, pois o resultado deste movimento é perda da qualidade do ensino, 

por causa da precarização dos trabalhadores e desgaste da infraestrutura. É comum 

a prevalência de cursos na modalidade concomitante em parceria com a iniciativa 

privada ser o resultado desta conjugação de fatores, não havendo o privilégio da 

integração da formação profissional com o ensino médio. Percebe-se, então, que o 

Governo Federal, ao negar fontes de financiamento permanentes, repassa às 

entidades privadas o controle sobre a formação dos estudantes, materializando a 

dinâmica de mercado na Educação Profissional. “Dessa forma, submete-se a 

formação humana aos desígnios da pedagogia das competências, vivificando a 

concepção de empregabilidade e as necessidades imediatas do mercado de 

trabalho” (RAMOS, 2014, p. 92). 

De forma paralela a estes movimentos do governo Lula da Silva com relação 

a mudanças e permanências na concepção do ensino médio e da educação 

profissional, a citada gestão elaborou uma ampla agenda de planos de qualificação 

na qual se destacaram o PNQ (Plano Nacional de Qualificação), o Projovem 

(Programa Nacional de Inclusão de Jovens) e o projeto Escola de Fábrica. 

Começaremos a destacar a ação que se revelou mais abrangente e, por isso, a de 

maior destaque nas primeiras gestões do Partido dos Trabalhadores: o PNQ. 

O PNQ, criado em 2003, estava relacionado ao Plano Plurianual – PPA 2004-

2007. “O PPA aponta para um modelo de desenvolvimento de longo prazo, destinado 

a promover profundas transformações estruturais na sociedade brasileira” (MTE, 

2003, p.15). Se instituiu o PNQ como um programa do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), estruturado a partir de Planos Territoriais de Qualificação (em 

parceria com estados, municípios e entidades sem fins lucrativos), de Projetos 

Especiais de Qualificação (em parceria com entidades do movimento social e 

organizações não-governamentais) e de Planos Setoriais de Qualificação (em 

parceria com sindicatos, empresas, movimentos sociais, governos municipais e 

estaduais) (MTE, 2016). Cada um destes Planos se apresentava com uma função 

específica: os Territoriais devem atender demandas por qualificação baseadas na 

territorialidade, os Especiais destinam-se a desenvolver tecnologias de qualificação 
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social e profissional e os Setoriais tem como finalidade atender demandas 

emergenciais, setorializadas ou estruturantes. 

As “Bases de uma nova política pública de qualificação” (MTE, 2003) 

estabelecem as diretrizes a serem seguidas pelo Estado quando da aplicação das 

políticas diversas voltadas à qualificação profissional. Afirma se pretender aplicar 

“uma Política Pública de Qualificação, que venha a se afirmar como um fator de 

inclusão social, de desenvolvimento econômico, com geração de trabalho e 

distribuição de renda” (MTE, 2003, p. 23). Estes pressupostos são convergentes 

com os estabelecidos pelo PLANFOR, executado no governo anterior, pois a 

qualificação profissional continua sendo observada como fator de correção das 

injustiças sociais (distribuição de renda) e como forma de conquistar emprego e 

desenvolver o país. 

Embora haja desde os documentos iniciais uma convergência entre os 

planos, a criação do PNQ foi baseada em uma crítica ao PLANFOR, pois eram 

observados vários problemas neste último, tais como: 

1) pouca integração entre a Política Pública de Qualificação 
Profissional e as demais Políticas Públicas de Trabalho e Renda; 
2) desarticulação com relação às Políticas Públicas de 
Educação; 3) baixa participação da sociedade civil na elaboração, 
fiscalização e condução das políticas Públicas de Qualificação; 4) 
baixo grau de institucionalidade da rede nacional de qualificação 
profissional; 5) ênfase do PLANFOR nos cursos de curta duração 
voltados ao tratamento fundamentalmente das “habilidades 
especificas” comprometendo com isso uma ação educativa de 
caráter mais integral; 6) fragilidades e deficiências no sistema de 
planejamento, monitoramento e avaliação (MTE, 2003, p. 19, grifos 
nossos). 

 

De acordo com as críticas direcionadas à execução do PLANFOR, este se 

apresentava como desarticulado com outras políticas públicas (inclusive as de 

educação), além de promover cursos aligeirados. Críticas bastante pertinentes e que 

não deveriam ser repetidas no PNQ. 
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A resolução 333/2003 do CODEFAT (Conselho Deliberativo do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador) foi a responsável pela criação e regulamentação do PNQ, 

apresentando a qualificação como: 

                                                                                                                                
Parte indissociável das políticas públicas de emprego, trabalho 
e renda, voltadas à construção de um Sistema Público de Emprego, 
Trabalho e Renda no país; [...]uma forma de educação profissional 
básica, que por sua vez deve estar articulada com a educação 
de jovens e adultos, à educação do campo e à educação 
profissional de nível técnico e de nível tecnológico. Um processo 
de construção de políticas afirmativas de gênero, etnia e geração, 
tendo como pressuposto o reconhecimento da diversidade das 
formas de trabalho e das múltiplas capacidades individuais e 
coletivas. Uma forma de reconhecimento social do conhecimento dos 
trabalhadores, que por sua vez requer uma política de certificação 
profissional e ocupacional, articulada com classificações de 
ocupações, profissões, carreiras e competências. Uma necessidade 
para o/a jovem e o/a adulto/a, em termos de orientação 
profissional, tendo em vista sua inserção digna no mundo do 
trabalho. Uma responsabilidade pública do Estado e da 
sociedade civil organizada, especialmente no que se refere às 
representações dos trabalhadores e dos empresários, com a 
negociação coletiva da qualificação e certificação profissionais 
devendo integrar um sistema nacional democrático de relações de 
trabalho (MTE, 2003, p. 2, grifos nossos). 

 

 A noção de qualificação apresentada pelo PNQ vai ser a estrutura básica para 

a compreensão de todas as ações do Plano. Também servirá para nos fazer 

entender as continuidades de medidas já executadas no âmbito do PLANFOR e as 

pontuais diferenças com este plano. 

 Falar de responsabilidade da sociedade civil, como faz a resolução citada, é 

apresentar de maneira eufemística a forma como o plano seria executado: com a 

predominância de convênios com entidades do chamado “Sistema S”, organizações 

não governamentais, entidades supostamente sem fins lucrativos, sindicatos e 

demais organizações ligadas aos trabalhadores. Todas as ações do PNQ foram 

financiadas pelo FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), sendo complementadas 

pelas secretarias estaduais e municiais de trabalho, quando isso fosse necessário 

para atender à demanda por qualificação (SILVA, 2011). A pesquisadora também 

ressalta que as entidades executoras (selecionadas e contratadas pelas secretarias 
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estaduais) foram responsáveis pela efetivação dos cursos de qualificação 

profissional e social. 

  O público prioritário do PNQ era constituído por: 

1. Trabalhadores/as sem ocupação, egressas do Sistema SINE 
e/ou beneficiárias das demais políticas públicas de trabalho e renda, 
particularmente: ações de 1° emprego, seguro desemprego, 
intermediação de mão de obra, microcrédito, economia solidária; 2. 
Agricultores familiares e outras formas de produção familiar e 
atividades sujeitas a sazonalidades por motivos de restrição 
legal, clima, ciclo econômico e outros fatores que possam gerar 
instabilidade na ocupação e fluxo de renda; 3. Pessoas que 
trabalham em condição autônoma, por conta própria, 
cooperativada, associativa ou autogestionada; 4. Trabalhadoras/es 
domésticas/os; 5. Trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único 
de Saúde, da Educação, do Meio Ambiente, da Segurança e da 
Administração Públicos; 6. Pessoas beneficiárias de políticas de 
inclusão social; de ações afirmativas de combate à discriminação; 
de ações envolvendo segurança alimentar e de políticas de 
integração e desenvolvimento regional e local; 7. Trabalhadores/as 
egressos/as do sistema penal e jovens submetidos a medidas 
sócioeducativas, trabalhadores/as libertados/as de regime de 
trabalho degradante análogo à escravidão e de familiares de 
egressos do trabalho infantil; 8. Trabalhadores/as em empresas 
afetadas por processos de modernização tecnológica, 
privatização, redefinições de política econômica e outras formas de 
reestruturação produtiva; 9. Trabalhadores/as dos setores 
econômicos beneficiados por investimentos estatais; setores 
exportadores da economia; setores considerados estratégicos da 
economia, segundo a perspectiva do desenvolvimento sustentável e 
da geração de emprego e renda; 10. Gestores e gestoras em 
políticas públicas e representantes em fóruns, comissões e 
conselhos de formulação e implementação de políticas públicas e 
sociais (MTE, 2003, p. 4, grifos nossos). 

 

Os atendidos por este Plano coincidem com o público prioritário das iniciativas 

de educação profissional do inicio do século XX, quando os pobres eram os 

“desvalidos da sorte” e que o avanço neoliberal no século XXI tratou de renomear 

como “excluídos”. Segundo Peixoto (2008), ao elencar este público como prioritário, 

há uma repetição do realizado no PLANFOR. Segundo a pesquisadora, O PNQ e o 

PLANFOR têm como prioridade a oferta de cursos para os segmentos da população 

tradicionalmente excluídos das alternativas tradicionais de qualificação profissional e 

isso resulta em uma qualificação direcionada ao setor informal da economia ou ao 
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preenchimento de vagas precárias. Silva (2011) assegura que priorizar segmentos 

marginalizados socialmente, como fazem os planos, parece criar uma falsa 

impressão de proteção destes setores pelo aparato estatal, contraditória com as 

políticas sociais e econômicas relacionadas a estes planos. 

As organizações de trabalhadores, embora de forma minoritária, tiveram 

acesso ao fundo público para a execução dos cursos de formação profissional. 

Rummert (2004) afirma que essa prática, principalmente em organizações 

consideradas combativas, é questionável e perigosa por desvirtuar o caráter destas 

entidades e até estabelecer marcas de cooptação. Diferentes centrais sindicais, 

como a Força Sindical (FS), a Central Geral dos Trabalhadores (CGT) e a Central 

Única dos Trabalhadores (CUT) executaram ações referentes ao PNQ. Embora se 

reivindique uma central combativa e diferenciada, a CUT, em seus documentos 

relativos à qualificação profissional ofertada pelo PNQ, expressava uma visão 

contraditória sobre os objetivos da educação profissional (RUMMERT, 2014). 

Kuenzer (2007) destaca que essas parcerias criam e justificam mecanismos de 

transferência de recursos públicos para instituições privadas, longe dos controles 

públicos da união. 

Apesar de ter havido um esforço do PNQ em atingir uma maior integração 

com as demais políticas públicas, sobretudo de trabalho e de inclusão social, foi 

evidenciado seu caráter de política pública focalizada e de caráter compensatório 

(TOLEDO E RUMMERT, 2009). Os autores ressaltam o fato de os jovens terem sido 

o grande público do Plano em 2004 e as mulheres terem tido uma participação no 

Plano superior à sua participação na População Economicamente Ativa (PEA)8. As 

políticas públicas como o PNQ não são responsáveis por trazer justiça social. 

                                                                                                                        
Não há como professar uma crença mecânica no poder das 
contradições, como se fosse possível resolver o problema da 
inclusão por meio da qualificação precarizada para uma inserção 
consentida, que apenas atende às demandas da acumulação 

                                                           
8
 Compreende o potencial de mão de obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a população 

ocupada e a população desocupada, assim definidas: população ocupada – aquelas pessoas que, 
num determinado período de referência, trabalharam ou tinham trabalho mas não trabalharam (por 
exemplo, pessoas em férias) (IBGE). 
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flexível, com restritas possibilidades de desenvolver uma consciência 
de classe (KUENZER, 2006, p. 907).  

 

Como vimos, há uma série de elementos comuns entre o PNQ e o PLANFOR. 

Reis (2011) assinala que os principais pontos de convergência são: o discurso 

integrador entre inclusão social e desenvolvimento econômico, as estratégias de 

operacionalizar políticas compensatórias para resolução da pobreza, integração das 

políticas como dimensão da política de qualificação profissional, e a participação da 

sociedade civil. A autora ainda destaca a terceirização e a privatização existentes 

nos dois planos, observada através da aplicação de recursos públicos na 

qualificação profissional por entes privados. Para Silva e Oliveira (2009) “a principal 

ruptura do PNQ em relação ao PLANFOR diz respeito aos montantes de recursos 

investidos na política [...] Interrompe-se com o PNQ o processo de ampliação dos 

recursos para qualificação profissional” (p. 8). Os autores afirmam ainda que com o 

PNQ houve a busca pela qualidade pedagógica, mas essa procura ficou restrita ao 

discurso, não estando coerente com a prática observada.  

 O governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores também formulou e 

executou o Programa intitulado “Escola de Fábrica”. Instituído pela Lei n.11.180, de 

23 de setembro de 2005, este programa pretendia que houvesse “uma sala de aula 

em cada empresa para formar profissionais” (MEC, 2005), e tinha como objetivos: a 

qualificação profissional de jovens de 16 a 24 anos, a ampliação de espaços para a 

educação profissional, executar a aprendizagem no local de produção, estimular o 

ingresso e a permanência de jovens no ensino regular, favorecer o ingresso destes 

jovens no mercado de trabalho e envolver os empresários no processo pela 

necessidade de os mesmos terem profissionais qualificados e deverem exercer sua 

suposta “responsabilidade social”. 

 Procurava-se a concretização destes objetivos dentro de cursos de formação 

inicial. Tais cursos deveriam ter no mínimo 600 horas. Nestes cursos as atividades 

práticas estariam limitadas a 10% da carga horária total dos mesmos, que devem 

prever no máximo cinco horas diárias de aulas. Cada curso deve ter duração mínima 

de seis meses e máxima de 12, e ser realizado por grupos de 20 alunos em cada 

unidade ofertante. Os jovens atendidos deveriam pertencer a famílias com renda per 



46 
 

 
 

 

capita menor ou igual a um salário mínimo. Dentro deste público, os de 16 a 18 anos 

deveriam estar matriculados nas séries finais do ensino fundamental ou cursando o 

ensino médio; também admite-se que este público esteja voltando para a escola. 

Eram bem-vindos ao Programa jovens de até 21 anos já alfabetizados e em 

processo de ingresso ou matriculados nas turmas de EJA (Educação de Jovens e 

Adultos). Estes estudantes deviam receber o valor correspondente a meio salário 

mínimo como bolsa mensal. 

 Este Programa tem duas importantes particularidades em relação aos demais 

descritos neste capítulo: era desenvolvido dentro de uma empresa (que poderia ser 

de qualquer natureza, inclusive empreendimentos rurais e agroindustriais, além de 

prestadoras de serviço). Estas empresas, segundo o Programa, eram responsáveis 

por providenciar a infraestrutura física para a criação do ambiente escolar, 

disponibilizar tempo para que seus funcionários pudessem atuar como instrutores, e 

indicar as necessidades de cursos de formação, além de arcar com alimentação, 

uniforme e transporte (MEC, 2005). Outra importante especificidade do Programa foi 

a participação de funcionários das unidades produtivas onde o curso era realizado, 

trabalhando como instrutores dos alunos do Escola de Fábrica, após uma ligeira 

qualificação ofertada. 

 Além das empresas responsáveis por ofertar suas instalações, pessoal e 

recursos diversos para a execução dos cursos, outros entes também participaram, 

com distintas responsabilidades, do Projeto:  

 

O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO através da SETEC – Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica, disponibilizará recursos 
financeiros às instituições credenciadas (GESTORAS) e atuará 
como supervisor de todo o processo. A INSTITUIÇÕES 
GESTORAS será responsável pela implantação das Unidades 
Formadoras; produção técnico-pedagógica (desenvolvimento do 
projeto pedagógico dos cursos e elaboração e distribuição do 
material didático); treinamento de instrutores; seleção dos jovens 
aptos a participar do Projeto; acompanhamento e gestão 
necessária ao funcionamento das unidades formadoras, 
incluindo acompanhamento de egressos, avaliação e certificação dos 
alunos As INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECONOLÓGICA: poderão dar suporte às Instituições Gestoras 
mediante Contratos de Cooperação Técnica ou atuarem como 
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gestoras (caso se enquadrem nos critérios descritos para esta ação) 
(MEC, 2005, p. 5-6, grifos nossos). 

 

 Essa distribuição de atribuições nos faz identificar no Programa uma prática 

corrente na qualificação profissional brasileira: O governo sendo responsável pelo 

financiamento e supervisão do processo educacional, mas terceirizando sua 

execução para outras entidades (públicas ou privadas). Há de observar que todo o 

processo de formação discente e de instrutores, acompanhamento de egressos, 

projeto pedagógico dos cursos e certificação foi somente supervisionado pelo 

Ministério da Educação, e não por ele implementado. Rummert (2005) alerta que o 

governo 

 

Terceiriza instituições de diferentes tipos, transferindo recursos 
públicos para que executem trabalho educativo (que deveria ser de 
responsabilidade estrita do Ministério) junto aos jovens da classe 
trabalhadora e, por outro, sendo terceirizado pelo empresariado, para 
gerenciar uma ação educativa que atende a seus interesses 
imediatos, em relação à força de trabalho, e mediatos, no que tange 
a iniciativas que concorram para a manutenção de sua hegemonia 
(p. 309).  

 

 Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) alertam que “ao depender da parceria 

empresarial para a sua realização, além do uso do fundo público pelas organizações 

privadas, tende a predominar o caráter assistencialista” (p.1104). Parte dos recursos 

do Programa tinha como origem um empréstimo do BID e outra parte era de 

recursos próprios, pois 

 

A iniciativa, no âmbito do MEC, é de responsabilidade direta da 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, especificamente 
do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP), de 
onde provêm os R$ 25.000.000,00 destinados ao Projeto e 
consignados, no orçamento do Ministério, no programa 
Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica – 
Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação 
Profissional. Deste total, R$ 10.000.000,00 são fruto de empréstimo 
tomado do Banco Interamericano de Desenvolvimento (RUMMERT, 
2005, p. 306). 

 

Os financiamentos disponibilizados pelos organismos de cooperação 

internacional vão colocar como condição fundamental para o aporte orçamentário a 
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implementação das políticas traçadas globalmente. Esse é um dos fatores que 

levam as diretrizes traçadas pelo Banco Mundial serem nos últimos vinte anos o guia 

principal da educação brasileira. Essas diretrizes incluem a “focalização no ensino 

fundamental, a adequação dos conteúdos do ensino às demandas do mercado de 

trabalho, estímulo de participação de jovens em ações comunitárias e 

responsabilização das famílias e das comunidades” (OLIVEIRA, 2010, p. 23). Como 

resultado, vários programas de educação profissional no Brasil incluem atividades de 

“apoio comunitário”, têm uma carga horária reduzida e oferecem cursos relacionados 

a demandas do empresariado local, sem desenvolver uma cultura de direito à 

educação e fortalecimento da res publica. 

Em consonância com a divisão de atribuições de cada participante do Escola 

de Fábrica e com os objetivos do programa, foram apresentados as metas e os 

impactos que o mesmo deve atingir: 

METAS:• Implantação de 500 (quinhentas) Unidades Formadoras em 
fábricas, empresas e unidades de produção a partir de 2005. • 
Formação profissional inicial de 10.000 jovens por ano nas Unidades 
Formadoras, a partir da implantação do programa; • formação de 
rede de Instituições Gestoras para coordenação de grupos de 
Unidades Formadoras. IMPACTOS:• Inclusão social de jovens de 
16 a 21 anos, de baixa renda, por meio de formação profissional 
e ampliação das possibilidades de inserção no mundo do 
trabalho; • reconhecimento do princípio educativo dos espaços 
produtivos; • ampliação da responsabilidade social do 
empresariado brasileiro (MEC, 2005, p. 3, grifos nossos). 

 

As diferentes iniciativas de qualificação profissional nas últimas duas décadas 

trazem em sua construção temáticas muito caras aos empresários. Embora isso 

aconteça, nenhum programa trouxe para seus documentos uma visão tão idealizada 

do empresariado brasileiro. Idealizada e totalmente descontextualizada, pois em um 

país onde a grande indústria, as empresas de serviços e os grandes conglomerados 

comerciais convivem e promovem práticas de trabalho extremamente precárias, 

essa “responsabilidade social” que já existe e deve ser “ampliada” parece mera 

ilusão. A chamada inclusão dos jovens ao mundo do trabalho, prometida pelo 

Programa, é mais um exemplo da inclusão/excludente e exclusão includente 

formulada por Acácia Kuenzer e que será melhor discutida em outro capítulo do 

presente texto.  
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Em 2008, o Escola de Fábrica foi incorporado ao Projovem e passou a se 

chamar Projovem Trabalhador. A criação do Projovem foi uma ação de destaque do 

governo Lula da Silva. Este programa, cuja gênese se deu através da Lei n. 

11.129/2005, que foi posteriormente reformulada pela Lei n. 11.696/2008, tem como 

objetivo básico promover a reintegração de jovens de 15 a 29 anos ao processo 

educacional, além de ser promotor da qualificação profissional e do desenvolvimento 

humano dos mesmos. Se apresenta em quatro modalidades: Projovem Urbano, 

Projovem Adolescente (serviço socioeducativo), Projovem Campo – Saberes da 

Terra e Projovem Trabalhador. Trata-se de um Programa executado e gerido pela 

Secretaria-Geral da Presidência da República e pelos Ministérios da Educação 

(MEC), do Trabalho e Emprego (MTE) e do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS). No seu lançamento, o presidente Lula da Silva declarou que "Desde o 

início do nosso governo, temos procurado nos empenhar para resolver os principais 

problemas da juventude” (MEC, 2005).   

O financiamento deste Programa se originava de diferentes fontes, de acordo 

com a modalidade do programa ofertada. A modalidade Projovem Adolescente é co-

financiada pelos Fundos de Assistência Social da União, de estados e dos 

municípios. As modalidades Projovem Urbano e Projovem Campo – Saberes da 

Terra têm os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE)9 do MEC. A modalidade Projovem Trabalhador tem os recursos 

repassados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para as entidades 

públicas ou privadas sem fins lucrativos, bem como a órgãos da administração 

municipal, estadual e federal. 

Cada modalidade do Projovem, além de diferentes formas de financiamento, 

também tem distintos objetivos e diferentes públicos: 

                                                                                                    
Art. 9O O Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo, 
compreendido entre os serviços de que trata o art. 23 da Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, tem como objetivos: I - 
complementar a proteção social básica à família, criando 
mecanismos para garantir a convivência familiar e comunitária; 

                                                           
9 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal criada pela Lei nº 

5.537, de 21 de novembro de 1968, e alterada pelo Decreto–Lei nº 872, de 15 de setembro de 1969, 
é responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC). 



50 
 

 
 

 

e II - criar condições para a inserção, reinserção e permanência 
do jovem no sistema educacional. 

Art. 10. O Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo 
destina-se aos jovens de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos:  

I - pertencentes a família beneficiária do Programa Bolsa Família 
– PBF;  

II - egressos de medida socioeducativa de internação ou em 
cumprimento de outras medidas socioeducativas em meio 
aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 

III - em cumprimento ou egressos de medida de proteção, 
conforme disposto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; 

IV - egressos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - 
PETI; ou 

V - egressos ou vinculados a programas de combate ao abuso e 
à exploração sexual. 

Art. 11. O Projovem Urbano tem como objetivo elevar a 
escolaridade visando à conclusão do ensino fundamental, à 
qualificação profissional e ao desenvolvimento de ações 
comunitárias com exercício da cidadania, na forma de curso, 
conforme previsto no art. 81 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. 

Art. 12. O Projovem Urbano atenderá a jovens com idade entre 
18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, que saibam ler e escrever e 
não tenham concluído o ensino fundamental.[...] 

Art. 14. O Projovem Campo – Saberes da Terra tem como objetivo 
elevar a escolaridade dos jovens da agricultura familiar, 
integrando a qualificação social e formação profissional, na forma do 
art. 81 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estimulando a 
conclusão do ensino fundamental e proporcionando a formação 
integral do jovem, na modalidade educação de jovens e adultos, 
em regime de alternância, nos termos do regulamento. 

Art. 15. O Projovem Campo – Saberes da Terra atenderá a jovens 
com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, residentes 
no campo, que saibam ler e escrever, que não tenham concluído 
o ensino fundamental e que cumpram os requisitos previstos no art. 
3° da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006. 

Art. 16. O Projovem Trabalhador tem como objetivo preparar o 
jovem para o mercado de trabalho e ocupações alternativas 
geradoras de renda, por meio da qualificação social e profissional e 
do estímulo à sua inserção. 

Art. 17. O Projovem Trabalhador atenderá a jovens com idade 
entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, em situação de 
desemprego e que sejam membros de famílias com renda 
mensal per capita de até 1 (um) salário-mínimo, nos termos do 
regulamento (BRASIL, 2008, grifos nossos). 
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 Como se pode perceber, cada modalidade do Programa, ainda que seja 

destinada a públicos específicos, procura direcionar sua oferta educacional para os 

setores mais marginalizados da sociedade brasileira.  

 Quando do seu lançamento, o então ministro da educação, Fernando 

Haddad, declarou que "o ProJovem é um programa também de educação que inova 

do ponto de vista de pedagogia, tem um novo formato” (MEC, 2005). Na mesma 

ocasião, Luiz Dulci, então secretário geral da presidência da república reforçou as 

palavras de Haddad, salientando: "nós temos um projeto pedagógico próprio e 

integrado que prevê todas as competências que os alunos devem ter ao terminarem 

o ensino fundamental e também as competências da formação profissional que o 

município escolher" (MEC, 2005). A base do programa é buscar a conjunção entre a 

qualificação profissional, a escolarização e as ações comunitárias, como 

determinado pelo decreto n. 6.629, de 04 de novembro de 2008: 

 

Art. 2° O Projovem tem por finalidade executar ações integradas que 
propiciem aos jovens brasileiros reintegração ao processo 
educacional, qualificação profissional em nível de formação 
inicial e desenvolvimento humano. 

Parágrafo único. Nos currículos dos cursos oferecidos nas 
modalidades de que trata o art. 1° deverão ser incluídas noções 
básicas de comunicação oral e escrita em língua portuguesa, de 
matemática, de informática, de cidadania e de língua 
estrangeira, observadas as especificidades de cada modalidade do 
Projovem (BRASIL, 2008, grifos nossos). 

 

  O parecer 18/2008 do Conselho Nacional de Educação determina as 

seguintes diretrizes curriculares para o Programa: 

 

A formação básica deverá garantir as aprendizagens que 
correspondem às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental e a certificação correspondente, ao mesmo tempo 
em que fundamenta a formação profissional e a ação 
comunitária. A qualificação profissional inicial para o trabalho 
deverá possibilitar novas formas de inserção produtiva, com a 
devida certificação, correspondendo, na medida do possível, 
tanto às vocações dos jovens, quanto às necessidades e 
potencialidades econômicas, locais e regionais. A participação 
cidadã deverá resultar de um diagnóstico das necessidades locais e 
regionais, promovendo o engajamento cidadão voluntário e a 
formação de valores solidários (p. 5). 
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 As novidades enunciadas pelos ministros e oficializadas pelos documentos 

não trazem realmente nenhuma novidade para a juventude envolvida. A formação 

apresentada pelo Programa apresenta-se como básica e aligeirada, a formação 

profissional é inicial e efetivamente não é qualificadora para nenhuma ocupação. 

Essa formação segundo Andrade (2010) assume um “caráter essencialmente 

moralizante já que se trata de promover uma „conscientização‟ do aluno frente ao 

seu comportamento enquanto trabalhador e cidadão [...] garantidor de uma atuação 

exemplar no exercício de uma ocupação, por mais simples que esta seja” (p. 23). 

Segundo este autor, para o Programa, a atitude empreendedora se reveste como 

qualificação básica para a entrada no mundo do trabalho. 

 O Projovem está desconectado de outras políticas de inserção social e de 

elevação de renda (FRIGOTTO, CIAVATTA E RAMOS, 2005). Os autores defendem 

que no lugar da inserção precoce do jovem no mercado de trabalho, seja dada a 

prioridade à sociabilidade, à educação e à formação profissional dos adolescentes e 

jovens. A decantada “elevação da escolaridade” buscada pelo Projovem mais se 

assemelha às políticas aligeiradas de certificação bem conhecidas ao longo da 

história nacional, afinal essa elevação está ligada a um curso ofertado em apenas 

1.600 horas, distribuídas em 12 meses, com 5 aulas por semana. Acrescente-se a 

isso o fato de o professor do Programa ser direcionado a ministrar disciplinas 

diferentes de sua área de formação. 

A realidade dos programas educacionais, notadamente no Brasil, está mais 

além do dito nos documentos oficiais, embora a leitura dos mesmos se revele 

frutífera para saber as contradições contidas em cada iniciativa governamental. O 

Projovem nos ensina isso de forma evidente, ao ofertar um irrisório auxílio (R$ 

100,00) a seus estudantes, ao disseminar entre seus formandos uma visão 

supostamente empreendedora em uma sociedade em que o mercado de trabalho 

aparece como hostil aos jovens empobrecidos e ao reforçar com a contratação 

precária de profissionais (docentes e equipe técnica) a fragilização dos direitos 

trabalhistas, tão comum aos programas gestados a partir de 1990. 

 Para Deluiz (2010), o Projovem tem os mesmos problemas de outras 

iniciativas de qualificação do Estado: repasse de recursos públicos para o setor 
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privado, falta de articulação com a educação básica, cursos fragmentados e com 

carga horária mínima e formação profissional orientada por racionalidade 

instrumental. Temas caros aos educadores progressistas, como o protagonismo da 

juventude, são reduzidos no Programa a iniciativas como a pintura de escolas, o 

recolhimento do lixo e a melhoria das relações na comunidade. 

                                                                                                                                    
Além de buscar a inclusão de jovens de baixa renda no ensino formal 
e no mercado de trabalho com objetivos de fortalecer processos de 
democratização social, política e econômica, é, ainda necessário, 
construir uma cultura de direitos, de cidadania, que supere a herança 
de ações públicas baseadas numa cultura de tutela, vigilância e 
caridade presentes na história das políticas voltadas à infância e a 
juventude no Brasil (BLANCO, 2010). 

 

 A combinação entre formação para o trabalho e elevação da escolaridade 

teve outra importante iniciativa no governo de Lula da Silva. Trata-se do PROEJA 

(Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Educação de Jovens e Adultos). Criado através do decreto n. 5.840, de 13 

de julho de 2006, busca promover a formação profissional através de cursos FIC e 

de educação profissional técnica de nível médio. Os cursos de Formação Inicial e 

Continuada do PROEJA poderão ser articulados ao ensino fundamental ou ao 

ensino médio; já os cursos técnicos do Programa articulam-se exclusivamente ao 

ensino médio, de forma integrada ou concomitante. 

Várias entidades podem oferecer o Programa: as instituições vinculadas ao 

“Sistema S”, as instituições educacionais públicas municipais ou estaduais e a rede 

de instituições federais de educação profissional. As cargas horárias dos cursos 

devem obedecer à seguinte normatização: os cursos FIC devem ter um mínimo de 

1.400 horas, divididos em 1.200 horas para a formação geral e 200 horas para a 

formação profissional, enquanto que os cursos de educação profissional técnica 

devem contar com um mínimo de 2.400 horas, divididas em 1.200 horas para a 

formação geral e a carga horária mínima para a respectiva habilitação técnica.  

A legislação de criação deste Programa determina assim que os jovens e 

adultos excluídos da educação em algum momento de suas vidas tenham 

assegurado somente o mínimo necessário para a sua formação enquanto técnicos. 
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Realidade diferenciada dos cursos técnicos ofertados em outras modalidades, que 

podem optar em seus planos por diferentes cargas horárias, respeitando a legislação 

vigente. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) alertam que “limitar a carga horária dos 

cursos [...] é, na verdade, admitir que aos jovens e adultos trabalhadores se pode 

proporcionar uma formação „mínima‟” (p. 1098). Também alertam os autores: “não se 

procede delimitar o quanto se destina à formação geral e à específica, posto que na 

formação em que o trabalho é o princípio educativo, estas são indissociáveis e, 

portanto, não podem ser predeterminadas e recortadas quantitativamente” (p.1099). 

Frigotto (2007), ao analisar a primeiros anos do governo de Lula da Silva e 

confrontá-lo com a tradição oligárquica e dualista presente em nossa sociedade, 

notadamente no campo das políticas públicas para a educação, já afirmava: “Um 

balanço das análises do pensamento crítico de esquerda nos mostra que, no 

fundamental, não alterou essa tradição e, o que é pior, está desarticulando as lutas 

do campo da esquerda e os movimentos sociais duramente construídos ao longo do 

século XX” (p. 1134). Ao estudarmos as iniciativas deste governo fica clara a 

existência de pontuais avanços, porém predomina a repetição de políticas 

direcionadas à reprodução do capital, tão presentes na história brasileira. 

 

2.3 Dilma Vana Roussef: o Pronatec como catalisador da educação 

profissional 

 

 Com a posse em 2011 da presidenta Dilma Vana Rousseff, a política de 

educação profissional de Formação Integral e Continuada e técnica foi capitaneada 

pelo Pronatec, sendo este Programa o grande catalisador de iniciativas herdadas do 

governo anterior, ou mesmo dos programas criados nesta gestão. Tal programa será 

detalhadamente discutido no próximo capítulo desta dissertação.  

O Programa Mulheres Mil é um exemplo destes programas abarcados pelo 

Pronatec. Criado em 2011 através da Portaria n. 1.015, o Programa oferta cursos de 

Formação Inicial e Continuada a mulheres vulneráveis socialmente, privilegiando 

alguns temas sensíveis a este público, como direitos e deveres das mulheres e 

elevação da autoestima. O empreendedorismo é um forte conteúdo programático 
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abordado, o que reedita o que já discutimos em outras partes do texto: a política de 

qualificação no Brasil está predominante em consonância com a teoria da 

empregabilidade e o Programa reforça isso ao “naturalizar” a falta de empregos para 

este setor da sociedade, direcionando-o a ocupações destituídas dos mínimos 

direitos básicos. 

O problema dos recursos destinados à educação profissional continua como 

tema importante no governo da presidenta. Continua a existir uma recorrente disputa 

entre as instâncias públicas e o setor privado pelo fundo público para financiar a 

educação, pois não há uma definição legal e constitucional de destinação de 

recursos para a oferta pública do ensino profissional. Essa luta pelo “dinheiro 

carimbado”, pela alocação de um percentual mais volumoso de verbas somente para 

a educação pública foi uma batalha perdida pelos defensores desta ideia no 

Congresso Nacional, quando da aprovação do PNE em 2014. Há o desafio de criar o 

Sistema ou Subsistema Nacional de Formação/ Qualificação profissional, vinculado 

à criação de emprego e renda e integrado às diversas redes existentes e, na atual 

realidade, à Educação de Jovens e Adultos (FRIGOTTO, 2007). Diante da 

inexistência desse sistema, as estratégias de financiamento das políticas de 

educação profissional são realizadas por meio de programas de governos efetivados 

de forma fragmentada e desarticulada em vários Ministérios do Governo Federal, 

destacando-se a falta de organização em torno dos recursos disponibilizados e a 

pouca coordenação entre projetos e ações destinados à formação profissional 

(NASCIMENTO, 2013, p. 8).   

Essa disputa pelo fundo público pode ser simbolizada por um acontecimento: 

em 2011, através da mesma lei que instituiu o PRONATEC, foi incluído o Sistema S 

no Sistema Federal de Ensino. Essa deliberação facilitou o repasse de recursos 

públicos diretamente à rede “S”, sem a necessidade de realização de convênios ou 

de seguir as demais diretrizes das políticas públicas da EPT, devido à permanência 

de sua autonomia pedagógica, financeira e administrativa (SANTOS e RODRIGUES, 

2012). Este é um bom exemplo de como o favorecimento a entidades privadas pode 

estar no bojo de uma política que aparentemente democratiza o ensino e busca 

“ofertar mais oportunidades aos setores mais desfavorecidos da população”. 
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Outro elemento interessante deste período histórico é a corrida para 

conseguir vagas em cursos técnicos ou superiores através da nota conquistada no 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Assim, o que é um direito (educação de 

qualidade) transforma-se em uma mera conquista individual. Isso cria uma 

“justificativa plausível” para o não ingresso de amplos setores da classe 

trabalhadora, notadamente de sua juventude, em instituições superiores ou de 

ensino profissional. É a questão do “mérito” que vai destacar-se. “As novas formas 

de esvaziamento da intervenção do estado pseudocriam direitos validados pela via 

meritocrática” (LIMA, 2012, p. 74).  

Apesar de importantes rupturas pontuais com o modelo anterior de educação 

profissional, os governos capitaneados pelo Partido dos Trabalhadores não foram 

capazes de construir um novo paradigma de educação que rompesse com os 

modelos estabelecidos pelo Banco Mundial e defendidos com avidez pela burguesia 

“nacional”. Boa parte das críticas formuladas ao governo de Fernando Henrique 

Cardoso podem ser direcionadas aos governos eleitos a partir de 2002. Lima (2008) 

destaca: 

                                                                                                                                
Desde Pombal, todo governo acena com mudanças educacionais 
justificando-as por argumentos econômicos e financeiros. Entretanto, 
quase sempre, são muito mais justificadoras que justificadas [...] 
acreditamos que as políticas educacionais desde sempre, mas, 
sobretudo neste momento, tornam-se tanto elemento de afirmação 
do marketing  quanto da ideologia dos governos, quanto representam 
instrumento de regulação dos custos necessários à manutenção da 
estabilidade financeira, denunciando as ambiguidades neoliberais e 
neodesenvolvimentistas dos governos Lula-Dilma (p. 88). 

  

 As inúmeras iniciativas empreendidas deixam claro que categorias caras à 

luta dos trabalhadores brasileiros, notadamente ao longo dos séculos XX e XXI, 

foram abandonadas pelos governos, ainda mais nitidamente pelos governos 

considerados “de esquerda”. A ausência de um projeto realmente democratizador da 

educação, notadamente a educação profissional, salta aos olhos em boa parte das 

linhas deste capítulo. 
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3. O PRONATEC 

Um jovem sorridente, com uniforme de operário, sendo elevado em frente a 

uma instalação industrial, e os dizeres: “Cada brasileiro que cresce faz o Brasil 

melhor”. Essa é a imagem inicial encontrada no site do Pronatec (Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego). A crença na ascensão 

profissional através dos estudos, a realidade excludente de nossas cidades e a 

notável diferença entre a remuneração do capital e do trabalho fazem esse 

Programa do Governo Federal entrar no imaginário da classe trabalhadora como 

uma perspectiva concreta de inserir-se no mercado de trabalho de maneira digna. 

Este imaginário e a propaganda deste site corroboram uma faceta pouco 

conhecida das políticas de educação profissional: a disseminação do pensamento 

da classe majoritária, fundamental para a acumulação do capital. Esta propaganda 

serve para sedimentar na classe trabalhadora o pensamento de que seu emprego 

será resultado “natural” da participação em um curso de qualificação profissional 

(DEL PINO, 2002).   

O Pronatec teve início em 2011, através da lei n. 12.513, materializando um 

ambicioso Programa de qualificação profissional. Programa desenvolvido com uma 

série de ações voltadas ao ensino técnico e profissionalizante e altamente 

capilarizado, já que 72,3% dos municípios brasileiros ofertam ou já ofertaram cursos 

relacionados ao Pronatec.  

A lei n. 12.513/2011 foi modificada pela de n. 12.864/2013, com o objetivo de 

ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação Estudante, no âmbito 

do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC 

(BRASIL, 2013). Essa alteração teve como principal objetivo incluir no Programa 

instituições de ensino privadas, como se explicita em seu artigo terceiro: 

 

O Pronatec cumprirá suas finalidades e objetivos em regime de 
colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, com a participação voluntária dos serviços nacionais de 
aprendizagem, de instituições privadas e públicas de ensino superior, 
de instituições de educação profissional e tecnológica e de 
fundações públicas de direito privado precipuamente dedicadas à 
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educação profissional e tecnológica, habilitadas nos termos desta Lei 
(BRASIL, 2015). 

 

O oferecimento por parte do Estado de cursos profissionais isolados de um 

contexto de escolarização é uma constante na educação profissional brasileira, 

como já visto em outros capítulos. Por isso, o Pronatec não é exatamente uma 

novidade na nossa política educacional, já que todas as iniciativas de qualificação 

profissional dirigidas à classe trabalhadora ao longo de nossa história têm como 

marca a precarização e a dissociação da formação geral. Podemos apresentar 

diversos exemplos desta realidade: as Escolas de Artífices, criadas em 1909, no 

governo de Café Filho, o PIPMOI (Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-

Obra Industrial), criado no governo João Goulart, o PLANFOR (Plano Nacional de 

Qualificação do Trabalhador) no governo de Fernando Henrique Cardoso, e o PNQ 

(Plano Nacional de Qualificação), do governo de Lula da Silva. Os modelos de 

desintegração social e de aviltamento das condições de trabalho e de vida são 

decorrentes de uma mentalidade histórica das “elites do atraso” e mostram a sangria 

do fundo público pelo capital especulativo, inviabilizando o atendimento dos direitos 

elementares dos cidadãos e nos impedindo de chegar ao nível de nações que 

produzem conhecimento básico e aplicado (FRIGOTTO, 1999). As políticas de 

educação profissional servem, assim, a um projeto de inserção subalterna do país 

dentro da economia capitalista mundializada. 

No Brasil, historicamente se apresentam programas que servem para ofertar 

de forma precarizada o conhecimento estrito para o desempenho das funções dos 

que vivem do seu trabalho, em consonância com os desejos dos capitalistas. O 

acesso dos trabalhadores a um saber parcial interessa ao capital, pois este espera 

um corpo de operários minimamente qualificados, de acordo com suas 

necessidades (GORZ, 1980). É dentro dessa dialética entre o não oferecer de 

conhecimento completo e integrado e a necessidade de rudimentos básicos para o 

exercício da maior parte das ocupações ofertadas no mercado de trabalho que se 

fortalecem os programas de profissionalização como o Pronatec. É também 

necessário ressaltar a desqualificação do trabalhador como interessante ao 



59 
 

 
 

 

capitalista, pois o operário, ao dominar o conteúdo do trabalho, passa a ter mais 

poder de reivindicação dentro do espaço onde trabalha (KUENZER, 1985). 

Os governos que sucederam a gestão de Fernando H. Cardoso se 

caracterizaram pelo empenho em defender a ideia de que nos seus mandatos 

existiram iniciativas concretas no sentido da efetiva expansão do número de escolas 

profissionalizantes e do maior acesso à formação profissional. O projeto educacional 

gestado por estes governos se origina de uma crítica ao governo gerido pelo PSDB, 

por ter sido deste a iniciativa de não mais construir escolas técnicas e realizar nos 

antigos CEFETs uma política de dicotomia entre o Ensino Médio e a Educação 

Profissional. Dilma Rousseff fez da expansão da Rede de Educação Profissional e 

das demais iniciativas neste campo, de responsabilidade de seu governo e da 

gestão capitaneada por Lula da Silva, um importante fator de propaganda em suas 

duas eleições à presidência da república. Isso ocorreu de maneira mais explícita na 

eleição presidencial de 2014. 

 

O reconhecimento do direito à cidadania foi fortemente alicerçado na 
democratização do acesso à educação. Deste papel central da 
educação foi reconhecido, nos últimos 12 anos, na ampliação do 
orçamento federal do setor(...) Foi reafirmado com a criação do 
FUNDEB, em 2006, aumentando o apoio concedido a estados e 
municípios para que ofereçam educação de qualidade em seus 
territórios.[...] os governos Lula e Dilma removeram a inaceitável 
restrição herdada dos governos anteriores, que impedia a expansão 
da rede federal de escolas técnicas. Que impedia, enfim, de levar 
oportunidades de formação técnica e profissional a jovens de todo o 
país. No governo Lula, foram criadas 214 novas escolas da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. No 
governo Dilma, foram mais 208 escolas. Em apenas 12 anos, a rede 
de educação profissional federal saltou de 140 escolas em 119 
municípios para 562 em 507 municípios. A esse esforço de expansão 
da rede federal de escolas técnicas, somou-se o PRONATEC, o 
maior programa de formação profissional da história do Brasil, criado 
no governo Dilma. Até o final de 2014, serão 8 milhões de vagas para 
jovens e trabalhadores em cursos técnicos e de qualificação 
profissional, feito em parceria com o sistema S – SENAI, SENAC, 
SENAR, SENAT (COLIGAÇÃO MUDA MAIS BRASIL, 2014, p. 42).

  

 

 O programa de governo, cujo trecho destacamos, ao mesmo tempo em que 

exalta a expansão da educação profissional, destaca o projeto político do governo 
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Dilma Rousseff, admitindo a concepção da educação voltada à chamada 

“empregabilidade”. A “parceria” com o setor privado também está presente em 

inúmeras falas e documentos produzidos por estes governos. Isso nos indica que o 

caminho positivo de integração entre o ensino técnico e o ensino propedêutico 

ensaiado no início dos governos do Partido dos Trabalhadores foi (infelizmente) um 

traço esparso e isolado, desconectado da orientação predominante dos governos da 

Frente Popular, seja no setor educacional, seja na política geral. 

 Como dito anteriormente, o grande problema das políticas públicas 

direcionadas à qualificação dos trabalhadores é a expansão da educação 

profissional subordinada diretamente aos interesses do capital. O Pronatec está 

relacionado a uma profusão de programas e iniciativas governamentais em diversos 

níveis. Iniciativas que devido à sua fragmentação e ausência de complementaridade 

mostram a grave problemática resultante da não existência de um sistema nacional 

de educação no Brasil. 

 

Evidencia-se uma ampliação de programas e projetos voltados para 
a elevação (precária) de escolaridade, vinculada a políticas de 
emprego e transferência de renda. Esforço necessário dessas 
políticas se vinculando a mudanças das estruturas sociais e políticas 
que historicamente produzem uma necessidade. Mas o presente, em 
termos de mudanças estruturais, reedita o passado (FRIGOTTO, 
2013, p. 4) 

 

Como afirmado nas primeiras linhas deste capítulo, não se pode negar a 

popularidade e a aceitação do Pronatec junto à classe trabalhadora. Essa 

repercussão positiva no imaginário da classe espoliada está relacionada diretamente 

à propagação da Teoria do Capital Humano, francamente hegemônica e colocada 

como imparcial e acima das ideologias. Segundo Frigotto (1997), a noção ou teoria 

de capital humano foi elaborada nos anos de 1956-57, por Theodoro Schultz, 

buscando explicar os acréscimos à produção que não mais podiam ser 

compreendidos através dos conceitos antes utilizados para avaliar capital e trabalho. 

Uma grande massa de estadounidenses investia maciçamente em suas carreiras e 

Schultz foi observando estes investimentos tendo significativa influência sobre o 

crescimento da economia. Assim, o investimento em “si mesmo” notadamente em 
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capital e saúde foi chamado de “capital humano”. A partir desta observação é 

elaborada a Teoria do Capital Humano. 

Como não conseguiu integrar as amplas massas populares aos empregos 

formais, esta teoria se apresenta em nossa época “ressignificada”, defendendo que 

o trabalhador deve estar pleno de conhecimentos e competências não mais para o 

emprego nos moldes fordistas, mas para ser “empregável” em diferentes empresas e 

em distintas funções por toda a vida. Este trabalhador ainda deve conquistar as 

competências e habilidades necessárias para, ao ficar desempregado, conseguir sua 

sobrevivência, administrando os poucos recursos que lhe restam ou tornando-se 

“empreendedor”: tendo um fiteiro, uma caixa de picolé, um barraco na favela. 

Esta teoria liga-se ao pensamento de que cada trabalhador é responsável por 

sua formação e “empregabilidade”. O “fracasso” ou o “sucesso” de cada um será 

determinado, segundo esse pensamento, pelo investimento feito em si mesmo. As 

elites procuram ocultar os seus interesses políticos e econômicos quando utilizam o 

conceito de empregabilidade como norte de reformas e políticas educacionais, 

buscando introduzir no imaginário social o projeto de educação da classe dominante 

como acima das contradições de classe (OLIVEIRA, 1999). A explosão do número 

de cursos profissionalizantes, de escolas técnicas e de universidades privadas 

relaciona-se com a teoria citada. A demanda por profissionalização é crescente em 

um setor amplamente majoritário da classe trabalhadora – sua juventude – que 

enxerga neste componente um motor para sua mudança social.  

 

Tanto a educação profissional básica, como o ensino médio, em seus 
documentos de políticas, buscam produzir uma contradição na 
formação do educando – por um lado o fazem sujeito de seus 
fracassos e sucessos em relação ao trabalho e à ascensão social; de 
outro, omitem-lhe todos os condicionantes históricos e sociais que 
contribuem para seu fracasso ou seu sucesso. Trata se da 
naturalização do atual momento de organização, cujo arranjo do 
modo de produção capitalista está operando a construção de um 
novo sujeito (FERRETI e JÚNIOR, 2000, p. 51). 

 

  A Teoria do Capital Humano é inspiradora também das iniciativas de 

educação do Estado Brasileiro nas últimas décadas. Notadamente o PIPMOI, o 

PLANFOR e o PNQ, que, apesar de terem sido construídos em distintos momentos 
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históricos e por governantes de diferentes matizes políticas, seguem os 

pressupostos desta teoria colocada como hegemônica ao desencadear esperanças 

de mudança individual e coletiva. Como assinalam Frigotto, Ciavatta e Ramos (s/d, 

p. 4): 

 

Este senso comum, amplamente difundido pelos organismos 
internacionais, mormente pelo Banco Mundial (BIRD), Organização 
Mundial do Comércio (OMC), Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), fortemente apoiados pela grande imprensa, 
acaba incorporando nos governos e nas populações pobres dos 
países periféricos e semiperiféricos a ilusão do desenvolvimento.   

 

Às instituições citadas podemos adicionar a CEPAL (Comisión Económica 

para América Latina y Caribe),10 responsável por recomendar que o sistema 

educativo dos países desta região devem qualificar continuamente os trabalhadores, 

estando esta qualificação coerente com o regime de acumulação flexível, para a 

adaptação dos trabalhadores ao processo produtivo (SILVA, LUCENA e FERREIRA, 

2011).  

Consequentemente, não podemos ver o Pronatec como uma iniciativa isolada 

e original, já que este Programa, como seus antecessores, não considera o 

desemprego como manifestação do capital mundializado, o qual intensifica o 

trabalho humano e precariza as relações do trabalho, produzindo o desemprego 

estrutural (Silva, Lucena e Ferreira, 2011). No lugar disso, esta iniciativa 

governamental, em sintonia com a Teoria do Capital Humano, responsabiliza o 

trabalhador pela sua situação dentro do mercado de trabalho. 

Em 2010, o então candidato do PSDB à presidência da república, José Serra 

(PSDB), apresentou uma proposta muito semelhante ao Pronatec. Tal iniciativa seria 

conhecida como PROTEC, consistindo em uma espécie de PROUNI para o ensino 

técnico, onde seriam carreados recursos vultosos para a “compra” de vagas em 

                                                           
10

 A presença da CEPAL no Brasil teve início com um acordo de colaboração entre a CEPAL e o 

BNDES, em outubro de 1952, quando foi criado o Grupo Misto de Estudos CEPAL/BNDES. Em 
setembro de 1960 foi instalado o Centro de Desenvolvimento Econômico CEPAL/BNDES no Rio de 
Janeiro, considerado a primeira representação formal da CEPAL no Brasil. Na segunda metade da 
década de 60 houve desvinculação do programa ao BNDES e, em 1968, foi instalado, ainda no Rio 
de Janeiro, o Escritório Regional CEPAL/ILPES no Brasil. O Escritório foi transferido para Brasília em 
1978, a partir de um acordo entre a CEPAL, o governo brasileiro e o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada - IPEA. (CEPAL, 2016) 
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instituições privadas que oferecessem cursos de qualificação profissional 

(CASTIONI, 2013). Ou seja, diversas colorações partidárias defendem uma política 

semelhante ao executado pelo Programa, onde a precarização do ensino 

profissional, a transferência de recursos públicos a entes privados e a culpabilização 

do trabalhador estão presentes. 

 

A concepção que norteia este PRONATEC não esconde o viés 
mercadológico, uma vez que para alcançar o tão desejado aumento 
de oferta, utiliza de transferências e facilitações de recursos públicos 
para a rede privada. Não esconde também qual formação está sendo 
pretendida aos trabalhadores: uma formação imediata, fragmentada 
e incompleta. Um formação que atenda restritamente "às 
necessidades econômicas do país", considerando a classe 
trabalhadora sinônimo de "mão-de-obra"(MACHADO e FIDALGO, 
2012, p. 12). 

 

Eliezer Pacheco, Secretário de Educação Profissional e Tecnológica no 

período de criação do PRONATEC, destaca que o programa busca “uma formação 

profissional mais abrangente e flexível, com menos ênfase na formação para ofícios 

e mais na compreensão do mundo do trabalho e em uma participação 

qualitativamente superior nele” (PACHECO, 2011, p. 15). A declaração do então 

secretário reforça a visão de formação para os tempos de acumulação flexível que 

perpassa o Programa, como afirmam Santos e Rodrigues (2012): “os documentos 

que orientam o PRONATEC apontam para uma concepção de educação com forte 

vinculação ao mercado, de caráter tecnicista e ancorada na Teoria do Capital 

Humano” (p. 11).  

Os objetivos do Pronatec são os seguintes: 

 

Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio e de cursos de formação inicial e 
continuada ou qualificação profissional presencial e a distância; 
construir, reformar e ampliar as escolas que ofertam educação 
profissional e tecnológica nas redes estaduais; aumentar as 
oportunidades educacionais aos trabalhadores por meio de cursos de 
formação inicial e continuada ou qualificação profissional; aumentar a 
quantidade de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de 
educação profissional e tecnológica; melhorar a qualidade do ensino 
médio (BRASIL, 2011). 
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Estes objetivos são viabilizados através de várias iniciativas: Expansão da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Programa Brasil 

Profissionalizado; Rede e-Tec Brasil; Acordo de gratuidade com os Serviços 

Nacionais de Aprendizagem e Bolsa-Formação. 

Esta variada quantidade de iniciativas do Programa explicita o Pronatec, como 

referendamos no Capítulo 2, comportando praticamente todas as realizações 

vinculadas à educação profissional do governo Dilma Rousseff. Boa parte destas 

iniciativas relacionadas à qualificação profissional é anterior ao lançamento do 

Programa, servindo assim o Pronatec como o catalisador de diferentes ações. 

Diferentemente de seu antecessor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que 

caracterizou seu governo principalmente pela ampliação da estrutura física da Rede 

Federal de Educação, Dilma Rousseff teve como meta para a educação profissional 

ampliar o oferecimento de vagas por meio de programas, projetos e ações de 

assistência técnica e financeira (COSTA, 2015). A seguir, detalharemos as iniciativas 

do Pronatec, começando pela expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica. 

Esta é uma importante ação governamental encontrada no interior do 

Programa. Atualmente a Rede é constituída por 38 Institutos Federais, que realizam 

cursos de formação inicial e continuada, cursos técnicos, cursos superiores de 

tecnologia, licenciatura, bacharelado, especialização, mestrado e doutorado, além 

de 24 escolas técnicas vinculadas às Universidades Federais, dois Centros Federais 

de Educação Profissional e Tecnológica (CEFET-MG e CEFET-RJ) e uma 

universidade tecnológica (Universidade Tecnológica Federal do Paraná-UTFPR). A 

expansão da Rede começou ainda no governo de Lula da Silva, quando entre 2003 

e 2010 o Ministério da Educação entregou à população as 214 escolas federais 

previstas no plano de expansão da rede federal de educação profissional, além de 

federalizar outras unidades educacionais. Depois da criação do Pronatec, o MEC 

investiu mais de R$ 3,3 bilhões entre os anos de 2011 e 2014 na expansão da Rede: 

das 208 novas unidades previstas para o período, todas entraram em 

funcionamento, totalizando 562 escolas em atividade (MEC, 2015). Trata-se de uma 
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expansão considerável, ainda mais quando constatamos que até 2002 eram 140 

unidades federais de ensino técnico em todo o país.   

A expansão da Rede, extremamente importante, se dá ao lado de um antigo 

conhecido da educação brasileira: a precarização. Segundo vários documentos do 

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e 

Tecnológica (SINASEFE) e do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 

Ensino Superior (ANDES-SN), a estrutura adequada para o trabalho não é 

encontrada nas novas unidades educacionais. Observa-se déficit de professores e  

oferta insuficiente de cursos de formação pedagógica, e foram identificadas ainda 

carências estruturais quanto à disponibilidade de bibliotecas, computadores, salas 

de aula e laboratórios de ciências (TCU, 2013). Apesar disso, o Conselho Nacional 

das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(Conif) defende que a expansão chegue a mil unidades educacionais em 2020 

(OESP, 24 jun. 2014). 

O Programa Brasil Profissionalizado, outra iniciativa do Programa, destinou 

recursos da ordem de R$ 1,8 bilhão aos estados e municípios (MEC, 2015). Foi 

criado em 2007, no governo de Lula da Silva, através do Decreto n. 6.302, para a 

expansão e fortalecimento do ensino técnico por todo o país. Esta iniciativa, 

incorporada ao Pronatec, foi objeto de nossa análise no capítulo 2. 

Outro braço do Pronatec é a Rede e-Tec Brasil (cursos técnicos e de 

formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, na modalidade a 

distância), responsável por viabilizar a estruturação de laboratórios, capacitação 

docente, elaboração de material didático, pagamento de bolsa para docentes e 

tutores e realização de pesquisas na área de educação a distância em mais de mil 

polos de apoio presencial, localizados em todas as unidades da federação (MEC, 

2015). Também é uma iniciativa que já existia quando do lançamento do Pronatec, 

tendo sido criada em 2007 através do decreto n. 6.301, posteriormente revogado 

pelo decreto n. 7.589/2011, responsável pelo fortalecimento da destinação de verbas 

a entidades privadas.  

Através da Rede e-Tec Brasil, “o governo consegue alcançar metas de 

matrículas rapidamente, para dar mais agilidade e menos custos a esses resultados, 
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o governo incentiva cursos padronizados por meio de apostilas, vídeo-aulas pré-

gravadas e alcance de competências básicas.” (COSTA, 2012, p. 8). Em 2013, foram 

ofertadas 137 mil novas vagas na Rede e-Tec, por intermédio de 45 instituições 

federais e treze estaduais. A maioria das vagas encontrava-se na região Nordeste 

(41.882), enquanto a região Sul oferecia um quantitativo bem menor: 11.057 (IPEA, 

2015). 

Importante apoio ao Pronatec, o Acordo de Gratuidade com os Serviços 

Nacionais de Aprendizagem, criado a partir do decreto n. 6.635, de 2008, amplia a 

aplicação dos recursos do SENAI, do SENAC, do SESC e do SESI em cursos 

técnicos e de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, em vagas 

gratuitas. Com isso, fez crescer progressivamente a oferta das vagas destes cursos. 

Para termos uma ideia deste avanço, em 2009 o percentual de recursos oriundos de 

contribuições compulsórias destinadas à oferta de cursos gratuitos era de apenas 

50% no SENAI e 20% no SENAC. O decreto estipulou que houvesse um 

crescimento gradual na destinação de recursos para este fim através dos anos, até 

chegar em 2014 à marca de 66,7% dos recursos oriundos das citadas contribuições 

para a oferta de vagas gratuitas.  

O governo transferiu mais de R$ 2,5 bilhões para entidades do sistema S até 

2014, e entre 2011 e 2015 os Serviços Nacionais de Aprendizagem efetuaram 5,6 

milhões de matrículas no Pronatec, sendo 2,6 milhões por meio do acordo de 

gratuidade onde o governo não necessita pagar diretamente o valor da Bolsa-

Formação a estas entidades (Brasil de Fato, n. 659). Porém, os dados sobre as 

matrículas no Sistema S não são claros e não dá para saber se as entidades 

cumpriram até 2014 as metas do acordo de gratuidade, pois o monitoramento não 

acontece como deveria e os dados são pouco acessíveis (RIBEIRO, 2015). O 

Sistema S é privilegiado ao poder criar cursos e programas de educação profissional 

de maneira autônoma, passando apenas pela aprovação da direção da própria 

entidade sem ser necessária a aprovação do MEC.   

 De todas as iniciativas do Pronatec a de maior visibilidade (e volume de 

recursos) é o oferecimento da Bolsa-Formação. A Bolsa-Formação consiste no 

oferecimento de cursos FIC (Formação Inicial e Continuada) e Técnicos, atendendo 

uma ampla gama de estudantes com faixa etária e nível de escolaridade variada. O 
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oferecimento de cursos através desta iniciativa atende prioritariamente aos seguintes 

públicos: estudantes do ensino médio da rede pública, trabalhadores, beneficiários 

de programas federais de transferência de renda e estudantes que tenham cursado 

o ensino médio na rede pública ou como bolsistas de instituições privadas (BRASIL, 

2011). A Bolsa-Formação pode ser de dois tipos: Bolsa-Formação Trabalhador e 

Bolsa-Formação Estudante. A primeira é voltada para trabalhadores e beneficiários 

de programas de transferência de renda e a segunda para estudantes do ensino 

médio ou os que já o concluíram. Os usuários da Bolsa-Formação Trabalhador têm 

acesso aos cursos FIC, e os da Bolsa-estudante, aos cursos técnicos. O 

PRONATEC destina às classes populares os cursos técnicos mais aligeirados e 

superficiais, perpetuando a dualidade educacional e impossibilitando à classe 

trabalhadora acesso a uma escola de qualidade e à cultura geral (QUEIROZ e DE 

MARI, 2014). 

Um aspecto importante do oferecimento da Bolsa-Formação do Pronatec é a 

possibilidade da priorização, por parte dos estudantes, de cursos FIC ou 

concomitantes, colocando por terra toda uma construção direcionada à valorização 

do Ensino Médio Integrado. Há o perigo de, com o programa, haver uma migração 

em massa de estudantes para uma modalidade mais aligeirada e sem qualidade de 

ensino.  

 

O estudante migrava para a EJA porque o tempo era mais curto e 
considerado como uma modalidade que pode ser mais fácil. Como a 
obrigatoriedade do ensino médio vai até os 17 anos e a partir dos 18 
ele pode se matricular na EJA, essa pode ser uma tendência. O que 
o país estaria fazendo é a consolidação de certa modalidade de 
educação: a EJA com a educação profissional (RAMOS, 2013). 

 

Os cursos FIC, os mais ofertados pelo Programa, ao oferecerem uma 

formação desconectada da elevação de escolaridade se reduzem 

predominantemente a ofertar uma formação aligeirada e precária. Os cursos 

técnicos, ofertados aos estudantes do ensino médio (modalidade concomitante) ou 

para os que já o concluíram (modalidade subsequente), podem levar os alunos a 

uma real possibilidade de frequentar os estudos de nível superior. Para a 

Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação (CNTE), a prioridade 
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estabelecida deveria ser o “ensino médio profissional”. 

 

A primeira crítica postulada pela CNTE é a de que o Pronatec não 
dimensionaria o papel do Estado na oferta pública e gratuita de 
Educação Profissional técnica de nível médio. Segundo a CNTE, o 
investimento público no ensino médio profissional representa a 
bandeira da universalização das matrículas neste nível de ensino, 
bem como a oportunidade de qualificar os jovens para o ingresso no 
mercado de trabalho. Considera que o déficit de mão de obra que o 
Brasil enfrenta não deve ocasionar uma operação "tapa-buraco" sem 
compromisso público. Neste sentido, causa preocupação a esta 
confederação a falta de esclarecimento do governo quanto à 
abrangência do Pronatec na rede pública (CNTE, 2011, p. 180). 

 
 

Segundo o SISTEC (Sistema Nacional de Informações da Educação 

Profissional e Tecnológica), os quatro cursos com maiores quantidades de 

matrículas dos cursos FIC em todo o país são: Auxiliar Administrativo, Operador de 

Computador, Auxiliar de Recursos Humanos e Eletricista Instalador Predial de Baixa 

Tensão, correspondendo a 20% do total de matrículas no Bolsa-Formação. Os 

cursos FIC são os que recebem o maior volume de recursos e ofertam o maior 

número de vagas: até junho de 2014, 90,1% das matrículas do Bolsa-Formação 

foram direcionadas para esta modalidade. 

Inicialmente foi estabelecida a meta de ofertar 8 milhões de vagas de Bolsa-

Formação no período 2011-2014. Esta meta foi superada em 2014, tendo o 

programa saltado de 900 mil matrículas, em 2011, para 8,1 milhões, em 2014. 

Entretanto, segundo o INEP foram contabilizadas apenas 1,1 milhão de matrículas 

na educação profissional no país neste mesmo ano. Esta diferença entre as 

matrículas contabilizadas pelo Pronatec e as aferidas pelo INEP (Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) se explica pelo fato de o INEP 

não contabilizar as matrículas em cursos FIC para fins de elaboração do censo 

educacional (INEP, 2014). Observa-se o predomínio da participação de mulheres e 

jovens nos cursos: as mulheres ocupando 60,37% das vagas e os jovens de 15 a 29 

anos, 67,27%. Os negros representam 67,55% das matrículas, e 42,32% dos 

estudantes da Bolsa-Formação do Pronatec possuem ensino médio completo 

(SISTEC, 2014).  

Segundo informações da Controladoria Geral da União (CGU), o governo 
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Dilma Rousseff destinou mais verbas para a Educação Profissional que seu 

antecessor. Entre 2004 e 2014 foram destinados R$ 23.101.940.233,86 para a 

educação profissional, dos quais o governo de Lula da Silva destinou R$ 

7.171.716.266,82, entre 2004 e 2010. Já o governo Dilma Rousseff, entre 2011 e 

2014, destinou R$ 15.930.223.967,04 para essa modalidade educacional. Ou seja, o 

mandato da presidenta foi responsável por cerca de 69% dos investimentos na 

educação profissional entre 2004 e 2014. 

Em 2015, como resultado dos cortes orçamentários que atingiram o fundo 

público, o Pronatec sofreu corte de vagas, apresentando previsão de oferta 57% 

menor em comparação a 2014. Segundo o Ministério da Educação, em 2015 1,3 

milhão de vagas estavam garantidas. A pasta cortou R$ 362,8 milhões do orçamento 

do Pronatec (FOREQUE E CRUZ, 2015). Em 2016 devem ser criadas dois milhões 

de vagas no Programa e serão investidos cerca de 65% do aplicado no ano anterior, 

mantendo a política de priorizar a oferta de cursos FIC, estando previstas 372 mil 

vagas em cursos técnicos e 1,627 milhão de vagas em cursos de qualificação 

profissional (IFPE, 2016). Segundo o MEC, não é possível afirmar, devido ao cenário 

de crise econômica, se o compromisso de criação de 12 milhões de vagas no Bolsa-

Formação até 2018 será cumprido (Jornal do Commercio, 10 mar. 2016) 

Sendo a ação prioritária e de maior visibilidade do Pronatec, a Bolsa-

Formação também é a iniciativa com mais verbas destinadas. Costa (2015) afirma 

que a partir da análise da destinação dos recursos foi possível constatar a 

destinação de R$ 7.788.900.239,51, ou 48,89% do orçamento do PRONATEC, à 

execução da Bolsa-Formação entre 2011 e 2014.  

A iniciativa mais visível do Pronatec se dá em uma relação de “parceria” com 

um número considerável de demandantes, fundamentais para a execução do 

Programa, pois é de sua responsabilidade mapear e caracterizar a necessidade de 

cursos nas áreas geográficas onde os mesmos serão ofertados, bem como realizar a 

seleção e o envio de discentes à instituição de ensino ofertante. A participação dos 

demandantes se dá a partir de adesão ao Pronatec/Bolsa-Formação por meio de 

Acordo de Cooperação Técnica ou Termo de Adesão em Compromisso. No 

momento, são parceiros demandantes da Bolsa-Formação: 

• Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
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• Ministério das Comunicações (MC) 

• Ministério da Defesa (MD) 

• Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

• Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

• Ministério da Cultura (MINC) 

• Ministério da Justiça (MJ)  

• Ministério da Pesca e Agricultura (MPA)  

• Ministério da Previdência Social (MPS) 

• Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

• Ministério do Turismo (MTUR) 

• Secretaria de Direitos Humanos (SDH) 

• Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

• Secretaria de Micro e Pequenas Empresas (SMPE) 

• Secretarias Estaduais e Distrital de Educação.  

O grande número de demandantes está relacionado à quantidade de 

modalidades de demanda inseridos na Bolsa-Formação do Pronatec. Cada uma 

destas modalidades está relacionada a um demandante, sendo classificadas como 

exclusiva, prioritária ou compartilhada.  

A modalidade exclusiva diz respeito à oferta de cursos para grupos com 

características particulares, como o Pronatec Exército, que é ministrado em quartéis 

e com acesso restrito a militares da ativa. A modalidade prioritária diz respeito a 

turmas oferecidas com atendimento preferencial para um público, como a 

modalidade Pronatec Seguro-Desemprego, destinada prioritariamente para os que 

estão recebendo este benefício. Já a designada como compartilhada compreende 

um público beneficiário sem restrições para a composição de turmas, como o 

Pronatec Brasil Sem Miséria (Pronatec /BSM). 

Na maior parte dos casos, as modalidades de demanda estão relacionadas à 

política pública de uma secretaria ou de um ministério demandante. Cada parceiro 

demandante pode ter uma ou mais modalidades de demanda associadas a ele. As 

modalidades de demanda são acordadas entre o MEC e os parceiros demandantes, 

no momento em que fazem adesão à Bolsa-Formação/Pronatec (GALINDO, FÉREZ 
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e SCHREDER, 2015). 

TABELA 1: Lista de modalidades de demanda do Pronatec 

LlSTA DE MODALIDADES DE DEMANDA 
 

Parceiro Demandante 
Modalidade de  

Demanda 
Tipo 

1 Ministério da 
Agricultura 

Pronatec Agropecuária 
e Abastecimento 

Compartilhada 

2 Ministério da Cultura Pronatec Cultura Compartilhada 

3 Ministério da Defesa Pronatec Exército Exclusiva 

4 Ministério da Defesa Pronatec Aeronáutica Exclusiva 

5 Ministério da Defesa Pronatec Marinha Exclusiva 

6 Ministério da Defesa 
Pronatec Exército 

Reserva 
Compartilhada 

7 Ministério da Defesa 
Pronatec Aeronáutica 

Reserva 
Compartilhada 

8 Ministério da Defesa Pronatec Marinha Reserva Compartilhada 

9 Ministério da Defesa Pronatec Marinha Mercante Compartilhada 

10 Ministério da Educação Pronatec Projovem Urbano Exclusiva 

11 Ministério da Educação Pronatec EJA Técnico Integrado Exclusiva 

12 Ministério da Educação 
Pronatec EJA Técnico 
Concomitante 

Compartilhada 

13 Ministério da Educação Pronatec EJA FIC Compartilhada 

14 Ministério da Educação Pronatec Serviços Públicos Exclusiva 

15 Ministério da Justiça Pronatec Sistema Prisional Compartilhada 

16 Ministério da Justiça 
Pronatec Sistema Prisional em 
Regime Fechado 

Exclusiva 

17 Ministério da Pesca e 
Aquicultura 

Pronatec Pesca e Aquicultura Compartilhada 

18 Ministério da Previdência 
Social 

Pronatec Reabilitação 
Profissional 

Prioritária 

19 Ministério das Comunicações Pronatec Comunicações Compartilhada 

20 Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 

Pronatec Campo Compartilhada 

21 Ministério do 
Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome 

Pronatec Brasil sem Miséria Compartilhada 

22 Ministério do 
Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome 

Pronatec Mulheres Mil Exclusiva 

23 Ministério do 
Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome 

Pronatec Sistema 
Socioeducativo Aberto 

Compartilhada 

24 Ministério do 
Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome 

Pronatec Vira Vida Exclusiva 
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25 Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior 

Pronatec Brasil Maior Compartilhada 

26 Ministério do Meio Ambiente Pronatec Bolsa Verde Exclusiva 

27 Ministério do Meio Ambiente Pronatec Catadores Exclusiva 

28 Ministério do Meio Ambiente Pronatec Meio Ambiente Compartilhada 

29 Ministério do Trabalho e 
Emprego 

Pronatec Seguro-Desemprego Prioritária 

30 Ministério do Trabalho e 
Emprego 

Pronatec Trabalhador Compartilhada 

31 Ministério do Trabalho e 
Emprego 

Pronatec Aprendiz Exclusiva 

32 Ministério do Trabalho e 
Emprego 

Pronatec Certific Exclusiva 

33 Ministério do Trabalho e 
Emprego 

Pronatec ProJovem Trabalhador Exclusiva 

34 Ministério do Turismo Pronatec Copa Compartilhada 

35 Ministério do Turismo Pronatec Copa na Empresa Exclusiva 

36 Ministério do Turismo Pronatec Copa Social Compartilhada 

37 Secretaria de Direitos 
Humanos 

Pronatec Sistema 
Socioeducativo 

Fechado 

 

Nota-se que a amplitude do Programa vai fazer o mesmo funcionar como um 

grande “guarda-chuva” de iniciativas de qualificação profissional e de assistência 

social. Programas já existentes antes do Pronatec, como o Mulheres Mil e Projovem, 

foram “incorporados” ao Programa como modalidades do mesmo. O Pronatec vai 

referendar a linearidade entre formação e colocação no mercado de trabalho, além 

de relacionar o público com o privado e promover cursos de formação aligeirados, 

direcionados estritamente para a preparação restrita para suposta ocupação 

imediata de postos de trabalho (FRANZOI, 2013). 

Várias modalidades da Bolsa-Formação possuem uma entidade demandante 

mais próxima do público-alvo. Os maiores exemplos são os Centros de Referência 

de Assistência Social (CRAS), que são unidades demandantes do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), e as unidades do Sistema 

Nacional de Emprego (SINE), representantes do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) nas cidades. Em algumas modalidades, como o Pronatec Campo, se constitui 

um Comitê Estadual do Pronatec, composto por delegado do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Superintendência Regional do Instituto Nacional de 
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Colonização e Reforma Agrária (INCRA), ofertantes, representantes de Movimentos 

Sociais e Sindicais, Fórum Estadual de Educação do Campo (ou equivalente), 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Rede Estadual de Colegiados 

Territoriais, Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. Há ainda 

situações onde não há um demandante local e a articulação é realizada a partir do 

próprio demandante nacional. 

Com relação à transferência de recursos, as instituições privadas ofertantes 

de cursos pela modalidade Bolsa-Formação do Pronatec recebem pagamento de 

mensalidades dos estudantes após a confirmação mensal da frequência dos 

estudantes. As instituições públicas ofertantes e as vinculadas ao Sistema “S” 

recebem recursos correspondentes ao pagamento dos profissionais, materiais 

didáticos, materiais escolares e outros insumos necessários. Os discentes dos 

cursos FIC e dos cursos técnicos para estudantes matriculados no ensino médio 

recebem o auxílio alimentação e transporte. 

Quando analisamos os objetivos das diferentes modalidades da Bolsa-

Formação fica clara a amplitude do Programa. Como exemplo: enquanto o 

Pronatec/Bolsa Verde apoia a superação da pobreza em unidades de conservação 

de uso sustentável, projetos de assentamento e outras áreas rurais, visando à 

conservação do meio ambiente e valorizando as comunidades que conservam os 

recursos florestais, e contou com pouco mais de 75 mil beneficiários até 2015 

(MMA,2015), o Pronatec Pesca e Aquicultura é destinado à formação para 

pescadores, aquicultores, marisqueiros, caranguejeiros, condutores de turismo de 

pesca, armador de pesca, trabalhador de apoio à pesca artesanal, aprendizes de 

pesca e sua comunidade familiar, bem como pessoas que trabalham na cadeia 

produtiva do pescado, e em 2015 ofertou 9.890 vagas (MPA, 2015).  

Neste amplo leque de modalidades da Bolsa-Formação, destacamos também 

os exemplos do Pronatec Agro, que contou com pouco mais de 25.000 vagas até o 

final de 2015 e foca a produção animal no semiárido, bovinocultura de leite, 

bovinocultura de corte, fruticultura, horticultura, integração lavoura-pecuária-floresta 
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(ILPF)11 e agricultura orgânica. A carga horária será de 240 horas e as aulas foram 

iniciadas no segundo semestre de 2015 (MEC/MAPA). Já o Pronatec Cultura atende 

um público bem amplo, e seus cursos mais demandados são os de agente cultural, 

artesão de artigos indígenas, artesão de biojóias, pintura em tecido, bordado à mão, 

produção cultural, costureiro, desenhista de moda, disque-jóquei e editor de vídeo 

(MINC, 2015).  

Alguns cursos do Programa são direcionados a militares. As modalidades 

Pronatec Exército, Marinha e Aeronáutica buscam garantir a empregabilidade dos 

que deixam o serviço militar obrigatório e o serviço técnico temporário. Com objetivo 

bastante similar, foi criado o Pronatec Exército reserva, Marinha reserva e 

Aeronáutica reserva, destinado a Praças do Exército que deram baixa do Serviço 

Militar nos últimos 12 meses e Atiradores de Tiro de Guerra. 

Fica patente nos parágrafos anteriores que as modalidades de demanda são 

extremamente diversificadas, com públicos e cursos bastante diferenciados, embora 

em todas fique patente a marca da Bolsa-Formação: cursos que pretendem inserir o 

educando no mercado de trabalho. 

A análise do Guia Pronatec de Cursos FIC – 3ª Edição (Portaria MEC nº 899, 

de 20 de setembro de 2013) indica que há 644 cursos desta modalidade, divididos 

entre os eixos tecnológicos na seguinte quantidade: Ambiente e Saúde (41 cursos), 

Controle e Processos Industriais (127), Desenvolvimento Educacional e Social (34), 

Gestão e Negócios (28), Informação e Comunicação (22), Infraestrutura (124), 

Produção Alimentícia (39), Produção Cultural e Design (65), Produção Industrial 

(76), Recursos Naturais (60), Segurança (4), Turismo, Hospitalidade e Lazer (24). 

Destes, 584 (90,6%) oferecem de 160 a 240 horas de aulas, enquanto 60 têm a 

carga horária maior, entre 250 e 400 horas.  

A escolaridade exigida varia de acordo com o curso escolhido: 290 cursos 

(45%) exigem do aluno o ensino fundamental incompleto, 116 (18%) o ensino 

fundamental completo, 109 (17%) o ensino fundamental 1 incompleto. Apenas 42 

(6,5%) têm o ensino médio completo como exigência e 27 (4%) atendem a um 

                                                           
11 

“A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) promove a recuperação de áreas de pastagens 
degradadas agregando, na mesma propriedade, diferentes sistemas produtivos, como os de grãos, 
fibras, carne, leite e agroenergia. Busca melhorar a fertilidade do solo com a aplicação de técnicas e 
sistemas de plantio adequados para a otimização e a intensificação de seu uso” (MAPA). 

http://pronatec.mec.gov.br/fic/et_controle_processos_industriais/et_controle_processos_industriais.php
http://pronatec.mec.gov.br/fic/et_gestao_negocios/et_gestao_negocios.php
http://pronatec.mec.gov.br/fic/et_informacao_comunicacao/et_informacao_comunicacao.php
http://pronatec.mec.gov.br/fic/et_infraestrutura/et_infraestrutura.php
http://pronatec.mec.gov.br/fic/et_producao_alimenticia/et_producao_alimenticia.php
http://pronatec.mec.gov.br/fic/et_producao_cultural_design/et_producao_cultural_design.php
http://pronatec.mec.gov.br/fic/et_producao_industrial/et_producao_industrial.php
http://pronatec.mec.gov.br/fic/et_producao_industrial/et_producao_industrial.php
http://pronatec.mec.gov.br/fic/et_recursos_naturais/et_recursos_naturais.php
http://pronatec.mec.gov.br/fic/et_seguranca/et_seguranca.php
http://pronatec.mec.gov.br/fic/et_turismo_hospitalidade_lazer/et_turismo_hospitalidade_lazer.php
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público que deve ter no mínimo o ensino médio incompleto.  

Cabe ressaltar que os cursos oferecidos pelo Pronatec, tanto os FIC como os 

técnicos, apresentam desvinculação do sistema educacional regular, ainda que o 

Manual da Bolsa-Formação estabeleça que um dos objetivos dos cursos técnicos 

concomitantes é “fomentar a qualidade dos Cursos Técnicos realizados em 

concomitância com o Ensino Médio, mediante convênios de 

intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de projeto 

pedagógico unificado e voltado à formação integral do estudante” (MEC, 2011). 

Predomina no Pronatec o oferecimento de cursos aligeirados e desvinculados 

de qualquer perspectiva de formação omnilateral. A lógica apresentada é a 

instrumentalização do estudante para um hipotético trabalho futuro. Um dado que 

exemplifica bem a realidade de oferecer para os mais pobres e com menos 

educação formal uma formação mais aligeirada ocorre dentro dos próprios cursos 

FIC do Programa: dos 118 cursos que exigem apenas o ensino fundamental 1 

incompleto, apenas 9 apresentam carga horária igual ou superior a 250 horas 

(8,2%); dos 42 que exigem ensino médio completo, 8 têm carga horária igual ou 

superior a 250 horas (19%). Os cursos FIC, onde se encontra a maior parte das 

vagas oferecidas pelo programa (72,5% do total), são oferecidos 

predominantemente em entidades do denominado “Sistema S”, conforme dados do 

SISTEC/MEC.  

O oferecimento de cursos predominantemente vinculados ao mercado e com 

disciplinas voltadas a uma “rápida profissionalização”, sem vínculo com a elevação 

da escolaridade, promove o que Gaudêncio Frigotto chama de “castelo sobre areia”.  

 

Em vez de ter a educação profissional e tecnológica integrada à 
educação básica – porque não existe uma boa formação profissional 
sem uma boa formação geral –, agora a ótica caminha enfaticamente 
para a ideia do ensino profissionalizante. E o Pronatec é a prova dos 
nove. Estamos retroagindo aos anos da ditadura (FRIGOTTO, 2012, 
p. 2).  

 

 

Essa fragmentação é a própria expressão da sociedade capitalista brasileira, 

onde a existência de diversos objetivos e diversos sistemas educacionais serve à 
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reprodução do capital, não é fruto de uma simples “incompetência” ou inadaptidão 

dos governantes. 

 

A fragmentação da educação, como expressão da fragmentação 
imposta à própria existência humana, concorre de forma bastante 
significativa para que no âmbito do capital-imperialismo a reprodução 
das classes sociais se mantenha intocada, apesar de suas novas 
configurações, como convém à atual ordem capitalista (ALGEBAILE, 
RUMMERT e VENTURA, 2013, p. 736). 

 
No ano de 2013 houve a criação do Pronatec Empreendedor. Essa 

modalidade da Bolsa-Formação executada pelo SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas) visa dar mais destaque à formação de empreendedores, em 

uma completa consonância com os novos paradigmas da Teoria do Capital Humano: 

frente ao desemprego crescente, se coloca a necessidade de empreender, “criar seu 

próprio negócio”, “administrar sua carreira”.  

 

O objetivo da Educação Empreendedora é refletir sobre a construção 
da realidade e buscar possibilidades de transformá-la. No Ensino 
Técnico, ela visa ao desenvolvimento de competências duráveis e a 
inserção sustentada no mundo do trabalho. No Programa Nacional 
de Educação Empreendedora do Sebrae isso acontece por meio da 
solução Pronatec  Empreendedor. O Pronatec Empreendedor é a 
inclusão de conteúdos sobre empreendedorismo em diferentes 
cursos da educação profissional oferecidos pelo Pronatec. Esses 
conteúdos buscam desenvolver a construção de ações 
empreendedoras planejadas e tecnicamente embasadas para a 
transformação da realidade. A proposta é gerar reflexão sobre projeto 
de vida e carreira e desenvolver competências empreendedoras para 
que o estudante faça parte de um negócio ou abra o seu próprio 
empreendimento (SEBRAE, 2015). 

 

Essa nova modalidade deixa claro que, com a impossibilidade de absorção da 

mão de obra fornecida pelos empregadores, o empregado novamente é 

culpabilizado. Se anteriormente era culpado por não ter os conhecimentos para 

entrar na fábrica, agora é o culpado por não ter visão empreendedora. Vemos, 

assim, um governo que tem na sua composição quadros historicamente ligado aos 

movimentos populares reproduzir mais uma vez o discurso do capital, o discurso da 

“Teoria do Capital Humano”. Discurso incrivelmente atualizado a tempos de crise 
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econômica e desemprego crescente. 

Entre todas as modalidades da Bolsa-Formação, o Pronatec/Brasil Sem 

Miséria (Pronatec /BSM) é de longe o maior ofertante de vagas – mais de um milhão 

– e apresenta-se como um importante componente do Plano Brasil sem Miséria, 

lançado por meio do Decreto n. 7.492/2011, com o objetivo de superar a extrema 

pobreza até o final de 2014. Com o término deste prazo, as iniciativas do Plano 

foram mantidas e, em muitos casos, fortalecidas, para avançar na estratégia de 

inclusão produtiva (MDS, 2016).  

Desde o início desta Modalidade já foram realizadas 1,8 milhão de matrículas 

em mais de 3,6 mil cidades de todo o país. Acredita o Ministério de Defesa Social e 

Combate à Fome (MDS) que as políticas de qualificação profissional, intermediação 

de mão de obra, incentivo e apoio ao empreendedorismo e organização coletiva de 

empreendimentos solidários são ações do processo de inclusão que possibilitam a 

inserção de parte da população mais pobre e vulnerável do Brasil no mundo do 

trabalho (MDS, 2015).  

A qualificação profissional se apresenta como uma contrapartida à concessão 

de benefícios dos programas de transferência de renda direcionados às massas 

populares, visando preparar a população para o mercado de trabalho “barato”, por 

meio de formação curta e de baixa qualidade (RAMOS, 2014). Formação 

relacionada ao modo de desenvolvimento capitalista brasileiro, pois o Programa 

 

tende a priorizar a oferta de formação inicial e continuada e a 
incentivar a atuação da esfera privada com subsídios públicos (...) 
Confrontamos, então, esta opção ao modelo de desenvolvimento em 
vigor no país atualmente e concluímos que o tipo de formação de 
trabalhadores promovida pelo Pronatec converge com um modelo 
que aposta no consumo e que gera predominantemente “trabalho 
barato”; por isto, parece que é a “formação barata” que mais se 
amplia em detrimento de uma educação profissional indissociável, 
em seus princípios e conteúdos, de uma sólida formação básica 
(RAMOS, M., 2014, p. 2-3). 

 

A escolaridade do público do Pronatec/BSM concentra-se no ensino médio 

completo (51%). Em seguida, os que contam com o ensino médio incompleto (23%), 

ensino fundamental incompleto (13%) e ensino fundamental completo (10%). Isso 
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significa que 74% dos matriculados possuem entre 9-11 anos de tempo de estudo 

(ensino médio completo ou incompleto) e 23% possuem menos de 8 anos de tempo 

de estudo (ensino fundamental completo ou incompleto). O público do Pronatec/ 

BSM “é formado por alunos jovens e escolarizados, filhos de famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família. O segundo perfil encontrado é o de mulheres mais 

velhas, com filhos em idade escolar. Estas mulheres enfrentam mais dificuldades. O 

terceiro perfil envolve homens mais velhos, “chefes de família”, que abandonaram os 

estudos cedo por necessidade de trabalhar.” (VARELLA et al., 2015, p. 99). 

Segundo Costa (2015), no que se refere à participação de instituições 

públicas e privadas no PRONATEC, em 2013 os Serviços Nacionais de 

Aprendizagem foram responsáveis por 72,43%, ou 2.067.445 das 2.854.208 

ofertadas pelo programa (ver tabela 5). Coube às demais instituições privadas e às 

instituições públicas o percentual de 27,57% das vagas ofertadas no PRONATEC 

em 2013. 

O Pronatec foi filho direto da crença no “apagão de mão de obra”. Muitos 

acreditavam que, frente aos notáveis índices de crescimento econômico e emprego 

observados na primeira década do século XXI, era necessária a formação de mão 

de obra qualificada para essa conjuntura. Realmente os dados mostram que havia 

um crescimento econômico e uma taxa de desemprego decrescente. A Pesquisa 

Mensal de Emprego (PME) em 2013 mediu a taxa de desemprego no país em 4,6% 

da População Econômica Ativa (PEA); a média anual de 2012 já havia fechado em 

5,5%, a menor da série histórica, com um aumento na formalização do emprego. O 

rendimento domiciliar per capita em 2013 aumentou em 5,2% na comparação com 

2011. De 2003 para 2012, o crescimento chegou a 42,6% (CASSIOLATO E GARCIA, 

2014). Os índices começaram a mudar de maneira mais contundente a partir de 

2015, quando o nível da ocupação no Brasil, no 3º trimestre de 2015, foi estimado em 

56%, uma queda em relação ao trimestre anterior (56,2%) e frente a igual trimestre de 

2014 (56,8%), tendo a Região Nordeste apresentado, com 51,3% de pessoas ocupadas, 

o menor nível da ocupação entre as regiões brasileiras, segundo dados da PNAD 

contínua do terceiro semestre de 2015.   
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 Estes dados são importantes para que possamos compreender o Pronatec em 

uma nova conjuntura onde se foram os ventos de “pleno emprego” disseminados na 

última década. Pesadelos como o desemprego, a inflação, a contratação precarizada, 

que, se não estavam totalmente fora do horizonte dos brasileiros trabalhadores, 

aparecem agora de maneira mais clara. 

A crise econômica afetou o Programa em vários aspectos. Notadamente as 

instituições privadas ofertante de cursos através da Bolsa-Formação, pois a partir do 

momento em que tiveram a “oportunidade” de oferecê-los (a partir de 2012), muitas 

unidades privadas passaram a ofertar exclusivamente ou majoritariamente cursos 

custeados pelo Pronatec. Houve um grande corte nas verbas destinadas à oferta de 

cursos do Programa. 

Tais cortes estão localizados em uma conjuntura de crise econômica, com o 

governo buscando a supressão de gastos, notadamente nas áreas sociais. Em 2015 

foram cortados 10,2 bilhões do orçamento do MEC. No SENAI a expectativa é que, 

de 1,2 milhão de vagas oferecidas em 2014, somente fossem abertas 400 mil. De 

forma esmagadora, a maior parte das vagas de cursos pactuados em 2015 veio a 

ser aberta em instituições federais de ensino. Longe de representar uma priorização 

para o setor público, essa realidade apenas explicita os cortes de vagas e a 

diminuição de oportunidades de formação profissional. 

Segundo Cordeiro & Costa (2008), uma expressiva parcela do ensino 

profissionalizante no país cabe às empresas privadas, assumindo a forma de 

escolas profissionalizantes e constituindo um poder paralelo e independente. Essa 

dependência do privado ao fundo público ficou clara quando houve, no segundo 

semestre de 2014, um atraso no repasse das verbas referentes ao pagamento da 

Bolsa-Formação para escolas e faculdades privadas. Fernando Soria, proprietário de 

uma das faculdades ofertante de cursos vinculados ao Pronatec exemplifica o 

problema: 

 

Fomos obrigados a demitir 200 pessoas, entre professores, 
coordenadores e funcionários administrativos. Investimos mais de R$ 
4 milhões para participar do programa e oferecemos até tablets grátis 
para os alunos acompanharem os cursos. Mas depois de outubro, o 
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governo começou a atrasar os repasses. Acabou a eleição, acabou o 
pagamento. Chegamos a ter 4 meses de atraso (SORIA, 2015). 

 

    A quantidade de profissionais demitidos pelo não repasse de verbas do 

governo exemplifica como o Pronatec funciona muitas vezes como um notável 

financiador das unidades privadas de ensino. Santos & Rodrigues (2012) afirmam 

que compreender o Pronatec é analisar as zonas de sobreposição entre as esferas 

pública e privada que sustentam o Programa e percebê-lo como expressão da atual 

priorização, por parte do Estado brasileiro, das políticas públicas focalizadas como 

forma de superação de desigualdades e pelo financiamento do privado para a 

realização destas ações. A canalização de verbas públicas para mantenedoras de 

instituições privadas de educação estava, antes de 2015, em uma curva 

francamente ascendente: Em 2014, a soma dos recursos destinados às 10 maiores 

beneficiárias dos repasses foi de R$ 234.159.115,32. Comparando com o repassado 

em 2013, constata-se aumento em mais de oito vezes do valor absoluto, visto que o 

montante era de R$ 28.022.147,34 (COSTA, 2015). Provedores disseram receber, 

por hora/aula, para cada aluno, de cinco a oito reais. Em um curso técnico de 1.000 

horas, isso significa um custo de até R$ 8 mil por estudante (BBC, 2015). 

 Além do repasse mencionado às entidades privadas que ofertam cursos do 

Pronatec, há ainda a oferta de financiamento para que os estudantes contratem 

individualmente os serviços de uma instituição de ensino para nela realizarem seus 

estudos. É o chamado FIES técnico. Há ainda a oferta, pelo denominado FIES 

EMPRESA, de apoio para empresas desejosas de ofertar formação profissional ou 

tecnológica a seus trabalhadores, apoio que consiste em oferta de financiamento 

para as empresas que tenham esse anseio (BRASIL, 2011).  

A lei que instituiu o PRONATEC assegura que a totalidade dos custos do 

estudante será financiada pela União, não podendo haver qualquer cobrança extra 

por parte de algum prestador de serviço, cabendo ao poder executivo estipular o 

valor recebido por cada curso. Estes podem ser oferecidos em instituições privadas 

de ensino superior e de educação profissional de nível médio, devendo essas 

instituições terem habilitação e aprovação do MEC. Chama a atenção que a 

habilitação das prestadoras anteriormente mencionadas é feita, segundo a Lei, de 

acordo com “eixos e cursos prioritários, especialmente nas áreas relacionadas ao 
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processo de inovação tecnológica e à elevação de produtividade e competitividade 

da economia do país”. A redação da Lei explicita uma priorização a cursos 

relacionados às chamadas Ciências Exatas.  

Há também outra faceta no Pronatec: a precarização das relações de 

trabalho. Determina o artigo nono da lei citada: “são as instituições de educação 

profissional e tecnológica das redes públicas autorizadas a conceder bolsas aos 

profissionais envolvidos nas atividades do Pronatec” (BRASIL, 2011), para depois 

explicitar: “as atividades exercidas pelos profissionais no âmbito do Pronatec não 

caracterizam vínculo empregatício” (BRASIL, 2011).  

O Pronatec é apenas mais um dos programas educacionais oferecidos por 

diferentes esferas estatais a contratarem de maneira precarizada os seus 

profissionais. Isso se constitui em uma marca de muitos programas que sob a 

desculpa de sua transitoriedade não oferecem aos trabalhadores neles envolvidos 

regulação pela CLT ou pelo estatuto dos servidores públicos.  

Art. 9o São as instituições de educação profissional e tecnológica das 
redes públicas autorizadas a conceder bolsas aos profissionais 
envolvidos nas atividades do Pronatec. 

§ 1o Os servidores das redes públicas de educação profissional, 
científica e tecnológica poderão perceber bolsas pela participação 
nas atividades do Pronatec, desde que não haja prejuízo à sua carga 
horária regular e ao atendimento do plano de metas de cada 
instituição pactuado com seu mantenedor, se for o caso. 

§ 2o Os valores e os critérios para concessão e manutenção das 
bolsas serão fixados pelo Poder Executivo. 

§ 3o As atividades exercidas pelos profissionais no âmbito do 
Pronatec não caracterizam vínculo empregatício e os valores 
recebidos a título de bolsa não se incorporam, para qualquer efeito, 
ao vencimento, salário, remuneração ou proventos recebidos 
(BRASIL, 2011). 

   

A bolsa recebida pelos professores e demais profissionais, já membros do 

quadro do funcionalismo público, vai servir como uma remuneração “extra”, e sobre 

a mesma não pode incidir qualquer benefício normatizado pelo estatuto do servidor 

público ou qualquer outra lei que regulamente seu trabalho. 

 Como há um notável achatamento dos vencimentos no serviço público, essa 

bolsa é avidamente desejada por docentes e corpo técnico. Os trabalhadores 
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contratados para diversas instituições (públicas e privadas) ofertantes de cursos do 

PRONATEC sem um vínculo com estas instituições enfrentam uma situação muito 

precária por não ter, de acordo com a lei, qualquer relação que garanta maiores 

direitos através da CLT ou do Estatuto do Servidor Público. Em muitos casos, os 

profissionais das empresas privadas recebem menos da metade da remuneração 

paga aos membros do serviço público federal (no caso dos professores, os docentes 

vinculados aos Institutos Federais tem uma bolsa de R$ 50,00 por h/a). 

Em nosso país, planos como o PRONATEC visam dar uma continuidade a 

uma política de formação desconectada de uma educação geral, aprofundando a 

dicotomia entre os que “pensam” e os que “fazem”, sendo bastante útil para a 

perpetuação de nossos abissais conflitos sociais. 

 

O PRONATEC segue executado pelo Ministério da Educação, sob a 
coordenação da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, 
agregando ações antes já existentes no campo da educação 
profissional, provocando uma indução significativa da oferta desta 
formação pela concomitância, ao mesmo tempo em que estimula a 
oferta de formação inicial e continuada, sem qualquer ligação com 
continuidade do processo de escolarização. Esta relação, 
qualificação profissional e elevação de escolaridade, é um elemento 
que preocupa na concepção de formação integral dos trabalhadores 
(MACHADO e GARCIA, 2013, p. 57).  

  

O resultado de políticas de profissionalização como o PRONATEC é um misto 

de alento para os setores mais precarizados e reforço da política que coloca o Brasil 

na periferia do capitalismo e esses setores na marginalidade do processo de 

desenvolvimento.  

 

Se você pega alguém que veio da informalidade, que estava nos 
grotões da miséria e do subdesenvolvimento e lhe ensina a prestar 
uma informação sobre um evento de Copa do Mundo, por exemplo, 
ela sente isso como um progresso, no entanto, do ponto de vista 
agregado, global, do país, isso reproduz as bases desse neo-
subdesenvolvimento, que se caracteriza justamente por postos de 
trabalho muito mal remunerados e subqualificados (BRAGA, 2013). 
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4. O PRONATEC E O IFPE 
 
 
4.1 O processo de ordenamento no interior do IFPE para atender às demandas 
do Pronatec 
 

Como membro da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica o 

IFPE é executor de diversos cursos no âmbito do Bolsa-Formação do Pronatec, 

além de receber o impacto de outras iniciativas do Programa. Para uma execução 

mais eficiente do Programa no interior do IFPE, uma série de documentos foram 

formulados e aprovados: Resolução nº 47/2014 (aprova o regimento interno das 

ações da bolsa-formação do Pronatec no Instituto), Regimento interno das ações da 

bolsa formação do Pronatec no IFPE, Nota orientadora nº 001/ 2014 (assunto: 

pagamentos de bolsas/horas trabalhadas), Nota orientadora nº 002/ 2014 (assunto: 

estabelece normas, procedimentos e modelos de documentos para realização de 

visitas técnicas no âmbito da bolsa formação Pronatec/IFPE), Nota orientadora nº 

002/ 2015 (assunto: estabelece modelo de declaração para os bolsistas do 

PRONATEC/IFPE nas funções docentes e administrativas). A Pró-Reitoria de 

Extensão do Instituto é a responsável pela implementação do Pronatec. 

De todos os documentos citados, o mais importante é o Regimento Interno 

que disciplina as ações da Bolsa-Formação no IFPE. Aprovado em 2014 (três anos 

após a implantação do Pronatec no Instituto), tem como principal objetivo 

regulamentar a atuação do Programa, servindo como complementação da legislação 

estabelecida a nível nacional. 

A Bolsa- Formação do PRONATEC no IFPE é executada por um comitê 

gestor na Reitoria e por comitês executivos, nos diversos campi em que ele é 

ofertado. 

Art. 3º. O Comitê Gestor Bolsa Formação do PRONATEC é 
composto pelos seguintes agentes, com as respectivas 
competências, no âmbito do IFPE: I. Reitor(a): Presidente do Comitê; 
II. Coordenador(a)-Geral da Bolsa Formação do PRONATEC: vice-
presidente do Comitê, representante do IFPE junto ao MEC, no 
âmbito da Bolsa Formação do PRONATEC, e responsável pela 
gestão, coordenação, orientação, seleção e execução da Bolsa 
Formação do PRONATEC e demais atribuições previstas em 
Resolução específica do FNDE. III. Coordenador(a) Adjunto(a) da 
Bolsa Formação do PRONATEC: responsável por assessorar o 
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Coordenador-Geral nas ações relativas à Bolsa Formação do 
PRONATEC e substituí-lo em período em que estiver ausente ou 
impedido e demais atribuições previstas em Resolução específica do 
FNDE. IV.Pró-Reitor(a) de Extensão: responsável pelas políticas 
institucionais de extensão, pela supervisão e planejamento da oferta 
anual de vagas de cursos FIC e pela articulação interna e externa no 
âmbito da Bolsa Formação do PRONATEC. V. Pró-Reitor(a) de 
Ensino: responsável pelas políticas institucionais de ensino e pela 
supervisão e planejamento da oferta anual de vagas de cursos 
Técnicos no âmbito da Bolsa Formação do PRONATEC. VI. Pró-
Reitor(a) de Administração: responsável pelas políticas institucionais 
de administração e pela supervisão da execução orçamentária e 
financeira das atividades relacionadas à Bolsa Formação do 
PRONATEC. 

Art. 4º. Cada Comitê Executivo da Bolsa Formação do PRONATEC é 
composto pelos seguintes agentes, com as respectivas 
competências no âmbito dos Campi do IFPE: I. Diretor-Geral: 
Presidente do Comitê; II. Coordenador-Adjunto da Bolsa Formação 
do PRONATEC no Campus: vice-presidente do Comitê: responsável 
pela oferta da Bolsa-Formação no Campus da Instituição, pelo 
desenvolvimento, avaliação, adequação e ajuste da metodologia de 
ensino adotada, pela execução orçamentária e financeira das 
atividades relacionadas à Bolsa Formação do PRONATEC e demais 
atribuições previstas em Resolução específica do FNDE. III. Diretor 
de Ensino: responsável pelo planejamento da oferta anual de vagas 
de cursos Técnicos no âmbito da Bolsa Formação do PRONATEC. 
IV. Diretor de Extensão ou instância equivalente: responsável pelo 
planejamento da oferta anual de vagas de cursos FIC no âmbito da 
Bolsa Formação do PRONATEC. V. Diretor de Administração: 
responsável pela execução orçamentária e financeira das atividades 
relacionadas à Bolsa Formação do PRONATEC (IFPE, 2014, p. 3-4). 

 

 Cabe aos comitês executivos a gestão dos recursos de forma compartilhada 

com o comitê gestor. Estes comitês podem contar ainda com coordenadores, 

supervisores e pessoal de apoio, assim como o comitê gestor pode contar com 

profissionais de apoio e supervisão. Estes profissionais, que podem participar da 

execução e gestão do Programa, assim como o coordenador geral e os 

coordenadores adjuntos (indicados pela Reitoria), recebem remuneração para o 

desenvolvimento de funções relativas ao programa, ao contrário dos demais que são 

membros natos.    

 Os diferentes cursos FIC e técnicos oferecidos pelo IFPE através do Pronatec 

têm o seu projeto pedagógico elaborado de maneira prévia. Os professores 

anteriormente recebiam este projeto pronto, assim como o plano de suas disciplinas, 

mas são agora os responsáveis pela elaboração dos planos do curso que vão 
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ministrar, de acordo com os editais responsáveis pela seleção docente, publicados a 

partir de 2015. 

 Há uma política no IFPE conectada com as diretrizes nacionais do Programa 

para a assistência aos estudantes. 

 

Art. 28. O IFPE deverá criar mecanismos de acompanhamento e de 
assistência que permitam o acesso, a permanência e a conclusão de 
cursos técnicos e FIC aos beneficiários das atividades da Bolsa 
Formação do PRONATEC. Art. 29. A assistência estudantil ofertará 
os seguintes benefícios: I. Fardamento (camisa da Instituição); II. 
Alimentação (repasse financeiro); III. Materiais didáticos/ escolares 
gerais ou específicos; IV. Transporte para os estudantes que não têm 
transporte escolar gratuito disponível (repasse financeiro). V. Seguro 
contra acidentes (IFPE, 2014). 

 

. Essa política se mostra muito importante para a permanência dos alunos nos 

cursos ofertados, e sua não execução, ou execução deficiente (com constantes 

atrasos), como ocorrido até 2014, foi um dos fatores citados como basilar para o 

abandono de estudantes. 

 Todos os 16 campi do IFPE ofertam ou já ofertaram cursos da Bolsa- 

Formação. Cada campi tem a obrigação de atuar como ofertante, e as instituições 

credenciadas pelo MEC atuarão como parceiros demandantes. Cabe a cada 

Campus do IFPE pactuar no sistema SISTEC os cursos e a quantidade de turmas e 

de vagas por turma disponíveis para a oferta. Cabe a cada parceiro selecionar os 

estudantes e trabalhadores para os cursos (IFPE, 2015). Até 2014 existia uma 

discussão conjunta entre cada unidade do IFPE e os demandantes sobre os cursos 

que deveriam ser ofertados, de acordo com as necessidades diagnosticadas pelo 

demandante e as possibilidades do Instituto. A partir de 2015 o demandante passou 

a ser o único responsável pela seleção dos cursos a serem ofertados em cada 

localidade. Segundo a coordenação geral do Pronatec-IFPE, isso fez alguns campi 

não oferecerem ou oferecerem menos cursos que o possível pela simples razão de 

os cursos desejados pelos demandantes não terem condições estruturais de serem 

oferecidos naquelas unidades. O curioso é que em muitas ocasiões, como não havia 

nenhum ofertante com capacidade de ministrar os cursos desejados pelos 

demandantes (predominantemente prefeituras), simplesmente não era ofertado 
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nenhum curso do Pronatec Bolsa-Formação naquela localidade. 

Em 2015 o IFPE ofertou apenas 589 vagas, distribuídas em 11 cidades. Neste 

ano não houve oferta de vagas para nenhum curso técnico, todos os cursos 

ofertados foram da modalidade FIC. A redução orçamentária impediu o crescimento 

do número de cidades atendidas e de cursos ofertados, já que em 2012 houve 1.300 

matrículas em 9 cidades para 67 cursos. Em 2013, um substancial crescimento para 

4.966 matrículas, 200 cursos ofertados e 12 municípios atendidos. Em 2014 foram 

3.421 matrículas de Bolsa-Formação no Pronatec na Instituição, ofertadas por todos 

os 16 campi do Instituto em 18 cidades (Abreu e Lima, Igarassu, Afogados da 

Ingazeira, Barreiros, Tamandaré, Paulista, São José da Coroa Grande, Belo Jardim, 

Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, 

Garanhuns, Palmares, Pesqueira e Vitória de Santo Antão). A diferença entre o 

número de cidades impactadas e os campi ofertantes é pelo fato de o Campus de 

Barreiros ofertar cursos em São José da Coroa Grande e Tamandaré.  

Até o ano de 2015, foi investido na Bolsa-Formação do Pronatec do IFPE a 

quantia de R$ 30.365.604,00. No ano de 2013 tivemos o maior número de recursos 

destinados ao Programa (R$ 8.416.378,00), seguido de 2014 (R$ 5.776.426,00) e 

2012 (R$ 5.047.200,00). No ano de 2015, como consequência da redução de 

orçamento promovido pelo Governo Federal, o orçamento destinado é de apenas R$ 

1.581.576,00, o menor ao longo de todos os anos (menos de 20% do orçamento 

destinado no ano anterior). Essa redução drástica do orçamento resultou em uma 

menor quantidade de vagas oferecidas, apenas 589 vagas, e menos cidades 

atendidas, já que apenas 10 municípios foram contemplados com cursos do 

Pronatec ofertados pelo IFPE.  

Os cursos do Programa se estabelecem nas unidades educacionais sem 

nenhuma relação com os cursos regulares ofertados nas mesmas. Isso acontece 

notadamente nos Institutos Federais, onde o seu projeto de ensino médio integrado 

é contraditório ao que se estabelece com o Pronatec. 

 

Um programa que “caiu” na conta dos Institutos Federais, em 
específico, não fazendo parte naturalmente da estrutura 
organizacional administrativa e pedagógica que estas instituições 
possuem. Paliativa, ainda, considerando a temporalidade do 
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programa, pensado e colocado em atuação com uma estrutura de 
pagamento de pessoal como forma de bolsa, que precariza a 
atuação docente e coloca o professor numa situação de refém de 
uma condição de trabalho sem garantias e direitos (SANTOS, 2013). 

 

Além desta ausência de integração, há a problemática da precarização da 

oferta. Os Institutos Federais, assim como as escolas que os antecederam, são 

reconhecidos pela sociedade como Instituições ofertantes de um ensino de 

qualidade, e esta constatação é por vezes paradoxal às condições ofertadas para os 

alunos do Programa. NOVAES (2013), ao analisar a instalação do Programa no 

IFPR, constatou que as verbas para materiais e equipamentos não foram pensadas 

antecipadamente. As nossas pesquisas no IFPE Campus Vitória de Santo Antão nos 

levaram a conclusões bastante similares. 

Além do oferecimento da Bolsa-Formação, modalidade mais visível e 

predominantemente associada pela população em geral como única iniciativa do 

PRONATEC, a expansão do IFPE, prevista como uma das iniciativas do Programa, 

provocou a criação dos novos campi de Paulista, Igarassu, Abreu e Lima, Jaboatão 

dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Palmares. A criação destes campi 

corresponde à terceira fase de expansão da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica, instituída pela Lei nº 11.195/2005. Todas as unidades educacionais 

frutos desta terceira expansão funcionam em prédios alugados ou cedidos, um dos 

indícios da falta de estrutura que acompanha esta expansão. A precarização da 

expansão do Instituto já havia sido constatada em relatório do Tribunal de Contas da 

União, publicado em 2013, que constatou que “no IFPE houve um grande aumento 

do número de alunos sem o correspondente acompanhamento de infraestrutura, 

sobretudo no que diz respeito à quantidade de salas de aula” (TCU, 2013). 

Outro importante fator para ilustrar a precarização da expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é o quadro de docentes e 

técnicos. Mesmo considerando a notável contratação de servidores ocorrida nos 

últimos anos através de sucessivos concursos públicos, estes ainda se mostram 

insuficientes para a demanda existente. Como resultado desta realidade, houve a 

abertura de campi do IFPE sem um quantitativo adequado de técnicos e docentes 

necessários ao bom funcionamento da Instituição. Alguns campi entraram em 

funcionamento predominantemente com os contratados pelo Pronatec (tal fato 
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ocorreu em Abreu e Lima, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho). 

Com relação a este movimento, Schewede e Lima Filho (2015) constataram que 

ocorre um processo de expansão destas instituições a baixo custo, com 

contingenciamento de professores e elevação da relação de alunos por professor.  

 

O Campus Vitória de Santo Antão do IFPE começou a oferecer cursos 

vinculados ao Pronatec a partir de 2012. O Campus estudado oferece 

predominantemente cursos FIC, o que também é realidade na maior parte das 

unidades educacionais ofertantes de cursos do Pronatec, conforme dados da tabela 

2. 

TABELA 2: Cursos da Bolsa-Formação ofertados no Campus 

NÚMERO DE 
VAGAS 

NÚMERO DE 
MATRÍCULAS 

TIPO DE CURSO 
EIXO TECNO-
LÓGICO 

NOME DO 
CURSO 

C/H 
 

  FIC Técnico    

30 22  
 
X 

Produção 
Alimentícia 

Técnico em 
Alimentos 
(2012) 

1200 

30 31  X Segurança 

Técnico em 
Segurança do 
Trabalho 
(2012) 

1200 

30 32 x  
Desenvolvimento 
Educacional 

Inglês Básico 
N1/2012 (2012) 

160 

30 35 x  
Desenvolvimento 
Educacional 

Espanhol 
N1/2012 (2012) 

160 

30 30 x  
Desenvolvimento 
Educacional 

Inglês Básico 
N1/2013  - 
2013.1 

160 

30 31 x  
Gestão e 
Negócios 

Auxiliar 
Administrativo 
2013.1 

160 

30 30 x  
Gestão e 
Negócios 

Auxiliar de 
Contabilidade 
N1 2013.1 

160 

25 25 x  
Produção 
Alimentícia 

Produtor de 
Embutidos e 
Defumados 
2013.1 

160 

20 20 x  
Informação e 
Comunicação 

Montador e 
Reparador de 
Computadores 
2013.1 

160 

20 20 x  
Informação e 
Comunicação 

Operador de 
Computadores 
2013.1 

160 

25 23 x  
Recursos 
Naturais 

Agricultura 
Familiar 

200 
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Natuba N2 
2013.2 

25 24 x  
Recursos 
Naturais 

Agricultura 
Familiar 
Pirituba N1 
2013.2 

200 

25 25 x  
Gestão e 
Negócios 

Almoxarife 
2013.2 

160 

30 29 x  
Gestão e 
Negócios 

Auxiliar de 
Contabilidade 
N2 2013.2 

160 

30 30 x  
Gestão e 
Negócios 

Auxiliar 
Administrativo 
2013.2 

160 

20 20 x  
Produção 
Alimentícia 

Produtor de 
Derivados do 
Leite 2013.2 

280 

25 25 x  
Produção 
Alimentícia 

Produtor de 
Embutidos e 
Defumados 
2013.2 

160 

20 20 x  
Informação e 
Comunicação 

Operador de 
Computador 
2013.2 

160 

20 20 x  
Informação e 
Comunicação 

Montagem e 
Manutenção de 
Comp. 2013.2 

160 

25 25 x  
Desenvolvimento 
Educacional 

Recreador 
2013.2 

160 

30 22 x  
Desenvolvimento 
Educacional 

Inglês T2 
2013.2 

160 

25 25 x  
Produção 
Alimentícia 

Padeiro 2013.2 200 

25 25 x  
Recursos 
Naturais 

Agricultura 
Familiar 
Natuba – Noite 
2014.1 

200 

25 25 x  
Recursos 
Naturais 

Agricultura 
Familiar 
Pirituba – Noite 
2014.1 

200 

25 24 x  
Gestão e 
Negócios 

Almoxarife - 
Noite 2014.1 

160 

30 30 x  
Gestão e 
Negócios 

Auxiliar de 
Tesouraria  - 
Noite 2014.1 

160 

20 20 x  
Gestão e 
Negócios 

Auxiliar 
Administrativo  
- Noite 2014.1 

160 

25 23 x  
Produção 
Alimentícia 

Prod. de Emb. 
e Def- MM 
(Mulheres Mil) 
2014.1 

160 

25 18 x  
Ambiente e 
Saúde 

Cuidador 
Infantil 
(Mulheres Mil) 

160 
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2014.1 

20 20 x  
Informação e 
Comunicação 

Operador de 
computador 
2014.2 

160 

20 20 x  
Gestão e 
Negócios 

Auxiliar 
Administrativo 
2014.2 

160 

 

 

 Na tabela fica evidenciada a priorização dos cursos FIC, já que dos 31 cursos 

oferecidos pelo Campus apenas 2 eram cursos técnicos. Dentro dos cursos FIC 

também se observa a oferta de 23 cursos onde é cumprida a carga horária mínima 

para os cursos não técnicos (160h). Se prioriza uma formação mínima e muito 

aquém das expectativas de uma educação mais consistente e integral. O Guia 

Pronatec de cursos FIC, já em sua terceira edição, contempla cursos de até 400 

horas. Em 2015, o único curso ofertado no campus foi o de Operador de Processos 

Químicos Industriais (FIC), com uma carga horária de 200 horas e 20 vagas a serem 

preenchidas de forma compartilhada. 

 As atividades do Pronatec no Campus Vitória de Santo Antão se restringem à 

cidade sede do Campus. Alguns foram ofertados fora da sede da Instituição, em 

duas comunidades rurais: Natuba e Pirituba. Um importante dado também chama a 

atenção: há cursos em que a oferta de vagas não é preenchida completamente, e 

também o inverso, casos onde há mais matrículas que as vagas inicialmente 

oferecidas. 

Cabe ressaltar que os cursos FIC oferecidos estão dentro da modalidade 

Pronatec/Brasil sem Miséria, para a população vulnerável socialmente, e tem como 

demandante o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), e 

no município, os CRAS (Centros de Referências de Assistência Social). Vitória de 

Santo Antão apresenta dados sociais bastante preocupantes: de acordo com os 

registros de junho de 2015 do Cadastro Único12 e da folha de pagamentos de maio 

                                                           
12 O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento 
que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a 
realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações como: características 
da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre 
outras. (MDS, 2015) 
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de 2015 do Programa Bolsa Família, há nesta cidade 22.021 famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família (47,69% da população do município). De junho de 2011 

(início do Plano Brasil Sem Miséria) a maio de 2015, houve aumento de 15,28% no 

total de famílias beneficiárias do citado auxílio (MDS, 2015). 

No município de Vitória de Santo Antão existe o Programa Mais Trabalho, da 

prefeitura municipal, que coordena a oferta e acompanhamento dos cursos FIC do 

PRONATEC das instituições ofertantes13. Este programa busca oferecer, além dos 

cursos, um encaminhamento direto dos estudantes ao mercado de trabalho. 

Ao  lado do MDS (que utiliza os CRAS para materializar sua intervenção nos 

municípios), a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE/PE) é a 

outra demandante dos cursos ofertados. Foi esta secretaria a responsável pela 

seleção dos alunos dos cursos técnicos ofertados no campus pelo Programa. 

                                                                                                  

4.1.1 O Pronatec no campus Vitória de Santo Antão do IFPE: a visão de 

gestores, docentes e egressos  

Nesta seção discutiremos diferentes temáticas que emergiram dos 

depoimentos de alunos, gestores e docentes. Utilizamos G para nomear os gestores 

do Pronatec no IFPE, E para designar egressos do curso de Técnico em Alimentos, 

EST para designar egressos do curso Técnico em Segurança do Trabalho e D para 

designar os docentes de ambos os cursos. Em muitos depoimentos destacamos em 

negrito as partes que nos pareceram mais importantes para nossa investigação. 

4.1.1.1 A seleção de cursistas do Pronatec  

 Qualquer processo de seleção de estudantes acarreta diversos 

questionamentos com relação à sua execução. Em muitos casos a seleção privilegia 

estudantes de classes sociais mais abastadas, com acesso a uma vida sem 

carências materiais e a escolas que proporcionam mais oportunidades acadêmicas; 

                                                           
13 Além do IFPE, SENAI e SENAC ofereceram cursos através do Pronatec na cidade. O Senac/PE já 
ofertou em Vitória de Santo Antão 20 cursos na modalidade FIC, além dos seguintes cursos técnicos: 
Técnico em Enfermagem, Técnico em Logística, Técnico em Rede de Computadores e Técnico em 
Meio Ambiente (Senac/PE). O Senai ofertou uma maior quantidade de cursos FIC (24) e não ofereceu 
cursos técnicos.  
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em outros casos a aparente democratização de um processo esconde mecanismos 

de seleção que visam a ocultação ou o não questionamento de problemáticas 

prevalentes na sociedade brasileira. Além disso, a seleção de discentes por vezes 

esconde ainda um aspecto mais perverso: a impossibilidade do Estado de oferecer 

uma educação de qualidade para todos, ainda mais quando discutimos a oferta de 

um ensino técnico com uma estrutura minimamente satisfatória.  

O ingresso dos estudantes nos cursos ofertados através do Pronatec pode 

acontecer de diferentes maneiras, segundo a lei de implantação do Programa. A 

portaria do MEC n. 817, publicada em 13 de agosto de 2015, estabelece que a bolsa 

formação atenda com prioridade: 

                                                                                                                                        
I – aos estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da 
EJA; II – aos trabalhadores; III – aos beneficiários titulares e 
dependentes dos programas federais de transferência de renda, 
entre outros que atenderem a critérios previstos no âmbito do Plano 
Brasil sem Miséria, instituído por meio do Decreto n. 7.492, de 2 de 
junho de 2011; e IV – aos estudantes que tenham cursado o ensino 
médio completo em escola da rede pública ou em instituições 
privadas na condição de bolsista integral, nos termos do 
regulamento. § 1° Será estimulada a participação de pessoas com 
deficiência, povos indígenas, comunidades quilombolas, 
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, 
mulheres responsáveis pela unidade familiar beneficiárias de 
programas federais de transferência de renda e de trabalhadores 
beneficiários do Programa Seguro-Desemprego, considerados 
reincidentes, nos termos do Decreto n° 7.721, de 16 de abril de 2012. 
§ 2° As vagas que não forem ocupadas pelos públicos prioritários 
poderão ser preenchidas por outros públicos, respeitadas as 
previsões da presente Portaria. § 3° Para fins desta Portaria, 
consideram-se trabalhadores os empregados, trabalhadores 
domésticos, trabalhadores não remunerados, trabalhadores por 
conta própria, trabalhadores na construção para o próprio uso ou 
para o próprio consumo, de acordo com classificação do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, independentemente de 
exercerem ou não ocupação remunerada,ou de estarem ou não 
ocupados, incluindo os agricultores familiares, silvicultores, 
aquicultores, extrativistas e pescadores (MEC, 2015).   

  

 Os alunos dos cursos técnicos pesquisados foram selecionados através das 

normas contidas em edital publicado pela Secretaria de Educação de Pernambuco 

em fevereiro de 2012. Tal documento previa a seleção de 4.132 estudantes para 
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cursos técnicos concomitantes do Pronatec, oferecidos em unidades do IFPE, IF 

Sertão Pernambucano, SENAC e SENAI, em diversas cidades do estado. Para 

concorrerem às vagas oferecidas, os estudantes deveriam estar cursando o segundo 

ou terceiro ano do ensino médio e ser estudantes de escola pública ou bolsistas em 

instituição privada. Em Vitória de Santo Antão foram ofertados os cursos técnicos 

concomitantes de enfermagem, redes de computadores e meio ambiente (126 

vagas, oferecidas em três turnos, pelo SENAC) e segurança do trabalho e alimentos 

(30 vagas cada, oferecidas no turno da noite, pelo IFPE). 

Apenas os cursos ofertados pelo IFPE e o cursos de Redes de Computadores 

oferecidos pelo SENAC eram oferecidos no horário noturno, consequentemente, os 

cursistas do Pronatec que ingressaram no curso técnico concomitante analisado, por 

estudar em horário integral, somente poderiam realizar sua formação técnica à noite. 

 O processo de seleção dos estudantes estabelecido no edital se resumiu à 

ordem de chegada dos mesmos no local de inscrição, que para todos os cursos 

oferecidos em Vitória de Santo Antão era a Escola Joaquim de Souza Filho, 

pertencente à Rede Estadual de Ensino. A efetivação das matrículas era de 

responsabilidade da instituição onde o curso seria realizado. Apesar da ordem de 

chegada ser o critério utilizado, isso não ficou claro para todos os estudantes e 

docentes dos cursos ofertados: 

 

Eu estudava numa escola integral em que foram 
selecionados os que tinham melhores notas para participar 
desse curso, e uma dessas pessoas selecionadas fui eu, me 
interessei e quis fazer (E6). 

Houve uma seleção dos melhores alunos de uma escola de 
referência aqui de Vitória (...) trabalhar com bom aluno é 
sempre um prazer (D3).  

 
 O depoimento da E6 deixa claro que a forma de ingresso no Programa não foi 

de conhecimento da totalidade dos alunos. A mesma relata uma forma diferente da 

qual ela se submeteu e que também diverge do depoimento de outros estudantes. O 

docente apresenta um desconhecimento sobre o processo seletivo, afirmando que 
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foram selecionados “os melhores alunos”, apresentando este fato como um aspecto 

positivo. 

 Este critério de seleção também aconteceu em outros estados da federação. 

A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul elegeu em 2013 a ordem de 

inscrição como critério principal para o acesso a cursos do Pronatec ofertados pelo 

IFRS14, IF Faroupilha15 e pelo SENAI (SE-RS, 2013). Silva, Scharamm e Carvalho 

(2014), pesquisando sobre a seleção de estudantes realizada pela Secretaria de 

Educação da Paraíba em 2012 para os cursos técnicos concomitantes ofertados 

pelo Pronatec em unidades do SENAI, constataram um procedimento diferente: 

eram selecionados os alunos com maior vulnerabilidade social, já que “um conjunto 

de aspectos devem ser priorizados [...] candidatos cuja idade distorça muito da idade 

média de alunos matriculados nessas séries; alunos com desempenho escolar bom; 

alunos que possuírem frequência regular às aulas; alunos que residam mais próximo 

à escola ofertante.” (2014). Nota-se neste processo seletivo uma combinação de 

diferentes aspectos, buscando a prioridade para os considerados “fora de faixa” e 

com um bom desempenho escolar, além de um fator bastante curioso: a proximidade 

da residência do aluno à unidade do SENAI onde o mesmo vai estudar.  

A incipiente divulgação da seleção dos alunos para os cursos oferecidos no 

Campus Vitória de Santo Antão do IFPE representou o primeiro problema de 

implantação do Programa no Campus, pois houve uma tímida divulgação para o 

público potencial destes cursos. Essa divulgação praticamente inexistente foi uma 

das responsáveis por um fato curioso: a totalidade dos concluintes dos cursos 

pesquisados estudava na mesma escola onde aconteceram as inscrições. Em uma 

cidade onde 8 escolas estaduais ofertavam ensino médio e 4.517 estudantes 

cursavam este nível de ensino (IBGE, 2012), não fazer com que a totalidade destes 

estudantes tivesse conhecimento do citado processo seletivo representou um 

movimento de exclusão para uma ampla fatia dos estudantes aptos a participar da 

seleção. Divulgar a oferta dos cursos de maneira exaustiva para seu público-alvo era 

                                                           
14 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Tem sua Reitoria na 

cidade de Porto Alegre. 
15

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. Tem sua Reitoria na cidade de 
Alegrete. 
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urgente por dois motivos fundamentais: pelo próprio Programa ser, na época destas 

inscrições, desconhecido da maioria da população, e por ser interessante um 

esclarecimento dos cursos oferecidos para as preferências e perspectivas individuais 

serem levadas em conta quando da realização da pré-matrícula. Almeida & Souza 

(2015) identificaram no município de São Borja (RS) o trabalho de comunicação e 

divulgação dos cursos Pronatec como parte do processo de implantação da Política, 

e a comunicação ajudando a tornar conhecidas as ações do Programa no município. 

Estes autores asseguram a comunicação como elemento fundamental para a efetiva 

inserção dos alunos nos cursos. Seguindo este raciocínio, a plena divulgação e 

esclarecimento dos cursos faz parte do processo de garantir o direito à educação 

profissional, não sendo um mero acessório no processo de implementação do 

Programa. 

A falta de esclarecimento sobre os cursos e a entrada nos mesmos de 

estudantes que não o desejavam como primeira opção é apontada por um egresso 

como fator desencadeador do abandono escolar: 

 

Muitas pessoas que acabaram nesse curso (Técnico em 
Alimentos) tentaram se inscrever em segurança, daí não tinha 
vaga, aí foram pra Técnico em Alimentos, só que ao longo do 
curso não se identificaram, devagarinho foram desistindo (E6). 

 

Mesmo na escola onde se realizaram as inscrições não houve uma 

divulgação eficaz deste processo seletivo, como nos mostram os depoimentos 

abaixo. Indagados sobre como foi o processo de ingresso nos cursos do Pronatec,  

os estudantes assim responderam: 

 

Lá na escola, no Polivalente, a bibliotecária que anunciou pra 
gente porque as inscrições tavam sendo lá, o pessoal tava indo 
lá, a gente viu um monte de gente e perguntou o que é que 
estava acontecendo, a bibliotecária explicou e perguntou se a 
gente queria se inscrever, a gente se inscreveu e foi assim 
(E1ST).  
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Bom, soube através da divulgação na escola José Joaquim da 
Silva Filho, um professor meu que também cursava superior lá 
no Instituto. Ele divulgou na sala, aí eu fui no interesse (E2). 

Bem... Informaram lá no colégio onde eu estudava, que o 
PRONATEC estava abrindo dois cursos no IFPE de Vitória. 
Então alguém da turma chamou e a gente se inscreveu lá 
(E4ST). 

 

      Foi na minha escola, quando eu estudava no Integral, no 
Polivalente, que hoje é reconhecida como EREM, que é escola 
de referência. Foi lá que eu conheci que abriu vagas para o 
PRONATEC e teria dois cursos no IFPE que foi o Técnico em 
Alimentos e o Técnico em Segurança (E5ST). 

 

 Chama atenção nos depoimentos a “improvisação” da divulgação da seleção 

para o Programa junto aos estudantes. Fica clara que a divulgação ocorreu de 

maneira pontual e não sistemática: “a gente viu um monte de gente e perguntou o 

que é que estava acontecendo”, “um professor meu que também cursava superior lá 

no Instituto [...] ele divulgou”, “alguém da turma chamou”. Os depoimentos deixam 

clara a não democratização deste processo, pois a ampla maioria dos estudantes 

aptos a fazerem o curso sequer teve conhecimento do processo seletivo, sendo 

assim excluída da possibilidade de ter uma formação profissional a nível técnico, se 

assim o desejasse. Como não houve divulgação do processo seletivo de maneira 

adequada, também não ocorreu algo importante em qualquer oferta de cursos 

profissionalizantes, notadamente para um público de jovens estudantes do ensino 

médio: o esclarecimento sobre os cursos técnicos oferecidos (seu campo de 

atuação, as disciplinas básicas, o perfil do profissional etc.).  

Estes fatores conjugados contribuíram para o “inchaço” do curso de 

Segurança do Trabalho (foram matriculados 31 alunos em um curso que oferecia 30 

vagas). Para o curso de Técnico em Alimentos foram selecionados de forma 

predominante os candidatos retardatários na seleção e que não obtiveram vagas no 

curso mais desejado. Este foi um dos motivos de apenas 25 das 30 vagas 

oferecidas terem sido efetivamente preenchidas neste curso.     
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A seleção de estudantes por parte da SEE-PE deveria se dar em 

conformidade com o determinado no manual da Bolsa-Formação do Programa, que 

ressalta: “a mobilização, captação, seleção e pré-matrícula ficarão por cargo de 

órgãos e entidades vinculados à União ou às Unidades da Federação que firmem 

com o MEC instrumentos específicos para tanto” (MEC, 2011, p. 8). O demandante 

não deve somente selecionar os estudantes para a instituição ofertante, e sim fazer 

existirem condições de mobilizar os mesmos para uma correta captação e seleção. 

A legislação determina que o demandante dos cursos, neste caso a SEE-PE, 

é a responsável pela divulgação dos mesmos. A portaria MEC n. 817, de 13 de 

agosto de 2015 esclarece que é competência do parceiro demandante divulgar a 

Bolsa-Formação em seu âmbito de atuação e informar aos potenciais beneficiários, 

em conjunto com os parceiros ofertantes, as características, os objetivos, as áreas 

de atuação e o perfil profissional de conclusão dos cursos ofertados (BRASIL, 2015). 

Antes da edição desta portaria, a Portaria do MEC n. 168, de 7 de março de 2013, 

determinava esta mesma atribuição para os parceiros demandantes  

Problemas semelhantes ao ocorrido em Vitória de Santo Antão aparecem em 

outras instituições ofertantes de cursos do Pronatec. Auditoria realizada na 

Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo – SNPDTur 

/Ministério do Turismo pela Controladoria Geral da União no ano de 2013 constatou 

que a oferta de modalidade do Bolsa-Formação deste Ministério teve sérios 

problemas de divulgação e acompanhamento das inscrições dos estudantes no ano 

de 2012. No documento da Controladoria afirma-se: “estas situações indicam 

deficiência de transparência quanto à divulgação das ações de capacitação no 

âmbito do Pronatec Turismo, dificultando a efetividade quanto ao alcance do público 

alvo, bem como o acompanhamento e o controle das ações em desenvolvimento” 

(CGU, 2013).  

O gestor do Pronatec na Secretaria de Educação de Pernambuco reconhece 

os diversos problemas ocorridos na seleção dos cursistas: 
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Em 2012 foi a primeira seleção do Pronatec. Era comum em 
todo o país essa forma de seleção até porque a gente não tinha 
organizado o sistema ainda de seleção, não é? Era comum os 
sistemas de seleção serem feitos através de ordem de 
chegada ou sorteios, era o mais comum que havia no país 
inteiro. Na primeira oferta do Pronatec avaliamos a ordem de 
chegada numa escola para fazer o processo de seleção como 
muito ruim. Você colocar uma pessoa para enfrentar uma fila 
pra garantir uma vaga é algo muito ruim e isso foi feito naquela 
oportunidade há 4 anos atrás por absoluta falta de outra 
possibilidade de se fazer algo tão rapidamente, uma vez que o 
Pronatec veio no final de 2011 e a primeira seleção de cursos 
técnicos no início de 2012. Não houve tempo de desenvolver 
um sistema de seleção tampouco contratar uma empresa para 
fazer um processo seletivo (Gestor SEE/PE).  

 

 

A forma de seleção é fortemente criticada pelo gestor, que a classifica como 

“muito ruim”. O gestor em seu depoimento coloca como causadora dos problemas 

na seleção de cursistas a urgência em ofertar os cursos do Programa, que, segundo 

o mesmo, estava em fase de implantação. Há de se ressaltar que o Pronatec foi 

criado em outubro de 2011 e o edital da SEE-PE que regulamentava a seleção para 

os primeiros cursos técnicos ofertados no estado pelo Programa vai ser publicado 

em fevereiro de 2012. Não há como justificar que procedimentos elementares como 

uma mínima divulgação e informações básicas sobre os cursos e sobre o próprio 

Programa não tenham sido realizados, ainda mais por na época o mesmo se 

constituir, como já ressaltamos, uma novidade para a maioria da população.  

Como afirma o gestor da SEE/PE, as seleções para os cursos concomitantes 

do Pronatec realizadas pela Secretaria para cursos de diferentes instituições 

sofreram mudanças desde os problemas apontados no edital de 2012. Um exemplo 

disso é o edital 2015.2, destinado a selecionar alunos bolsistas para cursos técnicos 

concomitantes ofertados em várias unidades do SENAI no estado, em que a 

inscrição foi realizada exclusivamente  através da  internet. Teve como principal 

critério de seleção as notas dos candidatos em Língua Portuguesa e Matemática no 

primeiro semestre deste ano. Sendo a maior nota em Língua Portuguesa e a maior 

idade os critérios estabelecidos para o desempate.  
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Procedimento semelhante ao da SEE/PE em 2015 foi realizado pela 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, no mesmo ano, quando a 

Secretaria fez a seleção com base na nota que os alunos obtiveram na avaliação 

diagnóstica do Saerjinho16, fazendo uma média das notas obtidas em Língua 

Portuguesa e Matemática neste instrumento avaliativo.  

De maneira diferente, a Secretaria de Educação de Minas Gerais fez do 

sorteio público, realizado na sede da própria Secretaria, o método seletivo para o 

ingresso nos cursos técnicos concomitantes ofertados através do Pronatec em 2015. 

O referido processo seletivo teve objetivo de demandar alunos para cursos ofertados 

por diferentes unidades educacionais públicas e do Sistema “S”.  

O sorteio, só que de forma eletrônica, também foi a forma encontrada pela 

Secretaria de Educação da Bahia para selecionar, em 2013, alunos para cursos 

oferecidos através do Programa. No caso deste processo seletivo, algumas 

unidades educacionais ofertavam a inscrição de maneira presencial (e o sorteio 

somente era realizado se o número de vagas ofertadas fosse inferior ao número de 

inscritos) e outras ofertavam vagas através de inscrição eletrônica, tendo o 

candidato a opção de assinalar uma segunda opção de curso, caso não fosse 

sorteado no escolhido primeiramente. 

 Contarine e Oliveira (2014), analisando a seleção de alunos para um curso do 

Pronatec ofertado pelo SENAI/MG, constataram que os cursistas tinham como 

primeira intenção adentrar em vagas do PEP (Programa de  Educação Profissional) 

do governo de Minas Gerais, tendo sido convencidos posteriormente a ingressarem 

nos cursos do Programa Federal. Os depoimentos colhidos pelas pesquisadoras 

enfatizam o fato de os estudantes não terem tido sucesso na seleção para o PEP, 

ficando como excedentes, e logo se disponibilizando para cursarem o curso de 

edificações pelo Pronatec, já que todos desejavam a área de construção civil, 

quando da seleção do Programa mineiro. Realizar um curso como “segunda opção” 

quando da não obtenção da vaga no anteriormente desejado foi um acontecimento 

                                                           
16

 Sistema de avaliação bimestral do processo de ensino e aprendizagem nas escolas. É realizado  

pelos alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio das escolas 
estaduais de ensino regular presencial. 
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também atestado nos depoimentos dos alunos pesquisados em Vitória de Santo 

Antão,  com uma diferença: o primeiro curso desejado também pertencia ao 

Programa.  

 O depoimento seguinte, do gestor do Pronatec no Campus apresenta outro 

problema identificado como relacionado ao processo seletivo: 

  

A seleção é que foi de forma errada. Selecionavam 
concluinte de ensino médio e já colocavam no curso 
técnico, porque o problema foi quando eles foram 
passando nas Universidades. Aí eles não quiseram trocar o 
curso técnico que tava em andamento, pelos cursos 
superiores. No curso FIC, a evasão é baixíssima, às vezes é o 
emprego que acaba sendo uma evasão [...] o próprio aluno 
consegue uma oportunidade por já estar no PRONATEC do 
curso (G1). 

 

 O aspecto ressaltado pelo gestor é que os alunos do terceiro ano do ensino 

médio (os chamados de concluintes) têm o direito de estudar nos cursos técnicos 

concomitantes ofertados pelo Programa. Segundo o gestor, isso reforça o abandono 

à medida que os discentes vão ingressando em cursos superiores, desinteressando-

se muitas vezes pelo curso técnico já iniciado. Entendemos o direito do aluno do 

ensino médio desejoso de ingressar em um curso técnico concomitante como 

importante, mesmo com as particularidades que possam ser frutos desse ingresso. 

O desejo dos cursistas por ingressarem em outros níveis educacionais será 

trabalhado em outra seção deste capítulo.  

Um dos docentes entrevistados identifica o processo seletivo como 

responsável por problemas ocorridos em sala de aula. O depoente abaixo é um 

experiente professor, bastante respeitado no Campus, e expõe os motivos de suas 

discordâncias com relação ao processo de seleção de discentes: 

O processo seletivo eu não concordei muito [...], chegaram 
numa escola e disseram que tinha um curso, e uma turma, 
praticamente toda, sem saber exatamente o que era, 
ouvindo dizer que ia ganhar alguns reais se participasse desse 
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curso. Na conversa com os alunos eu sempre percebi que tinha 
alguns que percebiam o valor do curso e outros que não faziam 
a menor ideia. Tanto é que a gente teve uma evasão 
considerável. Então não gostei não. Eu acho que, assim, o 
próprio processo seletivo dos alunos interferiu 
negativamente na qualidade e na dinâmica do curso que eu 
ministrei aula (D2).  

 
 

 O docente coloca no seu depoimento um fator novo: a seleção prejudicando a 

qualidade dos cursos, além de sua dinâmica. Sem dúvida, o conceito de qualidade 

se apresenta como multifacetado e polissêmico. Paro (2012) ressalta existirem 

diversas visões de qualidades e chama a atenção para que a reiteração da 

necessidade da mesma muitas vezes serve aos interesses dos grupos econômicos 

majoritários. Não parece ser essa a percepção do docente, e sim o desejo de 

desempenhar seu papel com o mínimo de envolvimento por parte dos alunos e com 

os mesmos minimamente conscientes sobre o que pretendem alcançar. 

 Nota-se então que, por diferentes fatores, existiram diferentes problemas na 

seleção dos cursistas. Problemas detectados por todos os segmentos entrevistados, 

inclusive o responsável pelo referido processo, o gestor da SEE-PE. Faz-se urgente 

utilizar estas constatações para o aprimoramento de outros processos seletivos. 

 

4.1.1.2 Os profissionais envolvidos nos cursos técnicos: diversas faces de 

uma realidade 

Motivação, interesse, formação acadêmica adequada, perspectivas imediatas 

e futuras. Essas são as palavras-chave disseminadas pelo senso comum para 

destacar os requisitos essenciais para um bom profissional, notadamente para os 

envolvidos com a educação. É evidente que cada estrato social ou cada setor do 

Estado ampliado vai dar uma conotação específica a cada um destes vocábulos, de 

acordo com seus interesses. A boa formação dos docentes e o envolvimento dos 

mesmos nas atividades são importantes para um proveitoso desenvolvimento de 

cursos ofertantes de formação técnica (CUNHA, 2005; MACHADO, 2008). Essa 

disponibilidade ao aprender é uma importante aliada para uma educação que busca 

uma mudança social. Guimarães e Lanza (2015), asseguram que para a educação 

proporcionar transformação social, o professor deve estar atento à especificidade do 



102 
 

 
 

 

seu trabalho e buscar métodos possíveis de contribuir significativamente com a 

aprendizagem dos alunos. O compromisso docente, elencado muitas vezes como 

fundamental para seu exercício, não se apresenta como neutro e independente de 

posições políticas, pois há de se questionar com quem efetivamente se efetiva esse 

compromisso. Freire (1983) afirma que a solidariedade é o verdadeiro compromisso; 

a solidariedade com aqueles que se encontram convertidos em coisas, um 

compromisso fruto de ação e reflexão sobre a sociedade. 

 Há uma série de elementos próprios para a execução do fazer docente dos 

professores da educação profissional. Para estes docentes é exigido um saber 

específico capaz de instrumentalizar o exercício profissional, e sua formação deve 

articular os saberes didáticos específicos e o saber do pesquisador (ARAÚJO, 2011). 

Ultrapassar a ideia de que o professor dos cursos profissionais é um mero 

transmissor de conhecimentos que serão imediatamente utilizados no mundo do 

trabalho parece ser o grande desafio a ser superado. Este movimento deve estar 

relacionado a um compromisso político do professor da educação profissional para 

com os setores mais marginalizados da população. Como afirma Moura (2015), o 

docente deve compreender que sua prática deve estar voltada para a produção de 

bens e serviços com a capacidade de melhorar as condições de vida dos coletivos 

sociais, servindo como elemento de inclusão, e não como fator de aprofundamento 

das desigualdades sociais. 

 Percebe-se que a formação e a docência no campo da educação profissional 

estão imersas em uma série de questões não necessariamente abordadas em 

cursos de formação docente nas universidades. Outra questão relevante é que os 

docentes da educação profissional, nas várias instituições ofertantes de cursos deste 

tipo em todo o país, apresentam uma formação bastante diversificada: há 

profissionais com somente a formação do ensino médio, profissionais com curso 

superior não voltado para o ensino e profissionais com licenciatura plena, mas que 

em seus cursos não tiveram formação sobre a educação profissional e suas 

especificidades. 

 Frente a essa realidade, Moura (2005) propõe que as lacunas formativas dos 

docentes da educação profissional comecem a ser sanadas com o oferecimento de 
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cursos de pós-graduação, inicialmente lato sensu e posteriormente de stricto sensu. 

Machado (2011) discute esta formação em uma direção semelhante, ao alertar ser 

necessário 

 

Desenvolver formação inicial e continuada que contribua para dar o 
sentido de pertencimento ao grupo social dos professores da 
educação profissional e que dialogue com as expectativas, 
realidades e desafios do trabalho da docência neste campo 
educacional. Estimular o conhecimento por parte dos professores 
dos determinantes internos e externos à sua atuação profissional, 
das condições da sua materialidade, das crenças e valores em 
disputa, dos diferentes saberes que precisam convocar, das 
especificidades da profissão, das necessidades do desenvolvimento 
profissional e de como fomentá-lo (p. 703). 

 

Este nível de formação, de envolvimento, de compromisso e de busca de 

métodos citados pelos investigadores se revela prejudicado por uma realidade onde 

as condições da maior parte dos professores do país é precária (notadamente dos 

professores de educação profissional que atuam em instituições privadas): baixos 

salários, carga horária excessiva (e dividida em várias escolas), assédio moral e 

formação insuficiente. A conjugação destes fatores é propulsora de estatísticas que 

mostram somente uma ínfima parcela de jovens secundaristas com o desejo de 

seguir o magistério. Segundo dados da Fundação Carlos Chagas (FCC), 

decorrentes de uma pesquisa realizada em 2014, apenas 2% dos estudantes do 

Ensino Médio têm como primeira opção no vestibular as graduações diretamente 

relacionadas à atuação em sala de aula: Pedagogia ou alguma licenciatura.  

 A implantação do PSPN (Piso Salarial Profissional Nacional) instituído com 

base na Lei n. 11.738/2008 se colocava como uma ferramenta para a resolução de 

dois problemas básicos: a baixa remuneração e a disponibilização de horários para a 

formação do docente. Desde 1827, os trabalhadores em educação do Brasil lutam 

pela implantação do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN). Este ano marca a 

promulgação da 1ª Lei Geral da Educação, que previu a instituição de piso para os 

professores das primeiras letras, de todas as Províncias do Império (CNTE, 2009). 

Em 2015, sete anos após sua promulgação, o valor do PSPN ainda não é pago por 
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07 estados brasileiros, e outros 14 estados, apesar de pagarem regularmente os 

proventos, não cumprem integralmente os demais aspectos da Lei, notadamente a 

hora-atividade, que deve representar no mínimo 1/3 da jornada de trabalho do 

professor (CNTE, 2015).  

 Porém, na Rede Federal de Ensino as condições de trabalho e remuneração 

dos professores e técnicos educacionais, se não são as ideais, se mostram como 

bem superiores às oferecidas a seus colegas de outras instituições públicas e 

privadas. A remuneração, a carga horária e a titulação são notadamente diferentes 

dos trabalhadores de outras redes públicas.   

É dentre estes profissionais da Rede Federal de Ensino, lotados no IFPE, 

onde se originam os docentes e técnicos que atuaram nos cursos técnicos da 

Instituição através do Pronatec. Essa prevalência é prevista no Regimento Interno do 

Pronatec do Instituto, onde somente admite-se a presença de profissionais não 

vinculados a seus quadros quando for impossível a disponibilidade dos servidores 

federais vinculados ao IFPE: 

 

Art. 6º. O IFPE poderá conceder bolsas aos profissionais envolvidos 
nas atividades da Bolsa Formação do PRONATEC, de acordo com a 
formação e a experiência profissional exigida considerando a 
disponibilidade de recursos financeiros.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Os profissionais atuarão nas funções de 
acordo com as atribuições previstas em Resolução especifica do 
FNDE.  

Art. 7º. Fica estabelecida, como prioridade na seleção para qualquer 
profissional atuante na Bolsa Formação do PRONATEC, a seguinte 
sequência:  

I. Servidor efetivo em exercício no Campus responsável pela oferta;  

II. Servidor efetivo (Ativo/Inativo) do IFPE;  

III. Pessoal externo, no caso de não existir servidor 
habilitado/capacitado que esteja interessado em participar do 
programa no IFPE (IFPE, 2014, p. 5). 

 

Todos os trabalhadores do Programa no campus pesquisado, exceto os 

coordenadores, que pelo mesmo regimento são indicados pela Reitoria e Direção 

Geral, foram selecionados através de provas de títulos. Um total de 26 profissionais 
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foram envolvidos nas atividades do  Pronatec no Campus Vitória de Santo Antão, de 

2011 até 2015, em diferentes funções, desde a coordenação, passando pelas 

funções administrativas, até a docência. 

O Regimento Interno é responsável por regulamentar a forma de contratação 

e os proventos dos instrutores que ministram aulas e exercem funções 

administrativas e pedagógicas no Programa. O Pronatec oferece bolsas a esses 

profissionais, sem haver incorporação aos proventos dos servidores públicos.  

 Muito reveladora da dicotomia existente no interior do próprio programa é a 

formação necessária para exercer a docência. No caso dos docentes que vão atuar 

nos cursos técnicos, é exigido como requisito mínimo ter diploma de graduação na 

área prevista no edital. Já para os que ministram aulas nos cursos FIC, a formação 

mínima exigida é a correspondente à de nível técnico na área exigida, com 

experiência comprovada (IFPE, 2014). Embora isso esteja presente na 

regulamentação oficial, nenhum dos docentes de qualquer modalidade do Pronatec 

no Campus pesquisado atua sem o nível superior. 

 Todos os que trabalham no Pronatec no Campus Vitória de Santo Antão 

devem exercer suas funções no Programa em horários compatíveis com o exercício 

de suas tarefas como servidor público. Os professores têm um máximo de 16 horas 

de aulas semanais; os servidores de apoio, um máximo de 10 horas; e os 

coordenadores, orientadores e supervisores, um total de 20 horas semanais (neste 

caso pode ser dividido para mais de um servidor) (IFPE, 2014). 

 Sobre o pagamento das bolsas aos profissionais que exercem diferentes 

funções no Programa, o Regimento Interno do IFPE afirma: 

 

Art. 18. O pagamento das bolsas aos profissionais, que atuam nos 
cursos técnicos e FIC no âmbito da Bolsa Formação do PRONATEC, 
obedecerá aos valores por hora de trabalho previstos em Resolução 
especifica do FNDE. § 1º. O pagamento das bolsas será realizado 
mensalmente conforme a carga horária do encargo já executada. § 
2º. O pagamento mensal das bolsas deverá ser creditado na conta 
corrente do profissional até o dia 25 do mês subsequente ao mês de 
referência, considerando a disponibilidade de recursos financeiros e 
orçamentários. a) O envio da frequência e relatório de atividades dos 
profissionais deverá ser enviado até o 5º dia útil do mês 
subsequente. § 3º. Caso a data estabelecida no § 2º não seja dia útil, 
considera-se o próximo dia útil. 
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 A não pontualidade do pagamento das bolsas aos profissionais foi uma marca 

muito forte do programa até 2014. Atrasos de vários meses eram constantes. 

Segundo a atual gestora do programa, em 2015 esses problemas foram 

solucionados, uma vez que no momento de início dos cursos foi garantida e 

destinada à Instituição toda a verba para a execução dos mesmos. Como ficará 

comprovado no decorrer do texto, este atraso não foi um fator que atrapalhou o 

desempenho dos profissionais, nem causou maiores descontentamentos entre os 

mesmos. 

Os vinte docentes dos cursos técnicos têm estudos de pós-graduação, seja 

mestrado, doutorado ou especialização. 7 são doutores (35%), 10 são mestres 

(50%) e 3 são especialistas (15%). Para se ter uma noção de como é grande a 

qualificação deste corpo docente, o total de 35% de doutores é a meta do PNE17 

vigente para cursos superiores, percentual já atingido nos cursos técnicos 

estudados. A meta 16 do citado Plano é que 50% dos docentes da educação básica 

tenha pós-graduação stricto ou lato sensu, o que já é realidade para 100% dos 

professores dos cursos investigados. 

Uma reivindicação frequente dos movimentos sociais e notadamente dos 

sindicatos docentes é o exercício da docência ser realizado em uma só instituição 

(CNTE, 2014), isso já é realidade para a totalidade dos professores do IFPE 

atuantes no Programa, pois todos são contratados pelo regime de dedicação 

exclusiva e atuam no Pronatec com uma carga horária proporcional ao número de 

aulas dedicado aos seus afazeres regulares na Instituição. Já os responsáveis pela 

coordenação, supervisão e apoio técnico devem cumprir carga horária que não 

implique prejuízo para a unidade de ensino.  

 O desempenho do conjunto dos coordenadores, corpo docente e servidores 

técnico-administrativos é considerado satisfatório pelos egressos. Nos depoimentos 

dos egressos fica evidente esta aprovação. 

  

                                                           
17

 Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, com vigência até 2024. 
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Sim, são muito qualificados, excelentes, gostei bastante. 
Isso, são muito qualificados, gostei muito, têm uma mente 
muito aberta, não são aqueles professores que colocam 
pressão na gente, andam conosco... Entendeu? (E5). 

Sim, todos os professores do IF foram ótimos, são ótimos 
aliás, porque todos, se não me engano, ensinavam no IF no 
horário regular. Eles são ótimos em relação à didática, em 
relação à prática, em relação à montagem de aula, eles são 
ótimos, são profissionais excelentes (E1). 

Sim, sim... muito bons, professores ótimos, qualificação 
ótima, professores de boa qualidade, eu não tenho o que me 
queixar de nenhum (E6). 

      Eu gostei. Eles ensinavam muito bem. Quando tinha dúvidas 
perguntava. Fazia muitos trabalhos que a gente podia expor o 
que a gente aprendeu também. Eu gostei da forma de 
ensinar (E3ST). 

 
 

 A ênfase que os egressos procuram dar à qualificação dos professores é 

recorrente em vários depoimentos, como os vistos anteriormente. Entre todos os 

egressos entrevistados não houve nenhum depoimento que não referendasse a 

satisfação com o corpo docente. A profusão de adjetivos como “ótimos”, 

“qualificados” e “excelentes” deixa isso bem evidente. 

 É importante lembrar que estamos falando de um corpo de jovens oriundos de 

uma escola pública estadual da região, bem mais desprovida de meios do que a 

Instituição Federal analisada. O sentir-se pertencendo “ao corpo de alunos do IFPE” 

e ter a chancela deste pertencimento ao constatar “os professores dos cursos 

regulares sendo os mesmos que lecionam no PRONATEC” parece relevante para os 

cursistas. O IFPE é a grande referência educacional da região, abrigando como 

alunos até alguns professores da rede pública estadual, como constatamos em 

nossa pesquisa. 

 A satisfação dos alunos não estava direcionada somente à equipe de 

professores; toda a equipe técnica e gestora é bem avaliada na fala dos discentes, 

que assim responderam quando perguntados sobre a disponibilidade desta equipe: 

      

Sempre que a gente tinha alguma coisa a gente podia ir lá 
falar (E4). 
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Sempre esteve presente. Qualquer problema que a gente 
teve a gente sempre chegava na coordenação, falava com 
os próprios professores e eles sempre buscavam uma 
solução para determinado problema que a gente tivesse (E2). 

Sempre que havia dúvida eles estavam presentes. 
Explicando, esclarecendo os porquês para as dúvidas dos 
alunos (E6). 

      Sempre esteve com a gente. Qualquer coisa, qualquer 
dúvida, a gente poderia ir lá conversar com eles (E2ST). 

 

 Algumas vezes que a gente precisava de alguma coisa, ou os 
professores de outra sala, que alguma coisa tava quebrada, o 
ar-condicionado, uma televisão, alguma coisa, a gente sempre 
tinha o apoio (E3ST). 

 

 Esteve sempre presente. A gente tinha uma sala até pro 
PRONATEC, que quando a gente precisava, a gente  sempre ia 
lá. E pedia informações, tudo, e eles sempre passavam (E5ST). 

 

  Não se pode concluir a partir destes depoimentos o IFPE como um locus da 

cidade onde todas as contradições educacionais se resolveram. Não se pode atestar 

que o IFPE está longe de muitos problemas de estrutura e de outros elementos 

precarizadores da educação nacional, como é discutido em outras seções, mas salta 

aos olhos como uma combinação de salários razoáveis e boa formação acadêmica é 

importante para a satisfação dos estudantes. 

 Quantos às motivações que levaram os gestores e os docentes a participarem 

do Programa, elas se apresentam de maneira diversa, como observamos nos 

depoimentos seguintes: 

 

O Pronatec eu comecei como professor. Então eu acreditei no 
programa. Eu atuei em três cursos FIC como professor e 
recebi o convite para ser gestor. Então recebi o convite da 
direção [...]  A motivação foi em contribuir mesmo com a 
ideia do programa (G1). 

 

 Eu sou professor por vocação mesmo. Eu nasci pra isso. 
É o desafio de aumentar nossa clientela, foi esse o grande 
desafio, de atender a um cliente, um aluno, um estudante 
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de outra Instituição de Ensino [..] Acho que foi isso (D 3). 

 

Eu fui convidado pelos professores da Agroindústria a 
apresentar a minha documentação pra concorrer. Eu sabia que 
existia uma vaga, inclusive eu tava com uma carga horária 
apertada, mas eu tive intenção de entrar justamente pra 
colaborar pra que o curso efetivamente se realizasse. Tinha 
necessidade, tava sem professor e eu entrei no Pronatec. (D2). 

 

O motivo principal foi a questão da Agricultura Familiar. Eu 
sempre gostei muito de agricultura familiar e como eram 
pessoas carentes que necessitavam de mais 
conhecimento sobre a área e eu sempre me dediquei nessa 
área, eu resolvi entrar no PRONATEC (D1). 

 

A questão financeira pra gente pesa bastante e também 
pela oportunidade da gente aprender uma forma diferente 
de gerir. [...] E o Pronatec a gente iria começar, porque a gente 
pegou bem no comecinho. Então era essa possibilidade de 
empreender algo novo. Isso também foi algo que 
despertou interesse (G2). 

 

 As diferentes falas expressam como um grande motivador para ingresso no 

Pronatec o desafio de um Programa nascente na época da implantação dos cursos 

(2012) e responsável por oportunizar a gestores e docentes o contato com um 

público diferente. Boa parte dos docentes imaginava poder intervir decisivamente no 

desenrolar do curso, tendo isso como um motivador para o ingresso. A gestora 2 

relata o aspecto financeiro como fundamental, e o gestor 1 destaca o processo para 

sua escolha como gestor do Programa no campus, resultado de indicação da 

Direção Geral, como reza a legislação do Pronatec no IFPE, indicação só efetivada 

depois de um período em que o mesmo atuou exclusivamente como docente. 

 A grande motivação do corpo docente para atuar no Pronatec é um elemento 

deveras importante. Quando indagados sobre se estavam satisfeitos em ter 

ministrado aulas nos cursos técnicos do Programa, dois professores assim 

responderam:  

 

Sim. Com certeza. Porque foi aquela que nós tínhamos 
expectativa de que a área era carente de conhecimentos e 
dessa forma eu tentei contribuir, principalmente diversificando 



110 
 

 
 

 

as culturas de milho, feijão, mandioca, e assim principalmente 
na parte de avicultura, bovinocultura(D1). 

 

Com certeza. Muito. Satisfez, muito. [...] trabalhar com bom 
aluno é sempre um prazer (D2). 

 

Essa satisfação docente também foi encontrada por Santos, Gomes & Isoni 

(2014), ao pesquisarem os cursos Pronatec ofertados pelo IFPB em Campina 

Grande. Estes pesquisadores se depararam com professores predominantemente 

motivados pelo ambiente de trabalho e satisfeitos com a remuneração, além de 

felizes com as possibilidades de promoção que encontram na Rede Federal. 

Apresentam-se assim as condições de trabalho no Instituto Federal como um 

motivador dos docentes para o exercício do trabalho no Programa Federal. 

Um dos depoimentos foi dissonante com relação aos anteriores. O Docente 2 

mostra uma grande decepção ao responder se seu trabalho no Pronatec tinha lhe 

deixado satisfeito: 

 

 

Não. Não me satisfez não. Eu achei que a turma, ela não 
tinha perfil. O curso é um curso... na ocasião um curso de 
tecnologia de alimentos [...] uma turma, praticamente toda, sem 
saber exatamente o que era, ouvindo dizer que ia ganhar 
alguns reais né  Tanto é que a gente teve uma evasão 
considerável. Então não gostei não (D2). 

 

 

 Os motivadores para a decepção do docente estão relacionados à postura do 

grupo de alunos, que no seu ponto de vista não tinha, em sua maioria, o imaginado 

“perfil” de um aluno de curso técnico. A evasão, discutida por nós em outra parte 

deste trabalho, se apresenta como angustiante para o docente. Fatores como 

proventos recebidos, infraestrutura ou equipe de profissionais não foram citadas pelo 

professor ou em outros depoimentos docentes. Uma realidade diferente da 

constatada por Contarine & Oliveira (2014) ao entrevistarem docentes do SENAI-MG 

responsáveis por ministrar classes no Pronatec, e identificarem um grande grau de 

insatisfação agravada pela baixa remuneração, pela ausência de um plano de 

cargos e carreira e pelo não reconhecimento de que são professores (no SENAI a 
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nomenclatura utilizada é “instrutores”). Realidade diferente da satisfação encontrada 

quando entrevistamos os professores da Rede Federal. Entrevistando a gestora do 

Pronatec no IFPE, a mesmo revelou: “Muitas vezes o Sistema S reclama quando 

precisa „disputar‟ professores com o IFPE pois a bolsa paga por hora da entidade 

patronal representa menos da metade do que é pago pela Instituição Federal”.  

A totalidade dos professores e gestores entrevistados está de acordo com as 

diretrizes do programa e observa em sua participação efetiva quase uma “militância” 

para o mesmo lograr êxito. Essa adesão às diretrizes estabelecidas pelo 

PRONATEC, firmadas em seu conjunto de documentos e reiteradas nos discursos 

dos governantes e da publicidade oficial, encontra eco junto às expectativas dos 

docentes com relação a seu papel, e também ao papel que o Programa 

desempenha ou deve desempenhar junto ao alunado.  

 

O que eu vejo de positivo, é porque nós temos uma região 
muito carente [...] E a gente vai começar mostrando que na 
verdade ele tem uma empresa, onde a terra é o patrimônio 
fundamental da própria empresa. Então tem que abrir o 
leque dos agricultores, no sentido de que ele entenda que 
são empreendedores. Então tem todo conhecimento agrícola, 
técnico, mas também tem o conhecimento empreendedor, 
então levei eles a terem esse conhecimento também no 
capítulo de empreendedorismo, mostrando que, na verdade, 
ele tem que ter a área dele, o terreno dele, a produção dele 
como uma empresa. Abrir o leque como empresa, não como 
simplesmente tá produzindo por produzir (D1). 

  

 O Docente 1 relata sua adesão a temáticas como empreendedorismo, 

empregabilidade e formação direcionada para o trabalho, muito caras ao Pronatec. 

Em diversas situações os trabalhadores em educação reinventam e transformam 

substancialmente programas educacionais a eles impostos ou onde aceitam 

trabalhar. É frequente constatar o realizado no “chão da escola” como distinto do 

previsto pelos ideólogos de determinado programa. Não era essa a realidade no 

Campus estudado, os docentes motivados (um importante elemento para o trabalho 

com os alunos) comungavam com as categorias defendidas pelo Pronatec.  
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 Gestores e professores relataram de forma unânime o atraso das bolsas 

como problema enfrentado pelos profissionais do programa. Quando questionados 

se suas bolsas foram pontualmente pagas, assim responderam: 

 

Não! Essa é uma falha do Pronatec, principalmente em 2014 
que começou a atrasar, porque em 2013 ela foi paga antes. 
Então era emitido o Empenho 2013, e a gente mandava 
liquidar durante o ano. Em 2014, começou a atrasar (G1). 
 
As de ninguém, nem da equipe gestora, nem dos alunos. 
Era até um problema que a gente sempre tinha, porque os 
alunos vinham e aí a gente falava: olha nem a nossa foi 
paga. Não pensem que a gente tá recebendo e vocês não. 
Sempre houve atraso. A gente recebia assim, três, quatro 
bolsas de uma vez. (G2). 
 
É, realmente aconteceu algumas vezes, mas foi dois, ou três 
meses, normal. (D1) 
 
Acho que teve uns dois a três atrasos, era dois meses, três 
meses. Agora não me recordo, mas lembro que é, como eu 
também não recebia esses valores todos, eu ficava 
esperando aí determinado momento aparecer um dinheiro, 
mas assim, pelo menos dois meses, pelo menos dois meses 
(D2). 

  
Ocorreu sim, mas os professores que fazem Pronatec 
recebem seu salário, eles não vivem em função do 
Pronatec (D3).        

    
 Já relatamos o salário percebido pelos docentes do IFPE como bem superior 

aos proventos de professores de outras redes públicas. Também já afirmamos que 

para a totalidade dos docentes entrevistados a renda oriunda das aulas ministradas 

no PRONATEC não fazia parte de seu orçamento familiar fixo, sendo reservado para 

despesas extraordinárias. Os atrasos na remuneração dos docentes chegavam a 

vários meses, como relataram vários trabalhadores. Note-se que como estamos nos 

referindo a profissionais com um emprego formal, para quem a bolsa aparece como 

uma oportunidade extra de ter maiores rendimentos, não existe uma reclamação 

mais exaltada sobre o problema. O docente 1 chega a chamar de “normal” a 

situação e o docente 2 nem chega a recordar o tempo de atraso dos proventos, já 
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que sua remuneração era pequena. A situação seria bem diferente se estivéssemos 

tratando de profissionais somente com a remuneração das bolsas, ou que essas 

fossem seus maiores proventos, como explicita o depoimento do Docente 3. 

 A predominante satisfação do corpo de trabalhadores com o trabalho 

desenvolvido e com os alunos atendidos nos impressionou, e coloca outro fator 

determinante: a satisfação dos discentes com seus professores. Nos parece uma via 

de mão dupla em constante alimentação: um professor motivado, empolgado com 

um grupo de formandos, leva para a sala de aula toda esta satisfação e os 

resultados obviamente serão exitosos. Indagados se o acompanhamento das aulas 

por parte dos discentes tinha sido satisfatório, assim responderam os professores: 

Com certeza. Porque eu estudei com eles a parte de 
observação de galpões de cultura, de reforma de prédios, 
então a gente fez até a planta baixa, dimensionamento de 
terrenos, escalas. Então foi muito bom nesse sentido de 
você trabalhar numa agroindústria (D1). 

 

Essa pergunta era pra ser feita pra eles né? Eu tinha o maior 
prazer de dar aula pra eles. Eu gostava (D3). 

 

O grupo que ficou era muito interessado, acho que 
formaram uns dez a doze alunos, era bastante interessado, 
porém muito heterogêneo. Então, assim, a gente precisava 
usar um pouco o jogo de cintura pra fazer com que a turma, ela 
acompanhasse, né? Mas tem o interesse que pra mim é 
fundamental, porque quando se tem interesse, você se esforça 
para acompanhar, quando você não sabe bem o que você quer 
aqui, é uma dificuldade muito grande (D2).    

 

 A satisfação apresentada pelos profissionais envolvidos com relação ao 

acompanhamento das aulas por parte dos docentes explicita duas visões diferentes: 

a visão do D1 e do D3, que expressam uma satisfação sem ressalvas ao 

desempenho de seus discentes, e a visão do D3, que pondera que somente o grupo 

que “ficou” era “bastante interessado”.  

 A visão que os gestores apresentam sobre sua relação com os alunos do 

curso é de plena satisfação: 
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A gente tinha uma boa relação, porque eles vinham de uma 
forma assim muito livre. Não tinha essa questão da sala da 
gente não ser um lugar que eles frequentavam... Então não 
vejo como uma relação ruim. Eu vejo como uma relação boa. 
Quando a gente ia em sala também... Eles sempre recebiam 
a gente bem. Eles tinham acesso a gente, e a gente tinha 
acesso a eles muito fácil (G2). 

 

Relação boa. Então a gente teve muita relação com aluno, 
porque tinha problemas pontuais e uma delas foi o 
pagamento. Então você vê, aqui a sala é acessível, os alunos 
chegavam aqui, sempre procuravam, a gente também tinha 
sempre contato com eles. Como a gente tinha um sistema de 
controle de faltas online, onde os professores lançavam as 
faltas e a gente conseguia enxergar, a gente sabia qual era o 
aluno que estava faltando, mandava ligar, fazia assistência 
pedagógica, fazia o acompanhamento do aluno. Era uma boa 
relação, tanto acadêmica, quanto de professor, aluno, 
funcionário (G1). 

  
 É sempre enfatizada a relação com os discentes como uma relação franca e 

aberta, e destaca-se a disponibilidade de ambas as partes procurarem, em uma 

relação de respeito, buscar a solução de eventuais problemas. Os profissionais 

envolvidos também aprovam o trabalho de seus pares, destacando a importância da 

equipe gestora e do corpo docente. Ao ser indagada sobre os principais aspectos 

positivos do Pronatec no Campus, a G2 assim respondeu: 

       

A equipe. Acho que é o principal, que a equipe se juntou. 
Foi uma equipe muito bacana. Então o trabalho ficou bem 
mais prazeroso. Até porque ele já era uma segunda jornada, 
quer dizer, terceira, porque tem os dois turnos do Campus. 
Mesmo que nem todos professores que eram da área tenham 
participado do edital, né? Porque, às vezes, era uma coisa que 
ficava difícil. Mas assim, quando a gente conseguiu montar a 
equipe é, ficou bem, bem mais tranquilo. No apoio da gestão 
também, a gente teve muito apoio da gestão. Gestão do 
Campus mesmo. Quando a gente precisava das coisas, na 
questão de material, de ajustar [...]  Então eu acho que no final 
das contas, as pessoas é que fizeram a coisa ficar mais 
tranquila (G2). 

 

 O depoimento da gestora nos coloca um fator novo: o reconhecimento da 

direção do Campus como importante fator para o êxito do Pronatec, pois é a 
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responsável pelas demandas estruturais não imediatamente respondidas pelo 

Programa. Os elogios aos docentes e equipe técnica e gestora também perpassam 

sua fala. 

 Ao serem indagados se a equipe gestora e a equipe técnica estavam 

disponíveis para a resolução de eventuais problemas ao longo do curso, assim 

responderam os professores: 

 

Positivo. Positivo. Eu via mais os servidores que estavam 
envolvidos durante o período da noite que era do curso, do 
que durante o próprio dia. Então assim, o pessoal  tava 
aqui direto [...] A leitura da bolsa para quem tá envolvido, 
como servidor, a leitura é outra totalmente diferente (D2). 

Com certeza. A equipe pedagógica sempre estava presente 
para resolver todo e qualquer problema (D1). 

  

Com certeza. Quando houve, foram muito poucos os 
problemas. Mas quando teve, estavam sempre presentes, 
sempre. O administrador também, sempre presente (D3). 

 

 A aprovação ao corpo de profissionais fundamental para o êxito do trabalho 

docente se revela unânime. Os elogios nos depoimentos enfatizam isso e estão de 

acordo com a avaliação realizada pelo G1. Ao ser indagado se a equipe de 

trabalhadores dava apoio para que o trabalho pedagógico fosse desenvolvido, o 

mesmo assim respondeu: 

                                  

Sim. Como tinha à supervisão pessoas formadas em 
pedagogia, como D., e os próprios professores trabalham 
no Campus, cada um na sua área, então os professores é, 
davam o apoio pedagógico, ajudavam na criação do Plano 
de Curso que era revisado pela parte pedagógica dos 
supervisores. Então tinha sim, o apoio pedagógico (G1). 

 
      

 Ao longo de nossa análise identificamos vários problemas na implementação 

dos cursos do Pronatec, problemas identificados notadamente a partir do 

depoimento do corpo discente. Fica a importante constatação que nesta 

implementação a equipe de trabalhadores é sempre elogiada e citada como 

indispensável para a formação dos alunos, um indicativo importante de que quando 

os docentes são submetidos a melhores condições de trabalho podem desenvolver 
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melhor suas funções .  

É importante destacar a importância dos profissionais de educação na efetiva 

implementação do Pronatec. A forma como estes trabalhadores fazem o Programa 

acontecer de maneira efetiva pode ser marcada por questionamentos e mesmo 

reformulações da natureza do Programa, que como política pública muitas vezes 

guarda uma dicotomia entre o previsto em sua formulação inicial e o realmente 

efetivado. No Campus investigado, a adesão, dos profissionais da docência a um 

projeto com inúmeras contradições e representante da fragmentação da educação 

profissional brasileira nos leva a reforçar a necessidade de uma discussão no interior 

das escolas profissionais brasileiras, notadamente dos Institutos Federais, dos 

objetivos e das explícitas dualidades inerentes ao processo de formação profissional 

no Brasil. Essa discussão deve levar a momentos formativos em diferentes maneiras 

de formação continuada que ressalte o compromisso da formação profissional com a 

superação dos nossos abismos sociais. 

 

A formação e a capacitação devem, portanto, ir além da aquisição de 
técnicas didáticas de transmissão de conteúdos para os professores 
e de técnicas de gestão para os dirigentes. Evidentemente, esses 
aspectos continuarão sendo importantes, mas o objetivo macro é 
mais ambicioso e deve privilegiar a formação no âmbito das políticas 
públicas do país, principalmente as educacionais, numa perspectiva 
de superação do modelo de desenvolvimento socioeconômico 
vigente, de modo que se deve priorizar mais o ser humano do que, 
simplesmente, as relações de mercado e o fortalecimento da 
economia (MOURA, 2015, p. 30). 

 

4.1.1.3 A estrutura e as condições de permanência: o paradoxo da qualidade e 

precarização nos cursos técnicos 

 

 O grande fosso social existente em nosso país é reproduzido em nosso 

sistema educacional, onde a oferta e a qualidade diferenciam a escola direcionada 

às elites da destinada à classe trabalhadora. Essa diferenciação já assumiu 

diferentes formas, como já discutido nos primeiros capítulos de nossa pesquisa, e 

mostra-se nos últimos anos na forma de inúmeros planos governamentais voltados 

para a escolarização da classe proletária, notadamente através de iniciativas 
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direcionadas à formação profissional. 

 Os principais planos voltados à qualificação profissional criados nas últimas 

décadas, além do Pronatec, foram o PLANFOR (Plano Nacional de Qualificação do 

Trabalhador), gestado no governo Fernando H. Cardoso, e o PNQ (Plano Nacional 

de Qualificação), criado no governo de Lula da Silva. Toledo e Rummert (2009) 

destacam que o PLANFOR recebeu críticas devido à baixa qualidade de seus cursos 

e inadequação dos mesmos ao público-alvo. As mesmas autoras destacam o PNQ 

como uma iniciativa precária de qualificação de trabalhadores, responsável por 

disseminar a ideologia dominante e disciplina a força de trabalho.  

 Para Silva (2011), tanto o PLANFOR quanto o PNQ procuraram transferir para 

a sociedade as responsabilidades do Estado. Essa política causa uma precarização 

dos cursos oferecidos. Oliveira (2015, p. 258) alerta: “tal como vem instituindo-se na 

Educação Básica, a ênfase em garantir a certificação em detrimento de assegurar 

uma formação de melhor qualidade têm sido uma das características das ações de 

qualificação profissional.” Se percebe claramente que para os investigadores os dois 

planos de qualificação tem um fundamento em comum: a promoção de uma 

qualificação precária dos trabalhadores, ainda que formulados por governos de 

diferentes matizes ideológicas  

 Kuenzer (2006), ao analisar a implementação das iniciativas de educação 

profissional nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da 

Silva, vai destacar que a formação precarizada para trabalhadores igualmente 

precarizados constituiu a tônica destas iniciativas. Destaca a pesquisadora: “é 

possível indicar a continuidade de propostas precárias de Educação Profissional 

para legitimar a inclusão em trabalhos precarizados, de modo que se alimente o 

consumo predatório da força de trabalho” (p. 906). A mesma investigadora, em outro 

texto, chama a atenção para diferentes aspectos da proposta de qualificação 

profissional predominante no Brasil nas últimas três décadas, notadamente 

ressaltando a grande quantidade de programas e a sua real funcionalidade. 

 

A formulação de políticas públicas passa a ser substituída pela 
proposição de programas que, além de fragmentarem as ações, 
duplicam financiamentos e estruturas para as mesmas finalidades, 
sem que haja controle de sua efetividade social. Ou seja, guardando 
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coerência com as categorias anteriormente citadas, a flexibilização 
também atinge a esfera do financiamento, que passa a contemplar 
ações fragmentadas, desarticuladas e duplicadas que contemplam 
intervenções pontuais, as quais, obedecendo à lógica do 
presentismo, abandonam os projetos de longo prazo orientados 
pelas utopias (KUENZER, 2007, p. 1175). 

 
 Um conjunto de aspectos é responsável para garantir uma formação de 

qualidade. A estrutura física de uma instituição educacional é um destes aspectos 

determinantes e também é um forte indicador da opção política governamental. 

Longe de ser algo cosmético e superficial, a ausência ou presença de certos 

equipamentos na escola pode ser fundamental para a melhoria do ensino e para o 

acesso e permanência dos alunos. Um bom exemplo disso é o alojamento do 

Campus Vitória de Santo Antão do IFPE. Sem sua presença, muitos estudantes não 

teriam condições de permanecer nos cursos regulares ofertados na unidade 

educacional, pela distância de seu local de moradia. Gramsci (1982) alertava as 

mudanças na escola como necessárias, e que essas mudanças passam pela 

estrutura, pois as escolas devem contar com forte material bibliográfico, prédios 

adequados e material científico. Entende-se então uma boa estrutura física como 

essencial para o desenvolvimento de um curso técnico voltado para a classe 

trabalhadora.  

 As instituições federais de ensino médio e superior no Brasil, através das 

décadas, se apresentam de forma prevalente com uma estrutura superior às 

instituições vinculadas a outras redes públicas e à rede privada. As antigas Escolas 

Técnicas Federais e as outrora denominadas Escolas Agrícolas ou Agrotécnicas 

destacavam-se pela excelência nas suas instalações físicas. A instituição de uma 

escola federal em uma localidade faz a mesma ser, de fato, a referência do lugar, 

notadamente nas cidades do interior do país. Ao analisar as questões relativas à 

estrutura na educação, Paro (2007) ressalta que a estrutura não é neutra para fins 

educacionais, e identifica nela um dos maiores focos de resistência à 

democratização da escola, vendo como fundamental uma mudança na estrutura 

escolar para a implantação de políticas públicas com objetivos democráticos.  

Os campi dos Institutos Federais herdaram a estrutura das antigas Escolas 

Agrotécnicas e possuem uma extensa área destinada ao trabalho no campo. Os 
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alunos têm à disposição uma série de equipamentos não disponíveis em boa parte 

de outras unidades dos IFs. Alojamentos para alunos internos e semi-internos, 

cursos de ensino técnico integrado em período integral, auxílio financeiro e 

restaurantes gratuitos facilitam o acesso e a permanência nestas instituições. Lima 

(2012) defende que a oferta de ensino médio da rede pública federal permite uma 

oferta não mercantil e de qualidade, permitindo à classe trabalhadora o duplo papel 

de inserção produtiva e prosseguimento dos estudos. Esta educação de qualidade 

ofertada é paradoxal à história do crescimento das redes públicas estaduais. 

 Essa percepção de que a “qualidade” das instalações dos Institutos Federais 

é superior à das escolas de ensino médio da rede estadual e municipal faz parte do 

senso comum. Tal fato ocorre em Vitória de Santo Antão, mas, como afirma Gentili 

(1994), a qualidade não é algo que tenha um sentido único, e pode ter diversas 

interpretações em uma sociedade de classes, onde o novo discurso de qualidade 

deve inserir-se na democratização do direito à educação. Reforça ainda o 

pesquisador argentino a percepção de que qualidade para poucos não é qualidade, 

e sim privilégio. Para ele, a luta contra a dualidade social é uma luta pela efetiva 

qualificação escolar. Diferentes dimensões interiores e exteriores à escola 

compreendem a qualidade na educação e essa noção de qualidade está ligada a 

uma perspectiva histórica da ampliação da educação como direito (OLIVEIRA, 

2009).  

 O Pronatec tem como um dos seus objetivos “aumentar a quantidade de 

recursos pedagógicos para apoiar a oferta de educação profissional e tecnológica e 

contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da 

articulação com a educação profissional” (BRASIL, 2011). Seria de se esperar, de 

acordo com própria diretriz governamental, uma oferta qualitativamente ainda mais 

atraente. Os cursos técnicos estudados aproveitam boa parte da estrutura do IFPE, 

tida como estrutura “de qualidade”, para seu desenvolvimento. 

A estrutura dos cursos técnicos é igual à oferecida para os alunos dos cursos 

regulares. Esta realidade é importante para a autoestima dos estudantes do 

Programa, pois eles se sentem prestigiados e em igualdade de condições em 
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comparação aos alunos regulares. Quando indagados se há alguma diferença entre 

a estrutura oferecida aos alunos regulares do Instituto e aos que cursam o Pronatec, 

assim responderam os egressos:      

 
Não, não, não. Eu não cheguei a observar, até porque na 
ocasião, na reunião que tivemos com a coordenação do 
PRONATEC, eles foram bastante claros com relação às 
necessidades, que a gente teria de oferecer as mesmas 
condições. Inclusive o mesmo veículo que leva os nossos 
alunos, pegava o pessoal do PRONATEC.  Absolutamente tudo 
era igual. O que eles tinham a mais, era a questão da bolsa 
que eles recebiam, mas a condição era exatamente a mesma 
(D2). 

 
 Não. A estrutura foi normal (D1). 
 
Igual. Com certeza. Isso eu não tenho nem dúvida      (D3). 

 
 A disponibilidade da mesma estrutura para os alunos do Pronatec e dos 

cursos regulares é garantida pelo Regimento Interno das Ações da Bolsa Formação 

do Pronatec no IFPE: “É assegurado aos estudantes, de cursos FIC e técnicos, o 

acesso pleno à infraestrutura educativa, recreativa, esportiva, cultural ou de outra 

natureza das unidades ofertantes, especialmente biblioteca, laboratórios de 

informática e quadras esportivas, sem quaisquer restrições específicas”(IFPE, 2014, 

p. 10). 

 Outros documentos são importantes para analisar a infraestrutura oferecida 

aos estudantes dos cursos técnicos: o Plano de Curso de cada um deles e o 

Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Com relação à infraestrutura exigida para o 

curso de Técnico em Alimentos, o Catálogo Nacional exige: “Biblioteca com acervo 

específico e atualizado, Laboratório de análise sensorial, Laboratório de informática 

com programas específicos, Laboratório de microbiologia, Laboratório de produção 

alimentícia, Laboratório de química” (MEC, 2015). O Plano de Curso destinado à 

formação dos técnicos em alimentos assegura que o campus conta com todos estes 

equipamentos, e detalha todos os materiais disponíveis para as aulas.  

  Na unidade educacional estudada uma dicotomia nos chama atenção: o curso 

de Técnico em Alimentos conta com toda a estrutura física dedicada ao curso 
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técnico em agroindústria, curso oferecido regularmente pela instituição nas 

modalidades integrado e subsequente há mais de vinte anos. Já o outro curso do 

Programa (Técnico em Segurança do Trabalho) não conta com tradição, nem 

tampouco estrutura da instituição, já que a mesma nunca o ofereceu regularmente.  

 O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos determina que para a execução do 

curso de Técnico em Segurança do Trabalho, pertencente ao eixo tecnológico 

segurança, a estrutura necessária é composta de Biblioteca com acervo específico e 

atualizado, Laboratório de Informática com programas específicos, Laboratório de 

combate a incêndio, Laboratório de higiene e segurança do trabalho e Laboratório 

de suporte básico à vida. Nenhum destes itens está presente no Campus Vitória de 

Santo Antão, o que levou os cursistas a se deslocarem regularmente ao Campus 

Caruaru do IFPE, e muito esporadicamente ao Campus Ipojuca do Instituto, pois 

estas unidades oferecem este curso técnico desde sua fundação e somente lá eram 

efetivadas as práticas relacionadas ao curso, bem como o acesso ao acervo 

bibliográfico. Este deslocamento estava previsto no Plano do Curso, como podemos 

observar abaixo: 

Para atender as necessidades de aulas práticas essenciais à 
formação do Técnico em Segurança do Trabalho, o Campus possui 
laboratórios de Informática e realizou parceria com o Campus 
Caruaru, que dispõe dos seguintes laboratórios: 1. Laboratório de 
Higiene Industrial e Medicina do Trabalho; 2. Laboratório de Proteção 
Contra Incêndio [...] o Campus Vitória de Santo Antão conta com uma 
biblioteca que atende a totalidade dos cursos técnicos atualmente 
ofertados. Com relação ao acervo específico para o curso de 
Segurança do Trabalho, utilizaremos, por meio de parceria firmada, a 
biblioteca do Campus Caruaru (IFPE, 2012). 

 
 O oferecimento de um curso sem a devida estrutura no local em que é 

ofertado representa uma clara precarização da qualidade do curso. As cidades onde 

os alunos foram realizar as atividades com os equipamentos não encontrados em 

Vitória de Santo Antão se encontram a uma distância considerável do Campus da 

Zona da Mata (Caruaru está a 84 e Ipojuca a 74 km). Como as aulas se davam no 

turno da noite, somente o deslocamento até estas cidades já tomaria mais da 

metade do tempo das aulas, se caracterizando como um claro prejuízo para o 

rendimento dos estudantes. 
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 Nos depoimentos dos egressos fica clara a diferença entre a percepção dos 

estudantes de um e outro curso com relação à infraestrutura dos mesmos. Vejamos 

depoimentos de egressos do curso de Técnico em Alimentos que explicitam como os 

mesmos observavam a estrutura do IFPE quando relacionada com o 

desenvolvimento do curso: 

 

Estrutura boa, estrutura boa, a gente não tinha um acesso tão 
frequente ao refeitório, era mais quando a gente fazia o estágio 
[...] mas era super-tranquilo em relação à estrutura. A gente 
também não tem do que reclamar não (E1). 

 

O colégio já é da área, então os laboratórios [...] são ótimos 
(E4). 

 

Bom, o refeitório nós não tínhamos acesso, só quando às 
vezes ficava pra estagiar e a gente tinha que ficar pra almoçar, 
mas poucas vezes. O refeitório tinha uma boa estrutura, as 
salas de aulas, a agroindústria... mas os próprios professores 
reclamam de condição de trabalho, precisa de uma reforma, 
digo de materiais, de coisas que os professores pediam mas o 
IF não cumpria. [...] Melhorar o curso em geral...oferecer 
materiais didáticos, não apenas as bolsas porque os alunos 
precisam principalmente de  transporte e alimentação, que 
devido a distância eles tem que comprar na cantina e isso fica 
inviável (E2). 

 

O refeitório ótimo, biblioteca ótima, o único laboratório que não 
estava adequado às aulas era o de moagem de cana, tinha 
muitas coisas antigas lá. Tava tendo projeto de vir novas 
máquinas, tudo novo, mas até então na época em que eu fiz o 
curso tava um pouco gasto (E6). 

 

Olha, eu acho que a estrutura seja muito boa mesmo [...] tanto 
o laboratório quanto o refeitório, o laboratório de prática de 
produção de alimentos. Eu acho que [...] tão muito adequados 
para as aulas práticas (E3). 

  

A infraestrutura da agroindústria que deixou um pouco a 
desejar porque nós sentimos um pouco de dificuldade. Questão 
de empecilhos que a gente tinha pra fazer a prática. Tudo que a 
gente aprendeu na teoria tinha que fazer na prática só que a 
gente tinha que um pouco mascarar aquilo com o que 
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tinha...[...] vou dar um exemplo, se a gente tinha que ter um 
piso abaulado, na agroindústria não tinha. Só que a gente 
sabia o certo, mas na prática nós não víamos o certo (E5). 

 

 A insatisfação com a estrutura física e com os equipamentos de produção 

parece ser uma coisa pontual. No caso da egressa 6, depois de vários elogios 

(refeitório ótimo, biblioteca ótima), é apresentado o laboratório que pareceu com 

coisas “antigas”. A egressa 5 nos traz uma especificidade, a necessidade de um tipo 

de piso inexistente nas suas aulas, mesmo assim ela não traz uma crítica mais 

incisiva, assinalando que deixou “um pouco a desejar”. A maioria dos egressos 

destaca sempre a estrutura do IFPE como predominantemente satisfatória. Há de se 

considerar que todos os estudantes são oriundos de escolas públicas estaduais, o 

que facilita, na comparação com a precariedade observada nesta rede de ensino, ter 

predominantemente uma visão positiva do IFPE, uma instituição de referência na 

cidade. 

 Os técnicos em segurança do trabalho em todos os seus depoimentos 

mostraram insatisfação com as condições de infraestrutura proporcionadas pela 

Instituição. Pontualmente se tecem algumas considerações elogiosas à estrutura do 

Instituto Federal, mas predominante é a percepção de um curso oferecido de forma 

precária: 

 

A infraestrutura eles não deram a gente. [...] Técnico em 
Alimentação tinha toda infraestrutura, lá porque eles já têm ali 
alimento, já têm tudo. A gente não, não tinha infraestrutura 
igual ao que o Técnico de “Alimentação” tinha (E2ST). 

 

A gente tinha que sair porque lá não tinha... [...] implantaram o 
curso, mas não tinha uma estrutura qualificada para [...] o curso 
de Segurança do Trabalho. Por exemplo, a gente não teve a 
disciplina de Combate a Incêndio, que é uma das principais da 
área (E5ST). 

 

Lá no IFPE Vitória, não tem laboratório para o Técnico de 
Segurança do Trabalho. O refeitório era fechado à noite, e a 
gente só ficava nas salas mesmo. As salas eram climatizadas e 



124 
 

 
 

 

dava pra você assistir aula normalmente (E4ST). 

 

As salas de aula são todas equipadas, são boas, a biblioteca 
também [...] só o que a gente não achava legal era a maioria 
dos laboratórios. Porque tinha equipamento que tava lá parado, 
como eu já disse, a gente foi fazer o mapa de risco, e a gente 
viu muita coisa irregular nos laboratórios (E5ST). 

 
 Interessante a percepção dos egressos sobre a diferenciação entre um curso 

ofertado que já conta com uma estrutura consolidada no campus e um curso que 

nele é ofertado pela primeira vez, mostrando essa falta de estrutura como 

determinante para a não qualidade da aprendizagem, como no caso do egresso 

responsável por citar uma disciplina não oferecida por não haver lugar onde isso 

ocorresse. 

 Perceber a clara diferenciação entre um curso com algumas deficiências de 

infraestrutura e outro praticamente sem contar com ela também é evidente nas falas 

de um gestor e um dos docentes: 

 

A gente tem cursos que partiram do perfil profissional do 
próprio Campus, ou seja, o PRONATEC foi montado com uma 
linha de cursos que o Campus já ofertava, a não ser o curso 
Técnico em Segurança do Trabalho (G1).  

A estrutura eu considero boa, porque a gente já tem o curso de 
Agroindústria aqui e é também na área de alimentos, e toda 
estrutura do curso foi oferecida também para os alunos. Então 
foi um curso bom, em termos de estrutura e de pessoal, um 
curso bem interessante (D2).  

 

 Podemos apreender dos depoimentos de gestores, docentes e egressos duas 

constatações em relação à estrutura física oferecida no Campus: Os técnicos em 

alimentos, por contar com a estrutura oferecida aos alunos regulares do IFPE, 

tiveram problemas pontuais em sua aprendizagem relacionada a essa estrutura. Os 

técnicos em segurança do trabalho tiveram na negação dessa estrutura importante 

complicador para sua formação. O não oferecimento de condições adequadas já 

estava previsto no plano de seu curso, o que mostra uma precarização já prevista. A 



125 
 

 
 

 

oferta de cursos Pronatec em instituições que não oferecem todos os equipamentos 

adequados não é particular ao IFPE.  

 Como exposto no início desta seção, a estrutura não se refere unicamente 

aos equipamentos físicos ofertados. Para Dourado, Oliveira e Santos (2009), cabe 

ao Estado garantir ações que favoreçam a aprendizagem e o efetivo acesso à 

escola, como o fornecimento de material didático, refeições, atendimento à saúde, 

segurança e transporte escolar. Várias destas ações costumam ser negligenciadas 

ou simplesmente não ofertadas por várias instituições educacionais. 

 

As condições de oferta do ensino – referem-se à garantia de 
instalações gerais adequadas aos padrões de qualidade, definidos 
pelo sistema nacional de educação em consonância com a avaliação 
positiva dos usuários; ambiente escolar adequado à realização de 
atividades de ensino, lazer e recreação, práticas desportivas e 
culturais, reuniões com a comunidade etc.; equipamentos em 
quantidade, qualidade e condições de uso adequadas às atividades 
escolares; biblioteca com espaço físico apropriado para leitura, 
consulta ao acervo, estudo individual e/ou em grupo, pesquisa on-
line, entre outros; acervo com quantidade e qualidade para atender 
ao trabalho pedagógico e ao número de alunos existentes na escola; 
laboratórios de ensino, informática, brinquedoteca, entre outros, em 
condições adequadas de uso; serviços de apoio e orientação aos 
estudantes; condições de acessibilidade e atendimento para 
portadores de necessidades especiais; ambiente escolar dotado de 
condições de segurança para alunos, professores, funcionários 
(DOURADO e  OLIVEIRA, 2009, p. 208).  

  

 Os egressos do Pronatec tiveram como um dos maiores problemas no 

desenrolar do curso a oferta do auxílio financeiro. Os alunos do Programa recebem 

um auxílio mensal com o objetivo de prover o deslocamento e a alimentação dos 

mesmos. Como o Campus estudado disponibilizou transporte para os discentes do 

PRONATEC, o valor recebido pelos estudantes era somente referente à 

alimentação. Esse valor mensal é pago por aula frequentada, sendo calculado pela 

equipe gestora o quantitativo de horas frequentadas por cada um e o valor a receber. 

Contarine e Oliveira (2014) observaram que para os estudantes de cursos técnicos 

do Pronatec o auxílio financeiro se apresentava como muito importante.  
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Na instituição pesquisada, este auxílio nunca foi pago com pontualidade aos 

discentes, o que causou inúmeros problemas para a aprendizagem, para a relação 

entre os segmentos escolares e para a permanência dos estudantes no Programa. 

Esta irregularidade do pagamento é facilmente perceptível pelos depoimentos dos 

egressos sobre a regularidade do pagamento do auxílio:  

 

É... questão de regularmente não foi, atrasou vários meses, 
mas foram pagos (E5). 

 

 Foram pagos, regularmente não. Geralmente atrasava 3, 4 
meses. A gente nunca sabia quando ia sair esse auxílio, 
sempre atrasava, sempre! Era sempre sem previsão (E1ST). 

Ficavam três, quatro meses atrasando e nunca vinha certo 
(E4ST). 

 

 Não. Nunca foi pontualmente. Às vezes a gente recebia um 
“mês dentro”, às vezes demorava dois meses, aí a gente ia e 
recebia (E5ST). 

 

Foram pagos, regularmente não. Geralmente atrasava 3, 4 
meses, a gente nunca sabia quando ia sair esse auxílio, 
sempre atrasava, sempre, era sempre sem previsão (E1). 

 

Assim, às vezes eles atrasavam, mas sempre davam uma 
justificativa. Chegou, se não me engano, já chegou a atrasar de 
dois a três meses (E2). 

 

Com pontualidade não. Demorava muito, dois meses, um mês 
de atraso, demorava. Chegou alguns meses no começo a ser 
pontual, mas depois começou a atrasar muito (E3ST). 

 

 Como atestam os depoimentos, os atrasos do pagamento do auxílio ocorriam 

constantemente, inclusive um atraso superior a dois meses. Sabendo que cabe ao 

Programa garantir não só o ingresso no curso, mas também a permanência dos 

alunos, fica claro que esse pagamento sem pontualidade não favorecia o esforço 

produzido pelos docentes e gestores, o êxito do Programa. O gestores 1 e 2 nos 

seus  depoimentos corroboram essa impressão:  
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Muitos meses teve confusão, atraso e até mesmo falta 
mesmo, porque o IFPE era desprovido. É como se o Instituto 
tivesse dificuldade por algum motivo, não sei se distância, não 
sei se era devido à política, politicagem, não sei explicar ao 
certo, mas em alguns momentos teve algumas polêmicas, 
porém depois foi ressarcido (G1). 

 

      Era até um problema que a gente sempre tinha, porque os 
alunos vinham e aí a gente falava: olha nem a nossa foi 
paga. Não pensem que a gente tá recebendo e vocês não. 
Sempre houve atraso. A gente recebia assim, três, quatro 
bolsas de uma vez (G2). 

 
 As falas dos gestores revelam a preocupação que o constante atraso no 

pagamento dos discentes causava aos mesmos. Preocupação motivada por 

diferentes fatores. A Gestora 2 utilizava o não pagamento dos próprios proventos 

como “atenuante” para acalmar os alunos que, por várias vezes, segundo 

depoimentos de gestores, insinuavam o recebimento da verba e o não repasse aos 

estudantes. O Gestor 1 procura as causas para o atraso: “politicagem”, “distância” 

embora procurando ressaltar o ressarcimento para os estudantes do valor não pago 

pontualmente. 

 Entre os docentes, a insatisfação dos estudantes com o não pagamento do 

auxílio também se apresentava como perceptível, como exemplifica o depoimento 

abaixo: 

 

A gente teve problema com relação a pagamento. Eu acho que 
talvez esse tenha sido pra gente assim o principal problema 
que eu identifiquei tratando no curso que eu dei aula. As 
bolsas, elas atrasaram bastante, tinha muita reclamação. 
[...] o pagamento, as bolsas é que realmente atrasavam 
(D2). 

    
 O depoimento do docente caracterizando o atraso do auxílio como “o principal 

problema” ao relatar que sobre isso “tinha muita reclamação” nos alerta novamente 

para o problema deste atraso no interior dos cursos. Este atraso do pagamento do 

auxílio financeiro citado muitas vezes como um problema enfrentado pelos alunos 

dos cursos técnicos concomitantes não é uma ocorrência limitada a este Campus, 
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nem aos cursos técnicos do Pronatec, e sim uma marca de diferentes iniciativas da 

qualificação profissional brasileira, notadamente nos últimos vinte anos, sendo um 

dos indicativos de sua desqualificação e precarização. Eufrásio et al. (2016), em 

pesquisa realizada no município de Patos (PB), constatou que o atraso das bolsas e 

o não fornecimento de merenda eram os dois maiores problemas enfrentados pelos 

cursistas do Projovem. Estes problemas foram recorrentes também em outras 

localidades, como em Aracaju (SE), onde todos os alunos sofreram atrasos de seis 

meses no recebimento do auxílio financeiro do Projovem, em 2015, gerando 

protestos na cidade (G1,19/08/2015). Os cursistas deste Programa no Recife 

também não receberam seus auxílios durante três meses, em 2015, o que segundo 

professores envolvidos com o Projovem era um importante fator de evasão escolar 

(Leia Já, 6/03/2015). Deve-se considerar esse conjunto de problemas em diferentes 

iniciativas de qualificação profissional como ligado à precarização e desqualificação 

que é uma marca das mesmas.  

O atraso do auxílio financeiro, apesar de prevalente nos depoimentos, não foi 

o único fator de insatisfação dos alunos. Em geral, materiais indispensáveis para o 

bom desempenho dos alunos, como jaleco, botas e capacetes foram comprados 

pelos próprios ou “presenteados” por membros da equipe docente e gestora. Aqui se 

revela de novo a faceta do Pronatec já exposta em parágrafo anterior: o Programa é 

incapaz de prover o mínimo necessário para seus próprios objetivos serem 

alcançados. Os depoimentos dos alunos ressaltam essa carência de materiais: 

 

As botas, a gente teve que comprar. E o capacete, o 
coordenador comprou e deu. Agora o resto foi por conta da 
gente: O óculos e os materiais que a gente usava pro estágio 
(E5ST). 

No início a gente teve dificuldade com a renda. Aí a bota a 
gente teve que investir pra que as aulas práticas 
começassem mais cedo. A gente comprou a bota, a gente 
comprou jaleco, touca pra nosso uso... a turma de 
segurança só teve que comprar a bota, pois o resto dos 
equipamentos foram tudo ganhos (E6). 
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A parte teórica eles davam os materiais, mas a parte prática a 
gente é que comprou os materiais, tipo a bota, o que 
necessitava a gente comprava para fazer a aula. Se 
faltasse alguma fruta, alguma coisa bem básica, a gente se 
reunia e fazia cota, mas geralmente tinha tudo lá. Já faltou 
coisa básica que a gente precisava nas aulas práticas da 
gente: roupa branca, bota. Isso a gente não ganhou, a gente 
teve que tirar de nosso bolso, diferente da turma de 
segurança do trabalho, que recebeu esses materiais didáticos 
(E2). 

A gente só recebeu capacete. A bota [...] tinha que 
comprar, porque não tinha como conseguir lá. A gente só 
recebeu lá o capacete (E3ST). 

 

 O egresso 5 ST mostra o esforço do gestor para não faltar materiais para os 

estudantes, ainda que para isso ele fosse obrigado a ser o responsável financeiro 

por essa ação. Para o egresso 6, a total falta de equipamentos de proteção 

individual seria somente uma realidade do curso de Técnico em Alimentos, mas o 

egresso 5 ST não confirma essa percepção, ao relatar que somente o capacete foi 

comprado pelo gestor. Um aluno faz uma relação entre o auxílio recebido com atraso 

e a compra de materiais utilizados nas aulas e não disponibilizados pelo Programa: 

 

Eu acho que a [...] a regulamentação do auxílio, se viesse 
certinho, as pessoas também poderiam comprar (E4).  

 

 Apresentam-se aí dois problemas: o primeiro é o próprio atraso e o segundo a 

percepção da estudante de que com o auxílio seria possível a aquisição de insumos 

indispensáveis.  

  Há outro aspecto que não pode ser negligenciado para os estudantes, 

ainda mais em um Campus localizado na zona rural de uma cidade nordestina: o 

transporte. Vitória de Santo Antão, como boa parte das cidades de médio e pequeno 

porte do Nordeste brasileiro, tem transporte coletivo deficiente e predominância de 

serviço de motoboys para o deslocamento da população. A unidade do IFPE da 
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cidade, sabedora deste problema, disponibiliza para seus estudantes ônibus circular 

próprio que trafega por pontos estratégicos do município. Este mesmo ônibus servia 

também aos estudantes do PRONATEC, mas pela superlotação do mesmo a equipe 

gestora optou por fazer um convênio com a Prefeitura do município para a mesma 

se responsabilizar pelo transporte dos alunos dos cursos técnicos e FIC do 

Programa. O transporte prometido pela municipalidade muitas vezes não era 

disponibilizado e isso levava muitos alunos a faltarem às aulas, como indica a fala da 

gestora: 

 

Para a escola ficava complicado colocar, inserir os alunos no 
ônibus que já era do Campus, porque ficava superlotado. Aí, a 
gente conseguiu um convênio com a Prefeitura, só que a 
Prefeitura nem sempre acontecia, nem sempre ia, aí os 
meninos ligavam, os alunos ligavam, porque estavam no 
ponto e não conseguiam vir pra escola. Então, o acesso eu 
acho que foi a maior dificuldade que a gente teve, e talvez por 
isso, tantas desistências (G2). 

 
A gestora 2 relata um problema objetivo: apesar dos planos dos cursos 

técnicos citarem a disponibilidade de um dos ônibus do Campus para visitas técnicas 

e outras atividades, o ônibus que rotineiramente faz o trajeto com os discentes até o 

campus desde o centro da cidade já estava saturado de estudantes. A dificuldade de 

acesso ao campus é citada por vários egressos, como atestam os depoimentos 

abaixo: 

 

O IFPE fica um pouco distante, quando a gente perdia o ônibus 
ficava difícil de chegar lá, até porque o caminho é perigoso, 
não tem iluminação adequada e ficava difícil de chegar lá 
[...] Era descontada uma taxa, devido a esse ônibus que a 
gente pegava (E6). 

 

O que era negativo era essa questão do auxílio, que querendo 
ou não faz com que algumas pessoas saiam do curso, 
abandonem o curso até por não ter condições financeiras 
de manter o transporte, porque o IF é distante, não tem 
como manter o transporte e não tem como repor quando o 
auxílio sair (E1). 
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Como eu estudava e saia da escola direto pra lá ficava 
corrido, quando acontecia isso ou quando outras pessoas 
que trabalhavam chegavam mais tarde do trabalho ocorria 
de perder o ônibus, aconteciam essas coisas (E6). 

 

 Outro fator é que, como o ônibus somente levava os estudantes a alguns 

pontos específicos, os habitantes de lugares mais distantes ficavam prejudicados, já 

que o auxílio (que deveria ser utilizado para a alimentação) atrasava e seria uma 

forma de pagar algum transporte do local onde o ônibus deixava os cursistas até a 

residência dos mesmos, como ressalta o E1. Dentre os egressos, somente dois 

moravam em outros municípios, os demais moravam na Zona Urbana do município 

de Vitória de Santo Antão, o que facilitaria o deslocamento dos mesmos, caso a 

disponibilidade de transporte ocorresse com qualidade.   

 Todos os problemas enfrentados pelos envolvidos no Programa não são 

casos isolados. Ao analisar a implementação do Pronatec em uma unidade do 

SENAI de Minas Gerais, Contarine & Oliveira (2014) relatam as inúmeras 

dificuldades para adaptar a infraestrutura da Instituição para o recebimento dos 

alunos do Programa. Novaes (2014), em pesquisa sobre a implementação do 

Pronatec no IFPR, constata que um dos maiores problemas relacionava-se à 

estrutura da Instituição, que não permitia a instalação de equipamentos 

imprescindíveis para o primeiro curso ofertado (Fotografia Básica). As dificuldades 

enfrentadas pelos estudantes dos cursos pesquisados não se constituem em um 

acontecimento isolado, pois estão relacionadas à forma de implementação do 

Programa.   

A profusão de problemas relacionados a diferentes iniciativas de qualificação 

profissional, notadamente na implantação do Pronatec, como foi constatada neste 

capítulo não se apresenta como um acontecimento pontual e desconectado de uma 

política educacional vigente. Ao contrário, como nos assinala Frigotto (1989), a 

desqualificação da escola é parte de um projeto, parte de uma perspectiva classista 

de aprofundamento da dualidade escolar. 
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Concretamente, a questão da desqualificação da escola é, antes de 
tudo, uma desqualificação para a escola frequentada pela classe 
trabalhadora […] Qual o interesse da classe burguesa por um ensino 
e uma educação nivelados para a classe trabalhadora? Tal 
perspectiva demandaria uma vontade politica cuja direção fosse a  
superação das relações sociais de produção que geram a 

desigualdade (FRIGOTTO, 1989, p. 165). 
 

 Como ressalta a citação, a desqualificação da escola para os trabalhadores 

faz parte de um projeto da classe dominante, pois não há uma necessidade da 

sociedade capitalista por destinar mais verbas do fundo público para a educação, se 

isso não lhe é funcional. Oliveira (2014) destaca a má qualidade de nossa educação 

básica e o perfil de nossas políticas públicas voltadas para a juventude nos últimos 

governos como funcional ao processo de reprodução do capital. O pesquisador 

ainda relaciona a desqualificação existente na educação básica à observada nos 

cursos profissionalizantes. Os estudantes das escolas públicas continuam 

abandonando seus estudos e ingressando em programas de qualificação 

profissional precarizados, em um processo nomeado como exclusão includente.  

Para os demais, assume o caráter de preparação geral que viabiliza 
treinamentos aligeirados, com foco nas diferentes ocupações em que 
serão inseridos ao longo das trajetórias laborais, em diferentes 
pontos de distintas cadeias produtivas; de todo modo, nestes casos, 
a educação básica, completa ou, na maioria das vezes, incompleta, 
resulta em formação final e contribui para a flexibilidade por meio da 
desqualificação. É o que temos chamado, em outros textos, de 
exclusão includente na ponta do mercado, que exclui para incluir em 
trabalhos precarizados ao longo das cadeias produtivas, 
dialeticamente complementada pela inclusão excludente na ponta da 
escola, que, ao incluir em propostas desiguais e diferenciadas, 
contribui para a produção e para a justificação da exclusão. Ou seja, 
a dualidade estrutural, embora negada na acumulação flexível, não 
se supera, mantendo-se e fortalecendo-se, a partir de uma outra 
lógica (KUENZER, 2007, p. 1165). 

 

As propostas precárias de educação, que articulam políticas e práticas 

educativas fragmentadas, legitimam a inclusão dos trabalhadores em ocupações 

precarizadas que alimentam o consumo predatório da força de trabalho e disciplinam 

a mesma ao novo regime de acumulação (KUENZER, 2006). 
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 O aumento da oferta de educação profissional não representa democratização 

do ensino, pois permanece e em muitos casos é aprofundado o fosso entre a 

educação dedicada às elites e a dedicada aos trabalhadores. Kuenzer (2006) 

destaca que a pulverização de iniciativas e a duplicação de recursos correspondem 

a uma proposta populista, em detrimento de uma proposta orgânica e consistente, 

uma efetiva política de Estado. Então, podemos afirmar com base nos autores 

citados que a ampliação de ofertas de qualificação profissional significa “mais” para 

“menos”, ou seja, “mais oportunidades” de inserção em cursos de qualificação 

profissional em direção a menos qualificação destes cursos e a ofertas de emprego 

menos qualificadas. 

 

Uma questão central é que a quantidade e variedade não significam 
oferta ampla, mas sim pulverizada, desigual, irregular e instável. Isto 
se evidencia entre outros aspectos, no perfil formativo dos variados 
programas, que pode pender para a reinserção escolar, a 
complementação da escolaridade, a qualificação profissional, a 
formação cívica ou a formação atitudinal, dentre outros vieses 
formativos cujos sentidos verdadeiros só são apreensíveis se 
levarmos em conta o efeito de conjunto dessa variedade de ações 
instáveis e orgânicas à lógica da forte fragmentação do trabalho e do 
imprescindível controle social (RUMMERT, ALGEBAILLE e 
VENTURA, 2012, p. 25). 

  

 Oliveira (2014) destaca que a educação profissional apresenta diferentes 

funções para o capital, pois reforça nos trabalhadores a percepção de que os 

mesmos são os responsáveis pela sua inserção no mercado de trabalho, além de 

destinar fundo público para um espaço formativo para o qual a iniciativa privada não 

tem interesse em destinar recursos próprios. 

As práticas de formação profissional, particularmente aquelas 
voltadas para a juventude, funcionam como mecanismos de 
conformação de trabalhadores à lógica do capital. Embora tais 
políticas busquem justificar-se pelo aumento da empregabilidade dos 
trabalhadores e pelo fomento de práticas empreendedoras, tornam-
se também funcionais ao capital por terem um papel ativo de 
formação de trabalhadores para a ocupação de postos precarizados 
[...] A lógica neoliberal entende o desemprego como normal na 
economia capitalista e o utiliza para diminuir a força do movimento 
sindical. Logo, o desemprego, segundo os homens de negócio, não 
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deve mobilizar o Estado para a confecção de políticas sociais ou de 
reformas estruturais objetivando atenuar seus efeitos sociais. Para 
eles, cabe ao Estado, na ausência ou no desinteresse da iniciativa 
privada, a implementação de ações de melhoria da qualificação dos 
trabalhadores (p. 249-251).  

  

 A desqualificação da educação e a responsabilização do trabalhador por sua 

situação laboral também é responsável por negar a luta de classes, à medida que 

uma visão meritocrática é destacada, onde não existem espaço para lutas sociais e 

sim para lutas individuais para o progresso econômico pessoal e para um referendar 

de relações harmônicas entre capital e trabalho. Rummert (2004) afirma que a 

ênfase nestas relações harmônicas nega a dimensão política destas relações e 

esvazia os espaços próprios de organização dos trabalhadores.  

É importante ressaltar que a implantação de programas de qualificação nos 

moldes atuais não é uma característica particular do nosso país, e sim um 

movimento coerente a uma série de políticas sociais implementadas em diferentes 

países localizados na periferia do capitalismo. Pino (2000) destaca: “a formação 

profissional tem sido vista como uma resposta estratégica, mas polêmica, aos 

problemas postos pela globalização econômica, pela busca da qualidade e da 

competitividade, pelas transformações do trabalho e pelo desemprego estrutural” (p. 

76). Esta coerência das políticas públicas para a educação profissional com os 

movimentos da mundialização do capital e de seus vários efeitos sobre a classe 

trabalhadora é um elemento que não pode estar ausente de nossas análises sobre a 

desqualificação da educação profissional.  

A desqualificação da educação brasileira, notadamente de sua qualificação 

profissional, é, assim, parte da inserção subordinada da economia brasileira no 

sistema capitalista. Para Rummert, Algebaile e Ventura (2012), a retórica desta 

inserção, concretizada por documentos oficiais de entidades como a Unesco, 

justifica a baixa escolarização da classe trabalhadora, preterindo para este setor da 

população o domínios dos conteúdos científicos e tecnológicos em função de 

priorizar conhecimentos fragmentados e de caráter comportamental, intensificando a 

destituição dos direitos dos trabalhadores. 
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A estruturação de uma educação profissional onde a qualidade fosse plena e 

as demandas pelo acesso a uma formação que englobasse diferentes aspectos das 

ciências e da cultura mostra-se como contraditória ao capital. Como afirmam Aprile e 

Barone (2006), “trata-se, portanto, de necessidades e aspirações que caminham em 

sentido contrário aos interesses e expectativas dos grupos considerados 

hegemônicos”. Esta política de qualidade somente pode ser possível com uma 

grande modificação das prioridades orçamentárias e na concepção de 

desenvolvimento do país.  

 

Trata-se de trabalhar com políticas redistributivas e emancipatórias, 
e, ao mesmo tempo, avançar um projeto de desenvolvimento 
nacional e de massa que altere a estrutura social produtiva do país. 
Uma política de dilatação do fundo público, mediante impostos 
progressivos, taxação de grandes fortunas e do capital financeiro, 
para, a curto prazo, tirar seis milhões de crianças e jovens – que se 
encontram fora da escola – e do mercado de trabalho para garantir-
lhes escola básica no tempo adequado (SILVA, 2012, p. 173). 

 

 A discussão por uma educação profissional de qualidade e por políticas 

públicas educacionais e de qualificação profissional que representem 

verdadeiramente os anseios da classe trabalhadora passam por discussões 

presentes muito além da sala de aula, em uma perspectiva de questionar a 

destinações prioritárias do fundo público. Qualquer iniciativa que vise a 

democratização do ensino profissional, por mais bem intencionada, se não tiver essa 

questão como norte, continuará a repetir a precarização histórica das iniciativas 

neste campo.  

 

  4.1.1.4 A implementação dos estágios 

 

A realização de estágios em meados do século XX era originalmente 

executada dentro das próprias escolas, que dispunham de oficinas e materiais 

adequados para simular a realização do trabalho. Este tipo de estágio nasceu em 

1950 e perdurou até a década de 1960 (PONTES, 2007), e é possível de ser 
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realizado tendo como base toda a legislação vigente e priorizando a chamada práxis 

educativa.  

Os estágios realizados fora da escola muitas vezes apresentam problemas. 

Dentre os mais recorrentes estão o simples aproveitamento da mão de obra dos 

estagiários como maneira de diminuir os custos trabalhistas, a não preocupação em 

relacionar os conhecimentos dos estudantes às práticas laborais e à carga horária 

excessiva de estágio que pode prejudicar o percurso formativo dos alunos. Pontes 

(2007), em pesquisa realizada com alunos do então CEFET-PE, constatou que os 

mesmos davam uma grande importância ao estágio curricular, embora observassem 

uma grande desarticulação entre o vivenciado na escola e a prática no campo de 

estágio.  

Segundo parecer do CNE (35/2003), o estágio deve estar relacionado à troca 

de experiências do trabalhador, enfrentamento de desafios e participação real de 

convívio, não se confundindo com o emprego (CNE, 2003). O mesmo documento 

afirma que os estágios: 

 

Devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, a 
serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em 
conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, 
a fim de se constituírem em instrumentos de integração, em termos 
de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural-científico 
e de relacionamento humano (CNE/CEB, 2003). 

  
 Ferreira (2007) constatou que muitos estagiários se sentem apenas 

trabalhadores com as mesmas funções e responsabilidades, mas com direitos 

reduzidos, levando muitos a se autodenominarem com termos pejorativos como 

“estagiotário” ou “escravizário”. Essa tendência parece se aprofundar na crise 

econômica atual, pois relatos de diferentes empresas especializadas no 

recrutamento e seleção de estagiários relatam que, paradoxalmente, a crise faz a 

procura por esses estudantes aumentarem, por haver uma grande economia dos 

custos trabalhistas, com a contratação de estagiários muitas vezes para o 

desempenho das mesmas funções dos empregados regulares. Segundo reportagem 

de Ruth Costas, a empresa Catho relata que o número de vagas de estágio 

anunciadas nos primeiros cinco meses de 2015 teria passado de 30.382 para 41.215 
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– um aumento de 35,6%. A mesma reportagem explicita: “na Cia de Talentos, o 

volume de vagas de estágio também teria crescido 25%. Já a Webestágios, agência 

online ligada ao Banco Nacional de Empregos (BNE), diz ter registrado um aumento 

da busca por estagiários de 15% a 20%” (COSTA, 2015). Um crescimento 

exponencial em uma época de notável crescimento do desemprego. 

 Em vários campi do IFPE é comum ouvir relatos de estudantes apreensivos 

quanto à necessidade de concluir o curso e, por isso, oferecendo-se em diversas 

empresas para executar tarefas não relacionadas com sua formação, em troca de 

bolsas irrisórias ou sem nenhuma contrapartida financeira. O estágio deve 

apresentar dimensão socioeducacional, inseparável do seu caráter 

profissionalizante, levando o estudante a perceber o compromisso social que 

permeia a sua futura atuação profissional, além de diferenciar-se de outras práticas 

existentes. (ANDRADE, ARAÚJO & LINS, 1989). Segundo parecer do CNE, o 

estágio  

  

Não pode ser considerado apenas como uma oportunidade de 
“treinamento em serviço”, no sentido tradicional do termo, uma vez 
que representa, essencialmente, uma oportunidade de integração 
com o mundo do trabalho, no exercício da troca de experiências, na 
participação de trabalhos em equipe, no convívio sócio-profissional, 
no desenvolvimento de habilidades e atitudes, na constituição de 
novos conhecimentos, no desenvolvimento de valores inerentes à 
cultura do trabalho, bem como na responsabilidade e capacidade de 
tomar  decisões profissionais, com crescentes graus de autonomia 
intelectual (CNE/CEB, 2003, p. 45). 

   

O estágio curricular em educação profissional de nível médio e técnico é 

regulamentado pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008: 

 

Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular 
em instituições de educação superior, de educação profissional, de 
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos. 
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§ 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de 
integrar o itinerário formativo do educando. 

§ 2o O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da 
atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho 
(BRASIL, 2008).  

 

 A lei citada também destaca que o estágio está ligado às aprendizagens 

efetivamente adquiridas em sala de aula e em outros locais, sendo importante para o 

exercício da cidadania e para a inserção do aluno no mundo do trabalho. A 

obrigatoriedade do estágio deve estar determinada no Projeto Pedagógico do Curso. 

“O estágio obrigatório é definido como tal no projeto de curso em cuja carga horária 

é requisito para aprovação e obtenção do diploma. Já o estágio não obrigatório é 

desenvolvido como atividade opcional” (BRASIL, 2008, p. 7). 

 Isto significa que o estágio supervisionado é uma atividade curricular e não 

um apêndice da atividade escolar. O estágio deve ser sempre supervisionado pela 

escola e estar vinculado com a prática do educando, integrando o currículo escolar 

do estabelecimento de ensino, em consonância com a proposta pedagógica da 

escola. Sendo concebido, elaborado, executado e avaliado de conformidade com o 

prescrito nos artigos 12 e 13 da LDB. Não há a possibilidade de oferta de 

oportunidades de estágio dos alunos regularmente matriculados no estabelecimento 

de ensino de forma desvinculada do projeto pedagógico da escola e da consequente 

organização curricular do curso e, portanto, sem nenhum tipo de acompanhamento 

do aluno estagiário por parte da escola e de seus professores (CNE/CEB, 2003). 

 De acordo com parecer do CNE/CEB (2003), há cinco tipos de estágio 

curricular supervisionado: I- Estágio profissional obrigatório, II- Estágio profissional 

não obrigatório, III- Estágio sociocultural, IV- Estágio profissional, cultural ou de 

iniciação científica (não incluído no planejamento da instituição de ensino) e V- 

Estágio civil. O Estágio profissional obrigatório é o executado por alunos de cursos 

técnicos e deve ser planejado, executado e avaliado de acordo com o perfil 

profissional que almeja o curso realizado.  

 Andrade & Ferreira (1987) definem o Estágio Curricular como a etapa de 

aplicação do conhecimento reflexivo e do aperfeiçoamento de habilidades numa 
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situação real. É o momento de junção do saber com o fazer, que conduzirá sem 

dúvidas a um agir profissional mais consciente, crítico e criativo. O estágio é 

fundamental para a práxis educativa, pois está ligado a uma prévia reflexão para a 

execução de tarefas referentes à profissão escolhida, se revelando importante para 

uma visão mais global do mundo do trabalho em que se encontra inserido o 

discente, para assim atuar de maneira mais incisiva e transformadora. 

 Os cursos técnicos em segurança do trabalho e alimentos, de acordo com a 

legislação que os regula, somente são efetivamente concluídos quando os 

estudantes realizam o estágio supervisionado. Este estágio poderia ser remunerado 

ou não, realizado na própria instituição ofertante do curso ou em diversas instituições 

públicas ou privadas que atendam a uma série de requisitos mínimos. No Campus 

Vitória de Santo Antão do IFPE é corriqueiro que os alunos realizem na própria 

unidade educacional esse estágio. Isso é ocasionado por vários fatores, dos quais 

dois se destacam: a carência de empresas ofertantes de vagas de estágio na região 

e a comodidade dos discentes.  

 Os cursos técnicos pesquisados apresentam em seus planos de 

implementação instruções minuciosas da forma como os estágios devem ser 

executados. Os dois cursos concomitantes ofertados pelo Pronatec no Campus 

pesquisado têm uma carga horária total de 1.200 horas. Com relação às horas de 

estágio, o curso de Técnico em Alimentos exige 360 horas, já o Curso Técnico em 

Segurança do Trabalho estabelece uma carga horária menor: 200 horas. Os cursos 

técnicos regulares da mesma instituição exigem dos alunos dos cursos integrados 

uma carga horária de estágio sensivelmente menor: 150h para os alunos dos cursos 

integrados e 180h para os alunos dos cursos subsequentes.  

O Campus Vitória de Santo Antão elaborou o seu próprio “Manual do 

Estagiário”, distribuído para os alunos dos cursos regulares. Este Manual considera 

como essencial que o estudante, em seu campo de estágio: 

Tenha iniciativa; 
Seja cordial; 
Cumprimente diariamente seus superiores e colegas; 
Procure sempre colaborar com os outros; 
Chame as pessoas pelo nome; 
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Preste atenção no que estão fazendo e falando e, em caso de 
dúvida, pergunte; 

Apresente sugestões no diz respeito à execução das atividades; 
Zele pelos equipamentos que está usando; 
Procure sempre aperfeiçoar sua forma de comunicação e postura; 
Cumpra sempre com suas obrigações, caso não consiga, 

comunique à pessoa que está acompanhando no Estágio; 
Sempre procure aplicar o controle de qualidade nas suas tarefas; 
Caso cometa algum erro, admita-o. Corrija seus erros, aprenda 

com eles e procure não repeti-los. (IFPE, s/d, p. 7) 
 

 

  As instruções contidas neste manual revelam uma visão de estágio e 

de estagiário dócil e em consonância com a exploração do capital e com as 

diretrizes do Toyotismo. “Colaboração”, “docilidade”, “aperfeiçoamento continuado”, 

“aplicação do controle de qualidade”, “cumprimento das tarefas sem questioná-las” 

são as práticas presentes neste texto, reforçando a submissão do trabalhador à 

classe dirigente. Para Pontes (2007), as empresas que “acolhem” os estagiários 

buscam adaptar o estagiário à sua política, favorecendo uma formação direcionada a 

conhecimentos mais simples ou mais complexos, dependendo do interesse 

específico de cada uma delas e do setor produtivo onde atuam. 

.  Os Planos dos cursos técnicos em segurança do trabalho e alimentos 

assim definem como deve ser o estágio para um real aproveitamento e aceitação do 

mesmo enquanto parte da formação: 

 

O estágio supervisionado obrigatório visa integrar o aluno em 
formação profissionalizante ao mundo produtivo de forma a 
consubstanciar o saber com o saber fazer e com o saber ser, o 
acompanhamento, o controle e a avaliação das atividades nele 
desenvolvidas serão realizadas em visitas técnicas às empresas, 
caracterizadas como campo-estágio, e em reuniões mensais do 
supervisor com os estagiários, onde serão abordadas as ações, as 
experiências e dificuldades (IFPE, 2012).  

 

 O estágio, em ambos os cursos, deve ser realizado em empresas e 

instituições que tenham em seus quadros técnicos das áreas que recebem 

estagiários, podendo ser realizado a partir do terceiro módulo do curso técnico. É de 

responsabilidade dos alunos a confecção de um relatório referente à prática de 

estágio. Este relatório servirá para a avaliação do professor responsável. Todos os 
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egressos dos cursos técnicos do Pronatec realizaram seu estágio, sem 

percebimento de remuneração, no próprio IFPE, por razões já apresentadas 

anteriormente.  

 Os egressos pesquisados apresentaram uma notável diferença de opinião 

com relação à avaliação do estágio. Para os técnicos em alimentos praticamente 

não apareceram nas entrevistas críticas ou menções ao mesmo. A única aluna que o 

mencionou criticou a carga horária, pois a mesma lhe pareceu excessiva: 

 

Questão de estágio mesmo foi muito, foi mal planejado 
porque é muita, a carga de estágio foi muito extensa (E5). 

 

 A percepção da inadequação da carga horária reservada para o estágio 

também aparece também na fala de um docente: 

 

Nós cometemos alguns erros na Matriz (curricular), por 
exemplo: a junta colocou uma carga horária de estágio 
muito alta, isso poderia ser melhorado. Então poderia ter 
melhorado isso aí, mas foi por inocência mesmo né? O curso 
era outro, que a gente não tinha até esse momento (D3). 

 

 Em comparação com os cursos técnicos subsequentes ofertados 

regularmente pela Instituição (Agroindústria, Agropecuária e Zootecnia), a carga 

horária dos cursos da mesma modalidade ofertados através do Pronatec é superior: 

enquanto os curso regulares exigem 150 horas de estágio, os alunos dos cursos do 

Pronatec necessitam cumprir 360 horas. A “melhoria” deste item do Plano, citada 

como necessária pelo docente, não foi executada ainda. 

 

  Os egressos do curso técnico em segurança de trabalho apresentam em 

suas falas reiteradas queixas com relação à execução do estágio. Para estes jovens 

o principal problema não é a carga horária excessiva, como relataram o egresso e o 

docente do curso de Técnico em Alimentos, mas sim a falta de qualidade do mesmo. 

Os alunos têm a percepção que sua execução foi aligeirada e deficiente, não 

agregando novos conhecimentos aos então estudantes: 
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A gente não teve estágio, a gente teve um projeto de 
estágio.[...] o estágio que tem que ser obrigatório você tem que 
aprender tudo pra você botar em prática,  a gente não, a gente 
foi pra uma obra que tinha no campus do IFPE, só olhou e isso 
foi estágio. A gente só olhou, a gente comprou capacete, bota 
cara, a gente comprou tudo para, no final, a gente só olhar a 
obra e dizer que aquilo foi estágio... então isso não superou a 
minha expectativa (E1ST). 

 

Como foi o primeiro curso da Instituição, eles não tinham, não 
tinham boa infraestrutura pra dar a gente, entendeu? Tipo... 
Quando a gente fez estágio. Nenhuma infraestrutura, porque a 
gente fez estágio lá (E2ST). 

         

Pra mim não foi satisfatório o estágio. Porque eu queria estar 
em uma empresa, vivenciando as coisas, sabendo de verdade 
o que a gente ia fazer. E lá na escola a gente aprendeu a fazer 
esses programas, só que a gente não colocou em prática, em 
uma coisa assim, em uma empresa, foi tudo na escola (E3ST). 

 

 Os depoimentos dos egressos explicitam a precarização na execução dos 

estágios para os que se formaram como técnicos em segurança do trabalho. A 

recorrente alusão a “uma obra do campus” (um conjunto de prédios novos em 

construção) que serviu como debilitado campo de estágio demostra isso. A fala do 

E3ST mostra um desejo de expandir e executar seus conhecimentos para além dos 

muros da escola, pois embora o estágio nas unidades educacionais seja previsto ela 

legislação vigente, há o desejo latente de ter uma bolsa de estágio, pois na visão 

dos egressos eles terão com isso a perspectiva de empregar-se depois da vigência 

do mesmo. Evidentemente este desejo é mais agudo quando o estágio realizado se 

mostra como inadequado. Contarine e Oliveira (2014) constataram em um curso do 

SENAI em Minas Gerais que os alunos, mesmo sem terem obrigatoriedade de 

realizarem estágio no curso escolhido, desejavam realizá-lo, pois achavam esta 

prática uma importante auxiliar para a amplitude de seus conhecimentos e por ser 

uma oportunidade de emprego.   

 Ficam claros os problemas na realização do estágio curricular dos estudantes 

do curso técnico em segurança do trabalho. Essa recorrente referência aos 

problemas estruturais evidenciados pelos egressos deste curso nos leva a refletir 
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sobre até que ponto esta unidade do IFPE estava efetivamente preparada para o 

oferecimento deste curso. 

Percebe-se que as problemáticas com relação à realização de estágios pelos 

estudantes dos cursos técnicos concomitantes do Pronatec são parte de um 

processo de precarização do ensino e do trabalho. Este processo vai procurar 

aligeirar o percurso formativo do aluno, onde está incluído o estágio. É parte também 

da lógica do capitalismo brasileiro a combinação do arcaico com o moderno, quando 

conjuga modernas técnicas de produção e gerenciamento com velhas maneiras de 

ter uma taxa de mais-valia ainda mais intensa. 

 Os estágios realizados pelos alunos de agroindústria, realizados no próprio 

IFPE, ganhariam muito mais relevância em conhecimento e em interação com a 

sociedade se fossem aplicados buscando a interação com a comunidade. Araújo et 

al. (2013) relata que discentes de cursos técnicos de uma escola vinculada à 

UFPB18, no interior paraibano, estagiaram junto a comunidades camponesas, 

trocando conhecimento com as mesmas e aprofundando-se nas políticas públicas a 

elas dirigidas. Nos parece uma boa experiência, pois tenta ultrapassar o viés 

mercantil e de treinamento estrito que muitas vezes perpassa o estágio, além de ser 

um movimento em direção a uma escola ligada à maioria da população. 

 

4.2 Os impactos produzidos pelos cursos técnicos  

Nas seções seguintes discutiremos os diferentes impactos que os cursos 

técnicos tiveram na vida dos que ingressaram nos mesmos. Continuaremos 

utilizando os mesmos termos para a identificação dos depoentes e destacando em 

negrito as partes dos seus depoimentos mais relevantes para a pesquisa. 

 

4.2.1 A evasão nos cursos técnicos 

 O Brasil, como partícipe da periferia capitalista, teve as marcas do não acesso 

do setor majoritário da população aos bancos escolares. Patto (1996) afirma que no 

final do século XIX apenas 3% da população brasileira frequentava a escola, e o 

                                                           
18 Universidade Federal da Paraíba. 
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país contava com 90% de analfabetos, situação que permaneceu vergonhosa por 

décadas, já que em 1930 ainda contávamos com 75% da população sem acesso ao 

mundo letrado. Era difícil o ingresso nas escolas existentes na época e esse era o 

fator principal de exclusão educacional até meados do século XX. 

 A partir do momento que o país começou a oportunizar mais vagas escolares 

destinadas aos menos favorecidos e estes não conseguiam prosseguir nos estudos, 

a saída destes estudantes do sistema escolar recebeu uma atenção maior por parte 

do Estado e dos pesquisadores. Os anos 1940 inauguraram uma maior atenção da 

pesquisa educacional dentro dos órgãos governamentais, sendo o Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) o grande incentivador 

destas investigações (ANGELUCCI et al., 2004). Gouveia apud Angelucci et al. 

(2004) destaca que, entre os anos 1965 e 1970, no início da ditadura militar, o 

aumento qualitativo e quantitativo da educação passa a ser visto como investimento 

rentável, privilegiando um “investimento técnico” visando à escolarização de um 

maior contingente populacional. Como um efeito desta política, tivemos o ingresso 

de maior número de jovens e crianças de baixo poder aquisitivo na escola, e 

começaram a crescer os índices de abandono da instituição escolar. Fatores como 

material didático inadequado, carência cultural, discriminação e burocratização que 

aconteciam no interior das escolas são destaque nas teorias estadounidenses 

gestadas na década de 1970 para justificar o fracasso escolar (ANGELUCCI et al., 

2004). Estas teorias buscavam em aspectos internos à escola as causas da evasão 

escolar, desconsiderando todo um contexto social e político onde estão inseridos os 

estudantes. Para Dore e Lusher (2011), a evasão se apresenta como um processo 

complexo, dinâmico e cumulativo de desengajamento do estudante da vida escolar. 

Não podemos assinalar então unicamente fatores intrínsecos à escola como 

causadores da saída dos alunos, e sim combinar de forma dialética estes elementos 

com toda uma gama de motivações relacionadas ao contexto social vivido.   

A partir dos anos 1990, as discussões sobre qualidade total e sobre a suposta 

necessidade de um Estado mínimo também chegam à escola. A eficiência gerencial 

torna-se importante aos olhos dos governos para a resolução dos inúmeros 

problemas relacionados à escola, e entre estes problemas está a evasão escolar. 
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Apesar de a escola ter sido oportunizada aos mais pobres, ela não sofreu mudanças 

quanto à sua função de reproduzir as diferenças sociais (BEISIEGEL apud PATTO, 

1996). Antes, a exclusão atingia os que não entravam na escola, mas na atualidade 

também se mostra aos estudantes, acontecendo de forma menos transparente. Para 

Freitas (2002), a “internalização da exclusão” ocorre no interior dos sistemas 

escolares, criando novas “oportunidades” de escolarização àqueles que de outro 

modo fatalmente abandonariam os estudos formais. Estas “oportunidades”, segundo 

o autor, consistem principalmente em classes de aceleração de estudos, classes de 

reforço e programas de correção de fluxo, iniciativas denominadas pelo mesmo 

como “uma forma de permanecer na escola mesmo sem aprendizagem”. Cria-se 

assim uma excelente maneira de conjugar uma série de interesses dos governantes 

e dos empresários da educação: menores percentuais de evasão escolar tradicional, 

contratação de empresas privadas para a capacitação de docentes, precarização na 

relação de trabalho com a contratação de professores temporários para os 

programas de correção de fluxo, compra de materiais didáticos e eventual entrega 

de escolas a organizações privadas.  

Eliminar ou minimizar a evasão pode ser visto consequentemente como 

elemento responsável por uma maior eficiência no uso dos recursos públicos, além 

de promover uma real democratização do acesso dos estudantes. Falamos de uma 

real democratização pois só pode ser considerado exitoso o ingresso que garante a 

permanência dos discentes. Os ofertantes da educação profissional também devem 

ser responsáveis pela permanência do estudante em seus cursos, não depositando 

toda essa responsabilidade em fatores externos às unidades educacionais. 

 

Por muito tempo, o imaginário escolar e docente aparentou aceitar 
com muita tranquilidade o fracasso escolar traduzido por 
aprendizagem ineficiente, evasão escolar como fator social e cultural, 
se eximindo de toda e qualquer culpa. Contudo, na última década, 
essa passividade toma outra característica: a dúvida sobre a 
legitimidade do fracasso escolar voltada para a cultura social e 
política, segregadora e excludente; ou se a escola ingenuamente não 
reproduz essa mesma sociedade contribuindo para que os alunos 
continuem excluídos da sociedade (ARROYO, 2001, p. 25). 
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Importante observar a evasão como fenômeno influenciado por um conjunto 

de fatores relacionados tanto ao estudante e à sua família, quanto à escola e à 

comunidade onde vivem os alunos. As condições materiais da família do estudante e 

a maneira com que a escola acolhe os seus alunos são fatores primordiais para a 

permanência do discente na escola, não existindo uma escolha puramente subjetiva 

pela evasão ou continuidade dos estudos por parte dos alunos. Normalmente este 

abandono decorre das desigualdades sociais presentes na sociedade brasileira e, 

segundo ARROYO (1991), são resultantes das "diferenças de classe”, marcando o 

fracasso escolar nas camadas populares, pois:  

 

É essa escola das classes trabalhadoras que vem fracassando em 
todo lugar. Não são as diferenças de clima ou de região que marcam 
as grandes diferenças entre escola possível ou impossível, mas as 
diferenças de classe. As políticas oficiais tentam ocultar esse caráter 
de classe no fracasso escolar, apresentando os problemas e as 
soluções com políticas regionais e locais (p. 21). 

  

Embora haja no Brasil uma importante produção bibliográfica sobre evasão, 

não há um grande acúmulo de artigos científicos, dissertações e teses sobre a 

evasão constatada em cursos técnicos. Isto pode estar relacionado ao fato de que o 

processo de democratização da escola técnica de nível médio no Brasil apenas se 

iniciou (MACHADO e MOREIRA, 2014). O escasso material estatístico sobre a 

evasão na educação profissional disponibilizado por diferentes órgãos profissionais 

dificulta as pesquisas sobre esta temática. A disponibilidade destes dados e a maior 

produção de pesquisas se mostra imprescindível para uma maior compreensão da 

evasão nesta modalidade educacional e consequente enfrentamento da mesma. 

As causas da evasão diferem de acordo com o nível de ensino, sendo 

distintas principalmente se comparamos as causas que levam a este fenômeno na 

educação fundamental e as que são causadoras da evasão na educação técnica e 

superior (DORE E LUSCHER, 2011). Pesquisa realizada pela UFMG destaca como 

fatores prevalentes para a evasão nos cursos técnicos do país o nível 

socioeconômico do aluno; a estrutura organizacional e pedagógica das escolas; a 

política educacional; a relação da escola com a cultura jovem; a "necessidade" de o 



147 
 

 
 

 

jovem ter que optar por estudar ou trabalhar; e questões curriculares (INEP, 2011). 

Esta constatação reforça as causas da evasão como multifacetadas e complexas. 

Contarine e Oliveira (2014), ao analisarem a evasão percebida em cursos 

técnicos do Pronatec ministrados em uma unidade do SENAI de Minas Gerais 

constataram um pequeno número de alunos evadidos (4 em um universo de 35). As 

pesquisadoras constataram na unidade educacional pesquisada uma evasão em 

maior número nos cursos FIC do Pronatec, onde reprovação, dificuldade de conciliar 

trabalho e estudo, mudança de endereço e gravidez eram os principais causadores 

do fenômeno. Gugelmin, Santos e Pontarolo (2015), ao estudarem a evasão em uma 

escola estadual ofertante de cursos técnicos no Paraná (Curso Técnico em 

Enfermagem, Curso Técnico em Informática, Curso Técnico em Administração, 

Curso de Formação de Docentes para Educação Infantil e Ensino Fundamental – 

Séries Iniciais), atestaram diferentes taxas de evasão em cada um dos cursos 

técnicos pesquisados, variações relacionadas a diferentes fatores estudados. Cravo 

(2015), ao analisar a oferta do curso técnico em informática em uma faculdade de 

Santa Catarina, identificou um alto índice de evasão (em alguns casos superior a 

50%) no curso técnico em informática (único ofertado pela instituição), e que essa 

evasão diminui para pouco mais de 15% depois de um maior acompanhamento da 

coordenação do curso. Neste caso, a maior motivação para a evasão era a falta de 

identificação com o curso. 

A Universidade Federal Tecnológica do Paraná aponta como os fatores de 

abandono de seus cursos técnicos integrados ao ensino médio o desconhecimento e 

a insatisfação com a estrutura dos cursos e a opção por dar continuidade aos 

estudos no ensino superior. No entanto, destaca como maior motivador do abandono 

a situação de vulnerabilidade social enfrentada por seus alunos (UFTPR, 2012).  

Esta informação nos diz muito sobre a evasão escolar no Brasil, notadamente na 

educação profissional, quando são articulados fatores externos à unidade escolar 

com aspectos próprios da escola como motivadores do abandono da escola. Estes 

dois fatores interpenetram-se e são complementares, em uma relação dialética para 

motivar ou desmotivar os estudantes. Macedo, Gandolfi e Gandolfi (2014) 

identificaram diferentes motivações para a evasão em cursos do Pronatec ofertados 
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pelo SENAC/MG. Neste ofertante do Pronatec, a taxa de evasão era de pouco mais 

de 25%, e predominantemente ocorreu pelo ingresso no mercado de trabalho e pelo 

início de estudos universitários. 

A oferta de cursos do Pronatec em uma instituição ofertante de diversas 

modalidades de educação profissional também pode curiosamente ser um fator de 

saída de cursistas. Anzolin e Kreling (2013), analisando a oferta de cursos técnicos 

no SENAI/SC, identificaram como principal motivador das altas taxas de evasão da 

unidade (superiores a 30%) a migração de estudantes que saiam dos cursos de 

aprendizagem industrial regulares em direção aos cursos técnicos concomitantes 

ofertados pelo Programa.  

 Segundo dados do MEC (2014), o percentual de abandono dos cursos do 

Pronatec em todo país chega a 12,86%. Para o então secretário da SETEC/MEC, 

Aléssio Trindade de Barros, esse número é “razoável”, pois "muitos alunos são 

jovens e adultos que estão procurando emprego, e dentro da escola passam a ter 

contatos empresariais, acabam conseguindo emprego e às vezes precisam parar o 

curso" (UOL 30/06/204). Interessante ressaltar que em algumas instituições privadas 

ofertantes de cursos do Programa, a evasão é superior a 60%. Como forma de 

combater a evasão no Pronatec, o valor repassado às unidades de ensino leva em 

conta (a partir de 2016) o IC (Índice Institucional de Conclusão), um indicador 

atualizado semestralmente pelo MEC, responsável por indicar a relação entre os 

concluintes e o total de matriculados nas turmas oferecidas pela instituição, punindo 

as instituições privadas que apresentarem altas taxas de abandono (BBC BRASIL, 

2015).  

Estudos baseados em relatórios do TCU coletados até dezembro de 2011 nos 

mostram o quadro da evasão nos cursos técnicos ofertados pela Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. Os Cursos Técnicos Integrados apresentam 

taxa de evasão de 6,40%, frente a um percentual de 24,0% nos cursos técnicos e 

concomitantes na modalidade EJA e 18,90% nos cursos técnicos subsequentes. 

Com relação à taxa de retenção, correspondente à situação de um aluno se manter 

no mesmo nível de ensino durante um ano adicional, em vez de avançar para um 
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nível superior junto com os pares da sua idade, os Cursos técnicos Integrados 

apresentam um percentual de retidos de 44,42%; os da modalidade EJA, uma taxa 

de 37,99%, e os técnicos subsequentes um total de 49,34% de alunos retidos. A taxa 

de conclusão dos cursos também é diferente, já que é de 37,50% na modalidade 

EJA, 31,40% nos cursos subsequentes e de 46,80% na modalidade integrado. 

 No IFPE (Campus Vitória de Santo Antão), os cursos do Pronatec 

(englobando as modalidades FIC e técnicos) têm uma taxa de conclusão de 79%. 

Consequentemente, há uma evasão de 21%, superior à média nacional, de pouco 

mais de 12%, como visto anteriormente. Porém, há cursos FIC onde a taxa de 

conclusão foi de 100% (auxiliar de contabilidade e produtor de embutidos e 

defumados). São frequentes os cursos FIC com uma evasão inferior a 5% dos 

alunos matriculados. 

 Os maiores índices de evasão ocorrem nos cursos técnicos: o Curso de 

Técnico em Segurança do Trabalho teve uma taxa de evasão de 38,7%, pois em um 

universo de 31 matriculados tivemos 12 que abandonaram. No curso de Técnico em 

Alimentos, a evasão se mostrou mais presente: de 25 matriculados, 12 não 

concluíram as disciplinas obrigatórias, representando 48% de evasão. Ressaltamos 

que para este curso foram ofertadas 30 vagas, evidenciando que as aulas já foram 

iniciadas com cinco alunos a menos do que o previsto, ou seja, apenas 40% das 

vagas ofertadas resultaram na formação de técnicos.  

 Os índices de evasão dos cursos ofertados através do Pronatec tiveram uma 

evasão superior aos índices coletados nos cursos regulares da Rede. O curso de 

Técnico em Alimentos apresentou um percentual de evasão superior a todos os 

percentuais aferidos em nível nacional, já que a maior taxa é relativa aos cursos 

técnicos e concomitantes da modalidade EJA (24,0%) e o curso apresentou uma 

evasão de 48%. Também no Curso de Técnico em Segurança do Trabalho este 

percentual de evasão, embora mais baixo, se apresentou como superior às médias 

da Rede: 38,7%. Apresentam-se ainda como bem superiores ao percentual de 

evasão do Pronatec apresentado anteriormente: 12,86%. 
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Segundo o Relatório de Gestão do IFPE, a taxa de retenção em todo o 

Instituto foi de 59,89%. No Campus Vitória de Santo Antão, a taxa de retenção 

relatada no mesmo Relatório foi de 82,96%. O mesmo documento afirma que a 

relação de concluintes/aluno se mostra superior no conjunto do IFPE, foi de 8,08%, 

superior ao apresentado pelo Campus, que foi de 5,22%.  

 A diretriz 11 da meta de mesmo número do PNE prevê que se deve “elevar 

gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% (noventa 

por cento)” (PNE, 2014). As instituições de ensino federais, notadamente nos cursos 

técnicos ofertados pelo Pronatec, ainda têm um árduo caminho para percorrer até 

esta meta ser alcançada. 

 A forma como foi feita a divulgação e a seleção para os cursos técnicos do 

Pronatec, discutida na seção anterior deste capítulo, aparece como um fator 

importante para o alto índice de evasão, na fala de um gestor e de um dos docentes 

entrevistados. 

O processo seletivo eu não concordei muito [...] chegaram 
numa escola e disseram que tinha um curso a uma turma, 
praticamente toda, sem saber exatamente o que era, 
ouvindo dizer que ia ganhar alguns reais se participasse 
também desse curso. Eu sempre percebi que tinha alguns 
que percebia o valor do curso, e outros que não faziam a 
menor ideia. Tanto é que a gente teve uma evasão 
considerável.. Eu acho que assim, o próprio processo 
seletivo dos alunos, ele interferiu negativamente na 
qualidade e na dinâmica do curso que eu ministrei aula 
(D2). 

 

 Veja, o percentual de evasão está em torno de 20%. Do 
técnico, eu tenho que verificar direito, porque eu não tenho 
esse dado, e a causa do técnico foi, eu acredito que seja, a 
pactuação que foi de forma errada, selecionavam 
concluinte de ensino médio e já colocava no curso técnico 
(G1). 

 

 Os depoimentos deixam clara a compreensão do conhecimento pleno do 

curso desejado como um importante fator para o melhor aproveitamento e 

valorização do mesmo pelo estudante, diminuindo os índices de evasão. Cravo 
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(2012), pesquisando as causas de evasão entre alunos de um curso técnico ofertado 

em Florianópolis, constatou que a maioria das desistências foi resultado da não 

identificação com o curso. Fica também explicitada na fala do G1 a não realização 

de um acompanhamento mais sistemático sobre os motivos causadores da 

desistência do curso, embora “acredite” que a forma com que os cursos foram 

planejados em conjunto com a SEE/PE (pactuação) tenha sido o principal motivador. 

O docente mostra em sua fala a mesma percepção: a seleção para os cursos 

técnicos, realizada de maneira equivocada, como fator predominante para a evasão 

ocorrida. 

 Como já visto nos parágrafos anteriores, a evasão pode ter diferentes 

motivações e se apresentar de diferentes formas. Pesquisas realizadas no IFPR 

destacam que entre as principais razões para a desistência estão o 

desconhecimento e a insatisfação com a estrutura dos cursos (NOVAES, 2014). 

Basso (2014) identificou diferentes motivações para a ocorrência da mesma em 

cursos do Pronatec e as dividiu em duas categorias: aspectos pessoais e aspectos 

contextuais. Fazendo um movimento semelhante a vários teóricos; percebeu este 

investigador nos cursos técnicos do SENAI/SC os denominados aspectos pessoais 

como os prevalentes para a desistência do curso, embora os nomeados aspectos 

contextuais tenham forte impacto (44,59% das desistências se referem a essa 

categoria) e consistam basicamente em necessidade de trabalhar, dificuldade de 

conciliar o tempo estudo-vida social e falta de apoio da rede social.  

Nas pesquisas efetuadas no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Paraná (IFPR) a opção por dar continuidade aos estudos no ensino 

superior também se colocou como um importante fator de incentivo à evasão escolar 

(NOVAES, 2014). Este fator também ganha destaque nos depoimentos de gestores, 

professores e egressos participantes de nossa pesquisa. Os jovens, ao término do 

ensino médio, muitas vezes optam por abandonar o curso técnico realizado de forma 

concomitante e priorizar o ingresso na universidade, o que, segundo Silva e Dore 

(2012), não consiste em evasão. 

 

O problema foi quando eles foram passando nas 
Universidades. Aí eles quiseram trocar o curso técnico que tava 
em andamento, pelos cursos superiores [..] Então a gente 
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consegue enxergar como uma evasão positiva (G1). 

 

 Teve uma menina que parou no final do curso porque ela  
decidiu ir pra Faculdade (E4). 

 

 Uma pequena parte que desistiu foi porque começou a 
faculdade, então não conciliou, e outra foi porque não se 
identificou com  o curso (E4ST). 

 

Nos cursos técnicos pesquisados este fator de abandono dos cursos se 

mostrou irrisório, embora existente e digno de análise. Um importante fato que nos 

chama a atenção é que embora os depoimentos anteriores do gestor e de dois 

discentes apontem para essa motivação para a evasão, ela não é uma “evasão 

positiva”, como afirma o G1. Isso se dá pelo fato de que alunos que também foram 

aprovados em vestibulares ao longo de seu curso técnico conseguiram conciliar o 

curso superior com o ofertado pelo Pronatec, já outros priorizaram o técnico e esta 

prioridade não era puramente uma escolha pessoal, mas resultado de fatores 

econômicos, pois a manutenção nos dois cursos elevava as despesas com 

condução, alimentação e impedia a realização de qualquer atividade para a geração 

de renda. Fica assim mais uma vez evidenciado: as denominadas “motivações 

pessoais” são fruto de um contexto econômico, social e cultural.   

Paradoxalmente, supostos atrativos para a permanência dos alunos nos 

cursos técnicos são vislumbrados como motivadores da desistência dos discentes. O 

auxílio em dinheiro recebido para o custeio da alimentação dos alunos é discutido 

como potencial fator de atração para uma clientela supostamente sem outro 

interesse, a não ser a conquista desta módica quantia.                                                                                                                                     

  

Ele vem pela bolsa, não vem pelo interesse no curso. E 
chega aqui, pra quem é docente é muito ruim! Você dá aula pra 
quem não sabe o que é que está fazendo aqui, não é? E tá na 
verdade perguntando a você, como me perguntaram ontem, 
sabe da bolsa professor? Se vai sair? Se não vai sair? Parece 
que é uma condição, é um salário hoje [...] nós ficamos reféns, 
como o Governo Federal é refém hoje de uma Bolsa Família, a 
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gente fica refém de apresentar uma bolsa, uma contrapartida 
financeira, que para mim, para alguns serve, mas pra grande 
maioria é dinheiro pra trocar o celular (D2). 

   

Olha, uma parte era porque tava ali interessado no dinheiro 
mesmo, então eles desistiram porque não queriam nada (E4). 

 
 

 No depoimento do D2 fica claro uma visão negativa dos programas sociais 

desenvolvidos pelo Estado nos últimos anos, exemplificado pelo Bolsa Família. 

Estes programas, segundo o docente, servem para que setores da população 

adquiram coisas supérfluas (“dinheiro pra trocar o celular”) e não sejam sujeitos de 

maiores mudanças em sua vida. Também fica explicitado no mesmo depoimento o 

desconforto com o fato de que os alunos se observam como detentores do direito de 

cobrar incisivamente o auxílio quando ocorra algum atraso. 

O depoimento do D2 corrobora a impressão de que estes alunos não estariam 

matriculados se não fosse por causa deste incentivo financeiro. O mesmo raciocínio, 

de forma mais explícita, é desenvolvido pelo E4, que reduz a participação de uma 

parcela dos estudantes no curso ao interesse no auxílio financeiro. Para Arroyo 

(2001), habitualmente o fracasso escolar é imputado aos alunos, desconsiderando 

os fatores que o provocam, fora do seu controle e da sua responsabilidade. Trata-se, 

assim, de algo mais cômodo, para os diferentes segmentos da escola, notadamente 

gestores e docentes, se livrarem de eventuais responsabilidades sobre este 

processo e culparem o estudante. Por outro lado, as políticas voltadas a facilitar o 

acesso e permanência não se mostram como determinantes para a continuidade dos 

estudos por parte dos estudantes, como exemplifica Merlo (2013), ao pesquisar a 

evasão nos cursos técnicos na área de saúde em uma escola parceira do IFERS 

(Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do 

Sul) e encontrar taxas de desistência altas, muitas vezes superiores a 40%, mesmo 

com a política de auxílio estudantil praticada pelo instituto.   

 Para uma parcela dos pesquisados a motivação pessoal é um fator decisivo 

para a conclusão ou a desistência do curso técnico. São desprezadas, dessa forma, 

as variáveis sociais, educacionais e o papel da Instituição ofertante. Somente é 

ressaltado o subjetivo desejo do estudante como o motivador para sua permanência 
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ou evasão dos cursos técnicos. Essa é a visão expressa pelos entrevistados abaixo, 

ao serem indagados sobre a causa do alto índice de evasão dos cursos técnicos do 

Pronatec: 

 

O jovem hoje, ele não vem fazer um curso desse, [...] eu 
acho que falta foco no jovem, eu não sei se eu estou  correto 
assim, mas a gente sente que os que ficaram foi os que 
realmente abraçaram a área. A evasão não foi pela qualidade 
do curso, tenho certeza que não foi.  Foi pelo cliente não 
ter maturidade para entender isso aí (D3). 

 

Eu acho que o motivo principal é não ter se identificado 
mesmo, porque é um curso que exige muito de você. 
Começou com 30 alunos e terminou com pouquíssimo, menos 
da metade. É um curso que exige muito de você, exige muito 
de você, não é um curso que você empurra com a barriga, 
você tem que se dedicar realmente, você tem que estudar, 
você tem que fazer aula prática, você tem que fazer um esforço 
físico. A gente tinha muitas aulas práticas com animais, com 
abate de animais, com coleta de leite, verificação de da saúde 
da vaca para a coleta do leite, então, assim, as pessoas tinham 
realmente que se dedicar, e creio que por falta de vontade, 
por acomodação ou por não se identificar com o curso as 
pessoas abandonaram (E1). 

 

Pra ser sincera, eram pessoas que não se dedicavam a tal 
forma porque eram pessoas que não queriam, que não se 
interessavam na aula, saiam, conversavam, faltavam 
muito, então eu acho posso dizer que questão é que não se 
adaptaram, né? (E5). 

Não se interessaram pela área. Foi falta de interesse (E5ST). 

 

Acho que muitos desistiram por dizer que é difícil, não querer 
ter uma boa qualidade de vida, aí desistiram (E6ST). 

 

 Interesse é a palavra chave nos depoimentos acima. O interesse para abraçar 

a área escolhida (D3), o interesse para estudar e realizar atividades que exigem 

esforço físico (E1), o interesse para se dedicar (E5), interesse por si só (E5ST) e o 

interesse em ter uma vida de qualidade (E6ST). Evidente que essas afirmações 

desprezam a totalidade das relações presentes na vida dos estudantes desistentes, 
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deixando inclusive de perceber o interesse como algo subjetivo, um termo com 

sentidos múltiplos e que não pode ser aplicado de forma unilateral. Rotular como 

“desinteressados” ou como “sem foco” os estudantes pode ser uma interessante 

forma de não analisar uma problemática de forma mais abrangente. 

 Não podem ser desconsiderados os aspectos individuais ligados à 

problemática da evasão escolar, como já observamos em outras partes deste texto. 

Situações como gravidez, doenças, dificuldade de relacionamento e desinteresse 

pelo curso escolhido são sabidamente motivos que potencializam a saída do 

estudante dos cursos técnicos. Não podemos discutir estes aspectos de forma não 

relacionada ao contexto social e às politicas educacionais. Observamos em outra 

seção deste capítulo, onde discutimos a seleção de estudantes, que muitos optaram 

por diferentes cursos técnicos sem o mínimo de esclarecimento sobre os mesmos, 

sendo assim potenciais candidatos a saída da instituição, se o curso escolhido não 

se apresentasse como o imaginado. 

Em um movimento contrário à tendência apresentada em muitos depoimentos 

de culpabilizar o estudante pelo seu movimento de evasão escolar, Cordeiro e Costa 

(2006) afirmam existir ao lado do movimento de inserção precoce no mercado de 

trabalho o movimento de exclusão dos bancos escolares por parte do setor mais 

vulnerável socialmente. Se defende, desta forma, que o setor mais atacado pela 

violenta estratificação social brasileira é aquele com maior probabilidade de ser 

excluído da escola. Ao analisarmos os dados socioeconômicos dos egressos dos 

cursos técnicos do Pronatec no Campus estudado verificamos que estes pertencem 

aos estratos mais desfavorecidos economicamente, um importante elemento para 

compreender este fenômeno. 

 Os egressos e docentes, ao responsabilizarem os próprios estudantes 

evadidos como culpados pela evasão, estão, além de passar uma visão 

reducionista, fazendo uma análise de muita serventia para a manutenção das 

estruturas sociais e escolares predominantes no Brasil. Vive-se no país uma 

aparente “unanimidade” sobre a necessidade de um esforço para expandir o número 

de alunos na escola e melhorar a qualidade da mesma. Esta aparente unanimidade 
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carece de ação concreta do Estado para o cumprimento da legislação já existente, o 

que seria de grande valia para o combate à evasão. A Constituição Federal, em seu 

art. 206, e a LDB, em seu art. 3º, indicam a necessidade de condições iguais para o 

acesso e permanência na escola, a garantia do padrão de qualidade, a valorização 

do profissional da educação escolar e a vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais para o pleno sucesso e permanência dos estudantes 

na escola (MEC, 2014). 

 Compreender adequadamente as causas da evasão é fundamental para 

combater a mesma, sendo importante ferramenta para a execução de políticas e 

diferentes ações que a combatam de forma efetiva. Paixão et al. (2014, p. 338) 

afirmam: “a prevenção é hoje mundialmente conhecida como a estratégia mais 

eficaz para garantir a permanência dos estudantes na escola, seu sucesso e 

melhores chances para a inserção no mundo produtivo ou o prosseguimento de 

estudos em nível superior.” Esta afirmação dos pesquisadores vai de encontro a um 

conjunto de iniciativas que buscam o “combate da evasão” apenas quando a mesma 

já está plenamente realizada. 

Há muitas dimensões conceituais inerentes ao conceito de 
abandono: o nível de escolaridade, onde ocorre o evento, os tipos de 
abandono: intermitência; retorno; o não concluir definitivamente um 
curso, um ano escolar; a razão que motiva as desistências; o 
momento preciso do início de abandono; o ponto de vista para 
estudar o abandono: estudo individual, sistema de ensino, ponto de 
vista das políticas públicas etc. (PAIXÃO, DORE e MARGIOTTA, 
2012, p. 6). 

 

 A evasão pode ser vista de diferentes ângulos, como explicita a citação acima. 

A contextualização da evasão nos parece algo muito importante, pois é necessário 

observar o entorno da escola e a situação social dos alunos e do próprio sistema 

educacional, além da conjuntura socioeconômica local e nacional. Nenhum estudo 

de evasão pode considerar apenas um aspecto, principalmente o aspecto individual, 

por mais que este possa parecer importante. Dore e Lusher (2011) destacam o 

combate à evasão escolar como relacionado ao sistema de ensino (responsável por 

assegurar o direito de escolha para os que desejam retornar a sua formação), às 

unidades educacionais (responsáveis pelas soluções em sua área de competência) 
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e ao sistema produtivo (responsável por fazer o jovem retomar seu processo 

formativo). Esta ideia das pesquisadoras nos parece um interessante confronto com 

as soluções “individualizadas” para o processo de evasão escolar e uma 

interessante afirmação de que diferentes instâncias governamentais, a escola e o 

próprio sistema econômico estão fortemente relacionados à solução ou a 

continuidade da problemática da evasão escolar.  

 Ao pesquisar sobre a evasão em um curso técnico ministrado no sul do país, 

Mariano (2012) constatou que o custo com transporte, problemas de saúde, a 

incompatibilidade com o horário de trabalho e as questões familiares foram 

motivadores da evasão dos alunos do curso investigado. Fatores aparentemente 

díspares, como gravidez não planejada e incompatibilidade de horários, aparecem 

em depoimentos como motivos não prevalentes, mas ainda assim importantes para 

ressaltarmos a diversidade de motivações causadoras da evasão.  

Muitos abandonaram por causa da distancia. O IFPE é um 
lugar mais recluso de Vitória, e os que abandonaram eram 
de Vitória mesmo. Eram tudo cidade. E também eles só vinham 
um dia no começo do curso, e pararam (E4ST).  

 

Alguns abandonaram logo no início [...] porque moravam longe. 
Uma menina ficou grávida, outros não quiseram mesmo 
continuar, porque não estavam na área que eles queriam 
ingressar, entendeu? (E2ST). 

 

Eu não sei. Eu acho que, como eu falei, muita gente não foi 
pensando muito no curso, aí quando chegou lá, viu alguma 
coisa que não gostou, ou até porque muita gente também 
trabalhava de dia, aí as vezes chegava muito atrasado, 
muito cansado. Aí eu acho que não deu pra algumas 
pessoas (E3ST). 

 

Devagarinho foram desistindo, teve até um que ficou mais 
próximo, só que daí teve problema familiar, outro teve que 
viajar, outro teve que estudar, vários motivos, só que uma boa 
parte foi por não se identificar (E3).  
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 O depoimento de E2ST explicita o caso da gravidez de uma aluna, fato que 

na literatura especializada é algo colocado como um dos fatores prevalentes para o 

abandono escolar de adolescentes e jovens. Cabral (2012), ao analisar o impacto da 

gravidez na vida escolar do jovem não identifica uma interrupção do projeto de 

escolarização em prol do ingresso no mundo do trabalho e sim uma quase 

impossibilidade de retorno à escola e um maior comprometimento com a esfera 

laboral. Destaca-se, assim, que, além da menor disponibilidade de tempo por conta 

dos afazeres domésticos, há uma necessidade imperiosa (ainda mais nos lares da 

classe baixa) de priorizar o sustento da criança e do novo núcleo familiar. Outro fator 

é encontrado na fala de E2ST e corroborado por E4ST: a dificuldade de acesso ao 

IFPE. O Campus Vitória de Santo Antão localiza-se em uma área rural, onde não há 

transporte coletivo, e além do ônibus escolar só é possível acessar o mesmo 

contratando uma moto ou carro de aluguel. 

 A necessidade da sobrevivência foi preponderante para a desistência de 

alguns alunos, já que por diferentes motivações necessitaram trabalhar e não 

conseguiram conciliar a sua vida laboral com o curso técnico. Cordeiro e Costa 

(2006, p. 13) alertam para “uma situação de pobreza que acaba determinando, além 

do ingresso do jovem no trabalho precoce, uma „exclusão moral‟ da escola formal, 

haja vista uma produção de evasão dos espaços escolares quando os jovens 

buscam no trabalho alguma forma de rendimento e, por outro lado, uma forma de 

pertencimento”. Este fator, residual nos cursos técnicos que pesquisamos, é 

preponderante nos cursos técnicos ofertados pela Secretaria de Educação de Minas 

Gerais, onde o abandono do curso por motivo de emprego/trabalho correspondeu a 

36,56% (LUSCHER e DORE, 2011). 

Frente aos distintos fatores que ocasionam o abandono escolar, Bueno (1993) 

indaga sobre as providências contra este problema e o que é possível os 

professores fazerem contra este fenômeno. O autor também questiona a 

responsabilidade dos educadores por existirem fatores intra e extra escolares 

determinantes para a ocorrência da evasão. Sem dúvida, a reflexão sobre o 

abandono escolar deve sempre fundamentar-se no contexto social como um 
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importante elemento a ser considerado, sem deixar este fator livrar os partícipes da 

vida escolar de medidas possíveis de serem tomadas para combater este problema. 

Diante das inúmeras contribuições de diferentes pesquisadores e dos dados 

aqui destacados, parece nos urgente ter a consciência de compreender a evasão 

escolar como um importante elemento de exclusão social em nosso país, sendo, ao 

mesmo tempo, um importante resultado e um importante agente de exclusão social. 

Diversas iniciativas pontuais e isoladas são por vezes tomadas para eliminar este 

problema, mas nos parece que somente atacando-se os problemas estruturais e 

históricos da sociedade, e por consequência, da escola brasileira, poderemos dar os 

primeiros passos para evitar a saída de numerosos contingentes de alunos, 

notadamente da classe trabalhadora, da escola todos os anos, e que deixem de ter 

acesso à formação técnica ofertada. Para Jaccoud (2010), as consequências 

negativas da evasão não estão restritas aos sistemas educacionais, exercendo 

pressão sobre todo o tecido social. Neste sentido, analisar a evasão escolar no 

Brasil é uma importante forma de perceber problemas econômicos e sociais do país 

e de compreender como todas estas questões estão fortemente relacionadas, 

dependendo de seu combate à resolução ou minimização da evasão escolar. Os 

governos têm uma responsabilidade fundamental, pois a maior disponibilidade 

orçamentária, tanto para ações no interior da escola, quanto para o desenvolvimento 

de políticas de enfrentamento a fatores sociais prevalentes como causa de evasão, é 

imprescindível para um real ataque a este fenômeno.   

 

4.2.2 As expectativas e a realidade dos egressos 

Optar por fazer um curso técnico concomitante é uma escolha que explicita, 

na maioria das vezes, o desejo de ter a garantia de um emprego digno ao final do 

ensino médio. Por vezes este desejo é frustrado quando confrontado com as reais 

oportunidades dos egressos de cursos técnicos. Nesta seção ficará clara a grande 

contradição existente entre os sonhos de cursistas do Pronatec e um mercado de 

trabalho caracterizado pela precarização e exclusão. 
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 Ao serem indagados sobre quais eram suas expectativas quando do ingresso 

nos cursos do Pronatec, os técnicos egressos deram depoimentos indicando grande 

ansiedade por um futuro melhor e a certeza de que os estudos realizados no IFPE 

seriam o almejado passaporte para o mercado de trabalho: 

  

A minha expectativa ao princípio era ter uma formação em um 
curto espaço de tempo [...] a minha intenção era ter uma 
formação em um curto espaço de tempo e logo poder 
ingressar no mercado de trabalho (E1). 

 

Minha expectativa era muito trabalhar na área (E5). 

 

A expectativa era grande, porque era uma profissão que 
aqui na área de Vitória tava sendo muito procurada, e 
muita gente tava fazendo muitos cursos pagos. Aí surgiu 
essa oportunidade lá no Polivalente, eu me inscrevi lá e minha 
expectativa tava grande até eu começar o curso (E3ST). 

 

A expectativa inicial era de arrumar um emprego bom. 
Numa área diferente que eu nunca tinha cursado, um curso de 
alimentos (E3). 

 

Expectativa de aprendizado e de conhecimento. Achei que 
seria um curso que ia proporcionar uma vaga de emprego 
assim mais fácil, porque a gente tava saindo do ensino médio 
então era uma qualificação a mais (E4). 

 

Expectativa boa, em alcançar o mercado de trabalho aqui 
em Vitória com as mãos abertas (E4ST). 

 

Minha expectativa foi grande. Minha expectativa foi muito 
ótima (E2ST). 

 

Eu pensava que, pelo mercado, fazendo esse curso eu iria 
conseguir arrumar um emprego logo, um emprego bom… 
foi o que eu tava pensando quando eu comecei o curso (E1ST). 

 

 As falas destacadas nos dão uma mostra de como era importante para os 

depoentes a realização deste curso técnico. A fala do egresso 2ST explicita bem isso 

ao enunciar um pleonasmo (“minha expectativa foi muito ótima”), um forte indicador 
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desta nossa constatação. Todos os depoimentos colhidos levam a uma conclusão: 

os entrevistados acreditavam na conquista efetiva de uma colocação satisfatória no 

mercado de trabalho depois de terem concluído o curso técnico. Na fala do E3ST 

evidencia-se o pensamento de que a não conquista de um emprego é fruto da 

ausência de qualificação profissional e que o município onde foram ofertados os 

cursos técnicos vive um bom momento econômico. Os depoimentos também 

explicitam a conclusão rápida do curso como um desejo dos egressos, tendo como 

objetivo uma rápida inserção no mercado de trabalho, inserção imaginada por eles 

como possível de acontecer ao término do ensino médio. 

 O imaginário explicitado por estes depoimentos vai ao encontro da 

constatação de Santos e Soares (2015) que em pesquisa realizada identificaram nos 

jovens a crença no esforço individual, na sorte e nas oportunidades como 

fundamentais para a obtenção do emprego, também assinalando que, para os 

jovens da classe trabalhadora, ingressar no mercado de trabalho é um desejo 

prevalente. O desprezo pelos fatores conjunturais como responsáveis pela menor 

oferta de emprego e pela qualidade do mesmo é constante entre esta camada da 

população. 

 Ingressar em um curso técnico parece o passaporte para o mundo laboral e a 

garantia de emprego para estes estudantes, estudantes que não percebem que é 

todo o entorno social, com todos seus aspectos diversos e contraditórios, o 

determinante para a entrada no mercado de trabalho, e não o seu puro desejo e 

esforço pessoal. Essa não percepção leva o estudante a trazer para si toda a carga 

de responsabilidade sobre a própria situação de emprego ou desemprego, 

reforçando o pensamento de que os trabalhadores, notadamente os jovens, seriam 

empreendedores de si mesmos e responsáveis por suas particulares e 

individualizadas trajetórias profissionais. O “aprender a empreender”, relacionado à 

Teoria do Capital Humano, aproxima a educação à alienação, por ter como objetivo 

harmonizar os conflitos entre capital e trabalho, e está ligado à crise do emprego 

formal produzida pelo capitalismo (COAN E SHIROMA, 2012), sendo parte de um 

projeto histórico do capital, colocando o jovem como único responsável pela sua 

sobrevivência e pelo desenvolvimento da coletividade. A situação de pobreza, 
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subemprego ou desemprego seria para essa ideologia culpa do próprio trabalhador, 

ocultando seu papel social enquanto membro de uma classe espoliada. 

 

Imerso numa sociedade onde predomina a ideologia liberal com sua 
falsa aparência de democracia, o jovem oriundo dos segmentos 
socioeconômicos mais baixos acaba por se responsabilizar 
exclusivamente pelo seu destino e se culpabilizar pela não 
superação dos obstáculos, visto que, segundo essa ideologia, o 
mérito ou demérito de cada um constitui o critério básico de 
mobilidade social (BASTOS, 2005, p. 41). 

  

Almeida & Souza (2015), em pesquisas realizadas sobre a implementação do 

Pronatec no Rio Grande do Sul, verificaram que vários fatores levam os indivíduos a 

se matricularem nos cursos do Programa, entretanto duas questões são constantes 

nas respostas: a primeira é a falta de emprego e a segunda, a qualificação 

profissional que o mercado de trabalho exige cada vez mais. Os estudantes tinham a 

expectativa, com a formação técnica, de desenvolver sua carreira e realizar seus 

planos profissionais com sucesso. Então, fica claro existir em outros espaços o 

mesmo desejo de profissionalização predominante nos depoimentos dos egressos 

de Vitória de Santo Antão.  

 Como observamos nos depoimentos, a necessidade de profissionalizar-se 

está combinada com uma suposta “necessidade” de uma formação em curto espaço 

de tempo. Para o jovem da classe trabalhadora inexiste a moratória social que o 

permitiria desenvolver plenamente sua formação educacional. Como as condições 

financeiras de suas famílias não a permitem, o jovem com uma formação ainda 

incipiente se lança ao mercado de trabalho para a sobrevivência própria, ou muitas 

vezes para contribuir decisivamente para a sobrevivência familiar. Por esta realidade 

social excludente, boa parte das famílias trabalhadoras utiliza e expressão “terminar 

os estudos” como uma expressão sinônima de ter concluído o ensino médio. 

 

Não é possível generalizar o argumento da moratória social para 
todos os jovens, uma vez que para muitos, o trabalho não é somente 
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uma forma de construir uma trajetória profissional. Muitos jovens, ao 
ingressar no mercado de trabalho, almejam uma forma de contribuir 
para sua sobrevivência e de sua família. Além disso, muitos se 
lançam em busca de trabalho para complementar a renda familiar, 
diante da situação de desemprego de familiares (NARCISO, 2011, p. 
56).  

 

Também em nossa pesquisa se destaca nos depoimentos dos egressos a 

importância do curso realizado ser gratuito. Nos últimos cinco anos houve a chegada 

de importantes grupos privados ofertantes de cursos técnicos em Vitória de Santo 

Antão. Podemos dar como exemplo o Curso de Técnico em Segurança do Trabalho, 

com uma mensalidade de cerca de R$ 400,00 quando realizado em uma das 

escolas privadas da cidade, valor inacessível pra muitos trabalhadores. A 

oportunidade de estudar e não precisar pagar e, além disso, não ter despesas com 

alimentação e transporte é um importante fator que alimenta o interesse nos cursos 

técnicos do Pronatec para um grande setor da sociedade.  

 As expectativas positivas dos egressos estão em sintonia com o Plano do 

Curso Técnico em Alimentos, que reitera as repetidas categorias “apagão de mão de 

obra” e “empregabilidade”. Este Plano prevê um futuro profissional assegurado para 

os jovens técnicos, fazendo uma análise no mínimo aligeirada e por vezes ufanista 

sobre a conjuntura econômica de Vitória de Santo Antão: 

 
Atualmente, a partir da interiorização da industrialização verificada no 
estado, temos visto a implantação de grandes empresas, sobretudo 
na categoria alimentícia, incluindo grandes multinacionais. Por outro 
lado a utilização da mão de obra local tem se apresentado 
limitada, principalmente nos casos mais específicos, como o 
Técnico em Alimentos, curso que até então não é oferecido na 
região (IFPE, 2012, p. 5, grifos nossos).  

 

 Neste trecho, o Plano de Curso defende o fortalecimento da presença de mão 

de obra local nas indústrias, indicando que essa presença não acontece pela 

inexistência na região do curso técnico promovido. Repete-se assim um discurso 

bem conhecido de “há vagas, faltam profissionais”, ou o preocupante “as nossas 

vagas são tomadas por gente de outro lugar”. No entanto, nossa pesquisa constatou 

que o emprego gerado pelos empreendimentos da indústria alimentícia da cidade na 
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maior parte das vezes prescinde da formação técnica. O trecho seguinte do mesmo 

Plano reitera o curso como sendo a garantia de emprego aos seus estudantes:  

  

Consideram-se, ainda, as seguintes vantagens: Garantia de 
colocação dos egressos do Curso no mercado de trabalho da 
região e/ou outros estados; Necessidade crescente, no mercado 
de trabalho, de profissionais qualificados nas áreas respectivas 
(IFPE, 2012, p. 6, grifos nossos). 

 

 O Plano do Curso Técnico em Segurança do Trabalho também reforça, 

embora de maneira menos enfática do que o de Técnico em Alimentos, a 

importância do curso para a obtenção de uma ocupação: 

 

O Técnico em Segurança do Trabalho encontra ampla inserção 
no mercado de trabalho, podendo compartilhar equipe 
multidisciplinar voltada à promoção da segurança e a saúde nos 
ambientes de trabalho, participando ativamente do controle de 
fatores de riscos que possam comprometer a saúde e a 
Produtividade (IFPE, 2012, grifos nossos).  

 

Nem o Guia de Cursos do Pronatec consegue ser tão otimista com relação à 

possibilidade de colocação no mercado de trabalho dos egressos do curso. Na 

verdade, nenhuma das publicações do Governo Federal, embora contenham a ideia 

do capital humano e da empregabilidade, dão “a segurança de emprego” que há 

nestes Planos. Percebemos que estes Planos, no desejo de justificar a implantação 

de um curso técnico novo no Campus, repete uma série de pensamentos ligados ao 

senso comum, sem um mínimo de análise crítica. O citado “crescimento econômico 

de Vitória de Santo Antão”, segundo estes documentos, viria a ter como 

consequência o incremento do número de empregos, e os mais bem qualificados 

(como os egressos do Pronatec) deveriam estar certos de sua inserção neste 

processo.  

Noronha (2013), ao estudar diferentes aspectos do município citado, 

identificou a chegada de novas indústrias ao município (notadamente a BR Foods e 

a Kraft Foods), a compra da tradicional CIV por um grupo norte-americano e a 

implantação de um shopping, sendo possível graças a políticas de renúncia fiscal e, 

por vezes, doações de terrenos e benfeitorias a essas empresas. O mesmo autor 
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alerta que a infraestrutura do município permanece precária, embora o PIB do 

mesmo tenha subido mais de 80% somente entre 2007 e 2011. Silva apud Noronha 

(2013) faz uma relação de empreendimentos chegados ao município e constata que 

boa parte deles empregou menos de 50 trabalhadores. Mesmo com todo o 

destacado “boom” econômico, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é de 

0,640 (IBGE, 2013), o valor de rendimento médio per capita nos domicílios urbanos 

é de R$ 255,00, enquanto o da capital do estado é de R$ 500,00, de acordo com o 

censo do IBGE (2010). Observamos a aplicação da mesma receita do capitalismo, 

notadamente praticado em áreas periféricas do país: fazer vultosos investimentos 

estatais em empreendimentos privados, aumentar a renda do município de maneira 

ainda mais concentrada e ofertar uma ínfima parte deste “crescimento” aos 

trabalhadores, na forma de empregos predominantemente precarizados.  

Há de ser ressaltado que no ano de 2016 a realidade econômica do país e, 

consequentemente, a realidade do mercado de trabalho se apresentam de forma 

diferente da existente na época do início da implementação dos cursos do Pronatec. 

Em 2012 havia uma certa “euforia” com os números da economia brasileira, euforia 

que atravessou anos e trouxe impactos políticos importantes que contribuíram para a 

eleição para a presidência do Brasil, por quatro ocasiões consecutivas, de coalizões 

lideradas pelo Partido dos Trabalhadores.  

 Em 2012, quando os egressos iniciaram seus cursos técnicos, a taxa de 

desemprego aferida pelo IBGE foi a menor desde o início da realização da Pesquisa 

Mensal de Emprego (PME)19, em 2002. O contingente de desempregados aferidos 

na pesquisa foi de cerca de 1,3 milhão de pessoas, um número 6,1% menor que no 

ano anterior. Se comparado com 2003, o contingente de desocupados tinha 

decrescido em 48,7%.  

 Esta conjuntura favorecia o ingresso no mercado laboral de trabalhadores 

com maior escolaridade. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 

                                                           
19

 Iniciada em 1980, a Pesquisa Mensal de Emprego é baseada em dados sobre o mercado de 

trabalho nas seis principais regiões metropolitanas do Brasil: Recife, Belo Horizonte, São Paulo, 
Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 
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Domicílios (PNAD), se fizermos um comparativo entre os anos de 2009 e 2011, fica 

muito claro o avanço da oferta de emprego para os mais escolarizados, ao mesmo 

tempo em que diminuíam as oportunidades para os com uma menor formação. Um 

importante dado desta pesquisa: é a constatação do aumento do percentual de 

pessoas ocupadas sem nenhuma instrução formal, podendo este movimento ser um 

importante indicativo das contradições relativas à oferta de emprego no país e de 

como o regime de acumulação flexível depende de diferentes tipos de trabalhadores. 

Podemos observar este movimento de maneira mais detalhada a seguir. 

GRÁFICO 1 

 

  

O aumento do percentual de trabalhadores mais escolarizados no mercado de 

trabalho formal brasileiro também é atestado quando comparamos os anos de 2012 

e 2013. Verifica-se ligeira elevação da participação dos vínculos formais de 

empregos ocupados por trabalhadores com ensino médio completo, que alcançaram 
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45,2%, e com ensino superior completo, que responderam por 18,5%, enquanto os 

trabalhadores com até o ensino fundamental incompleto teve redução de 1,3 p.p. 

passando de 25,8%, em 2012, para 24,5%, em 2013” (DIEESE, 2014, p. 7). 

Com a crise econômica do país, sentida de maneira mais aguda a partir de 

2015, o cenário tem uma sensível alteração, onde aparece a diminuição do número 

de vagas, o consequente aumento do desemprego e a diminuição da oferta de 

trabalho para os mais escolarizados. Em 2016, a PME aferida em fevereiro atesta 

que 64,5% dos desocupados tem 11 anos ou mais de estudo (frente a 63,2% em 

fevereiro do ano anterior), 21,9%, oito a dez anos (variação somente de 0,5% com 

relação a março do ano anterior) e 13,7% tem menos de oito anos de escolaridade 

ou nenhuma instrução formal (frente a 15,4% do mesmo mês de 2015). Fica clara a 

parcela mais escolarizada, onde se encontram os egressos dos cursos técnicos, 

sendo muito prejudicada com a retração do mercado de trabalho. 

 A mesma publicação atesta o crescimento do contingente de desocupados, 

estimado em dois milhões de pessoas, no agregado das seis regiões investigadas 

no período, registrando acréscimo de 7,2% (136 mil pessoas) frente ao mês anterior, 

e um acréscimo de 565 mil pessoas em busca de trabalho (39,0%) frente a fevereiro 

de 2015, além de uma diminuição de 7,5 no rendimento médio dos trabalhadores em 

um período de um ano. 

Os números mostrados nos últimos parágrafos, além da análise conjuntural 

feita anteriormente sobre o movimento de “desenvolvimento” do município de Vitória 

de Santo Antão, podem ser elementos iniciais para ajudar a explicar o paradoxo 

entre as expectativas dos egressos e a realidade laboral enfrentada pelos mesmos. 

Quando questionados sobre a oferta de trabalho para técnicos em segurança do 

trabalho ou em alimentos, os egressos assim responderam:  

 

A procura é pouca, mesmo com fábricas! Temos a BRfoods, 
temos a Mondelez... Especificamente na minha cidade, que é 
Vitória de Santo Antão, a procura é mais pela linha de 
produção, já que muita gente é demitida. As vagas que abrem 
são pouquíssimas e não são divulgadas. Até a gente que 
tem o curso fica mais fácil a gente arrumar um emprego, 
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mas diretamente na linha de produção, não como técnico. 
A gente talvez vá subindo de cargo, o que é muito difícil (E2). 

É pequena. Porque assim, a maioria das Indústrias que tem 
aqui, já tem, tá entendendo? E se a gente fosse procurar, a 
gente teria que ir para outras cidades. No caso, Suape. E que 
hoje em dia, nem tá tanto assim atrás da área de Segurança do 
Trabalho (E5ST). 

 

Se há procura eu não fui informado ainda. Até agora, eu 
não vi (E4ST). 

 

Rapaz, a procura é pouca demais... eu não vou dizer pra 
você números porque no momento eu não sei,  mas é muito 
pouco, muito pouco mesmo. Nada (E3). 

 

Eu acho que a procura é pouca, que as empresas ainda não 
abriram os horizontes para buscar o centro de formação que 
inclui o PRONATEC. A procura é pouca (E1). 

Eu acho que 0% (E5). 

 

Na minha opinião, aqui a demanda de Técnico não é muito 
grande. Aqui em Vitória principalmente, não é muito grande 
não. A questão é mais Carpina, Recife. Eles procuram muito os 
Técnicos (E6). 

 

O mesmo jovem que percebia o curso técnico como passaporte fundamental 

para o ingresso no mercado de trabalho é o que constata que sua formação não 

contribuiu efetivamente para sua colocação profissional. Toda a expectativa 

observada pelos egressos está relacionada à conclusão do curso técnico que o 

encaminharia para o emprego sonhado. A dura realidade faz com que os mesmos 

aprendam que as ocupações alardeadas nos Planos dos Cursos simplesmente não 

existem e que o curso técnico não se apresenta para eles como o passaporte seguro 

para o emprego. . 

A realidade é bem diferente do sonho da “empregabilidade” apresentado pelos 

setores majoritários economicamente. O mito de tornar-se “empregável”, alimenta o 

senso comum e reforça o consentimento ativo dos trabalhadores à sua situação 

laboral, mas não a explica. Segundo Machado (1989), a educação não pode por si 

só alterar a estrutura ocupacional e social, e as oportunidades de emprego e os 
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níveis salariais dependem muito mais do jogo do mercado de trabalho do que da 

escolaridade do trabalhador, sendo a posição hierárquica e não a qualificação 

individual determinantes para a estrutura salarial. Pochmann corrobora essa visão e 

nos acrescenta novos horizontes a essa discussão, questionando os defensores da 

educação como fator predominante de mobilidade social. 

 

Contrariando a Teoria do Capital Humano, a elevação dos níveis de 
escolaridade – num quadro de estagnação econômica, baixo 
investimento em tecnologia e precarização do trabalho – acaba se 
mostrando insuficiente para potencializar a geração de trabalho. 
Apesar disso, prosseguem as vertentes daqueles que acreditam no 
papel independente da educação com relação à mobilidade social 
ascendente (POCHMANN, 2004, p. 387).  

 

 A motivação para a rápida inserção no mercado de trabalho e a frustração por 

não conseguir a realização de seus sonhos está relacionada à situação econômica 

dos egressos. Nos dados coletados em questionário, 50% não possuíam nenhuma 

fonte de renda, 35% recebia até um salário mínimo e 15% até 3 salários mínimos. 

A tendência predominante de esperar que o curso seja uma porta aberta para 

a conquista de um emprego, uma ferramenta indispensável para a concorrência em 

um mercado tão saturado, não é privilégio dos técnicos recém-formados e dos 

Planos. Todos os gestores e docentes entrevistados partilham essa visão. Quando 

questionados sobre se acreditavam que os concluintes dos cursos técnicos 

conseguiriam empregos, os depoentes reforçam a crença do curso técnico como o 

passaporte para a tão sonhada ocupação:          

 

Sim. Principalmente dos dois Cursos Técnicos, pela 
qualidade do Instituto. Tanto Segurança do Trabalho, quanto 
o Curso de Alimentos, pela própria qualidade do curso que é 
ofertado aqui no Instituto, e pela quantidade de vagas que 
tem disponível aqui em Vitória, eu acredito que sim (G1). 

 

Bom! Os que se empenharam, acredito que sim. Porque 
eles tiveram um bom curso. Tanto de Segurança, como com 
o de Alimentos, a gente teve uma boa formação. Os 
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professores se empenharam bastante. Eu acredito que sim 
(G2). 

 

      Os depoimentos acima evidenciam uma crença também presente nas falas dos 

egressos: o esforço individual é fundamental para a aquisição de conhecimentos e 

para a aquisição do emprego. A percepção dos docentes envolvidos nos cursos da 

Bolsa-Formação Pronatec ofertados naquele campus do IFPE é que os cursos 

técnicos são de boa qualidade e esse fator, aliado ao esforço demonstrado pelo 

estudante, resultaria em uma alta possibilidade de conseguir emprego. 

        A crença no êxito dos egressos também está ligada ao pensamento de que 

existem diversas possibilidades de sucesso profissional, não limitadas à conquista 

de um emprego. O empreendedorismo aparece no depoimento seguinte: 

 

Com certeza. Porque ele observa o seguinte: nós temos uma 
área fundamental. É que o aluno dentro do curso, 
principalmente de alimento, ele passa a ter a condição de 
produtor de alimentos, onde ele pode abrir o seu próprio 
negócio, às vezes é mais fácil do que na própria agricultura, 
porque a agricultura demanda de você ter terra, ter mais 
patrimônio, mas na produção de alimentos, pra você ter uma 
fábrica de polpa de frutas, é uma fábrica de derivados de 
leite, então ele abre esse leque pra pessoa saber que 
quando termina o curso dele, ele tem quatro caminhos: 
continuar estudando, trabalhar pra ele próprio, trabalhar 
pra uma empresa, ou ficar parado, que ninguém deseja 
(D1).  

  

        Merecem destaque no relato os vários caminhos possíveis de serem trilhados 

pelo egresso, segundo o docente: continuar a estudar, conseguir um emprego, ficar 

desempregado ou ter um empreendimento; que são apresentados como de “livre 

escolha” por parte dos técnicos, desconsiderando os inúmeros fatores econômicos e 

sociais relacionados. 

         Há também o depoimento de um docente que defende um curso técnico como 

sendo, independente de qualquer especificidade maior, passaporte para a conquista 

de um emprego, fazendo desta conquista o coroamento de um processo: 

 

Acredito. Positivamente acredito. Acredito que qualquer 
curso técnico de formação, ele leva à inclusão. A gente tem 
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alguns alunos aqui do próprio PRONATEC, que já dois ou três 
dos doze que formaram, que estão incluídos. Então não tem 
como dizer que não leva. Novamente, acho que o processo é 
de, de acesso, permanência e êxito (D2). 

  

 Outro depoimento conjuga a defesa de que é o interesse do estudante 

imprescindível para seu êxito profissional, mas conjugando este fator com a suposta 

nomeação do município de Vitória de Santo Antão como “polo da área de alimentos”, 

reforçando a crença em uma conjuntura favorável para o emprego de técnicos neste 

município. 

 

A preparação é dada, na área de alimentos. Vitória hoje é um 
polo na área de alimentos [...] a inserção no Mercado de 
Trabalho, é também um interesse do jovem querer entrar 
no mercado de trabalho. Nós temos casos de alunos aqui que 
fizeram PRONATEC e estão fazendo Educação Física no 
Ensino Superior. Veja, não é que não tenha nada a ver não, 
alimentos tem a ver com saúde, alimentos faz parte de um 
curso como esse na área de saúde, mas é isso que eu tô 
dizendo, o mercado de trabalho existe, a necessidade do 
técnico existe, mas assim, a necessidade de dar 
continuidade ao curso é pessoal (D3). 

  
 A crença no poder do esforço pessoal como fator prevalente para a obtenção 

de um espaço em um disputado mercado profissional está relacionada ao 

pensamento que defende o chamado “mérito” individual como diferencial entre o 

sucesso ou a exclusão na vida profissional. O discurso da meritocracia, ao enfatizar 

a lógica individual como a produtora de riquezas, é perverso quando constatamos as 

condições em que vivem os trabalhadores, em um contexto crescente de 

precarização do emprego e de ameaça real de desemprego (SILVA, 2010). Este 

discurso é útil para a classe dominante à medida que esconde as reais causas da 

impossibilidade de obtenção de emprego ou da realidade da inserção precária de 

milhões de trabalhadores, especialmente os jovens, público dos cursos técnicos 

pesquisados. 

Importante observar diferentes aspectos que fazem o discurso meritocrático 

ser funcional ao capital. Segundo Castel (1998), é possível a meritocracia servir 

como impulso ao mercado de trabalho por ser este mercado beneficiado com a 
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disputa criada. O autor afirma haver, neste caso, um alto percentual de 

trabalhadores qualificados trabalhando em subempregos, e pessoas sem 

qualificação em uma situação de exclusão por falta de recursos e para a 

concorrência. Depoimentos colhidos juntos aos egressos confirmam esta realidade. 

 Outro elemento deve ser assinalado: A visão da meritocracia sobre os que 

não conseguem inserir-se de maneira plena no sistema econômico vigente: os 

considera como “desiguais”. Segundo Arroyo (2010), a visão meritocrática de que a 

desigualdade é fruto da falta de educação, letramento, valores, competências e 

hábitos de trabalho vai alimentar as políticas de Estado, à medida que ele terá a 

função de reduzir as desigualdades, suprindo carências.  

As instituições educativas alimentadas dessa visão das 
desigualdades se pensam como passagem, percurso da margem de 
lá para a margem de cá. As políticas e projetos são pensados como 
solução, como oportunidades oferecidas; como pontes, ao menos 
como passarelas ou pinguelas para esses percursos de passagem. 
Ao Estado e suas instituições cabe oferecer essas pontes e 
passarelas. Mas não para todos indistintamente passarem, através 
de qualquer percurso. Apenas os esforçados, exitosos, merecerão 
passar. A crise dessa mediação trabalho-educação é um dos 
elementos que tocam de maneira mais radical na crise da relação 
entre políticas educacionais e desigualdades. O trabalho, prometido 
como mediador da correção das desigualdades, torna-se uma das 
fronteiras mais cruéis de aumento e aprofundamento das 
desigualdades. O Estado solução, corretor das desigualdades, passa 
a cumprir o papel da regulação da crise estrutural do trabalho, seja 
pela flexibilização dos direitos do trabalho, da estabilidade dos 
salários, seja deixando as relações de trabalho à mercê do mercado, 
de sua segmentação ou da polarização entre trabalhos, qualificação, 
salários. À escolarização básica fica o papel de capacitar para uma 
inserção precária, instável, nos trabalhos desqualificados (p.1399). 

 

 As oportunidades de formação profissional apresentam-se dentro desta 

funcionalidade da escola. Ao serem ofertadas oportunidades como o Pronatec para 

grande contingente populacional, o mesmo aparece como a travessia citada por 

Arroyo. Uma travessia duplamente funcional ao capital, por justificar as condições 

materiais dos que são apresentados como “fracassados”, e para junto aos “exitosos” 

construir sua realidade predominante de empregos precarizados, subempregos e 

crescente exército de reserva. Como assinala Arroyo, “Os próprios desiguais serão 
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responsabilizados como se autossacrificando por seus fracassos no percurso que 

lhes prometia transpassar o abismo, do lado de lá, das desigualdades para o lado de 

cá das igualdades” (2010, p. 1408). 

Certamente quando falamos de empregabilidade, Teoria do Capital Humano e 

habilidades e competências, estamos falando de temáticas presentes, ora de 

maneira mais explícita, ora de maneira mais subliminar, nas falas dos egressos, 

docentes e corpo gestor do Programa no campus estudado. A fala do docente 3 é 

bastante reveladora quando explicita ser “também um interesse do jovem querer 

entrar no mercado de trabalho” e, com essa colocação, responsabiliza novamente a 

vontade do estudante como fundamental para seu futuro como trabalhador 

assalariado, desconsiderando qualquer variável conjuntural.  

 Kuenzer (1998), ao analisar a estruturação do trabalho e da educação em 

tempos de acumulação flexível, identificou dois movimentos complementares. O 

primeiro movimento, por ela nomeado como “exclusão includente”, consiste na 

exclusão do trabalhador de um mercado onde o mesmo tinha direitos assegurados e 

melhores condições de trabalho para reintegração ao mundo do trabalho de forma 

mais precária, alimentando com essa precarização o setor econômico. O segundo 

movimento a pesquisadora nomeou como “inclusão excludente”, que consiste em 

 

Estratégias de inclusão nos diversos níveis e modalidades da 
educação escolar aos quais não correspondam os necessários 
padrões de qualidade que permitam a formação de identidades 
autônomas intelectual e eticamente, capazes de responder e superar 
as demandas do capitalismo; ou, na linguagem toyotista, homens e 
mulheres flexíveis, capazes de resolver problemas novos com 
rapidez e eficiência, acompanhando as mudanças e educando-se 
permanentemente (KUENZER, 1998, p. 15).  

 

 A citada “inclusão excludente” é a marca de Programas de formação 

profissional desarticulados de uma preocupação com a formação integral, como é o 

caso do Pronatec. Percebem-se os dois movimentos, ao fortalecerem a precarização 

do trabalho e ofertarem para as massas populares uma série de programas de 

“inclusão“ que na verdade os excluem da disputa dos melhores postos de emprego, 
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como primordiais para o capitalismo no século XXI.  Arroyo (2010) assegura “os 

projetos de inclusão [...] não tocam sequer nas formas brutais de produzir os 

desiguais [...] na negação da proteção da vida, do comer, do trabalho, da moradia, 

da terra e território, da renda, do salário, nem na instabilidade, insegurança e 

precarização do trabalho” (p. 1404).  

 A crença no poder da educação, em nosso caso específico, na eficiência da 

educação profissional, longe de ser um aspecto intrinsecamente positivo, revela-se 

com grande poder de ocultar as verdadeiras causas do desemprego e da exclusão 

social em geral. Responsabiliza-se a escolaridade de cada um como o fator 

determinante de sua posição no mercado de trabalho. 

  

Desenvolve-se a crença político-ideológica do "poder da educação 
escolar" como mecanismo de acesso às posições qualificadas, 
mascarando os demais mecanismos sociais (inerentes a processos 
societais mais abrangentes) e organizacionais (mecanismos de 
credenciamento estabelecidos internamente pelas empresas) que 
condicionam o acesso e a manutenção dos trabalhadores no 
mercado formal de trabalho (MANFREDI, 1998, p. 6). 

 

Como exemplo vivo das discussões efetuadas nos últimos parágrafos, depois 

de concluído o curso, os técnicos em alimentos e segurança de trabalho se 

depararam com a falta de inserção profissional. Nenhum dos egressos tinha, com 

quase dois anos de conclusão do curso, conquistado a vaga de técnico tão 

esperada. Os depoimentos abaixo revelam essa frustração quando indagados se a 

expectativa que tinham ao iniciar o curso havia sido concretizada: 

 

A expectativa inicial era de arrumar um emprego bom. 
Numa área diferente que eu nunca tinha… nunca tinha cursado 
um curso de alimentos, e a expectativa por enquanto ainda 
não atendeu não, mas tô à procura. (E3) 

 

 A questão de conhecimentos sim, mas a questão de me 
realizar profissionalmente, ainda não. (E5) 

 

Foi concretizada. Em poucos tempos, mas depois não foi muito 
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concretizada não [...] terminei o curso, mas não ingressei 
ainda na minha expectativa que eu queria, Técnico em 
Segurança do Trabalho, entendeu? (E2ST) 

 
  

Duas constatações afloram dos depoimentos acima: a realidade de que o 

realizar um curso técnico não trouxe para os egressos o emprego desejado, e a 

esperança que essa realidade mude (“por enquanto não atendeu”; “não ingressei 

ainda”). Esta realidade é constatada por outras pesquisas. A maioria dos estudantes 

de curso técnico realizado pelo Pronatec no SENAI-MG não tinha conseguido um 

emprego segundo Contarine e Oliveira (2013). Na mesma pesquisa, as 

investigadoras nos revelam que os egressos desta instituição mineira esperam este 

almejado emprego, sendo conquistado em um futuro próximo, a exemplo do que 

constatamos nos depoimentos dos egressos dos cursos técnicos do Pronatec No 

Campus Vitória de Santo Antão do IFPE.  

Os dados de ingresso no mercado de trabalho por parte dos alunos de cursos 

técnicos de instituições federais teve um aprofundado estudo relatado na “Pesquisa 

Nacional de Egressos dos Cursos Técnicos da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica (2003-2007)”, realizada pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC). Embora tenha sido realizada em uma 

conjuntura onde havia menos escolas federais profissionais do que hoje 

encontramos, trata-se de uma importante ferramenta de estudos. 

A citada pesquisa constatou que 72% dos egressos dos cursos técnicos da 

Rede Federal de EPT no Brasil estão inseridos no mercado de trabalho. Dentre os 

egressos que trabalham, 44% atuam na área do curso técnico. Rocha et al. (2005), 

pesquisando especificamente os egressos dos cursos técnicos do então CEFET-RN,  

verificou que 38,5% trabalhavam em sua área de formação e 61,5% não estavam 

trabalhando em sua área de formação.  

Há uma comprovada carência de dados mais aprofundados sobre a situação 

dos egressos nos cursos técnicos do país. Esta carência de dados está relacionada 

ao Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE), importante ferramenta para 

aferir os efetivos impactos das políticas públicas de profissionalização, ser por vezes 
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negligenciado ou simplesmente inexistente. Deluiz et al. (2003) assinala que é 

importante estudar os impactos socioeconômicos que consistem em identificar a 

geração/elevação de renda, a inserção ou reinserção no mercado de trabalho, a 

mudança ou permanência na ocupação, a melhoria do desempenho profissional, a 

criação de formas alternativas de trabalho associativo, autogerido, micro/pequenos 

empreendimentos.  

Se o acompanhamento da inserção profissional de egressos de cursos 

técnicos em todo o país se mostra como incipiente, quando pesquisamos 

especificamente os cursos técnicos ofertados através do Pronatec isso é ainda mais 

complicado de aferir. O Governo Federal não disponibiliza dados sobre essa 

inserção, indicando que "Com relação a esse aspecto, adotamos como referência 

um estudo da Confederação Nacional da Indústria que indica a valorização do 

profissional que faz um curso técnico" (BARROS, 2014).   

Frente a uma realidade de falta de inserção profissional dos egressos dos 

cursos técnicos pesquisados, a E1 vai responsabilizar a entidade ofertante dos 

cursos (o IFPE) como responsável pela não conquista do emprego como técnico 

após a conclusão do curso: 

 

Não foi concretizada, acho que não, acho que por uma falta 
de encaminhamento dentro do curso [...] em relação à 
oportunidade de emprego também não há um 
encaminhamento, coloquei currículos com a formação, mas aí 
não adiantou, até agora nada, até agora nada (E1). 

 

“A falta de encaminhamento dentro do curso”, como relata a egressa, está 

relacionada à crença da conquista de um emprego como resultado de uma boa 

articulação institucional. Isso faz com que muitos cursos profissionalizantes privados 

alardeiem “convênios com empresas” e “garantias de estágio” como atrativos para a 

sua clientela. Evidentemente, o problema é muito maior. Frigotto (2011) alerta que 

para o mercado não há sociedade e sim indivíduos em competição, pois neste 

mundo da acumulação flexível não há lugar para todos. Sendo assim, a conclusão 
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ou não de um curso técnico pode ser de validade nula para amplas camadas da 

população. Para Demo (1999), há mistificações em torno do debate sobre a 

qualificação profissional, sendo uma das mistificações afirmar que a 

profissionalização gera emprego, e outra, a que nos faz acreditar nessa formação 

como responsável por deixar o trabalhador mais selecionável. 

 Segundo Oliveira (2015), as práticas de formação profissional voltadas à 

juventude servem para moldar os trabalhadores à lógica do capital e têm um papel 

ativo na formação de trabalhadores para ocuparem postos precarizados. Como o 

pensamento hegemônico é o ligado à Teoria do Capital Humano, os egressos, 

mesmo percebendo e vivenciando a exclusão social e a aparente inutilidade de sua 

formação profissional em sua região e na sua atual condição profissional, continuam 

reiterando a importância do curso, e muitas vezes criando expectativas de empregos 

em outros lugares, regiões muitas vezes já saturadas de profissionais e com um 

exército de reserva já bem mais numeroso do que o da cidade de Vitória de Santo 

Antão. Os depoimentos abaixo ilustram essa realidade: 

Na minha opinião, aqui a demanda de Técnico não é muito 
grande [...] Aqui em Vitória principalmente, não é muito grande 
não. A questão é mais Carpina, Recife. Eles procuram muito os 
Técnicos (E2ST). 

 

Como eu falei, eu acho que nenhuma assim, no sentido de não 
está tendo oportunidade. Eu acho que se tivesse oportunidade, 
os primeiros que seriam chamados ou empregados, seriam os 
que tivessem o curso do Pronatec (E3ST). 

 

 Interessante a fala do egresso 3 de segurança do trabalho referendando a 

fala de muitos egressos que não contextualizam a sua situação profissional com o 

sistema social e econômico. Parece uma crença ingênua, como se fosse dito: “se 

soubessem de meu potencial, se me dessem uma chance, eu a agarraria, só falta 

essa chance”. Parece que a cidade do interior pernambucano é uma ilha cheia de 

empresários sem esclarecimento e conexão com o mercado capitalista nacional e 

mundial. Novamente observamos na fala do egresso a valorização da formação 
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profissional recebida, quando ele afirma: “se tivesse oportunidade, os primeiros que 

seriam chamados ou empregados, seriam os que tivessem o curso do Pronatec”. 

 Após a conclusão do curso, alguns egressos conquistaram ocupações em 

empresas. Para Fagiani et al (2013), diante da falta de empregos melhores, os 

jovens se colocam à disposição do mercado, aceitando exercer funções diferentes 

de sua qualificação profissional, e o capitalista beneficia-se com isso empregando os 

mais qualificados com menores salários e benefícios, o que contribui para um 

achatamento generalizado da renda dos trabalhadores. Antunes (2011) observa 

existir, notadamente nos países de capitalismo mais avançado, uma nítida 

diminuição do proletariado fabril, industrial, manual, e que essa diminuição gera uma 

grande taxa de desemprego estrutural combinado com a subproletarização do 

trabalho presente nas formas de trabalho precário, parcial, temporário, entre outras 

manifestações. 

Supermercados, padarias e indústrias de alimentos foram os lugares onde 

encontramos estes egressos, divididos entre a frustração por não exercerem a 

função de técnico e a felicidade de conquistar o primeiro emprego. Além da 

expectativa de no futuro ascender profissionalmente na empresa para uma função 

relacionada à sua formação técnica. Indagada sobre suas expectativas na indústria 

em que trabalha como auxiliar de produção, uma das egressas respondeu o 

seguinte: 

Eu tinha uma expectativa muito grande que depois quando 
começou o curso foi só sendo alimentada, como hoje ainda 
tenho, em atuar na área e ser uma grande técnica [...] esta 
expectativa tá próxima de ser concretizada, porque eu trabalho 
na área, só preciso ser realmente uma técnica agora (E6). 

 

 Em muitos depoimentos, E6 era citada como um exemplo positivo, por ser a 

única trabalhando, ainda que não como técnica, em um dos grandes 

empreendimentos da região de Vitória de Santo Antão. O interessante é que o curso 

realizado pelo Pronatec não é imprescindível, como é ressaltado pela própria jovem, 

quando analisa a formação requisitada para desempenhar seu atual emprego 

(auxiliar de produção): 
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Não, elas não exigem formação não, até porque na área de 
produção, antes de a gente entrar, a gente tem uma 
formação que chamam de integração, um treinamento, e daí 
é um treinamento geral em que pode-se, e daí, se você quiser 
uma abordagem maior em geral, será quando você subir de 
cargo, como estou falando, pra ser uma técnica. Mesmo que 
você tenha o técnico vai ser uma coisa para aquela área, vai 
ser uma coisa básica, o que pode e o que não pode (...) não 
é necessário ter o curso pra entrar lá, pode ter o ensino 
médio completo. Chegar lá ele vai dar as instruções 
necessárias. São três dias, só com as instruções 
necessárias, e daí você já pode ir para a produção (E6). 

 

Este depoimento da aluna é interessante para descontruir o discurso de que 

“há vagas, mas falta pessoal qualificado”. A qualificação da maioria dos 

trabalhadores, inclusive em uma grande empresa multinacional, como a que a 

egressa trabalha, se dá na própria fábrica. Estando, assim, praticamente 

desconectada com as formações profissionais promovidas por outros entes públicos 

ou privados. 

Mesmo assim, a E6 ressalta a importância dos conhecimentos adquiridos 

através do Programa no processo seletivo da indústria: 

 

Na entrevista eu fui perguntada sobre muitas coisas da área, e 
aí, devido ao curso, eu tinha o conhecimento de todas elas, foi 
mais fácil pra entrar (E6). 

 

Temos, por um lado, uma maior qualificação do trabalho, e por outro, uma 

maior desqualificação, com uma parcela pequena dos trabalhadores necessitando 

de uma qualificação melhor, ao lado de um grande número para os quais a melhor 

formação é prescindível (ANTUNES, 2011). Como há nos últimos anos um 

crescimento do número de trabalhadores com melhor qualificação e certificação, a 

classe empregadora tem a opção de fazer maiores exigências de escolaridade, 
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mesmo para ocupações que não necessitam deste nível educacional. Desta forma, a 

certificação cabe para empregos que anteriormente não a exigiam. 

Esta realidade se mostra para a E6, já que na multinacional onde trabalha há 

diversas operárias com a certificação técnica: 

Assim como eu, tinha outra menina que eu terminei meu 
curso técnico e ela terminou agroindústria também (...) ou 
seja, seriam mais duas concorrentes, várias pessoas que têm 
lá com agroindústria, não têm o técnico em alimento 
porque é um curso novo, assim, da área da gente, do ponto 
de vista, mas agroindústria muitos têm (...)são técnicas, 
porém não atuam na sua área ainda, atuam hoje como 
auxiliar, na perspectiva de um dia ser uma técnica. 

 

Já o E3, atendente em uma grande padaria da região, responde assim ao ser 

indagado se suas expectativas profissionais foram atendidas após a conclusão do 

curso:  

Na minha atual? Eu digo que sim e não... Sim porque eu 
trabalho com alimentos, trabalho com alimentos, dou 
opiniões, é... Ensino... Não sou professor, mas ensino muita 
gente aqui ainda, até pessoas que são mais antigas, tudinho na 
padaria, mas sempre tô aqui dizendo, não, isso aqui assim, 
isso aqui assim, mas eu não exerço minha função Técnico 
em Alimentos (E3). 

 

Este depoimento nos mostra um discurso de quem não conseguiu uma vaga 

de técnico e, por trabalhar em uma empresa relacionada com sua formação, 

curiosamente utiliza seus conhecimentos para “assessorar” colegas leigos sobre 

alguns procedimentos.  

A egressa 1, recepcionista em um importante hotel do município, mesmo sem 

ter conseguido o desejado cargo de Técnico em Alimentos, segue almejando a 

ansiada vaga, respondendo desta forma ao ser indagada se o curso será importante 

para conseguir um emprego: 
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É importante, porque, assim, se tá difícil conseguir com o 
curso, com a formação, imagina sem ele. Então eu acho que 
é valido você tentar, lógico. Você tem que se identificar com o 
curso, você tem que se identificar com a área, mas eu acho 
que é importante você se profissionalizar. Às vezes você 
não precisa, é... se você ficar só pensando assim,é... se você 
só vai fazer se você ingressar no mercado de trabalho, você 
não vai fazer nada, você tem que arriscar, você tem que se 
profissionalizar, você tem que estar pronto pras 
oportunidades que venham a surgir. Eu não acredito que 
eu nunca vou arrumar emprego nessa área, pode ser que eu 
venha, daqui a dois, três anos, alguém veja meu currículo, veja 
que eu tenho formação, eu faça uma experiência, e daí eu 
consiga ingressar (E1).  

  

 Interessante no depoimento da Egressa 1 o reforço ao discurso da 

“empregabilidade”, do discurso responsável por referendar a contínua preparação 

profissional para oportunidades que hipoteticamente vão surgir. De acordo com 

Carmo e Alves (2013), a qualificação profissional não garante empregos 

instantâneos, mas serve para manter muitos trabalhadores esperando 

pacientemente o cumprimento das implicações oriundas do diploma conquistado. A 

Egressa 1 também reconhece seu atual emprego como bem distinto do almejado, e 

ao ser perguntada se o curso a auxiliou em sua atual situação profissional ela relata: 

Na minha atual situação profissional não, é... porque eu 
sou recepcionista, né? então as funções diferem porém, na 
carreira acadêmica, porque eu estou cursando biologia, 
tem algumas coisas que estão me auxiliando, alguns 
conceitos que, é... estão me auxiliando (E1). 

 

 Apesar de afirmar a aparente incompatibilidade entre sua formação técnica e 

seu atual emprego, a egressa observa em sua formação profissional um elemento 

positivo quando o relaciona ao curso superior frequentado. Por ser uma jovem que 

trabalha e faz faculdade (no turno da noite, em uma universidade pública da cidade), 

observamos a importância que a formação técnica teria em sua vida: uma forma de 

ter um emprego menos precário, ao menos durante a realização do curso superior. 

 Ter concluído o Curso Técnico em Segurança do Trabalho não valeu para a 

Egressa 2ST uma colocação menos precarizada no mercado de trabalho. A jovem, 
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que é arrimo de família, trabalha como caixa de supermercado em uma  loja 

pertencente a uma grande rede varejista multinacional. Indagada se sua formação 

técnica tinha servido de algo no processo seletivo, a garota diz o seguinte: 

 

Valeu. Valeu de alguma coisa. Porque ele perguntou né, o que 
eu era, tudinho, aí eu disse que estagiei, tudinho, aí ele fez: tá 
certo. Valeu de alguma coisa (E2ST). 

 

 Embora aparentemente a experiência no Programa tenha servido com 

diferencial na entrevista que a selecionou, as funções desempenhadas não 

demandam qualificação profissional técnica, não é preciso nem mesmo o ensino 

médio para desempenhar essas funções. Os empregadores no Brasil têm o privilégio 

de exigir nas seleções para postos de trabalho em suas empresas uma 

escolarização superior à normalmente exigida para os cargos, simplesmente porque 

o nível de escolaridade dos candidatos é superior ao compatível minimamente com 

estes empregos (OLIVEIRA, 2015). Na função desempenhada, a egressa 3ST tinha 

um contato mínimo com o pessoal especializado na área de sua formação, 

respondendo assim quando indagada sobre se havia a função de técnico em 

segurança de trabalho na empresa onde trabalha: “tem, aqui nesta empresa parece 

que são cinco, mas nenhum formado pelo Pronatec.” 

Como visto nos depoimentos, ora os alunos culpam a ofertante dos cursos 

pela sua atual situação profissional de desemprego ou subemprego, ora culpam a si 

mesmos. Em nenhum momento os egressos atribuem fatores como a crise 

econômica, o capitalismo ou qualquer outro para culpar pela sua frustração. Essa 

frustração e culpabilização é parte do arsenal histórico da hegemonia burguesa, que 

busca escamotear a desproporção entre as aspirações do trabalhador sobre a 

formação escolar e as reais possibilidades de atendimento destas expectativas por 

parte da escola. Trata-se de uma educação convenientemente desqualificada, 

enquanto geradora de subsídios diretamente voltados ao mundo do trabalho, porém 

útil na produção da subordinação da classe trabalhadora (CARMO & ALVES, 2013). 
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Predomina nos depoimentos o senso comum, que serve como sustentáculo 

para a meritocracia, para a criminalização da pobreza e, acima de tudo, para a ilusão 

de que a educação transforma individualmente a vida das pessoas. 

Morta definitivamente a promessa do pleno emprego, restará ao 
indivíduo (e não ao estado, às instâncias do planejamento ou às 
empresas) definir suas próprias ações, suas próprias escolhas que 
permitam (ou não) conquistar uma posição mais competitiva no 
mercado de trabalho. A desintegração da promessa integradora 
deixará lugar à difusão de uma nova promessa, agora sim, de caráter 
estritamente privado: a promessa da empregabilidade (GENTILI, 
2013, p. 79). 

 

 4.2.3 A continuidade dos estudos: uma perspectiva presente  

 O sistema educacional brasileiro é grávido de desigualdade. Ao longo da 

nossa história, o fosso existente entre a classe senhorial e classe trabalhadora foi 

levada para a escola, servindo para alimentar e sendo alimentada por nossos 

vergonhosos índices de concentração de renda. A escola brasileira, como já 

afirmamos em outras seções deste capítulo, sempre formou os filhos dos 

trabalhadores para a execução de tarefas aparentemente mais simples, 

predominantemente braçais, reservando aos filhos das elites um estudo que 

privilegiasse o contato com um conhecimento ilustrado, que o deixasse competente 

para exercer seu papel de classe dirigente. Isso aconteceu de diferentes maneiras. 

Enquanto até os anos 1960 havia a pura e simples exclusão do maior contingente da 

classe trabalhadora dos bancos escolares do ensino fundamental e médio, nas 

décadas seguintes essa classe social começou de forma avassaladora a tomar os 

bancos das escolas públicas nesses níveis de ensino.  

Apesar de haver um saudosismo de alguns direcionado a uma suposta escola 

pública de qualidade que havia antes da década de 1980, isso se mostra desprovido 

de base real. Segundo Cunha (1980), na década de 1970 as escolas públicas 

apresentavam condições inferiores aos estabelecimentos frequentados pelos mais 

abastados: três horas de ensino diárias, turmas de 40 alunos e material pedagógico 

rarefeito. O ensino médio para as classes favorecidas tinha um objetivo claro: formar 

a classe dirigente com o objetivo de ingresso no ensino superior, enquanto as 
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classes mais desfavorecidas economicamente ingressavam na formação técnica-

profissionalizante, que supostamente seria o último degrau na educação formal 

desta parcela da população. Esta realidade, com algumas pontuais mudanças, 

permanece até os nossos dias. 

Segundo a PNAD 2014, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou 

mais de idade foi estimada em 8,3%. A região Nordeste continuou a ter a maior taxa 

de analfabetismo: 16,6%. Segundo a mesma pesquisa, em nosso país mais da 

metade da população de 25 anos ou mais de idade estava concentrada nos níveis 

de instrução formados pelo ensino fundamental incompleto (32,0%) e pelo ensino 

médio completo (25,5%). O número médio de anos de estudo para o Brasil é de 7,7 

anos e a região Nordeste registra a menor média: 6,6. Ainda assim, o Censo do 

IBGE 2010 atestou que o acesso à educação superior na faixa etária de 18 a 24 

anos mais que dobrou no período entre os anos 2000 e 2010. O número de jovens 

nessa faixa que declaravam ter tido acesso ao ensino superior era de apenas 9,1% 

em 2000 e passou para 18,7% em 2010. Mesmo com toda essa expansão, nossos 

percentuais ainda são vergonhosamente baixos, notadamente quando comparados 

a países vizinhos com PIB bem inferior: Argentina (40%), Venezuela (26%), Chile 

(20%) e Bolívia (20%) (SILVA e RIBEIRO, 2011). 

A expansão célere do número de jovens com acesso ao ensino superior 

ocorrida nos últimos anos coloca no horizonte de uma massa juvenil trabalhadora, 

outrora conformada em “acabar os estudos no segundo grau”, a perspectiva de 

progredir nos mesmos, ainda que em faculdades privadas, apoiados por programas 

como o Programa de Financiamento Estudantil (FIES) ou Programa Universidade 

para Todos (PROUNI)20.  

 Este anseio, quando parte de alunos de cursos técnicos, apresenta-se como 

uma antítese do esperado por setores dirigentes para essa fração da população. 

Segundo Wermelinger, Amâncio e Machado (2011), ao longo das décadas, os 

formuladores das políticas para o ensino técnico no Brasil apontavam para que os 

                                                           
20

 Os dois programas disponibilizam vagas em instituições privadas. Através do PROUNI, o aluno 

consegue vagas com bolsas totais ou parciais, dependendo dos cursos ofertados, da instituição 
escolhida e de sua nota no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Já o FIES financia o curso 
escolhido pelo estudante. 
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estudantes finalizassem nesse nível seus estudos. Paradoxalmente, ao pesquisarem 

cursos técnicos no estado do Rio de Janeiro, estes investigadores constataram os 

alunos opinando que a educação profissional era uma maneira de ser bem 

preparado para o prosseguimento dos estudos. Para alunos de cursos técnicos das 

modalidades concomitante e integrado, o curso técnico como uma forma de 

conquistar o ingresso à universidade é muito presente.  

Pesquisas mostram que, de forma geral, o aluno do ensino médio integrado 

nos IFs não se contenta em terminar sua vivência educacional formal com o curso 

realizado nos Institutos Federais (PEREIRA, 2013). Os números mostram que boa 

parte deles vai observar na profissão aprendida “apenas” um meio de subsistência 

enquanto realizam seus estudos superiores. Alguns revelam o desejo de nunca 

exercerem a profissão técnica de nível médio para a qual foram habilitados, 

confessando ter ingressado na instituição escolar somente com o objetivo de 

conseguir fazer de maneira gratuita o ensino médio com qualidade. Este fato ficou 

patente em pesquisa realizada em um Campus do IFPE, outrora escola agrícola, 

onde 90% dos alunos do EMI estão dispostos a prestar vestibular (PEREIRA, 2013). 

As constatações realizadas nesta pesquisa, com alunos regulares do IFPE, 

estudantes do ensino médio integrado, vão ser semelhantes ao constatado ao 

analisar os desejos dos egressos dos cursos técnicos concomitantes do Pronatec. 

Ao realizarmos as entrevistas e aplicarmos os questionários socioeconômicos com 

os egressos, deparamo-nos com duas realidades que se aproximam: há egressos 

que, ao término do curso técnico, ou antes mesmo que isso ocorresse, já 

conseguiram ingressar em uma Universidade, realizando um curso bastante 

diferenciado do estudado no Programa Federal, e egressos que trabalham ou estão 

desempregados e anseiam pelo ingresso em uma Instituição de Ensino Superior, em 

um curso relacionado ou não à sua profissão atual. Nenhum egresso pretendia 

encerrar sua escolarização no ensino médio. 

Segundo Sparta e Gomes (2005), há uma desvalorização do ensino 

profissional e percepção da educação superior como alternativa de 

profissionalização com maior status social. Os pesquisadores ainda constatam o 

ingresso na educação superior valorizado como alternativa principal de escolha para 
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os jovens que chegam ao fim do ensino médio, deixando claro que o tipo de escola e 

o nível de escolaridade parental estão associados a estas escolhas. Em nossa 

pesquisa, verificamos, ainda, que a renda familiar do jovem está muito relacionada à 

direção que o mesmo dá a sua vida acadêmica e profissional, notadamente se ele 

ingressa na universidade antes ou de maneira paralela à conquista de um emprego. 

 A formação superior se coloca como uma demanda crescente da juventude 

trabalhadora. Embora o Pronatec se apresente como dissociado de uma formação 

geral e direcione o estudante à apreensão de conhecimentos imediatos para a 

execução no mercado de trabalho, será através destes conhecimentos adquiridos e 

na interação em uma instituição federal de ensino que será mais visível para o 

estudante desejar um futuro mais promissor para seus estudos. 

A continuidade dos estudos, o não contentar-se com a formação restrita ao 

ensino médio concomitante concluído é uma marca dos egressos: 45% estão 

cursando ensino superior, o que é um dado bastante representativo, já que todos 

cursaram o ensino médio em instituição pública. Ao fazerem curso superior, a 

totalidade estuda em Universidade Federal (UFPE e UFRPE), ou conta com apoio 

de um programa estatal para fazê-lo (FIES ou PROUNI). Também ressaltamos o fato 

de 10% já ter concluído outros cursos profissionalizantes (FIC).  

 Os depoentes abaixo, já estudantes em reconhecidas Universidades, 

respondem assim quando indagados sobre seu interesse em continuar os estudos: 

 

Principalmente no atual que eu estou fazendo, licenciatura 
em educação física, área que eu gosto bastante, e se for para 
complementar renda não sei se vai me sobrecarregar, talvez 
arranjar emprego na área de técnico, seria bem legal (E2). 

 

A E2, já estudante de uma reconhecida instituição de ensino superior somente 

admite trabalhar como técnica se esse labor “não atrapalhe os estudos” deixando 

claro que sua prioridade é concluir o curso de educação física.  
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Os depoimentos seguintes são de egressos que não ingressaram em cursos 

superiores, mas desejam fazê-lo, e assim respondem quando indagados sobre se 

têm desejo de prosseguirem nos estudos: 

 

Tenho. Eu tenho interesse em começar o Superior de 
Direito. Eu quero fazer Direito! (E3ST). 

 

Quero trabalhar no curso técnico que eu me formei, tenho 
vontade de arrumar alguma oportunidade em faculdade por 
aí (E4ST). 

 

Os egressos E3ST e E4ST, no momento da pesquisa não trabalhavam ou 

estudavam, e o ingresso no curso superior é uma das saídas para mudar esta 

situação. E4ST reforça que entrar na faculdade é uma das opções almejadas, 

procurando relacionar este sonho com o desejo de conseguir um emprego como 

técnica. Seu discurso difere um pouco do E3ST, por este já ter inclusive um curso 

escolhido: “Direito”. Ele fala em “alguma oportunidade em faculdade por aí”, 

demostrando que para esse egresso o ingresso em qualquer curso superior e em 

qualquer instituição já seria importante. 

E6, empregada em uma grande fábrica da região, assim responde quando 

indagada sobre se tem interesse em continuar seus estudos: 

  

Tenho sim, [...] é um curso que eu me identifico muito 
também que é educação física, mas eu também não deixo de 
pensar em priorizar o meu Técnico em Alimentos, de fazer uma 
graduação, uma pós-graduação e ir aumentando mais, só que 
meu ponto de vista principal é educação física na Federal (E6). 

 

Para esta egressa, a meta é cursar educação física, embora não deixe de 

“pensar em priorizar o meu Técnico em Alimentos”, fazendo que entendamos que a 

necessidade do curso para seu sustento lhe parece imperiosa. A Egressa 6 do curso 

Técnico em Alimentos, embora deseje ingressar em um curso superior  
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aparentemente diferente de sua formação pelo Pronatec, não abandona a 

perspectiva de ter mais qualificação relacionada à sua área de formação técnica, o 

que aparece em outros depoimentos colhidos: 

 

 Quero fazer engenharia de alimentos, mas não chegou aqui 
no IFPE de Vitória de Santo Antão ainda. “Tou” aguardando, 
porque eu não pretendo sair daqui da minha cidade pra 
fazer curso em outro estado, até porque eu preciso 
trabalhar. Quando chegar aqui eu vou me inscrever e vou 
tentar com toda a força pra engenharia de alimentos (E 3). 

 

Quero fazer engenharia de alimentos (E4) 

Sim, eu gosto muito da área administrativa, administração. 
Tenho vontade de fazer engenharia da alimentação, só que 
bem pra frente. No momento é administração (E5).  

                     

No primeiro depoimento, o E3 reconhece a necessidade imperiosa de garantir 

seu sustento: “preciso trabalhar”, e por isso tem como principal foco a manutenção 

do emprego. Mesmo assim, espera poder fazer o curso superior de engenharia de 

alimentos, ainda que condicione essa meta à “chegada deste curso em sua cidade”. 

Fica muito clara, neste depoimento, a necessidade material como determinante para 

a realização das aspirações do jovem. O E4, Técnico em Alimentos, deseja fazer o 

mesmo curso do E3; já o E5 demostra vontade de fazer este curso, só que em outra 

fase de sua vida, pois atualmente outro curso superior é sua prioridade.  

 Para boa parte destes egressos, como vimos em diversos depoimentos, 

“abandonar” a carreira que lhes proporcionou a primeira certificação profissional não 

parece algo inteligente. Pode estar também presente neste discurso específico a 

crença de que, com mais cursos em distintas ramificações do saber, a possibilidade 

de conquistar uma colocação no mercado de trabalho se torne mais real. Essa visão 

está em consonância com a Teoria do Capital Humano. Estes estudantes pensam o 

ideal do “self made man” como diretamente responsável por sua futura colocação 

profissional, ou até por sua eventual exclusão do mercado formal. A aprendizagem e 

o estudo tem sempre para esses jovens uma relação com as maneiras de garantir 
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sua sobrevivência. Não há espaço no pensamento destes jovens para uma formação 

desinteressada de pura fruição. 

Neste caminho de “não deixar pra lá” o curso técnico realizado pelo 

Programa, encontramos egressos universitários identificando seu atual curso 

universitário como relacionado ao seu curso técnico, e que essa relação auxilia sua 

atual vida acadêmica, exemplificado pelo seguinte depoimento: 

 

Eu tenho interesse, como eu já disse, eu tou cursando biologia 
e pretendo continuar esse curso. O curso de Técnico em 
Alimentos de certa forma me auxiliou, está me auxiliando no dia 
a dia (E4).  

  

Os egressos dos cursos técnicos a nível de ensino médio são pressionados 

pelo discurso neoliberal, já bem conhecido, de autorresponsabilização pela sua 

situação profissional, e são por isso empurrados para os cursos profissionais de 

nível superior (FAGIANI et al 2013). Isso, via de regra, causa posteriormente uma 

frustração no jovem egresso, por se deparar com um mercado onde a qualificação 

aumenta, mas a oferta de emprego diminui. Não foi possível, por nenhum egresso 

ter concluído seu curso superior, aferir esta realidade entre nossos pesquisados, 

mas fica claro, pelo conjunto de depoimentos colhidos, que os mesmos observam na 

sua contínua formação uma importante ferramenta de garantia de emprego.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Investigar um Programa voltado à educação profissional e de forma mais 

específica uma de suas iniciativas, o Bolsa-Formação, ofertado através de dois 

cursos técnicos implantados em 2012 no Campus Vitória de Santo Antão do IFPE, 

apresentou-se como um desafio. Desafio decorrente da juventude do programa, pela 

necessidade de apreender as diferentes visões e depoimentos dos partícipes dos 

cursos e, fundamentalmente, por ter a necessidade de não apresentar uma visão 

unilateral do mesmo.  

Investigar cursos técnicos concomitantes ofertados em uma cidade do interior 

do Nordeste do Brasil foi uma oportunidade de pesquisar a realidade deste 

município. Vitória de Santo Antão tem índices sociais alarmantes: o IDH e a taxa de 

analfabetismo são superiores aos registrados estadual e nacionalmente. Essa 

realidade social preocupante convive com um crescimento do número de empregos 

ofertados na cidade como resultado da implantação de empreendimentos industriais 

e comerciais, o que nos leva a uma constatação: o alardeado crescimento 

econômico não se traduziu em melhores condições de vida para a maioria da 

população. O capital prescinde de um contingente expressivo de trabalhadores para 

a sua reprodução e efetiva contradições sociais flagrantes para sua acumulação, 

que no capitalismo brasileiro são ainda mais palpáveis. 

Não há dúvidas sobre a importância do IFPE na cidade. A qualidade dos 

cursos regulares do Campus se apresentou como um importante fator de atração 

para os jovens do ensino público do município fazerem neste local o seu curso 

técnico concomitante. As precárias condições estruturais de boa parte das escolas 

públicas e privadas da região são contrastantes com as condições ofertadas pela 

instituição federal.  

No processo de ingresso e seleção de alunos para os cursos concomitantes 

ficaram evidenciados problemas de divulgação e esclarecimento juntos aos 

potenciais candidatos. Tais problemas foram reconhecidos por todos os atores do 
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Programa e estão ligados à instituição responsável por este processo: a Secretaria 

de Educação e Esportes de Pernambuco. Como reiteramos na pesquisa, esta 

seleção problemática foi um dos fatores decisivos para a evasão escolar 

apresentada nos cursos, além de impedirem que um maior número de estudantes se 

candidatasse às vagas ofertadas. 

A oferta de cursos de qualificação profissional pelo Estado brasileiro tem uma 

marca que atravessa décadas: a precarização e a dissociação de uma formação 

integral. Os cursos pesquisados (Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em 

Alimentos) apresentam essa realidade. Ao longo de nossa investigação sobre a 

implantação destes cursos, tivemos a oportunidade de comprovar isso através da 

constatação da realidade enfrentada pelos alunos. Uma precarização traduzida pelo 

atraso no pagamento de auxílio financeiro, dificuldades de transporte escolar, não 

fornecimento de equipamentos individuais, entre outras constatações. Em alguns 

casos, estas deficiências também motivaram a evasão escolar, além de desgastar a 

boa relação existente entre os cursistas e a equipe gestora. Também constatamos 

não haver qualquer integração pedagógica entre a escola onde os alunos cursavam 

o ensino médio e o IFPE. 

Ao investigar como se relacionavam os cursos técnicos ofertados pelo 

Pronatec e os cursos técnicos regulares do Campus Vitória de Santo Antão do IFPE, 

observamos que a estrutura ofertada aos estudantes do Programa foi a mesma 

usufruída pelos alunos regulares, havendo problemas estruturais comuns aos dois 

públicos e deficiências específicas para os cursistas do Programa, como a não 

disponibilidade no Campus de uma estrutura satisfatória para o curso técnico de 

segurança do trabalho. Os impactos produzidos pelo curso técnico na vida dos 

egressos mostram uma série de diferenças entre o dito nos documentos oficiais e a 

efetiva realidade laboral dos jovens técnicos. O fato de nenhum egresso ter 

conseguido emprego como técnico e de muitos permanecerem desempregados ou 

com ocupações precarizadas é um importante exemplo de que a qualificação não é 

o determinante para a ocupação de empregos pelos jovens, desmentindo, assim, 

uma máxima muito presente no senso comum: “há vagas, o que falta é gente 

qualificada”. 
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Identificamos nos egressos uma grande disposição para a continuidade dos 

estudos e um orgulho do curso realizado, mesmo com todas as dificuldades 

existentes. Também constatamos que eles, mesmo em meio a grandes dificuldades 

para conquistar um emprego, ainda mais um emprego condizente com sua formação 

técnica, permanecem cheios de esperanças sobre seu futuro profissional.   

Não podemos culpar o IFPE, o Campus Vitória de Santo Antão ou mesmo o 

Programa pela situação de desemprego ou subemprego que predomina entre os 

jovens egressos, como também seria impertinente atribuir exclusivamente aos 

educandos a responsabilidade pela evasão que constatamos nos cursos. Ficou 

patente o engajamento e a crença de diferentes atores (gestores, estudantes e 

docentes) na proposta de profissionalização trazida pelo Pronatec. A crença na 

empregabilidade dos técnicos foi um importante motor para a execução dos cursos.  

A busca da empregabilidade, relatada como legítima em vários depoimentos 

de egressos, gestores e docentes, está relacionada diretamente à Teoria do Capital 

Humano. A crença dos egressos na conquista do emprego como resultado do curso 

realizado e o empenho dos profissionais de ensino em apoiar o programa estão em 

grande parte relacionados à Teoria do Capital Humano, que ressalta como sendo de 

responsabilidade do trabalhador a sua situação laboral.  

A adesão a esta teoria é explicitada em diversos documentos do Pronatec e 

nas falas da totalidade dos entrevistados em nossa investigação, sendo hegemônica 

em nossa sociedade e bastante útil ao capital, por desresponsabilizar o sistema 

econômico pelo desemprego ou subemprego. Isso se revela na nossa pesquisa 

quando entrevistamos egressos desempregados ou subempregados. Nenhum deles 

culpa as contradições do sistema por sua situação ocupacional, preferindo ater-se a 

uma esperança em melhores dias, baseado na crença em seu esforço pessoal e no 

valor do curso técnico realizado.  

 Ao fazermos uma exaustiva descrição e discussão de cada iniciativa 

governamental realizada nestes últimos vinte anos, é possível comprovar que o 

governo capitaneado pelo PSDB foi o responsável por uma efetiva implantação do 

modelo de educação profissional que se consolidaria em diferentes iniciativas de 
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governos seguintes. Este modelo transfere para a gestão privada a execução dos 

Programas de formação profissional, fazendo que o fundo público seja um 

importante fator de financiamento de unidades educacionais particulares e 

enfraquecendo a consciência classista dos trabalhadores, à medida que uma de 

suas reivindicações históricas, a educação pública e gratuita, é substituída por uma 

educação privada com financiamento público. Um modelo que teve destaque em 

outros países, como o Chile, e hoje é fortemente defendido no Brasil por entidades 

empresariais, como o movimento “Todos Pela Educação”. 

As principais iniciativas governamentais de Lula da Silva (PNQ) e Dilma 

Rousseff (Pronatec) seguem a lógica descrita no parágrafo anterior. A rede privada 

de ensino e o “Sistema S” são atores importantes dos programas gestados por estes 

governos, fazendo com que seja palpável a crescente dependência financeira das 

entidades privadas e do “Sistema S” das verbas do fundo público. Como 

identificamos em nossa pesquisa, a relação de dependência de entidades privadas e 

do “Sistema S” para com estes Programas assumiu ares de dramaticidade quando 

foi efetuado um considerável corte de verbas direcionadas ao Pronatec, promovido 

pelo Governo Federal em 2015/2016, que levou a um grande movimento de 

demissão de professores, diminuição de vagas e mesmo fechamento de cursos e 

unidades por parte de algumas unidades educacionais privadas.    

Estas contradições não são exclusivas do Pronatec ou de demais iniciativas 

de qualificação profissional. São, na verdade, inerentes à própria natureza das 

políticas públicas educacionais no capitalismo. Foi importante compreender estas 

contradições para poder investigar o nosso objetivo a fundo e não cair em uma 

análise simplista, panfletária e que tivesse um caráter superficial. 

A política educacional [...] é um fenômeno que se produz no contexto 
das relações de poder [...] e portanto no contexto das relações 
sociais que plasmam as assimetrias, a exclusão e as desigualdades 
que se configuram na sociedade e no nosso objeto. A questão é 
tentar o sábio equilíbrio: manter uma postura objetiva que dote o 
conhecimento produzido de um coeficiente científico, sem abdicar de 
um nível analítico [...] assim, podemos nos livrar da constante 
tentação de nos deixar envolver na prática “das denúncias”, que 
pouco contribui para a construção de novos saberes comprometidos 
com a mudança substantiva da ordem (AZEVEDO, 2001, p. 3-4). 
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Apesar de toda uma narrativa que defende os governos da Frente Popular 

(Lula da Silva e Dilma Rousseff) como responsáveis por uma ruptura com o modelo 

de educação estabelecido ao longo dos anos em nosso país, notadamente o que foi 

implantado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, as mudanças que 

aconteceram nos governos do Partido dos Trabalhadores não romperam com a 

lógica de uma educação voltada à satisfação dos interesses do capital. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista - Gestores 

1. Qual foi a motivação para ingressar no PRONATEC? 

2. De que consistiu o processo seletivo responsável pelo seu ingresso? 

3. Em que consiste o seu trabalho? 

4. Quantas horas de trabalho são efetivamente realizadas por dia? 

5. A estrutura para o desenvolvimento de seu trabalho é adequada? Explique. 

6. Há apoio efetivo da equipe de gestores para que o seu trabalho seja 

desenvolvido? Explique. 

7. As bolsas para os profissionais são pagas com pontualidade? Explique. 

8. Como se dá a relação com o alunado? 

9. Qual o percentual médio de evasão? Quais suas causas? 

10. Quais os principais problemas do PRONATEC neste campus? 

11. Quais os principais aspectos positivos do PRONATEC neste campus? 

12.  Há acompanhamento dos egressos? 

13.  Acredita que os concluintes dos cursos conseguirão colocações no mercado 

de trabalho? 

14.  Qual a relação do PRONATEC com as potenciais ofertadoras de emprego? 

15.  Qual o valor investido até a presente data pelo PRONATEC neste campus 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista - Egressos 

1. Qual seu objetivo inicial ao fazer o curso técnico pelo PRONATEC? 

2. Como foi que soube da realização deste curso? 

3. Os professores realizaram de maneira adequada seu trabalho? Explique. 

4. A equipe gestora e técnica esteve sempre presente para assessorar os 

estudantes e professores? Explique. 

5. Já tentou fazer os cursos regulares do IFPE? Por quê? 

6. Recebeu regularmente material didático? Qual? Dê sua opinião sobre o 

mesmo. 

7. Existiu dificuldade em acompanhar as aulas? Qual o motivo? 

8. Alguns alunos abandonaram o curso. O que você destacaria como motivo 

principal para que isso tenha ocorrido? 

9. Foi possível utilizar o refeitório, a biblioteca e os laboratórios da instituição? 

10. O auxílio alimentação e o auxílio transporte foram pagos regularmente? 

11. Quais os principais aspectos negativos do curso PRONATEC que você 

cursou? 

12. Quais os principais aspectos positivos do curso concluído? 

13. Em que você acha que o curso do PRONATEC auxiliou na sua atual 

situação profissional? 

14. Seus colegas de curso conseguiram colocações no mercado de trabalho 

relacionadas ao que estudaram no curso do PRONATEC? 

15. O PRONATEC incentivou a continuação de seus estudos? De que 

maneira? 

16. Qual a procura, em sua região, pelos profissionais formados pelo 

PRONATEC na sua área de atuação? 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista - Docentes 

1. Qual o maior motivo que te levou a trabalhar no PRONATEC? 

2. Em que consistiu o processo seletivo para sua entrada? 

3. Ministrou aulas no programa durante quanto tempo? 

4. O trabalho lhe satisfez? Explique. 

5. Qual estrutura foi oferecida pelo IFPE para as suas aulas? 

6. Os estudantes acompanharam satisfatoriamente as aulas? Explique. 

7. Quais os principais problemas do PRONATEC neste campus? 

8. Quais os principais aspectos positivos do PRONATEC neste campus? 

9. Acredita que o PRONATEC leva à inclusão dos alunos no mercado de trabalho? 

Explique. 

10.  Ocorreu atraso no pagamento da bolsa para os professores? Por quanto tempo? 

11.  A equipe pedagógica estava sempre presente para a resolução de problemas? 

12.  A estrutura oferecida foi é adequada? 

13.  Havia alguma diferenciação entre a estrutura que era oferecida para os alunos 

regulares do IFPE e a que era oferecida para os alunos do PRONATEC?  

14.  Qual foi percentual médio de evasão? Quais suas causas? 

15.  Houve problemas de relacionamento no interior das turmas? explique. 
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APÊNDICE D – Questionário socioeconômico - Egressos 

PARTE 1-PERFIL DO ENTREVISTADO 

1. Qual a sua idade? 

( ) até 18 anos. 

( ) 19 anos. 

( ) 20 a 25 anos 

( )26 a 35 anos 

( )36 a 45 anos 

( ) Mais de 45 anos. 

2. Você se considera: 

( ) Branco(a). 

( ) Pardo(a). 

( ) Amarelo(a). 

( ) Negro(a). 

( ) Indígena. 

( ) Não quero declarar. 

3- Sua casa está localizada em? (Marque apenas uma resposta) 

(A) Zona rural. 

(B) Zona urbana 

4- Que município você mora? 

(A)  Vitória de Santo Antão 

(B)  Outro _______________________(especificar) 

5. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, 

aproximadamente, a renda familiar mensal?(Marque apenas uma resposta) 

(A) Nenhuma renda. 

(B) Até 1 salário mínimo 

(C) De 1 a 3 salários mínimos  

(D) De 3 a 6 salários mínimos  

(E) De 6 a 9 salários mínimos 

(F) De 9 a 12 salários mínimos 

G) De 12 a 15 salários mínimos 
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(H) Mais de 15 salários mínimos 

6-Qual a sua renda mensal, aproximadamente? (Marque apenas uma resposta) 

(A) Nenhuma renda. 

(B) Até 1 salário mínimo 

(C) De 1 a 3 salários mínimos) 

(D) De 3 a 6 salários mínimos 

(E) De 6 a 9 salários mínimos 

(F) De 9 a 12 salários mínimos 

(G) De 12 a 15 salários mínimos 

(H) Mais de 15 salários mínimos 

7. Assinale abaixo o seu nível de escolaridade 

 (A) Ensino médio 

(B)Cursando nível superior 

(C) Nível superior concluído  

  

PARTE 2 – EMPREGABILIDADE 

  

8. Atualmente o(a) sr(a) está: 

a(  ) Trabalhando  

b(  ) Trabalhando e estudando  

c(  ) Apenas estudando  

d(  ) Não está trabalhando e nem estudando. 

9. O(a) sr(a) trabalha na área em que se formou no curso PRONATEC? 

a(  ) Sim, totalmente.           b(  ) Sim, parcialmente       c(  ) Não                    d(  ) Não 

sabe 

10. Qual a sua satisfação em relação a sua ATIVIDADE PROFISSIONAL na 

atualidade? 
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a(  ) Muito satisfeito            b(  ) Satisfeito                       c(  ) Indiferente 

d( ) Insatisfeito                     e(  ) Muito insatisfeito         f(  ) Não sabe/não opinou 

11. Na sua opinião, como está a sua REMUNERAÇÃO em relação a MÉDIA do 

mercado? 

a(  ) Acima da média do mercado                                    b(  ) Na média do mercado 

c(  ) Abaixo da média do mercado                                   d(  ) Não sabe/não opinou 

12. Qual é a sua CARGA HORÁRIA semanal de trabalho? (esperar o entrevistado 

responder) 

a(  ) até 20h                          b(  ) de 20 a 30h                  c (  ) de 30 a 39h 

d(  ) de 40 a 44h                  e(  ) acima de 44h. 

13. Qual é o seu VÍNCULO EMPREGATÍCIO? (esperar o entrevistado responder) 

a(  ) Empregado com carteira assinada b(  ) Empregado sem carteira assinada 

c(  ) Funcionário público concursado     d(  ) Autônomo/Prestador de serviços 

e(  ) Em contrato temporário                     f(  ) Estagiário 

g(  ) Proprietário de empresa/negócio     h(  ) Outros 

14. Quantos funcionários contratados tem a empresa que o(a) sr(a) trabalha 

(aproximadamente)? (____) (Se a pessoa não souber nem aproximadamente, 

colocar 0) 

15. O(a) sr(a) já trabalhava antes de iniciar o seu curso Pronatec ?a(  ) 

Sim                          b(  ) Não 

16. Há quanto tempo o(a) sr(a) trabalha na área em que se formou? 

a(  ) Há menos de um ano 

b(  ) de 1 a 2 anos 
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c(  ) de 2 a 5 anos 

d(  ) Mais de 5 anos 

e(  ) Nunca trabalhou na área de formação. 

17. Qual o principal TIPO DE ATIVIDADE que o(a) sr(a) exerce no seu trabalho 

atual? 

a(  ) Atividade Técnica 

b(  ) Atividade Administrativa 

c(  ) Atividade Gerencial 

d(  ) Atividade Comercial 

e(  ) Outra 

18. Qual a relação entre o seu trabalho atual e a sua formação pelo PRONATEC? 

a(  ) Fortemente relacionada com a área profissional do curso 

b(  ) Fracamente relacionada com o curso 

c(  ) Não tem nenhuma relação com o curso 

d(  ) Não sabe /Não Opinou 

19. Como é a EXIGÊNCIA DA SUA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL na atualidade? 

a(  ) Inferior a recebida no curso em que se formou 

b(  ) Compatível com a recebida no curso 

c(  ) Superior a recebida no curso em que se formou 

20. Onde está LOCALIZADO o seu trabalho atual? 

a(  ) No próprio município onde realizou o curso. 

b(  ) Com distância de até 50km de onde realizou o curso. 
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c(  ) Em município com distância entre 50 e 100km de onde realizou o curso. 

d(  ) Em município com distância entre 100 e 400km 

e(  ) Em município com distância superior a 400km 

  

PERGUNTAS PARA QUEM TRABALHA E QUEM NÃO TRABALHA 

  

21. O seu DESEJO de trabalhar na área quando se formou era: 

a(  ) Muito alto                      b(  ) Alto                                c(  ) Médio 

d(  ) Baixo                             e(  ) Muito baixo 

22. Comparado aos seus colegas de classe o seu NÍVEL DE INTERESSE estava: 

a(  ) Estava entre os 10% dos alunos com maior grau de interesse da turma 

b(  ) Estava entre os 20% 

c(  ) Estava entre os 50% 

d(  ) Estava no grupo de alunos de menor interesse da turma. 

e(  ) Não sabe/Não opinou 

23. Na sua opinião, como foi o seu APRENDIZADO durante o curso? 

a(  ) Muito alto                      b(  ) Alto                                c(  ) Médio 

d(  ) Baixo                             e(  ) Muito baixo 

24. Qual o seu grau de satisfação com a ÁREA PROFISSIONAL em que o(a) sr(a) 

fez o seu curso? 

a(  ) Muito satisfeito            b(  ) Satisfeito                       c(  ) Indiferente 

d(  ) Insatisfeito                    e(  ) Muito insatisfeito         f(  ) Não sabe/não opinou 



226 
 

 
 

 

25. Na região em que o(a) sr(a) vive, como são as OFERTAS PROFISSIONAIS da 

sua área? 

a(  ) Há muitas ofertas de emprego ou trabalho para profissionais da sua área 

técnica 

b(  ) Há ofertas de emprego ou trabalho 

c(  ) Há poucas ofertas de emprego ou trabalho 

d(  ) Praticamente não há ofertas de emprego para profissionais da sua área técnica. 

26. Na sua opinião, como o MERCADO REMUNERA os profissionais da sua área de 

formação? 

a(  ) Melhor que outras áreas                   b(  ) Equivalente a outras áreas 

c(  ) De forma pior que outras áreas        d(  ) Não sabe/Não opinou 

  

PARTE 3 – CONTINUIDADE DOS ESTUDOS 

  

27. Após a conclusão do seu curso técnico, o(a) sr(a) concluiu ou está cursando 

OUTRO CURSO TÉCNICO OU FIC OFERECIDO OU NÃO PELO PRONATEC? 

a(  ) Sim                                b(  ) Não  

  

28. Se Sim. Qual a relação entre a área profissional deste novo curso e o curso 

anterior? 

a(  ) Fortemente relacionada com a área profissional do curso técnico anterior 

b(  ) Fracamente relacionada com o curso técnico anterior 

c(  ) Não tem nenhuma relação com o curso técnico anterior 
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d(  ) Não sabe/Não Opinou 

29. Se Sim. Este outro curso que o(a) sr(a) realiza ou realizou, é na mesma 

instituição em que fez o curso anterior? 

a(  ) Sim                                b(  ) Não 

30. Após a conclusão do seu curso, o(a) sr(a) concluiu ou está cursando algum 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR? 

a(  ) Sim                                b(  ) Não  

31. Se Sim. Qual a relação entre a área profissional do seu curso superior e o seu 

curso? 

a(  ) Fortemente relacionada com a área do curso 

b(  ) Fracamente relacionada 

c(  ) Não tem nenhuma relação com área profissional do curso. 

d(  ) Não sabe/Não Opinou 

32. Se Sim. Este curso superior que o(a) sr(a) realiza/realizou, é na mesma 

instituição em que fez o curso? 

a(  ) Sim                                b(  ) Não 

33. Se Sim. Qual o tipo de graduação oferecido pelo seu curso superior: (ler até a 

opção c) 

a(  ) Tecnologia (ex. Cursos de tecnólogo) 

b(  ) Licenciatura (ex. Formação de professores – Física, Matemática, etc.) 

c(  ) Bacharelado (ex. Cursos de direito, medicina, engenharia, etc.) 

d(  ) Não sabe/Não opinou 

34. Em que tipo de escola o(a) sr(a) cursou o ensino fundamental (1a. a 8a. Série)? 
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a(  ) Somente em escola pública 

b(  ) Somente em escola particular 

c(  ) Maior parte em escola pública 

d(  ) Maior parte em escola particular 

35. Em que tipo de escola o(a) sr(a) cursou o ensino Médio (2°. grau)? 

a(  ) Somente em escola pública 

b(  ) Somente em escola particular 

c(  ) Maior parte em escola pública 

d(  ) Maior parte em escola particular 

e) ( ) Não cursei o ensino médio 

  

PARTE III – AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL RECEBIDA 

  

36. Qual a MODALIDADE de curso PRONATEC que o(a) sr(a) cursou? 

a(  ) FIC 

b(  ) TÉCNICO 

37. Na sua opinião, como o(a) sr.(a) avalia a INSTITUIÇÃO de modo geral? 

a(  ) Ótima                             b(  ) Boa                                c(  ) Regular 

d(  ) Ruim                              e(  ) Péssima                        f(  ) Não opinou 

38. Como o(a) sr.(a) avalia a INFRA-ESTRUTURA geral da instituição? 

a(  ) Ótima                             b(  ) Boa                                c(  ) Regular 
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d(  ) Ruim                              e(  ) Péssima                        f(  ) Não opinou 

39. Como o(a) sr.(a) avalia o CURSO PRONATEC que o(a) sr(a) concluiu ? 

a(  ) Ótimo                             b(  ) Bom                               c(  ) Regular 

d(  ) Ruim                              e(  ) Péssimo                        f(  ) Não opinou 

40. Como o(a) sr.(a) avalia os CONHECIMENTOS TEÓRICOS da sua área de 

formação? 

a(  ) Ótima                             b(  ) Bom                               c(  ) Regular 

d(  ) Ruim                              e(  ) Péssimo                        f(  ) Não opinou 

41. Como o(a) sr.(a) avalia os CONHECIMENTOS PRÁTICOS da sua área de 

formação PRONATEC? 

a(  ) Ótimo                             b(  ) Bom                               c(  ) Regular 

d(  ) Ruim                              e(  ) Péssimo                        f(  ) Não opinou 

42. Como o(a) sr.(a) avalia a QUALIFICAÇÃO DOS SEUS PROFESSORES ? 

a(  ) Ótimo                             b(  ) Bom                               c(  ) Regular 

d(  ) Ruim                              e(  ) Péssimo                        f(  ) Não opinou 

43. Como foi o seu curso PRONATEC em relação a sua EXPECTATIVA? 

a(  ) Superou as expectativas                              b(  ) Atendeu as expectativas 

c(  ) Não atendeu as expectativas                       d(  ) Não sabe/Não opinou 


