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RESUMO 

Este estudo analisa as ações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

na materialização do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC) no estado de Pernambuco, considerando os mecanismos estruturais e 

pedagógicos desencadeados pela instituição para ofertar cursos pelo programa, bem 

como o perfil social e econômico dos alunos matriculados nos cursos ofertados. Para a 

materialização desta investigação foi realizada análise documental, aplicação de 

questionários aos alunos e foram feitas entrevistas com professores de cursos técnicos 

financiados pelo PRONATEC, ofertados nas unidades do SENAI na cidade do Cabo de 

Santo Agostinho e na cidade do Recife. Foram identificados problemas na seleção dos 

discentes, evasão escolar, precarização na infraestrutura destinada aos cursos, 

dificuldades levantadas pelos docentes no processo de ensino e aprendizagem devido à 

ausência de base educacional dos discentes e a ausência de estágios obrigatórios que 

viabilizem a inserção dos egressos no mercado de trabalho. Os dados demonstram que o 

PRONATEC não só está inserido dentro da contextualização dos sistemas de 

acumulação de cunho flexível, como também tem contribuído diretamente para a 

manutenção da seletividade e produção de uma mão de obra menos qualificada e mais 

barata. Além disso, foi possível identificar o quanto as políticas públicas de Educação 

Profissional tem assumido o modelo de Educação Profissional proposto pelo 

empresariado brasileiro, objetivando a formatação de um novo modelo de cidadão 

produtivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PRONATEC, SENAI, Políticas Públicas, Educação 

Profissional, Cursos Técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 
This study analyzes how actions of National Service of Industrial Learning (SENAI) in 

the realization of the National Program for Access to Technical Education and 

Employment (PRONATEC) in the state of Pernambuco, with the objective of 

identifying structural mechanisms and pedagogical unleashed for the institution to offer 

courses according to the program, as well as the social and economic profile of students 

enrolled in the courses offered. For the fruition of this investigation was used 

documental analysis, application of questionnaires to the students and interviews with 

teachers by PRONATEC, offered in the SENAI units in the cities of Cabo de Santo 

Agostinho and Recife. Problems were identified in the selection of students, 

absenteeism, precariousness in the infrastructure for the courses, difficulties pointed out 

by the teachers in the teaching and learning due to lack of educational background of 

students and the lack of mandatory stages that enable the insertion in the market job. 

The data demonstrate that the PRONATEC is not only inserted into the context of the 

flexible accumulation systems, but has also directly contributed to the maintenance of 

selectivity and production of a less skilled labor and cheaper. Moreover, it was possible 

to identify how public policies of professional education has assumed the professional 

education model proposed by Brazilian business community, aiming to format a new 

productive model citizen. 

 

Keywords: PRONATEC, SENAI, public policies, professional education, technical 

courses. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A tendência mundial nas últimas décadas aponta para um fenômeno irreversível e 

com intensidade crescente: a globalização dos mercados, decorrente da internacionalização 

da economia. Nesse novo ambiente, o Brasil para ampliar e consolidar sua presença no 

comércio internacional, precisa adequar sua produção aos padrões de qualidade e 

produtividade vigentes na economia mundial e, ao mesmo tempo, suprir uma grande 

demanda da indústria brasileira, que é a mão de obra especializada de nível técnico. Este 

cenário de competitividade tem privilegiado, principalmente, a adoção de um modelo 

econômico mais aberto à lógica do mercado (OLIVEIRA, 2005). 

Atualmente o Brasil e alguns países pertencentes à América Latina passaram a 

reestruturar seus sistemas educacionais em sincronismo com as demandas preestabelecidas 

pelo mercado globalizado. Desta forma, com o aumento da competitividade e a 

necessidade em atender a tais demandas, destinam a educação destes países um caráter 

pedagógico subordinado e a serviço dos sistemas econômicos. O desenvolvimento de 

competências que interessam ao mercado passou a ser um dos objetivos principais das 

escolas (OLIVEIRA, 2015).  

O mercado de trabalho é quem passa a estabelecer os mecanismos de controle, 

regulação, avaliação da “qualidade” e produtividade dos serviços educacionais. Nesse 

cenário, o foco não é a qualidade, e sim a produtividade expressa no quantitativo de 

diplomados. Portanto, é através da sistematização de alta competitividade que os sistemas 

de produção flexíveis passam a reger as estratégias de vinculação entre os sistemas 

produtivos e a educação, aplicando os novos conceitos de empregabilidade e competência, 

através das políticas de formação e capitação da força de trabalho, instaurando assim, uma 

nova ordem mercadológica que, por sua vez, passam a estabelecer os novos padrões de 

aceitabilidade para a classe trabalhadora mediante as novas exigências do empresariado 

perante a escassez dos postos de trabalhos nos novos sistemas produtivos, como mostra 

Oliveira (2015, p.248): 

Diante de um número cada vez menor de postos de trabalho 

criados, efetivou-se o discurso hegemônico de defesa da 

empregabilidade dos trabalhadores. Mesmo destacando-se a 

importância da educação escolar como componente fundamental no 

desenvolvimento do capital humano, reconhece-se que a 

certificação escolar não é garantia de emprego, principalmente para 

os setores com baixos níveis de escolarização ou considerados não 
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detentores das habilidades, das competências e dos conhecimentos 

requisitados pelo mercado de trabalho [...] No discurso das elites 

empresariais, dos agentes de governo e das agências multilaterais, a 

baixa qualidade da mão de obra, em vez de ser tratada como 

decorrência de um processo histórico de exploração econômica, é 

explicada como uma debilidade da escola pública e das práticas de 

qualificação profissional[...]. 

Na atual composição, regido sobre o modelo das competências, a formação 

profissional se constitui de forma individualizada, materializando um novo conceito 

formativo, que visa uma maior absorção da capacidade produtiva de cada individuo. Desta 

forma, para os novos modelos produtivos, os saberes escolares, técnicos e profissionais 

tornam-se insuficientes. Para os modelos de produção flexíveis, o mais importante passa a 

ser a capacidade de flexibilizar-se em prol das constantes mudanças dentro da cadeia 

produtiva.      

Neste sentido, o modelo das competências introduz cognitivamente no trabalhador 

a renúncia de seus interesses de classe em favorecimento dos interesses patronais. A 

presença constante do desemprego favorece a materialização de um mercado de trabalho 

desregulamentado e incerto para a classe trabalhadora. Fortalece-se o poder de imposição 

do empresariado sobre a classe trabalhadora, afetando a ação sindical e ações coletivas 

contrárias ao capital.    

Diante deste cenário da educação pautada pelas competências, o termo 

empregabilidade surge como o mais novo conceito instaurado pelos sistemas de produção 

flexível. Para Gentili (2002), a escola era vista como um investimento para o capital 

humano, mas agora com um potencial de inserção num mercado competitivo e restritivo  

que exige um conjunto de saberes, competências e credenciais para competição entre os  

empregos disponíveis, ela perde sua capacidade integradora e incorpora cada vez mais em 

suas práticas a ideologia da empregabilidade. 

A desintegração da promessa integradora não tem suposto a 

negação da contribuição econômica da escolaridade, mas sim uma 

transformação significativa de sentido. Passou-se de uma lógica da 

integração em função de necessidades e demandas de caráter 

coletivo (a economia nacional, a competitividade das empresas, a  

riqueza social etc.) para uma lógica econômica estritamente  

privada e guiada pela ênfase nas capacidades e competências que  

cada pessoa deve adquirir no mercado educacional para atingir  

uma melhor posição no mercado de trabalho” (GENTILI, 2002, p. 

51). 
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Desta forma, pertencer ao mercado de trabalho regido pelo desemprego que ao 

mesmo tempo exige da classe trabalhadora um número cada vez maior de competências a 

fim de manter a sua empregabilidade, faz com que a classe trabalhadora tome para si a 

responsabilidade e a culpa pela sua inserção ou exclusão do mercado de trabalho. Desta 

forma, cabe ao desempregado buscar maneiras de conquistar o seu sustento de forma 

“empreendedora” e individual, a fim de manter a sua empregabilidade e, por sua vez, a 

inclusão produtiva no atual regime de produção flexível.    

Segundo Gentili (1999), a relação do trabalhador com empregabilidade retira-o da 

condição de cidadão e o coloca como consumidor, já que esse conceito o distancia da 

educação como direito, uma vez que, situando-se como consumidor, o individuo deve 

dispor de sua liberdade a fim de escolher a melhor maneira de capacitar-se para disputar 

uma vaga no mercado de trabalho. 

O privilegiamento de uma formação mais pragmática, em 

detrimento de uma formação mais complexa, é proposital. 

Semelhantemente a outros programas governamentais, busca-se a 

mínima formação necessária para esses trabalhadores inserirem-se 

no mercado de trabalho, de forma a suprir as necessidades do 

capital para a realização de tarefas de pouca complexidade, mas 

fundamentais ao processo geral de produção capitalista e de 

acumulação do capital (OLIVEIRA, 2015, p. 259). 

Diante deste contexto, mostra-se de forma implícita a lógica perversa de exploração 

da classe trabalhadora, através da combinação e da manutenção de uma educação pública 

de nível básico de forma precarizada, associada a uma formação técnica/profissional 

aligeirada e contraditoriamente tida como de qualidade, com a finalidade de fornecer para 

o mercado uma mão de obra barata e que atenda às suas necessidades de alta 

produtividade.  

Segundo Oliveira (2015), é através da sistemática de precarização da educação 

básica e dos programas de qualificação profissional, que passa a ser materializado o 

processo de inclusão excludente. Os filhos da classe trabalhadora são inclusos nos 

processos educacionais de formação básica e de formação profissional, porém a 

precariedade em que se constituem tais processos, termina por excluir esses sujeitos da 

possibilidade de alcançarem melhores condições sociais.   

A baixa escolarização ou a chamada “desqualificação profissional” 

são expressões de um sistema produtor e alimentado pela 

desigualdade social e, ao mesmo tempo, funcionais a ele. Como 
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destacou Kuenzer (2007), estrutura-se uma exclusão includente, 

pois os estudantes mais pobres continuam sendo expulsos das 

escolas públicas, restando-lhes a alternativa de ingressarem nos 

programas governamentais como forma de almejar a aquisição de 

conhecimentos ou certificações que os permita ingressar no 

mercado de trabalho (OLIVEIRA, 2015, p. 259). 

Desta forma, apesar do discurso propagado pelo empresariado e pelo Estado, do 

mercado necessitar de um trabalhador com maior nível educacional e maior qualificação 

técnica, os programas governamentais de educação seguem se materializando em um 

caminho contrário ao proposto, onde os níveis educacionais ainda deixam muito a desejar, 

perpetuando assim os altos índices de desigualdade sociais historicamente imperantes. 

Com a abertura do mercado brasileiro para o capital internacionalizado, o Brasil 

começa a vivenciar a Terceira Revolução Industrial, com a chegada dos processos 

produtivos modernizados através da microeletrônica, da automação industrial, da mecânica 

de precisão, da química fina e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Este 

novo cenário também é acompanhado pela demanda de novos perfis organizacionais 

impostos pelo mercado globalizado pautado na alta produtividade, que passam a exigir um 

número maior de profissionais altamente capacitados para um novo modelo produtivo 

pautado na flexibilização e na multifuncionalidade (IPEA, 2014).  

O empresariado passa a requerer um maior nível educacional da classe trabalhadora 

com o objetivo de atender as demandas de um mercado globalizado pautado nos Sistemas 

de Produção Flexível
1
 e na Teoria do Capital Humano. Passa-se a exigir da classe 

trabalhadora um novo perfil, pautado na formação técnica de qualidade, na capacidade de 

raciocínio abstrato e lógico, interpretação, comunicação, conhecimento em línguas e na fácil 

adaptação às mudanças rápidas (ALVES, 2007; FRIGOTTO, 2010; OLIVEIRA, 2005). 

Também se visualiza nesse contexto, que o empresariado brasileiro passa a destacar 

a fragilidade do sistema educacional no concernente à formação de recursos humanos para o 

                                                
1
Os sistemas de produção flexível tiveram início a partir de 1950. Surgiu no Japão um novo modelo de 

sistema de produção, denominada de toyotismo, que gradativamente foi tomando o lugar do sistema 
fordista. A linha de produção fordista se transformou em trabalhos coletivos, em forma de equipes, onde 
todos os trabalhadores começaram a atuar em todas as etapas produtivas, enquanto que anteriormente no 
fordismo o trabalho era realizado de forma especializada e centrado em uma única atividade dentro do 
processo de produção. Isso quer dizer que uma pessoa conhecia limitadamente a sua tarefa e desconhecia 
totalmente as outras etapas da produção. Atualmente, compreende-se por sistema de produção flexível, 
àquele que condiciona o trabalhador a adaptar-se a qualquer função, mesmo que esse conhecimento se dê 
de forma fragmentada. O Importante é que seja suficiente para o individuo execute as tarefas demandadas 
dentro da cadeia produtiva. Tal processo de fragmentação também é reproduzido pelas instituições de 
“ensino” que tem como missão fornecer uma mão de obra moldada para exercer suas funções dentro desse 
processo (FRIGOTTO, 2010).  
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setor produtivo. A quantidade elevada de analfabetos em decorrência das falhas do sistema 

educacional impunha limites à capacidade da força de trabalho brasileira a ser aproveitada 

no desenvolvimento de um novo modelo econômico (OLIVEIRA, 2005).  

Além destas debilidades, o empresariado alertava para o distanciamento entre o 

sistema educacional e as exigências do setor produtivo, demonstrando a necessidade de uma 

reformulação contínua do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), pois em 

virtude das constantes atualizações tecnológicas, corria-se o risco de acentuar o 

distanciamento entre o exigido nos processos de produção e as respostas que os 

trabalhadores poderiam oferecer (OLIVEIRA, 2005).   

Considerando o reclamo empresarial e o aquecimento econômico brasileiro 

vivenciado entre o final da primeira e início da segunda década de 2000, o governo Dilma 

instituiu através da Lei 12.513, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC). O governo federal ao implementar este programa e seus arranjos 

institucionais, buscou o aumento instantâneo e expressivo da oferta de vagas nos cursos 

profissionalizantes e de cursos de nível técnico. Buscou ao integrar ao sistema federal de 

ensino, os serviços nacionais de aprendizagem e as instituições privadas “sem fins 

lucrativos”, ampliar em curto prazo a oferta de cursos de educação profissional e 

tecnológica, a fim de qualificar com “qualidade” e em tempo “coerente” os adultos e jovens 

oriundos da classe trabalhadora. Buscou-se assegurar empregos de qualidade e garantir o 

sucesso do processo de evolução e modernização produtiva brasileira (IPEA, 2014).  

De uma forma geral, o PRONATEC tem como principal objetivo: expandir, 

interiorizar, democratizar o acesso a Educação Profissional e também o de promover a 

melhoria do Ensino Médio, proporcionando assim mais oportunidades para a classe 

trabalhadora (BRASIL, 2011). Segundo os documentos oficiais do PRONATEC, o 

programa tem como meta, contribuir com o desenvolvimento econômico do Brasil, a fim de 

torná-lo sustentável. Em seu âmbito desenvolve-se várias ações na Educação Profissional e 

Tecnológica, no intuito de promover o aumento da competitividade e produtividade 

econômica aglutinada também ao processo de inclusão social (BRASIL, 2011).  

Desta forma, o programa é materializado através de várias ações que visam também 

a ampliação imediata do número de ofertas de acesso a Educação Profissional de Nível 

Médio e Técnico e dos cursos de qualificação profissional de curta duração denominados de 

Formação Inicial e Continuada (FIC).  

Dentre estas ações para alcançar estes objetivos, foram definidas pelo governo 

federal as seguintes ações: ampliação de vagas e expansão da Rede Federal de Educação 
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Profissional e Tecnológica; Promoção da ampliação de vagas e a expansão das redes 

estaduais de Educação Profissional; Incentivo à ampliação de vagas e à expansão da rede 

física de atendimento dos Serviços Nacionais de Aprendizagem; Oferta de Bolsa-Formação, 

nas modalidades Estudante e Trabalhador; Financiamento da Educação Profissional e 

Tecnológica (FIES); e Expansão da oferta de Educação Profissional e Técnica de nível 

médio na modalidade de educação à distância (e-Tec) (BRASIL, 2011). 

Visando à materialização destas ações o governo federal, através do PRONATEC 

implementou as seguintes iniciativas: expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica; Bolsa-Formação Estudante e Bolsa-Formação Trabalhador, onde esta última  

está relacionada ao Seguro-Desemprego  e  Inclusão  Produtiva; FIES  Técnico Estudante e 

Empresa; e-Tec Brasil; Brasil Profissionalizado; Mulheres Mil; Continuidade do Acordo de 

Gratuidade Sistema S e Ampliação da Capacidade do Sistema S
2
 (BRASIL, 2011). 

O programa enfatiza que a sua materialização acontecerá através das relações entre 

os agentes públicos e privados devido à sua urgência de expansão. Segundo o governo 

federal, para garantir a expansão da educação profissional e tecnológica no Brasil, será 

indiscutível a necessidade de unir esforços para a participação do “Sistema S”, que por sua 

vez, passa assumir um papel importantíssimo na execução do PRONATEC 

(MEC/MTE/MF/MP/MDS, 2011).  

Com relação aos incentivos do programa, o PRONATEC em sua base legal prevê a 

distribuição de recursos financeiros (Bolsa Formação), com a finalidade de custear o 

deslocamento dos alunos para as escolas técnicas multiplicadoras do programa (BRASIL, 

2011), sendo a Bolsa dividida nas seguintes modalidades: Bolsa Formação Estudantes, 

direcionada aos alunos dos cursos de Formação Inicial e Continuada e cursos Técnicos 

concomitantes aos estudantes do Ensino Médio oriundos da rede pública de ensino; Bolsa 

Formação Trabalhador, na modalidade Seguro-Desemprego, destinada aos trabalhadores 

que estão sob o benefício do seguro-desemprego; Bolsa Formação Trabalhador, na 

modalidade Inclusão Produtiva, com oferta dos cursos FIC concatenados aos programas 

federais de inclusão social como: Bolsa Família, Brasil Alfabetizado atendendo a classe 

trabalhadora com baixos níveis de escolaridade e faixa etária elevada (BRASIL, 2011). 

Além da Bolsa Formação, uma das mais novas ações do PRONATEC é o FIES 

Técnico, que tem como objetivo o repasse de recursos públicos para instituições privadas, 

                                                
2 Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); Serviço Social do 
Comércio (SESC); Serviço Social da Indústria (SESI); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio 
(SENAC). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP); e Serviço Social de Transporte (SEST). (BRASIL, 2014, p.28).  
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dividindo-se nas modalidades Estudante e Empresa. Esta ação está diretamente vinculada à 

concessão de linhas de crédito para estudantes que queiram financiar os seus estudos e 

também para empresas que não disponham de capital imediato para qualificar seus 

funcionários (BRASIL, 2013).    

Sendo assim, toda a expansão de infraestrutura para as instituições privadas que 

integram o programa, terão o apoio direto, através do financiamento direto do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Desta forma, o PRONATEC 

também pretende ampliar ainda mais a infraestrutura dos Serviços Nacionais de 

Aprendizagem, com a adequação tecnológica de seus laboratórios, visando tanto à expansão 

imediata do número de vagas ofertadas, quanto à reprodução em sala de aula das 

tecnologias em curso no mercado (BRASIL, 2011).  

O PRONATEC alcançou entre o período de 2011 a 2014, o número de mais de 8 

milhões de matrículas em cursos técnicos e de qualificação. Já para o quadriênio 2015-2018, 

o PRONATEC, pretende alcançar a meta de 12 milhões de matrículas em cursos Técnicos e 

cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) (BRASIL b, 2015).  

Em seu discurso, o governo federal visando o cumprimento destes objetivos do 

PRONATEC, enfatiza que será imprescindível a manutenção de princípios e conceitos que 

vem se revelando importantes para firmar a Educação Profissional e Tecnológica como 

política pública essencial para o desenvolvimento econômico e social do país, mesmo que 

essas se deem através da privatização instituída pelo PRONATEC através de suas 

“parcerias” (BRASIL b, 2015).    

 Referindo-se a estas parceiras, o governo federal afirma que o programa requer a 

união de esforços de todos os parceiros para promover o aperfeiçoamento das ações com a 

finalidade de superar os seguintes desafios:  

Ampliar a oferta de vagas em consonância com as metas 

estabelecidas no PNE; Promover a aderência entre a oferta de 

cursos e as demandas identificadas em cada contexto; Assegurar 

atendimento prioritário a públicos que vivem em situação de 

vulnerabilidade social, grupos sociais que historicamente vêm 

sendo excluídos dos processos de escolarização e públicos 

destinatários de políticas sociais; Fortalecer a organização da oferta 

de cursos em itinerários formativos que permitam a construção de 

trajetórias de formação de acordo com as necessidades e interesses 

dos sujeitos, em sintonia com as demandas de cada contexto; 

Incrementar mecanismos voltados à inserção e reinserção 

profissional, em articulação com o setor produtivo; Fortalecer a 

integração entre a educação profissional e o ensino médio e com a 

educação de jovens e adultos; Estruturar as políticas de formação 
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de profissionais da educação para a educação profissional e 

tecnológica para conferir qualidade aos cursos ofertados (BRASIL 

b, 2015, p. 39).  

É neste contexto, que o presente estudo tem como objetivo analisar a implementação 

do PRONATEC no estado de Pernambuco, mais especificamente como se estruturam as 

ações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) no processo da 

materialização desta política nacional de qualificação profissional, considerada o carro 

chefe das ações do governo Dilma no campo da educação profissional.         

Sabedores que tem sido o empresariado industrial o grande defensor de novas 

políticas de formação de trabalhadores e que tem sido o SENAI o maior agente privado a 

envolver-se na qualificação profissional de trabalhadores para o setor industrial, entendemos 

ser pertinente estudar a intervenção do SENAI na implementação do PRONATEC, posto 

que esta articulação entre governo e inciativa privada, particularmente com o setor industrial 

se expressa com um mecanismo efetivo, não só de privatização da educação profissional, 

mas afirma-se como mecanismos de torná-la contribuinte na consolidação de um projeto de 

sociedade marcadamente estruturado pelo viés desenvolvimentista de caráter neoliberal. 

Havendo então, no nosso entender, além dos estudos já realizados (OLIVEIRA, 2006, 

RODRIGUES, 1998) a necessidade de novos estudos que possam visualizar as “novas” 

práticas empresariais no processo de formação da classe trabalhadora brasileira.  

Neste sentido, este trabalho teve como objetivo geral analisar as ações do SENAI na 

materialização do PRONATEC no estado de Pernambuco. 

Os objetivos específicos foram assim estruturados: identificar os mecanismos 

estruturais e pedagógicos desencadeados pelo SENAI-PE visando ofertar cursos pelo 

PRONATEC; levantar o perfil social e econômico dos alunos matriculados nos cursos 

realizados pelo SENAI no âmbito do PRONATEC; Analisar a avaliação que docentes e 

discentes fazem das condições de funcionamento dos cursos ofertados pelo SENAI no 

PRONATEC; Apreender o que docentes e discentes pensam sobre a importância do 

PRONATEC para a formação dos trabalhadores e de sua contribuição para uma futura 

inserção no mercado de trabalho.  

O interesse por essa pesquisa não corre no abstrato, mas decorre de nossa atuação 

enquanto docente do SENAI-PE. Vivenciamos o desafio de qualificar com “qualidade” uma 

população egressa de uma educação pública de baixa qualidade. A partir do surgimento do 

PRONATEC passamos a nos interrogar sobre os limites e possiblidades deste programa 



21 

 

 

assegurar e expandir uma educação profissional de melhor qualidade direcionada a esta 

classe trabalhadora. 

Considerando nossa trajetória de vida e nossa atuação profissional, nos colocávamos 

enquanto questionador do quanto uma instituição vinculada ao empresariado se colocava no 

âmbito desta problemática da educação da classe trabalhadora. Desta forma, esta pesquisa 

não circunscrever-se apenas ao PRONATEC, sua mera execução, mas como foram 

estruturadas e implementadas as ações do SENAI em Pernambuco para a concretização da 

parceria com o governo federal na perspectiva de assegurar a realização das atividades do 

programa no estado.  

Destacamos que além da importância social e política da análise do PRONATEC, 

sabe-se que em virtude deste programa ter se materializado recentemente, ainda são poucos 

os estudos sobre a influência do setor empresarial na sua implementação e a atuação do 

Sistema S em sua efetivação. Neste sentido, a capacidade da crítica se fortalece na medida 

em que se aprofunda o processo de conhecimento do objeto em discussão e por entendermos 

que o PRONATEC através de suas ações retrocede aos mesmos caminhos de desmonte da 

educação pública e diminuição do Estado, através da similaridade das ações executadas 

durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), como o decreto 2.208 

de 1997. Neste sentido, justifica-se no campo político e no campo científico a importância 

da realização desta investigação.  

Nesta repaginação das antigas práticas governamentais, destaca-se a efetiva 

produtividade educacional em termos mercadológicos, que por sua vez, passa a conduzir a 

educação profissional brasileira como uma mera mercadoria, objetivando a transferência de 

responsabilidades e o aumento da lucratividade das instituições de “educação” tidas como 

“sem fins lucrativos”.   

É através da criação desse novo nicho de mercado (o mercado da educação), que o 

Estado busca através da formação profissional solucionar ou simplesmente atender as 

demandas por mão de obra “qualificada” a fim de suprir as necessidades emergências do 

mercado.  

Tal compreensão sobre o que tem sido e ao que tem servido a educação profissional 

em nosso país, nos leva a pautar esta nossa investigação pela crítica à Teoria do Capital 

Humano que, em sua reestruturação contemporânea, passa a estabelecer-se como processo 

hegemônico produtivo, instaurando a competitividade como condutora de seu novo 

simbolismo cultural, em que a educação escolar, particularmente a educação profissional, 

passa a ser reduzida a um simples instrumento de qualificação dos jovens e adultos 
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oriundos da classe trabalhadora, objetivando formar indivíduos para concorrerem a uma 

vaga no mercado de trabalho e fortalecer o processo de acumulação do capital 

(OLIVEIRA, 2015).  

 

1.1 Processo metodológico  

 

Para a coleta de dados desta pesquisa, inicialmente foram realizadas as análises 

documentais, que possibilitaram a compreensão mais geral das políticas de educação 

profissional em esfera nacional.  

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p.174): 

 

A análise documental é a fase da pesquisa realizada com intuito de 

recolher informações prévias sobre campo de interesse o que 

implica o levantamento de dados de variadas fontes. O acervo 

documental nos guiará a uma pesquisa de campo mais precisa. Esse 

material-fonte geral é útil não só por trazer conhecimentos que 

servem de back-ground ao campo de interesse, como também para 

evitar possíveis duplicações e/ou esforços desnecessários; pode, 

ainda, sugerir problemas e hipóteses e orientar para outras fontes de 

coleta.  

 

Considerando estas observações de Marconi e Lakatos e as especificidades do 

nosso objeto de investigação, apresentamos na tabela 1 os documentos normativos federais 

que foram analisados. 

 

Tabela 1- Documentos normativos federais analisados no presente estudo. 

 

Tipo de documento Ano Descrição 

 

Lei. 12.513 

 

2011 

Lei do Programa de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (PRONATEC) sob a gestão do 

governo Dilma Housseff.  

Decreto nº 7.721 2012 Dispõe sobre o condicionamento do 

recebimento da assistência financeira do 

Programa de Seguro Desemprego à 

comprovação de matrícula e frequência em 

curso de formação inicial e  continuada  ou  de  

qualificação  profissional,  com  carga  horária 

mínima  de  cento  e sessenta  horas. 

Resolução nº 4 2012 Altera a Resolução CD/FNDE nº 62, de 11 de 

novembro de 2011 e estabelece as atribuições e 

valores dos profissionais e agentes do 

PRONATEC. 
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Portaria nº 160  2013 Dispõe sobre a habilitação das instituições 

privadas de ensino superior e de educação 

profissional técnica de nível médio e sobre a 

adesão das respectivas mantenedoras ao 

PRONATEC. 

Portaria nº 161 2013 Dispõe sobre o Fundo de Financiamento 

Estudantil, na modalidade de educação 

profissional e tecnológica. 

Resolução nº 7 2013 Estabelece procedimentos para a transferência 

de recursos financeiros aos serviços nacionais 

de aprendizagem, visando à oferta de Bolsa 

Formação no âmbito do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC), bem como para a execução e a 

prestação de contas desses recursos, a partir de 

2013. 

 

Na fase da análise documental, os documentos oficiais foram submetidos a uma 

abordagem cognitiva das políticas públicas. Nesta corrente de análise, buscou-se 

compreender as políticas públicas como matrizes cognitivas e normativas na construção de 

sistemas de interpretação do real, em que a sua estruturação se dá pela ação de diferentes 

atores, sejam eles públicos ou privados.  

Neste cenário, buscou-se identificar a influência do empresariado brasileiro sobre o 

Estado, mais especificamente no que se refere à formulação da agenda e reformulação do 

PRONATEC, como também observar nesta interação Estado-Empresariado, a forma como 

se deu a destinação dos recursos públicos para o setor educacional privado, tentando 

desvelar o quanto a partir deste Programa atendeu-se a interesses eminentemente privados.   

Na primeira fase da coleta de dados relativos à materialização do PRONATEC, 

momento no qual especificamente nos direcionamos as ações do SENAI, solicitamos e 

foram cedidos pelo Departamento de Pesquisa e Estatística (DPE) da Direção Regional do 

SENAI Pernambuco os dados extraídos do SISTEC
3
 referentes aos números de matriculas 

dos cursos técnicos e dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) realizados pela 

instituição no período de 2011 a 2014 em todo o estado. 

Nesta fase da pesquisa com os dados adquiridos, tornou-se possível a realização do 

levantamento das ações do SENAI na expansão e interiorização do PRONATEC, através 

dos números de matriculas registrados por município, que também possibilitaram o 

levantamento das taxas de evasão e reprovação tanto dos cursos de nível Técnico quanto 

dos cursos FIC.  

                                                
3 SISTEC- Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional. Ver em: www.sitesistec.mec.gov.br 

http://www.sitesistec.mec.gov.br/
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A segunda fase da coleta de dados foi iniciada no primeiro semestre do ano de 2015 

com a aplicação de questionários a 136 alunos e entrevistas com 25 docentes. Estas ações 

foram realizadas em duas escolas da rede SENAI. Os critérios para a seleção das escolas 

do SENAI foram: a escola deveria estar inclusa na execução do PRONATEC e deveria 

atuar na formação direta da mão de obra destinada aos polos industriais de Goiana e 

SUAPE. Neste sentido, foram escolhidas as unidades de Areias e do Cabo de Santo 

Agostino, localizadas na Região Metropolitana do Recife. 

A escola técnica SENAI do Cabo de Santo Agostinho forma alunos para o polo 

industrial de SUAPE, localizado na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Os alunos e 

docentes participantes desta pesquisa foram oriundos dos cursos técnicos de Mecânica 

Industrial, Segurança do Trabalho e Logística.  

A escola técnica SENAI Areias forma alunos para o polo industrial de Goiana, 

situado na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Desta Unidade participaram da pesquisa os 

alunos e docentes dos cursos de formação de nível técnicos em automação industrial, 

Eletrotécnica, Telecomunicações e Redes de Computadores. 

Para ambas as unidades o critérios para seleção de docentes foi o de atuarem por 

um período mínimo de dois anos no PRONATEC e serem pertencentes ao quadro efetivo 

do SENAI-PE. Para a escolha dos alunos usamos apenas o critério de estarem matriculados 

em um dos cursos técnicos ofertados nas escolas financiados pelo programa. 

No que se refere à preparação e execução da aplicação dos questionários e 

entrevistas, foi estabelecido inicialmente o contato prévio com os gestores, os quais 

autorizaram a execução da pesquisa nas unidades SENAI de sua responsabilidade. 

Participaram da aplicação dos questionários 10 docentes que exercem suas atividades 

durante 8 horas diárias, atuando nos turnos manhã e tarde, e 15 docentes que atuam no 

turno tarde e noite, totalizando 25 docentes. Destes, 13 estão vinculados à unidade SENAI 

Areias e 12 mantêm vínculo com a unidade SENAI Cabo.  

Os questionários contendo questões objetivas, aplicados aos docentes do 

PRONATEC tiveram como intuito coletar dados quantitativos que auxiliassem a entender, 

de que forma o processo de implementação do PRONATEC se materializou dentro da 

infraestrutura e das ações do SENAI-PE, como também compreender as práticas 

pedagógicas desenvolvidas no processo de formação de mão de obra nos cursos técnicos.   

Com os alunos, os questionários foram aplicados em turmas de habilitação técnica. 

Em virtude do quadro de evasão, nossa amostra alcançou o quantitativo de 136 alunos, 

distribuídos nos cursos de técnicos de automação industrial, Eletrotécnica, 
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Telecomunicações e Redes de Computadores, realizados no SENAI Areais, e nos cursos de 

Mecânica Industrial, Segurança do Trabalho e Logística, realizados na unidade SENAI e 

Cabo de Santo Agostinho. 

Os 136 alunos dos cursos técnicos de nível médio, estavam assim divididos quanto 

ao horário de estudo: 43 (31,65%) alunos do turno da manhã, 44 (32,4%) alunos do turno da 

tarde e 49 (36%) alunos do turno da noite. Quanto aos cursos frequentados tivemos: 5,1% 

eram do curso técnico em Eletrônica, 7,4% eram do curso técnico em Eletrotécnica, 25% do 

curso técnico de Redes de Computadores, 11% do curso técnico em Automação Industrial, 

13,2% do curso técnico em Telecomunicações; 16,2% do curso técnico em Logística; 11% 

do curso técnico em Segurança do Trabalho e 11% do curso técnico em Mecânica 

Industrial.  

Os questionários aplicados aos alunos foram constituídos por questões 

semiestruturadas e tiveram como objetivo captar a sua visão sobre o programa, as 

perspectivas em relação ao curso técnico e ao mercado de trabalho, bem como as 

condições de realização da formação técnica sob responsabilidade do SENAI-PE. 

Foram realizadas 25 entrevistas com os docentes, e o roteiro foi estruturado a partir 

das respostas obtidas no questionário aplicado anteriormente junto a estes 25 docentes. A 

entrevista teve a finalidade de aprofundar o funcionamento do programa e seus possíveis 

desdobramentos na ótica dos profissionais. Na tabela 2 apresenta-se uma síntese do 

quantitativo de participantes de entrevistas e /ou respondentes dos questionários. 

 

Tabela 2- Quantitativo de Docentes e Alunos Participantes da Pesquisa. 

 

Sujeitos da 

Pesquisa 

Ferramenta 

Metodológica 

Total 

Turno 

Manhã 

Total 

Turno 

Tarde 

Total 

Turno 

Noite 

Total  

Docentes do 

SENAI AREIAS 
Questionário 

04 _ 09 13 

Docentes do 

SENAI CABO 
Questionário 

06 _ 06 12 

Docentes do 

PRONATEC 
Entrevista 

10 
_ 

15 25 

Alunos habilitação 

Técnica 

Questionário – 

Areias 
18 32 34 

136 

Questionário – 

Cabo 
25 12 15 
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Apresentado os movimentos percorridos no movimento de levantamento de dados e 

alguns pressupostos teóricos que conduziram esta investigação, torna-se agora mais 

pertinente apontar por quais motivos esta pesquisa pode ser considerada no âmbito da 

abordagem qualitativa.  

Para Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa qualitativa tem como objetivo a 

interpretação dos fatos no aprofundamento de suas representatividades para a compreensão 

de um grupo ou fato social. Para os autores, a pesquisa qualitativa preocupa-se com os 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, focando no entendimento e na 

explicação da estrutura de funcionamento das relações sociais. Desta forma, a pesquisa 

qualitativa poderá ser concatenada a uma conjuntura mais ampla de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a uma visão mais profunda dos 

fenômenos e das relações sociais. 

Neste sentido, as pesquisas que possuem caráter estrutural qualitativo buscam 

explicar através de uma ordem lógica das ações como: descrever, entender e explicar 

determinado fenômeno através dos confrontos entre o mundo social e o natural, entre o 

teórico e o empírico, buscando assim a obtenção de resultados mais precisos para a 

pesquisa (GERHARDT e SILVEIRA 2009, p.34).  

Segundo Lüdke e André (1986), a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados 

descritivos, obtidos no contato direto do/a pesquisador/a com a situação estudada, enfatiza 

mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. 

Este tipo de pesquisa permite o contato direto com os sujeitos e a compreensão 

sobre os processos desenvolvidos nas escolas pesquisadas. Adicionalmente, para Marconi e 

Lakatos (2003), a pesquisa qualitativa descreve a complexidade do comportamento 

humano e fornece uma análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, 

tendências de comportamento entre outros aspectos. É utilizada quando se busca descrever 

a complexidade de determinado problema, não envolvendo manipulação de variáveis e 

estudo experimentais. Uma das preocupações dessa abordagem é com a descrição e 

apresentação da realidade tal como é em sua essência.  

Na perspectiva de Richardson (1999, p. 90), este tipo de pesquisa “pode ser 

caracterizada como uma tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos seus atores”.  

Incorporamos a dimensão quantitativa em virtude da busca de resultados mais 

precisos que pudessem ser trabalhados por meio da aplicação de técnicas estatísticas. 
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Buscamos a quantificação de dados com a finalidade de retratar o empírico de forma mais 

objetiva.   

Segundo esclarece Gerhardt e Silveira (2009, p. 35): 

 

[...] a pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada 

pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 

compreendida com base na análise dos dados brutos, recolhidos 

com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. Desta 

forma, a pesquisa quantitativa recorre a linguagem matemática para 

descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, 

etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa 

permite recolher mais informações do que se poderia conseguir 

isoladamente.  

  

1.2 Estrutura e organização do trabalho  

 

Visando o aprofundamento das questões citadas na presente estudo, o mesmo 

encontra-se estruturado da seguinte forma: introdução, quatro capítulos e as considerações 

finais. No segundo capítulo situamos as ações do empresariado industrial na definição da 

agenda pública da Educação Profissional sobre a lógica da globalização econômica 

vivenciada nas ultimas décadas. Tais transformações referem-se à reestruturação das 

políticas públicas de Educação Profissional, que passam a assumir no bojo do Estado, o 

modelo educacional desejado pelo empresariado brasileiro, e são mencionadas como 

responsáveis por transformações severas nas áreas sociais, política e econômica, 

influenciando de forma direta e indireta as mudanças no campo da educação.   

No terceiro capítulo inicia-se o processo de análise do SENAI mediante a 

implementação do PRONATEC no estado de Pernambuco. Nesta etapa, apresentamos a 

instituição no nosso estado através de informações que nos permitam identificar não só o 

número de atendimentos realizados através de dados quantitativos, como também desvelar 

o perfil socioeconômico dos jovens e adultos atendidos pelo PRONATEC no âmbito da 

intervenção da instituição. 

No quarto capítulo, analisamos a materialização dos cursos do PRONATEC sob a 

responsabilidade do SENAI-PE. Neste sentido, como forma de apreender o processo de 

implementação desta experiência, considerando alguma das dimensões que nos permitam 

melhor descrever e avaliar as consequências desta formação para o futuro e o presente dos 
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jovens matriculados nos referidos cursos, destacamos alguns elementos relacionados ao 

perfil dos docentes vinculados aos cursos pesquisados, as condições de infraestrutura e 

pedagógicas que deram sustentação à realização das atividades, bem como aprofundar a 

investigação sobre a materialização dos cursos em seu cotidiano. Por último tecemos as 

nossas considerações finais.     

 



29 

 

 

CAPÍTULO 2 

A AÇÃO DO EMPRESARIADO INDUSTRIAL NA DEFINIÇÃO DA AGENDA 

PÚBLICA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Nos últimos 30 anos, o sistema capitalista tem posto em prática ações que passam a 

redesenhar o papel do Estado a fim de superar a crise estrutural do capital globalizado. 

Desta forma, no Brasil, o Estado passa a materializar políticas públicas de ordem social, 

porém, a real finalidade de tais políticas não é a de favorecer as classes mais vulneráveis da 

sociedade e sim, a de fortalecer a estrutura econômica do país, objetivando principalmente 

o aumento de sua competitividade produtiva. 

Desta forma, tratando-se do fortalecimento econômico produtivo, a partir do final 

da década de 2000, a Educação Profissional assume um posicionamento estratégico, 

tornando-se também o principal campo de disputa entre seus agentes públicos e privados 

ligados à Educação. 

Neste sentido, em decorrência das constantes reestruturações tecnológicas e das 

crises cíclicas do capital e de seus impactos sobre o Estado, tidos como “responsáveis” 

pelo aumento do desemprego, a partir da década de 1990, o governo federal lançou um 

série de programas como (Plano Nacional de Qualificação, Programa Nacional de 

Qualificação do Trabalhador, Brasil Profissionalizado e PRONATEC), que aos poucos 

desencadearam uma nova ordem de apropriação estrutural no que se refere ao formato de 

um novo modelo de Educação Profissional a ser seguido, como também tais políticas, 

tornaram-se responsáveis pela oficialização da criação de um novo mercado de Educação 

Profissional.  

Diante deste cenário e da suposta crise metodológica vivenciada pela escola 

pública, materializa-se no bojo do Estado uma serie de disputas entre as instituições 

reprodutoras das práticas pedagógicas requeridas pelo empresariado, tanto no que se refere 

à disputa da captação de recursos dos fundos públicos vinculados a educação Profissional e 

Tecnológica, quanto na formatação dos perfis destas políticas.   

Diante das constantes transformações no setor produtivo a partir de um intenso 

processo de modernização, tanto pelas inovações tecnológicas, quanto pelos novos 

processos organizativos e gerenciais, o mercado passou a exigir um novo tipo de 

trabalhador, polivalente, flexível, capaz de desenvolver atividades em grupo e de observar, 

interpretar, tomar decisões e de avaliar resultados, além de gerar autoaprendizagem 

(SENAI, 2013). Contudo, o empresariado reafirma o seu posicionamento de que o sistema 



30 

 

 

educacional deverá estar alinhado às necessidades do mercado, pois o país ainda dispõe de 

obstáculos a serem vencidos: o de qualificar, em tempo coerente com as necessidades, os 

trabalhadores, para assegurar-lhes empregos de qualidade e garantir o sucesso do processo 

de modernização produtiva (BRASIL, 2011; CNI, 2013).  

Devido ao atual cenário educacional brasileiro, o empresariado afirma que tais 

reestruturações no sistema educacional profissionalizante são necessárias. No seu entender, 

há uma baixa escolaridade da classe trabalhadora e um grande número de jovens com 

formação educacional insuficiente para o atendimento das demandas de um mercado em 

constante atualização tecnológica e gerencial. Além destes fatores, há a inflexibilidade das 

políticas públicas de Educação Profissional no enfrentamento destas novas demandas e 

consequentemente de combate ao desemprego e a falta de competitividade produtiva (CNI, 

2014).  

Em um contexto de mudanças estruturais dos sistemas de produção capitalistas e a 

globalização econômica vivenciados nas últimas três décadas, a qualificação profissional 

passa a ter um papel crucial para os sistemas de alta produtividade no contexto mundial, 

tornando-se sinônimo de aumento da competitividade produtiva.  

A partir do final da década de 1980 o Brasil dá inicio à abertura comercial para o 

capital estrangeiro de forma mais significativa, o que resultou em uma grande reestruturação 

do mercado de trabalho no país. Tais transformações, deram início ao período de transição 

das dinâmicas do trabalho simples, que não requer um alto nível educacional e de 

qualificação, para o trabalho mais complexo que, por sua vez, exigem mais qualificação e 

também maior nível educacional para absorção das novas tecnologias trazidas pelos 

sistemas produtivos, por serem mais automatizados (FRIGOTTO, 2015).  

A reestruturação produtiva vivenciada nesse período traz consigo inúmeras 

consequências negativas para a classe trabalhadora, como a ampliação do número de 

desempregados e a diminuição dos postos de trabalhos formais nos centros industriais, 

aumentando assim a precarização do trabalho em decorrência das mudanças e novas 

exigências instauradas pelo novo perfil do processo produtivo.   

De acordo com Frigotto (2015), é neste período em que a crise do sistema capitalista 

atingia seus níveis mais elevados, onde também trouxe consigo consequências que 

modificaram radicalmente as conjunturas entre o capital e trabalho e a luta de classes. 

Essa necessidade de reorganização produtiva através da flexibilidade, origina-se da 

necessidade do capital superar suas crises cíclicas, mas para tanto impõe à classe 

trabalhadora novas formas de subordinação enquanto classe que vive do trabalho. Desta 
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forma, a precarização e a flexibilização dos direitos trabalhistas são expressões de derrotas 

da classe trabalhadora frente o capital.  

 

O conceito de globalização, ao expressar ou ser utilizado como 

expressão das novas formas de dominância, de fragmentação e de 

exclusão, apresenta-se para as classes sociais antagônicas, com 

sentidos distintos e irreconciliáveis.  O desemprego, a flexibilização 

dos direitos trabalhistas, a imposição de melhor qualificação para a 

permanência num emprego, a competição pela exploração da mão-

de-obra mais barata, se de um lado expressam, para muitos 

trabalhadores, a forma excludente da globalização, por outro 

representam, para o capital, a possibilidade de reproduzir-se em 

escala ampliada, de mundializar-se rompendo as fronteiras 

geográficas e impondo, no plano político, a derrota às organizações 

nacionais dos trabalhadores (OLIVEIRA, 2014, p.17). 

 

Neste sentido, os padrões de produtividade orientados pela flexibilidade ordenam-se 

de forma estratégica. A flexibilidade se expressa de várias maneiras: a flexibilidade salarial, 

a flexibilização da jornada de trabalho e a flexibilidade da mão de obra. Tais formas de 

flexibilização destinam-se a garantir as múltiplas funcionalidades do trabalhador no 

processo de produção capitalista e, principalmente, o aumento das taxas de acumulação do 

capital. Em outras palavras, esse modelo organizacional da produção capitalista, refere-se à 

forma operacional implantada pelo capital objetivando submeter a força de trabalho a uma 

lógica de aumento de reprodução e acumulação do capital, onde a flexibilidade tem como 

metas a redução dos custos de produtividade e aumento exponencial dos lucros dos sistemas 

de produção flexível, como destaca Frigotto (2015, p. 220): 

 

No plano da produção flexível já não basta a qualidade, mas exige-

se a qualidade total. Esta uma noção que advém da nova realidade 

da relação capital-trabalho e exige que o trabalhador produza uma 

mercadoria ou serviço, em menor tempo dentro das prescrições e ao 

menor custo possível. Portanto, que esta mercadoria ou serviço 

cheguem ao mercado com vantagens competitivas para sua 

realização”.  

 

Neste sentido, a reestruturação do capital em dimensões globais se materializa 

através da precarização ampliada, promovida através da introdução de um sistema que 

maximiza a precarização e a exploração da classe trabalhadora, garantindo assim a 

reprodução do capital em escala ampliada.  

Desta forma, a acumulação flexível, na sua versão toyotista, não é simplesmente 

uma nova sistemática produtiva. Trata-se também da imposição de uma nova sistemática 
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ideológica, que tem como essência organizacional e estrutural a sistemática interna de uma 

produção de custo mínimo através de uma dinâmica de exclusão social que ultrapassa o 

campo do trabalho (ALVES, 2008).  

A acumulação flexível traz consigo novos arranjos organizacionais de produção, na 

qual as novas bases tecnológicas como a microeletrônica e a automatização dos processos 

de produção, possibilitaram um novo patamar de acumulação do capital. Estabelecem novas 

relações de exploração, marcadas pelo barateamento da força de trabalho, decorrente de um 

aumento do número de trabalhadores desempregados, aumentando exponencialmente o 

exército industrial de reserva (FRIGOTTO, 2015).    

A adoção desse novo modelo ocorreu em paralelo com a adoção de novas estratégias 

neoliberais que tinham como meta reverter a grande crise que vinha desestruturando a 

economia dos países desenvolvidos. O crescimento estagnado, os grandes índices 

inflacionários passavam a ser responsáveis pelas quedas de lucratividade, que por sua vez 

resultaram em uma crise econômica global (ALVES, 2007).  

Estrategicamente, uma das principais ações implementadas pelo sistema econômico 

neoliberal foi a diminuição dos recursos do Estado destinados às ações sociais. Desta forma, 

segundo a lógica neoliberal, seria necessária a redução das responsabilidades do Estado, a 

fim de promover a estabilidade econômica. Tais ações provocaram a diminuição dos 

recursos destinados ao bem-estar social.  

A redução da presença do Estado na área social e a diminuição dos níveis de 

desempregos, não teria outro caminho a não ser o barateamento do custo da mão de obra 

(PEIXOTO, 2008).  Para o caso brasileiro esta realidade não é nenhum pouco diferente, tal 

qual nos alerta Alves (2009, p. 189): 

 

A experiência da precarização do trabalho no Brasil decorre da 

síndrome objetiva da insegurança de classe (insegurança de 

emprego, de representação, de contrato etc) que emerge numa 

textura histórica específica – a temporalidade neoliberal. Ela é 

elemento compositivo do novo metabolismo social que emerge a 

partir da constituição do Estado neoliberal. Possui como base 

objetiva, a intensificação (e a ampliação) da exploração (e a 

espoliação) da força de trabalho e o desmonte de coletivos de 

trabalho e de resistência sindical-corporativa; além, é claro, da 

fragmentação social nas cidades, em virtude do crescimento 

exacerbado do desemprego total e a deriva pessoal no tocante a 

perspectivas de carreira e de trabalho devido à ampliação de um 

precário mercado de trabalho.  
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O governo do presidente Fenando Collor de Melo deu inicio ao processo de abertura 

do mercado brasileiro e estabeleceu os passos iniciais para a implementação das políticas de 

cunho neoliberal. Essas ações embora fossem justificadas pela busca de garantir uma 

economia mais competitiva e a eficiência estatal, asseguram na prática o atendimento às 

exigências de valorização do capital, o que consequentemente resultou em novos 

mecanismos de precarização do trabalho (ALVES, 2009).   

É neste contexto de competitividade internacional que as empresas multinacionais 

passam a enxergar não só a oportunidade de exploração no mercado internacional, mas 

também passam a vislumbrar as oportunidades de exploração dos mercados locais, 

aumentando assim ainda mais a criação de novos espaços para a exploração e 

supervalorização do capital (PEIXOTO, 2008).   

As transformações impostas pela globalização de cunho neoliberal passaram a 

intervir de forma impactante, sobre a lógica de funcionamento da economia brasileira. Desta 

forma, o governo do presidente Collor, insere o Brasil no mercado internacional, abrindo 

suas portas para a globalização financeira, deixando o país vulnerável e submisso aos 

ditames dos agentes financeiros mundiais e às práticas neoliberais, colocando como meta 

prioritária a estabilização econômica e deixando de lado as políticas sociais, como nos 

mostra Alves (2009, p.193):  

 

O Brasil inseriu-se de forma subalterna no processo de 

mundialização do capital. A adoção de políticas neoliberais 

submeteu o país à lógica da financeirização vigente no capitalismo 

global. Constituiu-se o que poderíamos denominar de “economia da 

sociabilidade constrangida”, tendo em vista que, sob a “ditadura dos 

credores”, os gestores da política macroeconômica colocaram, como 

foco privilegiado, a estabilização monetária por vias ortodoxas 

(juros elevados para atrair capital estrangeiro e garantir o 

fechamento do balanço de pagamento) com impactos perversos no 

crescimento da economia, e, por conseguinte, no mercado de 

trabalho (a degradação do metabolismo social do trabalho e, 

portanto, a “tessitura de uma sociabilidade constrangida”, 

expressou-se, como demonstraremos a seguir, nos indicadores 

socioestatísticos do crescente desemprego total, na expansão dos 

contratos precários, na queda dos rendimentos médios do trabalho e 

na perda de referentes coletivos).  

 

As ações e políticas de cunho neoliberais, materializadas durante o governo do 

presidente Collor, tiveram sua continuidade durante toda a década de 1990 e início da 

década de 2000, sob os governos dos presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique 

Cardoso (FHC). Tais governos tiveram um impacto significativo no que se refere ao 
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desmonte das indústrias nacionais e na quebra de suas cadeias produtivas. Neste período, 

um grande número de empresas brasileiras foram fechadas em decorrência da entrada de 

produtos importados no mercado nacional, instaurando no mercado local uma desleal 

concorrência, em que os produtos importados começaram a ser comercializados por valores 

muito baixos e impraticáveis devido aos seus baixos custos de produção no exterior 

(ALVES, 2009).  

Neste cenário, teve-se por consequência o aumento significativo das demissões em 

massa, que resultaram no aumento expressivo das taxas de desemprego. Segundo Alves 

(2009), nesse período, as grandes empresas foram obrigadas a intensificar a reestruturação 

produtiva colocando o sindicalismo na defensiva diante do cenário hostil – governos anti-

sindicalistas e recessão econômica com desemprego crescente.   

Uma das grandes marcas do governo FHC foi a busca da formalização da 

terceirização da força de trabalho, ou seja, da subcontratação, que tem como objetivo a 

menor responsabilidade do capital com a reprodução da força de trabalho e maior 

lucratividade.  

Dentro do processo de reestruturação do mercado de trabalho brasileiro, a 

terceirização da mão de obra nos sistemas produtivos, passou a representar fatores positivos 

para o empresariado. De certa forma, esse processo foi responsável pela redução dos custos 

de produção, principalmente para as grandes empresas, pois a terceirização permitiu 

também transferir a responsabilidade contratual da mão de obra para as empresas de 

terceirização, onde diante das oscilações do mercado, esta “prática” passou a ser um 

negócio produtivamente e economicamente vantajoso (ALVES, 2000). 

 Se no campo econômico o novo cenário deixava evidenciado uma reestruturação da 

ação empresarial na perspectiva de recompor suas taxas de acumulação, no campo 

educacional, mais especificamente na educação profissional, cada vez mais a intervenção 

empresarial junto ao Estado brasileiro deixava claro o quanto para este agente econômico 

tornava-se necessário influenciar na definição de um projeto de educação profissional que 

estivesse em acordo com o projeto social que estava sendo posto em prática pela classe 

econômica e politicamente hegemônica.  

Neste sentido, pensar as ações do empresariado no campo da educação profissional, 

ainda que seja em períodos posteriores ao processo de reestruturação do Estado e da 

economia brasileira ocorrida nos anos 90, requer que discutamos como se estrutura o projeto 

educacional do empresariado brasileiro e como ele define o perfil de formação do 

trabalhador que ele considera necessário para enfrentar as mudanças ocorridas no processo 
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de produção de mercadoria. A partir daí poderemos melhor identificar como o projeto de 

educação profissional que se consolidou no Brasil nestes últimos anos tem influência das 

elites econômicas, particularmente do empresariado industrial. 

 

2.1 Competividade e qualificação profissional: o empoderamento do empresariado 

industrial.  

 

Nas últimas duas décadas, pôde-se constatar um processo de influência direta e 

indireta do empresariado industrial brasileiro e de seus representantes, no que se refere à 

reestruturação do Estado, focados principalmente no crescimento econômico e no aumento 

do poder de competitividade no mercado internacional. Neste sentido, levando em 

consideração as atuais reestruturações políticas e econômicas vivenciadas pela população 

brasileira, principalmente nos últimos dez anos, pode-se afirmar que as ações planejadas 

pelo empresariado desde a década de 1990, atingem a ascensão ideológica na atualidade.  

Através da participação conjunta entre governo e empresariado, a reformulação do 

sistema educacional com propósito da formação do novo formato de cidadão produtivo 

passa a ser materializado no bojo das políticas públicas, em que a Educação Profissional 

passa a ter como principal objetivo o desenvolvimento econômico brasileiro.  

Nestas ações, o empresariado industrial brasileiro passa a discursar que o combate 

às desigualdades sociais e principalmente à pobreza no Brasil, está diretamente associado 

ao desenvolvimento de práticas que disponibilizem condições favoráveis à competitividade 

da indústria brasileira no mercado internacional. Para tal feito, se faz necessária à efet iva 

reestruturação em dois principais pilares do ciclo produtivo, o primeiro está diretamente 

correlacionado à redução dos custos da produção, e o segundo refere-se à reestruturação do 

sistema educacional brasileiro através das políticas públicas. Para o empresariado, o 

desenvolvimento da indústria brasileira resultará no aumento da oferta de empregos, 

consequentemente haverá diminuição da pobreza (OLIVEIRA, 2006).    

Segundo Oliveira (2006), o posicionamento assumido pelo empresariado industrial 

brasileiro, referente às reestruturações políticas e econômicas, visando o aumento de sua 

competitividade produtiva e econômica, reproduz o posicionamento dos agentes 

financeiros internacionais, os quais defendem a reestruturação do Estado e a diminuição de 

seu poder de interferência na agenda econômica, bem como em áreas passíveis de uma 

maior presença da inciativa privada, particularmente na área da educação e da educação 

profissional, em particular. Tais considerações nos ajudam a compreender o quanto as 
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políticas públicas educacionais da atualidade e em especial as políticas públicas de 

Educação Profissional implementadas durante os governos Lula e Dilma, evidenciam 

quanto o atual modelo de Educação Profissional tem assumido o perfil proposto pelo 

empresariado industrial brasileiro.   

Desta forma, a Educação Básica e a Qualificação Profissional tornam-se os pilares 

da materialização de um novo formato de educação, voltado para inovação dos sistemas 

produtivos flexíveis. Através do processo educativo objetiva-se o desenvolvimento de 

múltiplos saberes e competências por parte dos trabalhadores que promovam saídas 

promotoras não só do aumento da produtividade, mas que também resultem em soluções 

capazes de garantir uma maior estabilidade do mercado de trabalho.    

 Por ser uma entidade complexa e bem estruturada em suas articulações, a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) tem representado os anseios coletivos do 

empresariado industrial brasileiro, realizando as intermediações de seus interesses, não só 

pela sua capacidade de influência dos poderes executivos e legislativos, como também por 

dispor de representantes diretos na composição destes poderes, visando a formulação de 

políticas públicas que atendam seus interesses (RODRIGUES, 1998). Sendo assim, nas 

duas últimas décadas, a CNI formulou inúmeros textos, que reforçam e atualizam a 

proposta de um modelo de Estado requerido pelas classes que representam os industriários 

brasileiros em consonância com o caminho seguido pelo mercado globalizado.       

Na atualidade faz parte da ideologia do empresariado industrial brasileiro, a defesa 

do empreendedorismo e para este agente econômico a competitividade associa-se 

diretamente à geração de benefícios, não só para as indústrias, mas como garante o retorno 

e benefícios à população.  Desta forma, a elevação da competitividade é o eixo central e 

balizador da agenda do desenvolvimento da indústria brasileira, tornando-se o caminho 

como maior efetividade de resultados, privilegiando a produção e consequentemente a 

geração de empregos (CNI, 2016). 

Neste aspecto, a ambição ou objetivos do empresariado industrial é “crescer mais e 

melhor”; “desenvolver-se de forma sustentada”; “reduzir a pobreza e a desigualdade”; 

“aumentar o nível educacional”; “expansão da Educação Profissional”; e “garantir a 

diversificação e transformação da estrutura produtiva”. Esta força “transformadora” visa 

proporcionar condições produtivas favoráveis ao aumento da capacidade produtiva do 

empresariado brasileiro (CNI, 2013). 

Desta forma, a CNI lança de forma sistemática, documentos que expressam os 

anseios do empresariado industrial, objetivando a garantia da diversificação da 
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reestruturação produtiva brasileira. A agenda do crescimento estabelecida pelo 

empresariado visa elaborar estratégias que busquem o crescimento contínuo e de forma 

consciente através das múltiplas ações direcionadas aos mais variados setores da economia. 

Para ele:  

Não existe um modelo único de crescimento para os países. Mas, 

respeitadas as peculiaridades de cada um – os recursos naturais, o 

nível de educação, a qualidade do capital humano –, há um padrão 

na trajetória exitosa do crescimento, que é à base da indústria 

manufatureira (CNI, 2010, p. 14).  

 

O empresariado brasileiro reforça seus princípios ideológicos, referenciando-se em 

modelos de crescimento sustentável e dinâmico de países onde a indústria manufatureira 

passa a ser o sinônimo de uma economia forte através da geração de empregos, difusão 

tecnológica e alta produtividade (CNI, 2010, 2016).     

A investida empresarial no campo da educação alinha-se ao desenvolvimento de 

estratégias políticas, econômicas e sociais coerentes à sua proposição reestruturação 

econômica, social e política. O que significa dizer um modelo educativo capaz de legitimar 

a constituição de uma ordem social a partir dos interesses empresariais.  

Desde o ano de 1988 o empresariado brasileiro destaca a sua preocupação com os 

baixos índices de competitividade da indústria brasileira perante o mercado mundial. Neste 

sentido, a CNI lança o documento intitulado: Competitividade Industrial, em que o 

empresariado além de evidenciar a educação como um dos pilares para a solução da falta 

de competitividade da indústria nacional, enfatiza a fragilidade do sistema educacional 

brasileiro, principalmente na Educação Básica e na Educação Profissional de nível técnico 

(OLIVEIRA, 2006).   

Segundo Oliveira (2006), a proposta educacional contida nos documentos 

elaborados pela CNI, sempre teve como objetivo mostrar à sociedade que a solução para 

tais deficiências da educação está vinculada a necessidade deste sistema sofrer 

reestruturações que a vinculem de forma concatenada aos interesses industriais.   

Tais articulações elaboradas pelo empresariado visam inserir novas formas de 

gerenciamento e de métodos mais eficientes de produção, objetivando o aumento da 

produtividade e, consequentemente, a elevação dos índices de acumulação. Neste sentido, 

o empresariado industrial passa a destacar a educação como base de sustentação da 

competitividade e da inovação vinculada ao aumento da produtividade, tendo em vista que 
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os novos processos produtivos demandam por sua vez um maior nível de qualificação da 

classe trabalhadora.  

Para a CNI o aumento da produtividade está diretamente correlacionado à elevação 

dos níveis de qualidade da educação. Por outro lado, para o empresariado, o grande 

empecilho do aumento da produtividade estava diretamente ligado à formação e 

aperfeiçoamento do capital humano. A melhoria neste fator resultaria na resolução de dois 

problemas: diminuição dos índices de desemprego e o aumento da competividade da 

indústria brasileira (CNI, 1993).    

Para o empresariado, a proposta da oferta de uma educação de qualidade, tem como 

“principal” objetivo o combate às desigualdades sociais, porém, para que a educação 

desempenhe o seu papel de provedora do desenvolvimento social e econômico, o ensino 

fundamental e médio devem ser reestruturados com a finalidade de dar um maior suporte à 

Educação Profissional, de forma que os trabalhadores adquiram múltiplas competências a 

serem utilizadas pelos sistemas produtivos.    

Quando se trata da Educação Profissional, a CNI passa a assumir a formatação do 

sistema de Educação Profissional pautado pelos conceitos de competência e polivalência, 

estruturadores das reformas do Ensino Médio e da Educação Profissional vivenciadas na 

sociedade brasileira.  

A contínua mudança nos processos produtivos – com incorporação 

crescente de tecnologia – gera progressivas e significativas 

variações nas competências requeridas para o trabalho, com 

impacto no perfil demandado pela indústria. Acentua-se a 

tendência de contratação de recursos humanos com maior 

escolaridade, de nível médio e superior, além de tecnólogos (CNI, 

2007, p. 13). 

 

Devido ao curto espaço de tempo em que as atualizações tecnológicas são lançadas 

ao mercado produtivo, a absorção e compreensão destas tecnologias tornam a Educação 

Profissional diretamente subordinada à materialização de uma educação básica de 

qualidade para o desenvolvimento das habilidades técnicas e de competências.  

O cidadão produtivo através do desenvolvimento das competências terá condições 

não só de adaptar-se às inovações tecnológicas dos sistemas produtivos, como também 

adaptar-se perante as oscilações do mercado, desenvolvendo sua empregabilidade, ou seja, 

mesmo que o trabalhador não seja absorvido em postos de trabalhos diretos, o mesmo 

poderá inserir-se em alguma atividade econômica, utilizando-se de suas competências, 

ainda que seja na forma de trabalhador autônomo.  
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Segundo as instituições de formação profissional ligadas à indústria, os indivíduos 

necessitam de um bom desenvolvimento em conhecimento e habilidades relacionadas à 

leitura e interpretação, capacidade de trabalho em grupo, capacidade de resolução de 

problemas complexos, a fim de desenvolverem a capacidade de entender e manipular as 

tecnologias disponíveis no setor produtivo. Em um de seus documentos o SENAI destaca 

que “[...] competência profissional implica na mobilização de conhecimentos, habilidades e 

atitudes profissionais necessários ao desempenho de atividades ou funções típicas, segundo 

padrões de qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho” (SENAI, 2013, 

p. 170).  

 Dentro desta nova proposta de perfil do trabalhador, Vieira e Alves (1995, p. 9) 

esclarecem sobre os fatores que são considerados indispensáveis na formatação deste novo 

trabalhador norteado pelas competências: 

Da mão-de-obra será exigido maior capacidade de 

autoaprendizagem, compreensão dos processos, capacidade de 

observar, de interpretar, de tomar decisões e de avaliar resultados. 

É necessário, ainda, o domínio da linguagem técnica, a capacidade 

de comunicação oral e escrita, a disposição e habilidade para 

trabalhar em grupo, a polivalência cognitiva e a versatilidade 

funcional no trabalho. 

 

Para que as demandas do empresariado se materializem, torna-se indispensável à 

elaboração de processos pedagógicos, particularmente no âmbito das políticas públicas de 

qualificação profissional. Este modelo visa formatar o cidadão produtivo com mobilidade e 

plasticidade que facilitem o seu trânsito entre várias funções demandadas dentro das 

cadeias de produção.  

É através dessa proposta de formato educacional que o empresariado busca ampliar 

suas intervenções nas políticas pública, fazendo com que o sistema público educacional 

reproduza um modelo de Educação Básica e de Educação Profissional voltado ao 

atendimento de seus interesses específicos.  

Segundo Rodrigues (1998), a burguesia industrial brasileira não é neófita no debate 

educacional: o empresariado industrial há décadas preocupa-se com a conformação da 

força de trabalho, elaborando assim, um projeto hegemônico pedagógico para a sociedade 

brasileira e, principalmente, destinada aos filhos da classe trabalhadora. Desta forma, as 

preocupações elencadas pelo empresariado materializam-se em ações pedagógicas, 

empreendidas fundamentalmente pelo SENAI e pelo SESI.  
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No entanto, o que aos poucos evidencia-se é que o empresariado objetiva não 

apenas intervir de forma paralela ou tangencial ao sistema educativo, mas tornar-se cada 

vez mais um definidor do modelo de educação a ser desenvolvido no sistema público de 

ensino, o que implica de alguma forma em estabelecer mecanismos de privatização da 

educação pública. Neste sentido, Gentili (1998) destaca que a privatização pode ocorrer em 

vários eixos: a intervenção direta na formulação das políticas públicas, a oferta direta de 

serviços de formação educacional e profissional através da transferência de recursos 

públicos para instituições privadas, como também fazer com que os próprios indivíduos 

financiem os seus estudos.     

Desta forma, o que se pode observar em todas estas possíveis modalidades de 

privatização é a explicita minimização da intervenção do Estado no provimento destes 

serviços. Qualquer que seja a forma de controle e direcionamento que o empresariado 

queira determinar para a educação brasileira, o fato é que há anos vem desencadeando 

mecanismos publicitários visando legitimar-se enquanto aquele que preocupa-se com a 

educação pública e é mais capaz de definir os rumos e os contornos da escola pública 

brasileira, como destacou (OLIVEIRA, 2003, p. 53): 

 

Talvez, além da arrogância da elite empresarial, marca da ofensiva 

neoliberal, outro fator que justifica essa tomada de posição seja a 

ofensiva publicitária que o empresariado utiliza nos dias atuais, 

buscando disseminar a imagem de que está atento e sensível às 

questões sociais. Procura passar a imagem para a população de que 

ele está desencadeando medidas, visando auxiliar o poder público a 

dirimir as injustiças sociais e as distorções que existem, 

fundamentalmente, no sistema educacional. Daí provém o fato de 

serem cada vez mais propagadas ações que o colocam como 

desenvolvendo atividades de apadrinhamento de alguma escola.  

 

Vincula-se à intervenção direta do empresariado industrial no campo educacional o 

novo padrão de sociedade produtiva requerida pelos agentes econômicos internacionais.  

Padrão no qual, condiciona o direito à educação apenas a verificação de seu retorno 

econômico. Desta forma, a intervenção do empresariado industrial pode e deve ser 

metodologicamente refletida como um movimento global que tem como objetivo eliminar 

a possibilidade de materialização de um sistema educacional que garanta a Educação como 

um direito social instituído, minimizando cada vez mais as possibilidades de uma escola 

pública que não esteja atrelada aos interesses de formação de agentes econômicos.  

Contudo, torna-se evidente o quanto a educação pública é tomada de assalto, via 

uma sistemática privatização das políticas públicas, através da intervenção direta do 
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empresariado desde a formulação das agendas até a suas execuções, e a estas, vinculam-se 

diretamente as políticas públicas de Educação e Educação Profissional.  

 

2.2 A competividade empresarial configurando a agenda pública da educação profissional 

 

No Brasil há a necessidade de enfrentar a questão educacional com a finalidade de 

melhorar o seu desempenho, para obter bons resultados em curto prazo e, ao mesmo tempo, 

equacionar uma política de formação profissional que aproxime a qualificação dos 

trabalhadores das exigências do setor produtivo.  

Desde a década de 1990, as Políticas de Educação Profissional redesenham um 

novo cenário para a escola pública brasileira, afastando-se cada vez mais do modelo de 

formação mais geral pautado nas bases técnicas, científicas, sociais e culturais, assumindo 

assim um novo formato educativo voltado para a qualificação da força de trabalho. Neste 

movimento, amplia-se a na oferta da educação profissional a participação das instituições 

de ensino privado.  

O Decreto n° 2208/97 materializou uma política profissional técnica separada da 

educação básica, proporcionando a materialização de uma formação precária e aligeirada, 

sendo aplicada tanto em sistemas públicos, quanto nos privados através do repasse de 

verbas públicas.  

 

Contrário à política de expansão da rede federal, o governo de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) lançou, em 1997, uma Reforma 

da Educação Profissional para separar o ensino profissional do 

ensino médio regular, que passaram a ser estabelecidos em sistemas 

paralelos, cumprindo determinação do MEC, de que não deveriam 

mais ser ofertados cursos de ensino médio para os alunos das 

escolas das redes públicas de educação profissional. Foi também 

criado o Programa de Expansão da Educação Profissional 

(PROEP), com recursos externos – Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) – e internos – MEC e MTE –, para 

financiar a expansão física da Rede de Educação Profissional, 

pública (estados e municípios) ou privada, e não mais para investir 

na expansão da Rede Federal. Os recursos poderiam também ser 

utilizados para financiar as adaptações necessárias à implantação da 

reforma (BRASIL, 2014, p. 13). 

 

Esta ação promovida pelo governo de FHC também foi alvo de críticas de vários 

intelectuais da educação (FRIGOTTO, 1999; GIULIANI; PEREIRA, 1998; KUENZER, 

1997, 1998), por ser um projeto audacioso com o objetivo de enfraquecer a expansão da 
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rede federal existente e aumentar a participação das instituições privadas, o que ecoou 

como uma ação estratégica de minimização do papel do Estado na sua participação e 

obrigatoriedade de provedor da educação profissional pública e de qualidade no país 

(BRASIL, 2014).     

Através do Decreto 2.208/1997 deu-se início ao desmonte da sistemática de 

formação exercida pela rede de federal de educação profissional e pôs em prática o novo 

modelo de formação “educacional” destinado aos filhos da classe trabalhadora 

(OLIVEIRA, 2014).   

Segundo Arruda (2010), na ótica do ideário neoliberal, a reforma do ensino técnico 

federal na década de 1990, se fez necessário sob o argumento de que as escolas possuíam 

em sua maioria alunos pertencentes à classe média, e que o principal objetivo destes alunos 

era o de apropriar-se do ensino de qualidade, tendo como finalidade o ingresso no ensino 

superior, optando por não inserir-se no mercado para exercer a função de técnico. Nesta 

perspectiva, argumentou-se que as Escolas Técnicas Federais não eram produtivas, pois os 

números revelavam que elas não conseguiam inserir no mercado uma quantidade de 

técnicos considerada como aceitável (ARRUDA, 2010).    

O Decreto 2.208/1997 passa a reestruturar a Educação Profissional com a finalidade 

de atender aos diversos setores do mercado através de um processo de reestruturação da 

Formação Profissional dividida nos seguintes níveis: A) Educação Profissional de Nível 

básico, tem como objetivo realizar a qualificação, requalificação e profissionalização dos 

trabalhadores independente do seu nível de escolaridade; B) Nível técnico, tem por 

objetivo formar alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio; C) Nível Tecnológico, 

destinados a egressos do ensino médio, correspondendo a cursos de nível superior 

(BRASIL, 1997).    

Com este decreto negou-se à classe trabalhadora o direito de uma formação 

integral. Instituiu-se a separação da formação humanista da Educação Profissional. A partir 

deste momento, os estudantes foram obrigados a optar por realizar a Educação Profissional 

de forma concomitante ao Ensino Médio, ou seja, de forma paralela, ou cursá-lo após a 

conclusão do Ensino Médio. 

A estratégia de aumentar significativamente o número de técnicos à disposição do 

mercado foi revelada através da Portaria Ministerial nº 646/1997 que, por sua vez, passou a 

estipular um limite para a oferta de vagas destinadas ao Ensino Médio da ordem de 50% da 

capacidade das instituições da rede de ensino federal. Este teria sido o primeiro passo para 
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que a instituições federais se destinassem unicamente à Educação Profissional, seguindo o 

modelo produtivo de instituições privadas, como as pertencentes ao Sistema S.  

Apesar de grande parcela da reestruturação da Educação Profissional voltada às 

exigências do mercado ter sido introduzida pelo Decreto 2.208/1997, tais ações também 

tiveram o apoio do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Câmara de Educação 

Básica (CEB). Neste sentido, o CNE e o CEB passaram a orientar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional, dando ênfase à valorização do 

sincronismo entre a formação profissional e o mercado, fortalecido sob o ideário de 

emprego e renda, o que por sua vez passou a apoiar o processo de flexibilização do 

currículo através do parecer nº17 de 3 de dezembro de 1997 do CNE/CEB .  

Dentro desta lógica, segundo o parecer nº17/1997 do CNE/CEB, a desarticulação 

entre o Ensino Médio e o Ensino Técnico passaria a favorecer tanto o aluno quanto as 

instituições de ensino. Para o aluno, esse novo formato possibilitaria maior flexibilização 

na condução de seu percurso dentro do período de sua formação profissional, 

desvinculando assim do processo de formação rígida anteriormente vinculada ao ensino 

médio, em que o aluno só conquistaria a sua habilitação após o período mínimo de três 

anos (BRASIL/CNE/CEB, 1997, p. 4-5).   

Ainda é pertinente destacar que, o novo formato passaria a sintonizar-se com as 

tendências internacionais, que exigem uma formação técnica precedida de uma formação 

geral constituída por uma base sólida.  Dentro desta lógica, foi defendida a permanência da 

oferta de forma concomitante entre o Ensino Médio e o técnico, o que segundo a 

CNE/CEB, favoreceria aos alunos com maior urgência de ingresso no mercado de trabalho 

(BRASIL/CNE/CEB, 1997).  

Já na década de 1990, com o parecer nº 16/1999 e a Resolução CNE/CEB nº 

4/1999, responsáveis pela materialização das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional de Nível Técnico, destaca-se o novo formato do ensino Técnico 

pautado nas competências profissionais e, em total sincronismo com as demandas do 

mercado. 

Neste sentido, é notório que a Educação Profissional vem sendo conduzida de 

forma a minimizar suas dimensões conceituais e sociais, em favorecimento única e 

exclusivamente das dimensões experimentais pautadas pelo modelo das competências 

(RAMOS, 2002).   

Contraditoriamente, com o processo de reforma da Educação Profissional busca-se 

um trabalhador mais completo em suas faculdades cognitivas, em busca de aproveitá-las 
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em favor dos sistemas de produção flexíveis de alta produtividade, mas ao mesmo tempo 

com as políticas de qualificação profissional forma-se a classe trabalhadora dentro de um 

processo de mix de um mínimo de tudo, que explica tanto o processo de precarização da 

educação básica, como o novo formato da Educação Profissional de forma aligeirada.  

A materialização do decreto 2.208/1997 e dos pareceres complementares do 

CNE/CEB nos anos posteriores foram responsáveis não só por promover a separação entre 

a formação propedêutica e a Educação Profissional, mas também de estabelecer o novo 

formato de educação modularizada/fragmentada, o que permitiu não só inserir o 

trabalhador em um processo de formação minimalista através da certificação de conteúdos 

específicos para o desenvolvimento de sua função, como também permitiu que a classe 

trabalhadora fosse formada dentro de um processo de alienação precarizada e de forma 

aligeirada.  

As transformações vivenciadas com a reestruturação da Educação Profissional a 

partir do governo de FHC tiveram como principal meta a transformação da Rede Federal 

de Ensino, uma rede voltada fundamentalmente à formação profissional da classe 

trabalhadora, assemelhando-as à sistemática praticada pelas redes privadas/mistas, como é 

o caso do Sistema S. 

Embora na década de 1997, tal objetivo não tenha se materializado, devido à 

resistência e luta dos intelectuais e dos críticos a este modelo de educação profissional, em 

tempos atuais, mais precisamente a partir de 2011, esse modelo passa a ser materializado 

pela Rede Federal em parte, através da execução do PRONATEC, dando aos filhos da 

classe trabalhadora, como única opção dentro da Rede Federal a formação profissional e de 

forma precarizada, através de um currículo específico para o programa, o que por sua vez 

passa a reafirmar o conceito da inclusão excludente levantado por Kuenzer (2007).  

No ano de 2002, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos 

Trabalhadores, para a Presidência da República, chega enfim ao poder central da nação, 

um partido que mantinha fortes ligações com os movimentos populares e que dava 

respaldo ao movimento dos educadores, levando ao Parlamento suas propostas de mudança 

dos rumos da política educacional do país. No entanto, logo no primeiro ano do novo 

governo foi ficando claro que as linhas básicas da ação governamental, tanto no âmbito da 

política econômica como das políticas sociais, aí incluída a política educacional, não 

sofreriam grandes alterações. Sendo assim, a educação brasileira embora tenha tido 

pequenos avanços, ainda sofre grande influência da composição neoliberal dos governos 

anteriores (SAVIANNI, 2011).  
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Por outro lado, apesar do grande esforço para a implementação da Gestão 

Democrática na Educação, o Estado segue conduzindo a formulação das políticas públicas 

de educação, em uma via de mão dupla, onde cada vez mais, oportuniza espaços para que 

os grupos políticos ligados ao empresariado brasileiro tenham participação direta, seja na 

agenda, na formulação ou na implementação das políticas públicas (GOMES, 2011).  

Desta forma, ainda que o governo Luiz Inácio Lula da Silva tenha dado 

continuidade às práticas desenvolvimentistas materializadas durante o governo de FHC, 

mostrou-se sensível aos diversos movimentos sociais e através do decreto nº 5.154/2004,  

revogou o decreto 2.208/1997.  

Desta forma, o decreto 5.154/2004 passou a materializar a determinação do 

reestabelecimento da articulação da Educação Profissional com o Ensino Médio. A 

educação profissional de nível técnico passou a poder ser oferta nas formas 1º) Integrada, 

que é constituída através da junção entre o Ensino Médio e o Ensino Técnico, 

possibilitando um maior entrelaçamento na construção pedagógica e didática entre a 

formação geral e profissional; 2º) Concomitante, onde a formação geral e a formação 

profissional, são desenvolvidas distintamente sem nenhuma relação entre elas; 3º) 

Subsequente, destinadas aos alunos que já concluíram o Ensino Médio.  

A Educação Profissional com o Decreto 5.154/2004 estruturou-se da seguinte 

forma: 1º) Formação Inicial e continuada de Trabalhadores (treinamentos e qualificações 

de curta duração); 2º) Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 3º) Educação 

Tecnológica de graduação e pós-graduação.  

 Segundo o discurso promovido pelo decreto 5.154/2004, em seus Artigos 1 e 2, o 

grande objetivo dessas ações, era o de promover a ampliação e fortalecimento da estrutura 

econômica através de ações que fortalecessem a geração de emprego e renda, de maneira 

que viesse a fortalecer as camadas menos favorecidas da sociedade, através do 

desenvolvimento produtivo e tecnológico do país, através da articulação entre a educação, 

ciência, tecnologia e trabalho.  Também se justificava a reforma pela necessidade de dar 

maior flexibilidade à educação profissional e garantir uma nova articulação entre ela e o 

ensino médio. 

 

[...] A educação profissional, integrada às diferentes formas de 

educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao 

permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Em 

essência, é um decreto que introduz flexibilidade à educação 

profissional, especialmente em sua articulação com o nível médio, 
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e dá liberdade às escolas e aos estados (no caso do nível médio) de 

organizar a sua formação, desde que respeitando as diretrizes do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) (IPEA, BRASIL, 2014, 

p.13). 

 

O Decreto nº 5154/04 (BRASIL, 2004) contribuiu de forma marcante para retomar 

a forma “integrada” entre ensino médio e educação profissional. No entanto, não rompeu 

com os fundamentos políticos e ideológicos que subordinavam a educação profissional aos 

interesses imediatos do sistema produtivo, levando a que a escola de ensino médio 

permanecesse distante da concepção da escola unitária (FRIGOTTO, 1999).   

A reestruturação da educação profissional manteve como seu principal eixo 

norteador a realidade do mercado de trabalho, responsável por ditar as atualizações da 

formatação do trabalhador que, por sua vez, correspondem às demandas do capital através 

de suas lógicas sistêmicas de acumulação e produção flexível (KUENZER, 2008).  

A perspectiva produtivista do Decreto nº 5.154/2004 torna-se mais evidente com o 

Parecer nº 39/2004 do CNE/CEB, que passa a definir o principal objetivo da Educação 

Profissional que é atender às exigências da sociedade e do mercado de trabalho, em 

harmonia com as demandas de desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

nacional.  

Sendo assim, caberá às instituições voltadas à Educação Profissional a formatação 

dos currículos dos cursos técnicos de Nível Médio por área profissional, em função das 

demandas do mercado e da “sociedade”, através das políticas de promoção de 

desenvolvimento sustentável (BRASIL, CNE, CEB 2004).    

Neste sentido, o que se pode observar é a continuidade da materialização da 

dualidade estrutural durante o governo Lula, onde ao mesmo tempo em que avança sobre a 

retomada da execução da educação integrada, retrocede na manutenção das práticas 

materializadas pelo governo de FHC. A inicial mobilização para a materialização do 

decreto nº 5.154/2004 tinha como principal objetivo a reestruturação dos princípios e 

fundamentos dentro de uma lógica emancipatória com base principal na formação da classe 

trabalhadora, o que não veio a acontecer. Segundo Ciavatta; Frigotto e Ramos (2005, 

p.1090). 

 

Acreditava-se que a mobilização da sociedade pela defesa do 

Ensino Médio unitário e politécnico, a qual conquanto admitisse a 

profissionalização, integraria em si os princípios da ciência, do 

trabalho e da cultura, promoveria um fortalecimento das forças 
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progressistas para a disputa por uma transformação mais estrutural 

da educação brasileira.  

  

Outra grande expressão do processo de fragmentação da Educação Profissional 

depois da instituição do decreto 5.154/2004 foi a separação ocorrida entre a Educação 

Básica e a Educação Profissional, dentro do próprio Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) (CIAVATTA; FRIGOTTO; RAMOS, 2005).  

Contudo, durante todo o governo Lula, todas as chances da concretização de 

mudanças significativas foram esgotando-se devido à manutenção das práticas já 

materializadas no governo anterior. A título de exemplo, as concepções pedagógicas 

destinadas à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, criadas durante o governo 

FHC através das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) permaneceram inalteradas 

durante o governo Lula, o que reforça as práticas de caráter neoliberal como norteadoras da 

educação brasileira.  

O foco continua sendo a materialização da Educação Profissional pautada na 

formação do capital humano através da individualização dos sujeitos, com base no sistema 

de formação por competências e destinados à empregabilidade.  

Apesar da permanência e continuidade das práticas neoliberais durante o governo 

Lula sobre as diretrizes da Educação Profissional, o decreto 5.154/2004 foi o facilitador da 

materialização do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) e o Programa 

de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).  

Materializado pela Lei 11.129/2005, o PROJOVEM tem como principal objetivo, 

promover a conclusão do Ensino Fundamental juntamente com a qualificação profissional. 

É seu papel também, o de formular estratégias através de arranjos produtivos locais para 

jovens com faixa etária entre 18 e 24 anos através de ações que promovam o seu 

desenvolvimento e inclusão cidadã. 

Segundo Caú (2011, p. 71), o PROEJA visa ampliar a oferta de vagas nos cursos de 

Educação Profissional a trabalhadores que não tiveram acesso ao Ensino Médio na idade 

regular, direcionando jovens e adultos que já tenham concluído o Ensino Fundamental com 

idade mínima de 21 anos. Desta forma, o PROEJA tornou-se o responsável pela ampliação 

significativa da oferta da Educação Profissional, onde os cursos foram oferecidos em todo 

Brasil através de instituições da Rede Federal de Educação Profissional, por entidades e 

instituições parceiras do MEC, como é o caso do Sistema S. 
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Diante das ações materializadas pelo governo Lula, pode-se afirmar que, de fato, 

existiram avanços significativos, principalmente no que se refere à ampliação da 

possibilidade de acesso a Educação Profissional no Brasil, após o Decreto 5.154/2004.  

Contudo, as políticas públicas responsáveis por algumas transformações na 

Educação Profissional ainda perpetuam em seu seio as práticas neoliberais como diretrizes 

que norteiam o rumo da Educação Profissional no país, onde a materialização de um 

modelo universal para a Educação Profissional fica cada vez mais distante da tão sonhada 

escola unitária.  

A partir do governo da presidente Dilma Rousseff, com a instituição da Lei 12.513, 

de 26 de outubro de 2011, os sistemas privados de educação profissional ganham força na 

esfera governamental e passam a ser inseridos no âmbito do sistema federal de ensino 

Técnico e Tecnológico, de forma oficializada através do artigo 20 da referida lei. Dar-se 

continuidade de forma mais enfática à sistemática de privatização da Educação 

Profissional no Brasil, iniciado no governo de FHC. 

Nesta nova estruturação da Educação Profissional e Tecnológica, o PRONATEC 

passa priorizar a qualificação profissional concomitante ao Ensino Médio Público, 

mediante as parcerias público/privadas, seguindo o caminho inverso pelo que foi proposto 

pela Presidente Dilma, no que diz respeito ao enfrentamento da problemática histórica da 

qualidade da escola pública. Interrompe-se assim o processo de construção da escola 

unitária
4
, como fator crucial na luta pela materialização de um início da transformação 

social no Brasil (BRASIL, 2011).   

 Com a eleição da presidente Dilma Rousseff em 2010, gerou-se em toda 

comunidade ligada ao campo da educação, uma grande expectativa em relação às práticas 

de materialização de políticas públicas que de fato viessem a atender aos anseios da classe 

trabalhadora por uma educação de qualidade como direito social.  

Desta forma, tratando-se do eixo da Educação Profissional, pode-se enfatizar que 

logo no primeiro ano de seu mandato, o governo Dilma Rousseff pôs fim às expectativas  

de materialização de uma Educação Profissional de qualidade como garantia dos direitos 

sociais, através não só do distanciamento de um projeto que se alinhasse a proposta de uma 

formação ominilateral destinada à classe trabalhadora, mas também dando início a era da 

                                                
4  A escola unitária, para Gramsci, necessita de uma organização em que as atitudes tomadas sejam 
equilibradas e efetivamente exista um relacionamento constante entre o trabalho manual, técnico, 
industrial e o trabalho intelectual. A escola unitária por ele defendida reúne em si características que 
priorizam uma cultura humanística e formativa ( COUTINHO, 1981).  
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privatização da Educação Profissional Brasileira de forma mais agressiva (CIAVATTA; 

RAMOS, 2012).   

Importante destacarmos que após cinquenta anos, a política do Estado brasileiro na 

formação de qualificação dos jovens e adultos ganhou contorno numa perspectiva do 

Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra (PIPMO), com características similares 

e com uma diferença substantiva no grande volume de recurso que na sua maioria foram 

despejados na iniciativa privada, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC) e do Programa Nacional de Educação do Campo 

(PRONACAMPO) (FRIGOTTO, 2015). 

Embora esta realidade precarizada tenha sido iniciada durante o governo de FHC e 

se definido na educação pela Lei nº 9.394/96 e pelo decreto 2.208/97, segundo Ciavatta e 

Ramos (2012) “a era das diretrizes” perdura durante todo o governo Lula através dos 

decretos 5.154/2004 estendendo-se até o início do governo Dilma, que por fim passa a 

rematerializar as práticas neoliberais através da instituição da Lei, 12.513 de 26 de outubro 

de 2011 do Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), em que o 

programa passa a ser o principal responsável por perpetuar a continuidade da execução da 

Educação Profissional no formato concomitante ao Ensino Médio  (CIAVATTA; RAMOS,  

2012).   

Mais uma vez, no final do governo Lula da Silva e nos primeiros 

meses do governo Dilma Rousseff, somos surpreendidos com a 

ressuscitação das Diretrizes Curriculares Nacionais. Emanadas do 

CNE em 1998 para orientar a implantação do decreto n. 2.208/97, 

foram maquiadas e reiteradas em 2004, após a revogação do 

mesmo decreto e a exaração do decreto n. 5.154/04. Novamente em 

2010, o relator da Câmara de Educação Básica, Professor Cordão, 

ignorou a particularidade da introdução da alternativa formação 

integrada ao lado das formas concomitante e subsequente de 

articulação entre ensino médio e educação profissional 

(CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 20).   

 

Sendo assim, práticas executadas pelo PRONATEC, passam não só a reproduzir as 

ações iniciadas durante o governo FHC, como também passam a explicitar o perfil 

mercadológico e de cunho neoliberal do programa, que passa ampliar a precarização e 

oficializar a privatização em larga escala da Educação Profissional brasileira. 

Essa privatização se concretizou através do discurso da emergência da expansão da 

Educação Profissional no país. Sendo assim, a Lei 12.513 em seu Artigo 20, passa a inserir 

de forma oficial instituições privadas “mistas” como é o caso dos Serviços Nacionais de 



50 

 

 

Aprendizagem (Sistema S), tidas como instituições “sem fins lucrativos” à rede Federal de 

Ensino.   

O programa ao ter como principal objetivo atender às exigências do mercado, 

proporciona à classe trabalhadora uma formação fragmentada e de forma aligeirada através 

dos currículos especificamente formatados para a sua implementação, reproduzindo o 

formato já executado pelo Sistema S
5
.  

Desta forma, no caso do PRONATEC, o governo Dilma passa a guiar-se através 

das manobras neoliberais desde a formatação da agenda do programa, como no processo de 

materialização da Lei e principalmente nos arranjos institucionais implementados durante a 

execução do PRONATEC, metamorfoseando o programa de acordo com as exigências do 

empresariado.  

No início do governo Dilma, mesmo com todo o ambiente a favor da aprovação do 

PRONATEC, a materialização do programa só foi possível devido à cumplicidade do 

governo em relação aos empresários, mas também pelo acatamento das condições impostas 

pelas representações empresariais.   

 

Como dito, o ambiente era bastante favorável à aprovação do 

PRONATEC, mesmo com todas as inovações que trazia e a forte 

disputa havida entre o MEC e as confederações patronais pela 

regulação da aplicação dos recursos arrecadados pelo Sistema S. 

Pode-se afirmar que a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, 

veio atender a um anseio dos trabalhadores pobres e a satisfazer 

uma necessidade da estrutura produtora de bens e serviços do país 

(IPEA, 2014, p. 28). 

 

Neste cenário, se evidencia que o PRONATEC tem objetivos não explicitados, 

destacando-se entre eles a formação de um trabalhador que atenda as solicitações mínimas 

do empresariado, ainda que de forma precarizada, com a finalidade de lançar ao mercado 

uma mão de obra mais barata, impactando diretamente na redução custos da produção. 

Além disso, cabe registrar o quanto este programa estrutura-se sob a lógica da 

empregabilidade ao ressaltar a sua possibilidade de incrementar a capacidade dos 

trabalhadores tornarem-se empreendedores.    

                                                
5 O formato aplicado pelo Sistema S, e aqui referindo-se ao SENAI, enfatizamos o formato curricular 
restritamente técnico, em que o aluno durante todo o curso está destinado a cursar disciplinas 
exclusivamente técnicas do primeiro ao último modulo, focando a formação das competências de interesse 
aos sistemas produtivos. 
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Concordando ou não com viés ideológico e os objetivos do Programa deve se 

registrar que a presidente Dilma Rousseff, chegou ao final do seu primeiro mandato 

atingindo a meta proposta pelo PRONATEC, de mais de 8 milhões de matrículas 

realizadas no período de 2011 a 2014, totalizando gastos da ordem de mais de 14 bilhões 

de reais com o programa, atingindo segundo o governo, os objetivos de expansão, 

interiorização e democratização da Educação Profissional de nível técnico e de cursos 

profissionalizantes e, massificar o processo de “expansão” da rede de escolas técnicas no 

Brasil (BRASIL, 2015).   

Também é digno de registro que Embora o PRONATEC tenha favorecido 

principalmente o fortalecimento da sistematização de privatização da Educação 

Profissional de forma oficializada, deve-se reconhecer que o governo federal via 

PRONATEC, também destinou recursos para ampliação da Rede Federal de Ensino, 

proporcionando assim a descentralização dos Campis Federais em alguns estados do 

Brasil. 

Embora o governo Lula tenha sinalizado um relativo progresso referente à 

Educação Profissional, no governo Dilma observa-se um grande retrocesso no que se 

refere à materialização das políticas educacionais superando negativamente às práticas 

executadas durante o governo FHC. Reafirma-se neste governo a formação por 

competências, a empregabilidade e o empreendedorismo, como mecanismos de “inclusão”, 

destinados à classe trabalhadora.   

Sendo assim, transvestido por um caráter assistencialista, o governo Dilma passa a 

reestabelecer a estrutura pedagógica econômica de caráter fragmentário implementado pelo 

Decreto nº 2.208/97, que dá à Educação Profissional o caráter exclusivamente 

mercadológico, tanto na objetivação do PRONATEC, que é o de atender a necessidade do 

empresariado por mão de obra barata, quanto na Educação Profissional como mercadoria 

através do repasse de recursos para as instituições privadas.   

Dentro desta lógica de privatização o SENAI é colocado nos textos oficiais do 

governo federal como um parceiro indispensável no que se refere à demanda imediata do 

PRONATEC.  

 

O referido Acordo, consignado nos decretos nº 6.633/2008, nº 

6.635/2008, nº 6.632/2008 e nº 6.637/2008, de 5 de novembro de 

2008, prevê que o SENAI vinculará numa projeção média nacional, 

não menos que 50% dos recursos para a gratuidade em 2009, 53% 

em 2010, 56% em 2011, 59% em 2012, 62% em 2013 e, 
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finalmente, 66,6% em 2014. O SENAC destinará à gratuidade, em 

escala anual crescente, a ordem de 20% no ano de 2009, passando 

por 25% em 2010, 35% em 2011, 45% em 2012, 55% em 2013, até 

chegar em 2014 com o comprometimento de 66,6% (BRASIL, 

2015, p. 25).  

 

Neste sentido, o SENAI durante o primeiro trimestre do programa, foi um dos 

maiores canalizadores de recursos públicos destinados à execução do PRONATEC, através 

da Bolsa-Formação e Bolsa-Trabalhador, destinando 2/3 de sua capacidade de vagas a 

manutenção do programa através do acordo de gratuidade (BRASIL, 2015).  

O acordo de gratuidade do governo federal com o Sistema S promove o aumento da 

transferência de recursos públicos através da contribuição compulsória. O acordo também 

prevê a ampliação da infraestrutura do Sistema S e a compra de equipamentos, visando o 

aumento da capacidade de atendimento das instituições pertencentes ao Sistema através do 

financiamento realizados com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) em articulação com as instituições participantes do 

PRONATEC (BRASIL/MEC/PRONATEC; 2012). 

Desta forma, analisando o contexto atual dentro de um comparativo histórico, pode-

se afirmar que a Educação Profissional brasileira dentro do modelo formativo proposto 

pelo PRONATEC, repassa para as instituições privadas o dever do Estado, diminuindo 

cada vez mais a capacidade de investimentos diretos na educação pública de qualidade e, 

ao mesmo tempo, o programa passa a reproduzir o conceito de Estado mínimo, dando ao 

PRONATEC a similaridade com programas implantados durante o governo FHC, a 

exemplo do PLANFOR.     

O governo federal também passa a contribuir de forma oficializada à manutenção 

de negócios privados estabelecendo assim um novo e atrativo mercado da Educação 

Profissional, tendo em vista que o programa através de seus decretos também passa a 

garantir a participação de instituições privadas sem vínculos com o Sistema S.  

 

2.3 A privatização da agenda pública da Educação Profissional: o modelo SENAI de 

qualificação profissional 

 

Atualmente o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é considerada 

a maior instituição privada de Educação Profissional da América Latina e um dos cinco 

maiores do mundo. Atua em mais de 28 áreas da indústria brasileira, em vários níveis 
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educacionais que vão desde a iniciação profissional (treinamentos e cursos técnicos), 

passando pela graduação de nível superior até a pós-graduação em áreas de tecnologia 

(SENAI, 2015). 

Desde a sua criação em 1942, o SENAI formou mais de 64,7 milhões de 

trabalhadores em todo Brasil. Atualmente, a sua estrutura é constituída por 518 escolas fixas 

e 504 móveis (Escolas em Carretas e Unidades Remotas) atuando em 2,7 mil municípios, 

além disso, o SENAI também atua na modalidade de cursos a distância, disponibilizados 24 

horas por dia, nos sete dias da semana (SENAI, 2015). 

As unidades móveis do SENAI atuam de forma flexível, possibilitando a expansão 

dos cursos de profissionalizantes para regiões e municípios que não dispõem de unidades 

fixas do sistema. Desta forma, estas unidades contribuíram para um maior poder de alcance 

do SENAI em todo Brasil. Estas unidades móveis oferecem cursos nas áreas de mecânica 

diesel, automotiva, refrigeração, couro e calçado, madeira e mobiliário, simulação de 

máquinas pesadas, soldagem, construção civil, automação, confecção e usinagem a 

comando numérico computadorizado (CNC), o que também possibilita ao SENAI um 

atendimento personalizado à economia produtiva de cada região (CNI, 2013).  

Na Educação a Distância (EaD), o SENAI realizou 864.846 mil matrículas só no 

ano de 2013. Os cursos à distância também contemplam os cursos técnicos, ofertando mais 

de 10 cursos atingindo várias áreas e mais de 30 cursos de qualificação todos com material 

on-line. Também foram elaborados 277 planos de ensino de forma padronizada, com mais 

de 400 situações de aprendizagem, para orientação dos tutores. Para a execução dos cursos 

à distância foram capacitados mais de 900 profissionais. Através desta infraestrutura, o 

SENAI produziu mais de 11.420 horas de material on-line para os cursos técnicos e mais 

de 6.766 horas de material on-line para os cursos de qualificação (CNI, 2013). 

Direcionando-se especificamente para o modelo de educação profissional 

protagonizado pelo empresariado industrial através do SENAI, devemos destacar que após 

a década de 1970, as mudanças ocorridas, principalmente no que se refere às 

reestruturações tecnológicas e dos postos de trabalho no cenário mundial em 

favorecimento da globalização do capital, trouxeram consigo novos padrões de 

industrialização pautados pela alta produtividade, o que consequentemente, também 

passaram a ditar profundas mudanças na dinâmica social alinhadas à nova ordem produtiva 

(FRIGOTTO, 2015).    

Diante destas novas exigências, e dos novos parâmetros de competitividade, cada 

vez mais elevados no mercado globalizado, o empresariado visando adequar-se estas novas 
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exigências, tentam alinhar a qualidade nos produtos e serviços ao baixo custo de 

produtividade. O empresariado buscou adequar-se aos novos padrões de produtividade e 

consumo estabelecidos por um mercado extremamente heterogêneo e exigente. Neste 

cenário, de mudanças tecnológicas e de reestruturação produtiva e econômica, os sistemas 

produtivos deixaram de lado o modelo de produção taylorista-fordista, tido como um 

modelo rígido, inserindo-se ao novo modelo de produção flexível, conhecido como modelo 

toyotista (SENAI, 2013).   

Como consequência, este novo modelo de produção, também requeria da indústria 

brasileira uma reestruturação significativa na filosofia organizacional e de gestão como 

condicionamento central e determinante à sobrevivência empresarial. A partir da década 

1990, as estratégias de produção flexível chegaram ao seu limite estrutural, em que o 

problema para o empresariado passou a ser a capacidade para gerar vantagens competitivas 

de alta produtividade (SENAI, 2013).  

 Associada a esta nova realidade produtiva, os fatores socioeconômicos apontam 

para a valorização do capital humano das organizações, colocando novos desafios para 

adequação às exigências do mercado.  Neste sentido, passa a ser disseminado um novo 

alinhamento ideológico entre empresários, trabalhadores e o Estado, no que se refere ao 

direcionamento das instituições de Educação Profissional e Tecnológica, na busca contínua 

por materializar novos diferenciais competitivos no processo de formação da classe 

trabalhadora (SENAI, 2013).  

 

Hoje, a formação do trabalhador não deve ser apenas regulada por 

tarefas relativas a postos de trabalho. O mundo do trabalho exige, 

cada vez mais, um profissional que domine não apenas o conteúdo 

técnico específico da sua atividade, mas que, igualmente, detenha 

capacidade crítica, autonomia para gerir seu próprio trabalho, 

habilidade para atuar em equipe e solucionar criativamente 

situações desafiadoras em sua área profissional (SENAI, 2013, 

p.9).  

 

Neste contexto, visando anteder as decorrentes demandas do mercado, o SENAI 

buscou planejar e desenvolver seus conteúdos formativos concatenados as mudanças 

requeridos pelo empresariado industrial, nas políticas públicas e nos novos currículos 

profissionais exigidos pelo mercado. Desta forma, para assegurar uma maior interação, 

entre estas diversas instâncias, o SENAI passa a materializar a constituição de Comitês 

Técnicos Setoriais (CTS), para que de forma contínua, fossem atualizadas as competências 
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profissionais requeridas pelo empresariado industrial e alinhadas aos perfis profissionais 

requeridos pelo setor (SENAI, 2013).  

Para o SENAI, a aplicabilidade do modelo de Educação Profissional pautado pelas 

competências, teve início durante a década de 1990, após a Lei 9394/1996, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Referindo-se ainda a esse período, é 

importante destacar que de forma paralela, a instituição buscou conhecer as necessidades 

do mercado de trabalho, para dar inicio ao processo de elaboração dos perfis profissionais 

concatenados ao mercado, sob a lógica de que estes fatores facilitariam absorção destes 

alunos pelo mercado de trabalho. Contudo, somente em 2004, é que teve início a 

efetivação do processo de transformação da Educação Profissional, por intermédio do 

Decreto 5.154/2004, que revoga parcialmente o Decreto 2.208/1997 e passa a regulamentar 

os o § 2º do art. 36 e os art. 39 a 41 da Lei 9.394/1996 materializando assim a 

reestruturação organizacional da Educação Profissional.   

Na tentativa estar em sintonia com as demandas do mercado globalizado em 

constante processo de reestruturação, o SENAI a partir da década de 1999, através do 

Projeto Estratégico Nacional, na época denominado de: “Certificação Profissional Baseada 

em Competências”, deu início à elaboração de um conjunto de métodos que fossem 

capazes de auxiliar a formação com base em competências (SENAI, 2013).  

Em relação a estes documentos norteadores, a primeira publicação foi lançada em 

2002 e dividida em quatro volumes – Comitê Técnico Setorial: Estrutura e Funcionamento, 

Elaboração de Perfis Profissionais, Elaboração de Desenho Curricular Baseado em 

Competências e Avaliação e Certificação de Competências.  Já em 2004, o SENAI lança a 

sua 2ª edição, permanecendo o mesmo direcionamento acrescido de um Glossário. Na 

atualização dos documentos no ano de 2006, houve um complemento, o documento 

Norteador da Prática Pedagógica. A partir 2009, os documentos lançados foram imersos 

em um processo de revisão e atualização, neste novo contexto, as metodologias passaram a 

ser denominadas “Metodologias SENAI para Formação Profissional com Base em 

Competências”, sendo distribuídos em três volumes, mantendo seus princípios 

metodológicos (SENAI, 2013).   

 Para o SENAI (2013), todos os processos de atualização das práticas pedagógicas 

da instituição têm como principal objetivo, aprimorar e desenvolver uma metodologia 

capaz de materializar para o universo da Educação as competências profissionais 

requeridas pelo empresariado e pelo mercado. Neste sentido, através da elaboração destes 

documentos e padronização das ações em sintonia com as demandas levantadas pelo 
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empresariado, o SENAI passa a constituir um conjunto estruturado de competências 

reconhecidas pelo mercado, com o intuito de que estas, possam ser absorvidas durante o 

processo de formação, experiência profissional ou a ação combinatória de ambas.  

No que se refere ao Perfil profissional, a instituição a define, como simplesmente o 

“ideal para que o trabalhador saiba”, em outras palavras, a Qualificação Profissional 

ofertada pelo SENAI, tem como objetivo desenvolver capacidades de formação e 

desenvolvimento de habilidades que correspondam às especificidades profissionais 

requeridas pelo mercado (SENAI, 2013). 

O SENAI afirma que em seu âmbito educacional busca constantemente transcender 

os conceitos, práticas e valores já ultrapassados como modelo pedagógico. Concatenado às 

novas formas de gestão empresarial e desenvolvimento tecnológico, coloca o 

conhecimento como principal ferramenta proporcionadora de aumento da produtividade e, 

consequentemente, da competitividade (SENAI, 2013).  

Para o SENAI (2013), a competência profissional implica mobilização de 

conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais necessários ao desempenho de 

atividades ou funções típicas, segundo padrões de qualidade e produtividade requeridos 

pela natureza do trabalho. 

Segundo o atual documento orientador metodológico do SENAI (2013, p.17), com 

base na pedagogia das competências, a reestruturação metodológica do ensino profissional 

tem como principal finalidade, adequar a formação às exigências atuais do setor produtivo 

industrial. A instituição afirma que toda Qualificação Profissional deve: 

 corresponder a um perfil profissional em sincronismo com o mercado de 

trabalho e que supra suas necessidades presentes e futuras;  

 ser nomeada e descrita de forma condizente com a realidade do mundo do 

trabalho, representando fidedignamente o perfil do trabalhador de 

determinada ocupação;  

 possuir um mercado profissional de referência suficientemente abrangente, 

favorecendo a inserção e a mobilidade do trabalhador nos mais diferentes 

postos de trabalho, levando em conta cada cenário regional e vocações a 

elas conferidas e os diferentes processos produtivos das empresas;  

 manter o equilíbrio entre polivalência e a especialização, respeitando o 

enfoque e as especificidades da ocupação e os princípios da classificação da 

educação profissional em seus diferentes níveis e modalidades.  
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O atual modelo aplicado pela instituição tem como base norteadora para o 

desenvolvimento das competências, o projeto de formação defendido pela UNESCO que 

estrutura o processo de aprendizagem a partir de “saberes” que assegurem o aprender a 

aprender; o aprender a fazer; o aprender a conviver; e o aprender a ser (SENAI, 2013).  

O Perfil profissional desenhado pelo SENAI tem a intenção de reestruturar a classe 

trabalhadora a partir de um currículo que se constitui a partir das atualizações do mercado 

e de suas demandas produtivas e sociais, através do desenvolvimento de Habilidades 

Sociais, tais como comunicação, autonomia e criatividade, provendo-lhe um leque mais 

amplo de possibilidades que a permita transitar por atividades profissionais em áreas afins 

(SENAI, 2013).       

[...] uma educação profissional que conjugue a aquisição desses 

fundamentos e capacidades, que esteja atenta ao contexto social 

brasileiro e à nova realidade do mundo do trabalho, pretende-se 

preparar o profissional para compreender as bases gerais técnicas, 

científicas e socioeconômicas da produção em seu conjunto, 

analisar e planejar estratégias, responder a situações novas e 

exercitar um trabalho cooperativo e autônomo (SENAI, 2013, 

p.18).  

 

O Desenho Curricular concebido pelo SENAI tem como real objetivo formar um 

cidadão produtivo, com mobilidade e flexibilidade, na vida profissional e social, apto a 

atuar no processo de produção ou de vida produtiva autônoma, em um cenário marcado por 

instabilidades e mudanças. 

Com o objetivo da formação profissional com base nas competências e buscando 

atender as demandas do empresariado industrial, o SENAI a partir da elaboração de um 

Comitê Técnico Setorial, passou estabelecer os perfis profissionais necessários para o 

exercício da profissão em todas as modalidades de cursos ofertados por esta instituição 

(SENAI, 2013). No SENAI, o comitê é composto por uma equipe técnico-pedagógica 

pertencente à instituição, através da participação de especialistas técnicos do mercado e das 

unidades da instituição, com as representações dos sindicatos patronais e dos trabalhadores 

e representantes dos segmentos industriais (SENAI, 2013).    

Outra forma de definição dos perfis profissionais e de suas competências pode ser 

materializada através da solicitação de empresas parceiras do SENAI, quando estas 

solicitam cursos de aperfeiçoamento profissional específicos ao desenvolvimento das 

competências requeridas por estas empresas. Desta forma, o comitê técnico através do 

direcionamento do modelo de pedagogia das competências e da análise de mercado 



58 

 

 

juntamente com suas prospectivas de médio e longo prazo, correlacionando indicadores 

tecnológicos, organizacionais, educacionais e econômicos, define o perfil profissional dos 

cursos do SENAI e consequentemente institui um novo modelo de cidadão produtivo 

(SENAI, 2013).   

O perfil profissional é a descrição do que idealmente o trabalhador 

deve ser capaz de realizar no campo profissional correspondente à 

ocupação. É o marco de referência, o ideal para o desenvolvimento 

profissional. Expressa o nível de desempenho que se espera que o 

trabalhador alcance, indicando o que assegura que ele será 

competente ou o que o torna apto a atuar, com qualidade, no 

Contexto de Trabalho da Ocupação. É constituído pelas 

competências profissionais e pelo Contexto de Trabalho da 

Ocupação (SENAI, 2013, p. 21).  

Desta forma, o desenho curricular é a consequência do processo de definição e 

organização dos elementos que constituem o currículo e que devem facilitar o 

desenvolvimento das habilidades referentes às competências do Perfil Profissional. Essa 

metodologia realiza a transferência das demandas do mundo do trabalho para o mundo da 

educação, manifestando pedagogicamente as competências de um Perfil Profissional 

requerido pelo mercado (SENAI, 2013).  

Parece-nos pertinente a observação de Ramos (2001) quando destaca que a noção 

das competências estruturantes das práticas de formação profissional presentes nas 

diretrizes curriculares da educação profissional consideram apenas os movimentos e 

interesses do mercado de trabalho, não à toa o SENAI passou formalizar a sua proposta 

metodológica de formação profissional sob a ótica da formação por competências.  

É importante destacar que segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

o conceito de formação e qualificação baseada em competências surgiu nos Estados 

Unidos na década de 1960, onde foi inserida como uma pedagogia baseada no 

desempenho, já na Inglaterra praticamente na mesma época, houve o aprimoramento desta 

prática, dando origem a um sistema nacional  de  formação  por  competência  profissional 

ou como pronunciado na língua nativa: National Vocational Qualifications (NVQ) (OIT, 

2002).  

Além do sincronismo direto das competências profissionais com o mercado de 

trabalho, juntamente com as demandas por ele estabelecidas para cada perfil profissional, a 

qualificação encontra-se estruturada em vários níveis hierárquicos que correspondem 

diretamente ao nível de complexidade exigido por cada posto ou atividade produtiva, 

seguindo uma ordem metodológica orientada pelo trabalho de forma atualizada.  
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Dentro desta sistemática, o comitê técnico do SENAI espera materializar um 

modelo de Educação Profissional que se aproxime ao máximo das expectativas do 

empresariado, por há a participação direta de especialistas das mais variadas áreas 

profissionais para a elaboração de conteúdos que valorizem também o surgimento de novos 

fatores que influenciem diretamente no aumento da produtividade, como é o caso da 

inovação (SENAI, 2013).   

Para Oliveira (2015, p. 248): 

 

O Brasil e praticamente todas as nações latino-americanas 

implementaram reformas em seus sistemas de educação ou em suas 

ações de qualificação profissional, objetivando adequá-los às 

demandas evidenciadas pelo patronato. Destaque-se o quanto essas 

medidas, aliadas ao processo de globalização econômica e de 

aumento da competitividade, assumiram a pedagogia das 

competências como carro-chefe de seus processos formativos, 

estruturando no campo da formação profissional um consenso 

semelhante ao do campo econômico.  

 

Após serem consideradas todas as informações, o comitê técnico do SENAI, 

organiza a estrutura inicial dos cursos de Qualificação Profissional a partir das metas 

traçadas para cada grade, ou seja, este procedimento torna o comitê responsável pela 

normatização das competências que são consideradas necessárias e que orientam a 

formação profissional ofertada pelo SENAI. Importante dizer que além do processo de 

formação, estabelece-se na dinâmica metodológica mecanismos de avaliação e de 

certificação por competências atinentes a um nível e perfil de formação específico 

(SENAI, 2013).    

Para Ramos (2001), a normatização de competências define-se pelas demandas 

laborais solicitadas pelo empresariado que, por sua vez, permite a elaboração de 

determinado perfil profissional a partir da identificação de um conjunto de habilidades 

adequadas para uma profissão. Neste sentido, para a materialização do modelo de 

profissional “ideal”, o SENAI (2013, p. 68), através da análise do Perfil Profissional 

proporciona a transferência das informações do “mundo do trabalho” para o “mundo da 

educação” ao traduzir pedagogicamente as habilidades requeridas, introduzindo-as nas 

Unidades Curriculares, nos Elementos de Competência e nos Padrões de Desempenho do 

Perfil Profissional. Desta forma, constitui-se o currículo dos cursos, que devem conter em 

sua estrutura fundamentos técnicos e científicos pertinentes às capacidades técnicas, 
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organizativas, sociais e metodológicos necessários à formação de um trabalhador dentro 

dos padrões exigidos pelo mercado.  

Segundo o SENAI (2013, p. 68), os Fundamentos Técnicos e Científicos 

caracterizam-se como pré-requisitos para o desenvolvimento de outras capacidades, ou 

seja, capacidades necessárias ao modelo de trabalhador ideal requerido pelo mercado:  

Capacidades são potenciais que uma pessoa desenvolve ao longo da 

vida e que a tornam apta a realizar determinadas ações, atividades ou 

funções. São transversais e expressam as potencialidades de uma 

pessoa, independentemente de conteúdos específicos de determinada 

área. Não são atitudes inerentes ou dons, mas manifestam-se e 

desenvolvem-se para favorecer as aprendizagens e os desempenhos.  

As Capacidades Técnicas expressam os desempenhos típicos de uma 

Ocupação e permitem ao trabalhador realizar com eficiência suas 

atividades profissionais, implicando, assim, o domínio de conteúdos 

característicos da Ocupação (conhecimentos, procedimentos, 

tecnologias, normas, entre outros). 

As Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas referem-se 

respectivamente às relações no trabalho, à qualidade e organização 

desse mesmo trabalho e à condição de responder a situações novas e 

imprevistas, observando as Competências de Gestão estabelecidas no 

Perfil Profissional. 

As Capacidades Sociais tratam, essencialmente, das relações 

interpessoais, caracterizando-se por agregar, ao trabalhador, 

condições de responder a relações e procedimentos estabelecidos na 

organização do trabalho; de se integrar, com eficácia, em nível 

horizontal e vertical, ao contexto de trabalho; e de trabalhar em 

equipe, cooperando com outros profissionais de forma comunicativa 

e construtiva. Exemplos de Capacidades Sociais: cooperação, 

disciplina, empatia, envolvimento, imparcialidade, integração, 

liderança, comunicação, argumentação, participação, prontidão para 

ouvir, receptividade, entre outras. 

As Capacidades Organizativas são aquelas que situam o trabalhador 

no contexto de trabalho e que estabelecem os parâmetros para o 

desenvolvimento das atividades profissionais. Permitem ao 

trabalhador integrar-se e atuar em sintonia com a organização do 

trabalho, observando, de forma consciente e responsável, os aspectos 

técnicos, econômicos, de qualidade, de saúde e segurança e de meio 

ambiente implicados. Consideram, essencialmente, as capacidades 

de planejamento, organização, execução e avaliação do trabalho. 

Exemplos de Capacidades Organizativas: atenção, concentração, 

consciência de qualidade técnica, consciência de segurança, 

determinação, flexibilidade, precisão, racionalização, zelo, entre 

outras. 
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Cognitivamente estas normas geram um sistema de informação sobre as exigências 

demandadas pelos processos produtivos aos trabalhadores e as converte em elementos 

norteadores do sistema educativo e passam a ser transformadas em conhecimentos, 

habilidades, destrezas e atitudes, que são objetivados na formação do trabalhador. Como 

modelo de formação profissional que interessa ao mercado, na prática o que visualizamos é 

um movimento, através da prática educativa, de conformação da classe trabalhadora aos 

interesses do capital. 

Para o SENAI, formar por competências significa dar continuidade à oferta de 

formação profissional em sintonia com as demandas de qualificação exigidas pelo 

mercado, ou seja, a formação de um trabalhador mais dinâmico e produtivo. Neste sentido, 

o perfil profissional proposto pelo SENAI, consiste na transferência (inculcação) do que é 

idealmente necessário saber, segundo os interesses do mercado. 

Por tal motivo, o SENAI considera imprescindível a materialização de um 

currículo, construído a partir de um perfil profissional desenhado de forma conjunta como 

o empresariado, em sintonia com o mercado. Para o SENAI, o processo de formação de 

profissionais dentro de um perfil alinhado às demandas do mercado, não depende apenas 

de seu modelo de gestão, mais principalmente da materialização das práticas pedagógicas 

em sala de aula através de docentes comprometidos com os objetivos formativos e 

educacionais da instituição, proporcionando a seus alunos o desenvolvimento de 

habilidades/competências, “valores” e “atitudes” capazes de adequar-se as adversidades 

proporcionadas pelo mundo do trabalho (SENAI, 2013).  

Embora a Educação Profissional oferta da pelo SENAI se justifique enquanto um 

mecanismo de garantia de um futuro ou um presente melhor para a classe trabalhadora, 

enquanto um mecanismo propiciador da mobilidade social, na realidade tem se destinado 

apenas se destinado ao atendimento aos interesses do empresariado. Neste sentido, o 

processo de formação humana com objetivos econômicos, tem como principal e real meta, 

suprir as necessidades e vontades do capital. 

 O capital já não necessita de toda a força de trabalho e já não há 

lugar para a estabilidade do trabalhador. Há apenas lugar para os 

mais “competentes”, ou que desenvolvem, ao longo de sua vida, 

aquelas qualidades técnicas e psicossociais que interessam ao 

mercado. Cada indivíduo tem que isoladamente negociar o seu 

lugar e moldar-se às necessidades do mercado e pelo tempo que o 

mesmo necessita (FRIGOTTO, 2015, p.220).  



62 

 

 

A materialização da proposta pedagógica sobre a lógica do capital reproduzida pelo 

SENAI de perfil tecnicista e pragmático, organizado sob a lógica da hierarquização das 

funções técnicas e concatenado ao modelo de produção flexível/toyotismo, prioriza em 

suas práticas o aprendizado minimizado visando o disciplinamento produtivo e a 

capacidade adaptar-se a novas demandas do mercado em dicotomia com a educação geral, 

que por sua vez institucionalizaram-se sob a gestão do governo em consonância com o 

empresariado objetivando a formatação de um novo tipo de operário padrão, sob o ideário 

das competências, na atualidade também assumido pela escola pública (ARAÚJO, 

RODRIGUES, 2011). 

Neste sentido, Araújo e Rodrigues (2011) destacam que, o âmbito educacional e da 

Educação Profissional em específico, instituem um campo de disputa com dois modelos de 

formação: aqueles que buscam a conformação da classe trabalhadora, constituídas a partir 

das práticas pedagógicas norteadas pelo capital e de caráter pragmático, objetivando 

apenas o desenvolvimento das habilidades laborais e a estagnação social perante a 

realidade imposta sob a perspectiva do empresariado; e as práticas pedagógicas que 

buscam o fortalecimento da formação político-civilizatória de caráter contra-hegemônico, 

através de um projeto de formação da classe trabalhadora a partir dos seus interesses.     

Neste sentido, é possível observar que a atual materialização da Educação 

Profissional sinalizam o campo de disputa ou de conformismo ideológico perante a 

incorporação do modelo educacional requerido pelo empresariado industrial brasileiro, 

como é o caso do PRONATEC.  

A este exemplo, referindo-se a execução do PRONATEC pelo IFPE e seu poder de 

amplitude ideológica, Pereira (2016) destaca que a instituição passa a elaborar uma grade 

de carga horária reduzida e específica para a execução das turmas dos cursos técnicos do 

PRONATEC, e que estas, são executadas em caráter concomitante ao ensino médio, 

assumindo na reprodução do programa, um formato idêntico ao materializado pelo SENAI, 

distanciando-se largamente da proposta dos IF´s de promover uma formação integral aos 

seus alunos. Diante destes fatos, reforçam-se a tese do quanto às políticas públicas de 

Educação Profissional nas últimas décadas têm assumido o formato educacional proposto 

pelo empresariado industrial brasileiro, tornando-se cada vez mais evidente o poder de 

influência do empresariado nas ações do Estado e consequentemente a fragmentação da 

escola pública de qualidade em prol dos interesses do capital.   

Para Azevedo (2004, p. 15), a política educacional promulgada pelos neoliberais 

exigiu e exige novas regras para a educação.  
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Postula-se que os poderes públicos devem transferir ou dividir suas 

responsabilidades administrativas com o setor privado, um meio de 

estimular a competição e o aquecimento do mercado, mantendo-se o 

padrão de qualidade na oferta dos serviços (AZEVEDO, 2004, p. 

15). 

 

Desta forma, o modelo de Educação Profissional desenvolvido pelo SENAI, passou 

a desempenhar um papel estratégico para o projeto neoliberal na execução das políticas 

públicas, principalmente na agenda e execução do PRONATEC. Neste sentido, o Estado 

de forma passiva, passou a reproduzir o modelo neoliberal através da intervenção direta do 

empresariado, direcionando o sistema de formação em atendimento aos objetivos da 

produção capitalista e ao mesmo tempo fazendo da educação pública um meio para a 

difusão da ideologia que consagra ao capitalismo, à livre iniciativa e a economia de livre 

mercado, como expressões únicas de construção de uma sociedade mais justa. 

Para Araújo e Rodrigues (2011) a questão da Educação Profissional na atualidade, 

define-se pelo o que eles chamam de “pedagogia dos trabalhadores” e “pedagogia do 

capital”. Para eles será com uma Educação Profissional e Tecnológica, sob o controle dos 

trabalhadores, que poderemos superar o dualismo estrutural, a fragmentação curricular que 

existe nos processos formativos à disposição da classe trabalhadora.  

  

2.4 A privatização da Educação Profissional via PRONATEC  

 

Para uma melhor compreensão no que se refere às ações e recursos destinados à 

execução do PRONATEC, primeiramente se faz necessária a compreensão de onde se 

originam tais recursos para a execução do programa.   

Os recursos que financiam a execução do PRONATEC são originários do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Este fundo foi materializado através 

da Lei nº 5.337/1968 em substituição ao Instituto Nacional de Desenvolvimento da 

Educação e Pesquisa (INDEP), criado pelo Decreto Lei º 872, de 1969. Na atualidade, o 

financiamento das políticas públicas de educação, originadas pelo Ministério da Educação 

(ME), fica sob a responsabilidade do FNDE, no qual por sua vez, realiza a distribuição dos 

recursos para a execução do PRONATEC, tanto para as instituições públicas, como par as 

privadas (COSTA, 2015).  

Na tabela 3 apresentamos os gastos realizados para a execução de cada ação do 

PRONATEC, como também as inciativas e ações orçamentárias executadas durante o 

período de 2011 a 2014. 
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Tabela 3 – Gastos com o PRONATEC durante o período de 2011 a 2014. 

 

GASTOS COM O PRONATEC DURANTE O PERÍODO DE 2011-2014 

Iniciativa  Ação Orçamentária Total de gastos  % 

 

Ampliação da oferta de vagas em cursos de formação 

profissional a distância nas redes de educação 

profissional e tecnológica 

8252-Educação Profissional e 

Tecnológica a Distância  
R$ 194.845.590,08 1,22 

 

Expansão e reestruturação da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica para ampliação 

do acesso, interiorização e diversificação da oferta, 

com condições  de funcionamento,  acessibilidade  e  

permanência  do  estudante, considerando  a  

otimização  da  capacidade  instalada  da  estrutura 

física  e  dos  recursos  humanos  e  assegurando  

condições  de inclusão e equidade. 

20RG - Expansão e Reestruturação de 

Instituições Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica    

  

R$ 1.503.294.118,45 9,44 

20RL - Funcionamento de Instituições 

Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica 

R$ 4.450.494.955,54 27,94 

 

Fomento à expansão e ao desenvolvimento das redes 

de educação profissional e tecnológica, ao 

desenvolvimento de tecnologias educacionais, à 

modernização do processo didático-pedagógico, à 

elaboração  e  desenvolvimento  de  material  didático,  

incluindo capacitação de docentes e técnicos 

administrativos, concessão de bolsas  e cooperação  

internacional,  além  de  apoio  a  pesquisa, inovação e 

extensão. 

6380 - Fomento ao Desenvolvimento da 

Educação Profissional e Tecnológica 
R$ 332.147.345,33 2,09 

Fomento à expansão e qualificação  das  redes  

estaduais  de educação profissional e tecnológica 

8652 - Modernização da Rede Pública 

Não Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica  

R$ 815.340.845,97 5,12 

Promoção de condições de permanência  e 

ampliação  do  acesso em  instituições  públicas  e  

privadas,  também  por  meio  de  vagas gratuitas e 

oferta de financiamento estudantil a alunos do 

ensino  médio público,  trabalhadores,  populações  

do  campo,  indígenas, quilombolas, 

afrodescendentes, mulheres de baixa renda, 

pessoas com deficiência e beneficiários de 

programas sociais.  

 

20RW - Apoio à Formação 

Profissional, Científica e Tecnológica; 

 

 

R$ 7.788.900.239,51 48,89 

P2994 Assistência ao Educando da 

Educação Profissional e Tecnológica 
 R$ 773.942.575,38 4,86 

 

Ampliação da oferta de cursos de formação inicial e 

continuada e técnico de nível  médio  articulada  com  

educação  de  jovens  e  adultos  (EJA),  de  ensino 

fundamental  e  médio,  e  do  acesso  do  trabalhador  

a processo  de reconhecimento de saberes, nas redes 

de educação profissional e tecnológica, possibilitando, 

inclusive,  recorte  étnico-racial  e  de  gênero  e 

atendimento  de públicos  específicos,  inclusive  com 

ações  de  fomento  e  apoio  com  vistas  à 

reestruturação didático-pedagógica, produção de 

material didático, capacitação de docentes e 

permanência do estudante.  

 

6358 - Capacitação de Recursos 

Humanos da Educação Profissional e 

Tecnológica 

R$ 71.258.296,78 0,45 

Total de gastos diretos e transferência de recursos 2011-214 R$ 15.930.223.967,04  

 

Fonte: Adaptado de Costa (2015). 

 

Os valores destinados pelo governo federal ao PRONATEC entre as décadas de 

2011 e 2014 se enquadrem na ordem de quase 16 bilhões de reais, o que representa cerca de 

6% a 8% do gasto total da união com a educação, no referido período. Contudo, causa 

espanto o fato de mais de 80% desses recursos serem destinados a instituições privadas, 
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como é o caso da participação do SENAI, mesmo que esta seja intitulada em seus 

documentos de fundação como instituição “sem fins lucrativos” (COSTA, 2015).   

Há um verdadeiro desequilíbrio na distribuição dos recursos entre o sistema S e as 

instituições públicas como nos chamou atenção COSTA (2015, p. 115): 

 

No que diz respeito à distribuição destes recursos entre as 

instituições beneficiárias, foi possível constatar que 92,07% dos 

R$6.386.349.885,00 destinados à ação orçamentária 20RW entre os 

anos de 2011 a 2014 foram transferidos a entidades do Sistema S 

(SENAT, SENAI, SENAR e SENAC), localizadas em Minas Gerais 

e Rio de Janeiro.  Em números absolutos isto significa que foram 

destinados R$ 5.879.597.491,00 reais a quatro entidades do Sistema 

S para que executasse a Bolsa Formação, ao passo que cerca de 

vinte instituições públicas receberam apenas R$ 506.752.394,00 ou 

7,93% dos recursos da ação orçamentária 20RW entre os anos de 

2011 a 2014.  

 

Diante deste cenário, é notória a materialização da privatização da Educação 

Profissional e Tecnológica brasileira, onde através do discurso posto nos documentos 

oficiais do PRONATEC, o governo federal passa a justificar tais acordos com a rede 

privada/mista, mediante a emergência das demandas produtivas do Brasil (BRASIL, 2011).   

Ainda neste sentido, em 2011, no primeiro ano do PRONATEC, o SENAI foi o 

executor de 41% do total de matrículas oferecidas pelo programa nos cursos de Educação 

Profissional e Tecnológica no Brasil. A instituição se manteve, pelo segundo ano 

consecutivo com o maior número de matriculas realizadas entre as instituições participantes 

do programa, seguido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), com 

29% das matrículas ofertadas. Os outros 30% são realizados pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Nacional de Aprendizagem no Transporte 

(SENAT) e escolas pertencentes às redes estaduais e federais de ensino (CNI, 2013).  

Já em 2013, mais de 623 mil vagas foram ofertadas pelo SENAI em todo Brasil, 

distribuídas nas modalidades de cursos técnicos e cursos de qualificação, sendo ofertadas 

em mais de 1600 municípios. Das vagas ofertadas, foram realizadas 560.333 matrículas, 

resultando em R$ 1,3 bilhões em receitas para os Departamentos Regionais do SENAI, 

chegando a um aumento de 83% em comparação ao ano anterior, gerando assim, 256.333 

matrículas a mais que no período anterior (CNI, 2013).  
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Os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC)
6
 foram responsáveis pela 

realização de 89% das matrículas. Dos 308 tipos de cursos, os mais requisitados para a 

realização de matrículas foram: auxiliar administrativo; operador de computador e eletricista 

instalador de baixa tensão.  Já nos cursos técnicos
7
, entre os 63 tipos de cursos ofertados, os 

mais procurados foram: segurança do trabalho, mecânica, eletrotécnica, administração e 

logística, chegando a absorver mais de 50% das matrículas (CNI, 2013).   

No início do PRONATEC , as inscrições eram realizadas nas próprias instituições de 

ensino sem processo seletivo, sendo as vagas preenchidas por ordem de inscrição. Devido à 

alta procura por cursos relacionados à categoria Bolsa-Formação Estudante, em 2013 os 

cursos foram inclusos no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e 

Tecnológica (SISUTEC), permanecendo a mesma sistemática de inscrição, sem processo 

seletivo, por meio de sistema eletrônico e o preenchimento das vagas também permaneceu 

sendo realizado por ordem de inscrição dos alunos, que visualizam as vagas 

disponibilizadas pelas instituições públicas e privadas. Hoje, o SISUTEC também funciona 

de forma integrada aos alunos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

(CNI, 2013).    

  Contudo, entre todas as instituições participantes do PRONATEC, aqui incluindo 

instituições públicas e privadas, o SENAI não só foi a instituição que realizou o maior 

número de matrículas nas duas modalidades, como também a instituição que mais captou 

recursos públicos através da execução dos cursos do programa (Tabela 4).  

            

Tabela 4 - Recursos transferidos para a execução do PRONATEC no período de 2011 a 2014. 

20RW- Recursos transferidos  para execução do PRONATEC  2011 -2014 

Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI)  
2011  R$         125.517.511,00  

2012  R$         807.426.331,00  

2013  R$     1.161.133.060,00  

2014  R$     1.403.903.802,00  

TOTAL DO 

PERÍODO 
 R$     3.497.980.704,00  

 

Fonte: Adaptado de Costa (2015, p.116). 

 

                                                
6
  Os cursos de formação Inicial e continuada possuem em média uma duração de 200 horas aula, destinados 

aos trabalhadores com baixa escolaridade e alta faixa etária (BRASIL, 2011).  
7 Os cursos técnicos do PRONATEC possuem duração mínima de 1200 horas aula (BRASIL, 2011). 
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Neste contexto, confrontando as informações contidas no relatório anual da CNI 

(2013), no que se referente à execução do PRONATEC, em 2013 o SENAI realizou mais de 

800 mil matriculas no programa.  

Também vale destacar que, dentre as instituições privadas executoras do 

PRONATEC, as instituições integrantes do Sistema S são as que recebem o maior valor 

pago por hora aula entre as instituições privadas executoras do programa, como se pode 

verificar na tabela 5.  

  

  Tabela 5 – Custo por aluno do curso técnico em Segurança do Trabalho na modalidade Bolsa-Formação. 

Custo por aluno do Curso Técnico em Segurança do Trabalho na modalidade Bolsa-

Formação 

  Instituição privada 

(UNINOVE) 

SENAI  Diferença entre as 

instituições privadas 

CH Por hora 

aula 

Por aluno  Por hora 

aula 

Por aluno  Por hora  

aula 

Por aluno 

1200    R$ 5,90  R$ 7.080,00   R$ 

10,00  

R$12.000,00    R$ 4,10  R$4.920,00  

 

Fonte: Adaptado de Costa (2015). 

 

Embora, o foco da nossa pesquisa sejam as ações do SENAI na execução do 

PRONATEC, destaca-se aqui a relevância da substituição da Lei 12.513/2011 pela Lei 

12.816/2013, que por sua vez, passa a inserir no âmbito do PRONATEC as instituições 

privadas como mantenedoras do programa.    

Neste sentido, também destacamos os recursos transferidos para estas instituições 

durante as décadas de 2013 e 2014 (Tabela 6).  

 

Tabela 6- Ranking das 5 primeiras instituições privadas mantenedoras do PRONATEC 2013-2014. 

 

COLOC. INSTITUIÇÃO VALOR REC. 2013 VALOR REC. 2014 TOTAL RECEBIDO 

1º Ser Educacional S.A.  R$ 7.214.596,67   R$ 65.400.227,82   R$ 72.614.824,49  

2º 
Centro de Educação Universitário e 
Desenvolvimento Profissional 
LTDA 

 R$ 3.997.090,00   R$ 36.464.367,33   R$ 40.461.457,33  

3º 
Centro Educacional Técnico S/A 

(CETEC) 
 R$ 3.376.688,00   R$ 23.022.497,93   R$ 26.399.185,93  

4º Associação Educacional Nove de 
Julho (UNINOVE) 

 R$ 3.147.852,84   R$ 20.699.337,85   R$ 23.847.190,69  

5º Sociedade Educacional de Santa 
Catarina (SOCIESC)  

 R$ 2.185.656,75   R$ 18.211.086,63   R$ 20.396.743,38  

 

Fonte: Adaptado de Costa (2015).  
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Desta forma, sem que fosse realizado um planejamento prévio, em que o Estado 

exercesse de fato a sua função como provedor de direito da Educação Profissional em todos 

os seus eixos, o PRONATEC, ao contrário, corrobora e alimenta a força privatizante da 

Educação Profissional. Ao invés da realização de maiores investimentos visando à 

ampliação da rede pública de Educação Profissional, o Estado justifica a parceria com o 

setor privado (BRASIL, 2011) e, consequentemente, a transferência de recursos públicos 

para estas instituições com o pretexto da emergência da qualificação profissional da 

juventude e dos trabalhadores brasileiros.      

Além desta realidade, é possível notar a total dependência do Sistema S à captação 

de recursos do PRONATEC. Tal realidade ficou comprovada com a chegada da crise 

econômica e política instaurada no Brasil após a reeleição da presidente Dilma Rousseff, 

onde já no início do seu segundo mandato realizou cortes de praticamente 100% dos 

recursos destinados às instituições privadas o que, por sua vez, levou a instituições como 

SENAI, a demitirem praticamente todos os professores que foram contratados 

temporariamente para a execução do PRONATEC, atingindo também cerca de 40% dos 

docentes do quadro efetivo da instituição.  

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 

(PEREIRA, 2016, p. 193). 

 

No primeiro quadriênio de execução do programa 2011-2014, o SENAI 

praticamente deixou de atender o público pagante para dedicar-se exclusivamente ao 

PRONATEC. Muitas vezes deixando de atender até o próprio empresariado industrial, pois 

tinha no financiamento público a satisfação dos seus interesses econômicos. 

Contudo, o PRONATEC durante os anos de 2015 e 2016 vem perdendo sua força de 

forma massiva, principalmente no que se refere aos números de matrículas. Desta forma, 

lamentavelmente os recursos transferidos para as instituições privadas não darão mais 

retorno para a sociedade, pois se tais recursos tivessem sido aplicados para a expansão da 
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rede pública de Educação Profissional, certamente o PRONATEC teria um efeito mais 

duradouro, não reduzindo-se a um programa emergencial.  

Na prática, ficam as marcas de um programa que serviu à privatização da educação 

profissional e que foi utilizado de forma eleitoreira.  

 

 



70 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

O SENAI-PE E A IMPLEMENTAÇÃO DO PRONATEC 

 

Este capítulo inicia o processo de análise da presença do SENAI na implementação 

do PRONATEC no estado de Pernambuco. Nesta parte inicial procuraremos apresentar o 

que é o SENAI em nosso estado e apresentar algumas informações que nos permitam 

caracterizar a clientela atendida pelo PRONATEC no âmbito da intervenção do SENAI. 

Os dados referentes aos cursos do PRONATEC, particularmente as informações 

referentes aos números de matrícula e de situação final dos cursos, foram extraídos do 

SISTEC
8
, através de pesquisa realizada pela Divisão de Pesquisa e Estatística da Direção 

Regional do SENAI-PE. Já os dados referentes ao perfil socioeconômico da clientela 

atendida pelo PRONATEC, no âmbito dos cursos do SENAI, foram obtidos através da 

aplicação de questionários. 

 

3.1 O SENAI Pernambuco no âmbito do PRONATEC. 

 

 Fundado em 16 de abril de 1943, o Departamento Regional de Pernambuco foi o 

segundo departamento instalado no Brasil, sendo o Departamento Regional do estado de 

São Paulo o primeiro a ser inaugurado no país. O Departamento Regional do SENAI, na 

época de sua instalação era denominado de 2ª região, respondendo pelos estados de 

Pernambuco, Paraíba e Alagoas (SENAI-PE, 2016). 

 Durante o início de suas atividades, o SENAI Pernambuco utilizou as instalações da 

Escola Técnica do Recife, onde atualmente está instalado no campus do Instituto Federal 

de Pernambuco (IFPE) para implantar e estruturar seus cursos. Já em 1944, o 

Departamento Regional de Pernambuco, colocou em funcionamento as primeiras escolas 

do SENAI localizadas em Areias, Cabanga, Palmares, Jaboatão e Paulista (SENAI, 2016). 

Atualmente a Direção Regional só responde pelo SENAI-PE, que dispõe em sua 

infraestrutura de 11 unidades fixas distribuídas em todo o estado pernambucano, instaladas 

nas proximidades dos grandes centros produtivos do estado, de maneira descentralizada, 

estendendo-se do Litoral ao Sertão, além das unidades móveis (Carretas Escola) e do 

sistema de Educação à Distância.  

                                                
8 Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica. 



71 

 

 

Na região Metropolitana, o SENAI-PE dispõe da Escola Técnica SENAI Areias, 

localizada no Recife, é a unidade mais antiga de Pernambuco e a segunda mais antiga do 

Brasil. Nesta Escola são ofertados cursos técnicos e de qualificação profissional nas áreas 

de Telecomunicações, Eletrotécnica, Automação Industrial, Redes de Computadores, 

Tecnologia da Informação e Continuação (TIC) e Administração Empresarial (SENAI, 

2016). 

A Escola Técnica SENAI Santo Amaro, localizada no centro do Recife, tem como 

finalidade oferecer atendimento à sociedade e à indústria através da Formação Profissional, 

consultoria e serviços técnicos e tecnológicos nas áreas de Metalmecânica, Manutenção 

Automotiva, Plástico, Refrigeração e Climatização. Esta escola também dispõe de um 

centro de Tecnologia Automotiva moderno, através de parcerias com as principais 

indústrias montadoras e indústria de autopeças do Brasil. Além disso, dispõe do único 

Laboratório de metrologia em embalagens plásticas do Norte e Nordeste credenciado pelo 

INMETRO.  Nas áreas de Refrigeração e Climatização, atua na formação e consultoria dos 

segmentos domésticos, comercial e industrial (SENAI-PE, 2016).    

A unidade situada no bairro de Água Fria, também com suas instalações no Recife, 

atende as demandas da construção civil, sistemas de gestão integrada (ISO) de qualidade, 

meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, além de prestar consultorias para as 

construtoras e projetistas em parceria com INMETRO (SENAI, 2016).  

No município do Cabo de Santo Agostinho, a unidade está equipada para realizar o 

atendimento as demandas do Complexo Industrial da Zona da Mata Sul e Portuário de 

SUAPE, atuando nas áreas de Petroquímica, Naval, Petróleo e Gás, através dos cursos 

técnicos, qualificação e aprendizagem nas áreas de Caldeiraria, Automação Industrial, 

Logística, Mecânica, Eletroeletrônica, Instrumentação, Metalurgia e Soldagem (SENAI, 

2016).  

Situada no município de Paulista, esta unidade do SENAI atua nas áreas de serviços 

laboratoriais nas áreas de Alimentos, Fármacos, Química, Produção de Moda, Vestuário e 

Têxtil, através de cursos Técnicos de Qualificação Profissional e Aprendizagem, além de 

desenvolver consultoria (SENAI, 2016).  

A unidade SENAI Conecta, atualmente com suas instalações administrativas  

alocadas dentro da área da Escola SENAI Paulista, desenvolve atividades e ações de 

integração com as Unidade Móveis (Carretas Escola) em parceiras com prefeituras e 

empresas, levando os laboratórios do SENAI, a municípios distantes dos grandes centros. 

Além disso, também é responsável pela administração do sistema de Educação a Distancia 
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do SENAI-PE e Certificação de Pessoas
9
, realizando o atendimento nas áreas de 

Alimentos, Automação, Construção Civil, Eletroeletrônica, Tecnologia da Informação, 

Metalmecânica, Refrigeração, Madeira e Mobiliário e Climatização e Vestuário (SENAI, 

2016). 

Na região Agreste de Pernambuco, o SENAI dispõe da Unidade Caruaru, que atua 

nas áreas de Alimentos, Construção Civil, Produção de Moda, Vestuário, Eletromecânica, 

Eletrotécnica e Manutenção Automotiva, onde as indústrias desta região dispõem de 

Consultorias e Serviços Técnicos e Tecnológicos nas áreas de Alimentos e também 

dispõem de cursos de níveis Técnicos, Qualificação e Aprendizagem (SENAI-PE, 2016). 

Também no Agreste e situada na principal cidade do Polo de Confecções de 

Pernambuco, a unidade SENAI de Santa Cruz do Capibaribe, atende no desenvolvimento 

de produtos e serviços de formação profissional, técnica e consultoria, voltadas para a 

cadeia de produção em vestuário, gestão empresarial e da produção, design de moda e de 

produto, além de atuar na formação de costureiros, mecânicos e modelistas, oferecendo 

soluções e benefícios à sociedade e aos pequenos e médios produtores locais (SENAI, 

2016).  

A unidade SENAI Garanhuns atua nos segmentos de Automotivo, Construção 

Civil, Informática, têxtil e vestuário, Gestão, Metalmecânica, Alimentos e Bebidas, 

Segurança do Trabalho e transporte, atuando em consultorias e cursos Técnicos, de 

qualificação e aprendizagem (SENAI, 2016).  

A unidade SENAI Petrolina, localizada no Sertão do São Francisco, visa o 

atendimento aos segmentos do agronegócio e industrial, através do desenvolvimento de 

pesquisas, assessoria empresarial buscando o desenvolvimento e inovação produtiva, além 

do desenvolvimento e consultoria em Boas Práticas de Fabricação – BPF, Análises de 

Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC, e efetua o controle de água, alimentos e 

bebidas e efluentes através de ensaios físico-químicos, microbiológicos, cromatográficos e 

espectrometria, atuando também nas áreas de eletrotécnica, administração de empresas, 

informática (SENAI, 2016).  

                                                
9 Certificação de Pessoas do SENAI, foi desenvolvida visando o atendimento a profissionais que já atuam em 
determinadas áreas profissionais e não dispunham de um certificado de comprovação do seu 
conhecimento. Nesta modalidade o candidato sem realizar um curso específico, agenda uma prova 
contendo etapas teóricas e práticas onde o profissional terá o seu conhecimento avaliado por um docente 
do SENAI, caso o profissional seja aprovado, ele receberá um certificado de acordo com a área profissional 
que realizou a avaliação.  
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No Sertão do Araripe, a unidade SENAI Araripina, desenvolve atividades de apoio 

ao desenvolvimento do Polo Gesseiro, sendo este o maior polo de produção de gesso do 

país. Esta unidade também desenvolve atividades de consultoria, formação Técnica, de 

qualificação e Aprendizagem (SENAI, 2016).  

Neste sentido, até 2014 o SENAI-PE dispunha de 1394 funcionários do quadro 

efetivo distribuídos em todo o estado de Pernambuco. Após a crise econômica estabelecida 

em 2015 e dos cortes orçamentários do PRONATEC realizados pelo Governo Dilma e 

destinados à execução do programa pela instituição, o quadro de funcionários efetivo foi 

reduzido para 1060 funcionários (SENAI, 2016).   

Diante desta infraestrutura já em atividade no estado, o SENAI-PE, contribuiu para 

o cumprimento das metas da Lei 12.513/2011, no que se refere à expansão e interiorização 

da Educação Profissional no Estado. Os cursos do PRONATEC foram executados pelo 

SENAI-PE desde sua criação em 2011, em praticamente em todas as regiões do estado. Os 

cursos de nível técnico foram implantados em 11 municípios, totalizando 5887 matrículas, 

conforme a tabela 7. 

 
Tabela 7 – Cursos Técnicos do PRONATEC executados pelo SENAI- PE no período de 2011 a 2014. 

 
Cursos Técnicos PRONATEC executados pelo SENAI-PE 

Municípios de 

atuação do SENAI-

PE 

Regiões de 

Pernambuco Número de Matrículas 

  2011 2012 2013 2014 Total 

Caruaru Agreste  324 134 95 553 

Garanhuns Agreste  50 51 
 

101 

Santa Cruz do 

Capibaribe 

Agreste  
133 137 50 320 

Paulista Região Metropolitana  263 44 178 485 

Recife Região Metropolitana  1116 249 920 2285 

Araripina Sertão  
 

56 61 117 

Petrolina Sertão do São 

Francisco 

 
519 143 275 937 

Goiana Zona da Mata Norte  80 
  

80 

Limoeiro Zona da Mata Norte  85 
  

85 

Timbaúba Zona da Mata Norte  42 
  

42 

Cabo de Santo 

Agostinho 

Zona da Mata Sul  
488 129 265 882 

Total Geral   3100 943 1844 5887 

 

Fonte: Divisão de Pesquisa e Estatística da Direção Regional do SENAI-PE. 
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Diferentemente dos cursos técnicos, os cursos FIC ofertados pelo SENAI-PE 

realizam-se em maior número de municípios em virtude de demandarem uma menor 

infraestrutura para sua realização, o que também “facilitou” a execução destes cursos  foram 

as parcerias realizadas com as prefeituras, principalmente pela sessão de espaços para 

realização destes cursos. Estes arranjos permitiram que os cursos FIC fossem 

implementados em 114 municípios, perfazendo um total superior a 58 mil matrículas, como 

demonstrado na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Cursos de Formação Inicial Continuada (FIC)/PRONATEC executados pelo SENAI-PE no 

período de 2011 a 2014. 

 

Cursos FIC PRONATEC executados pelo SENAI-PE 

114 MUNICÍPIOS DE ATUAÇÃO DO SENAI-PE Número de Matrículas 

MUNICÍPIOS  Região  2011 2012 2013 2014 TOTAL  

Águas Belas Agreste       68 68 

Agrestina Agreste   142 227 142 511 

Alagoinha Agreste     42 39 81 

Altinho Agreste   51   172 223 

Belo Jardim Agreste   67   213 280 

Bezerros Agreste       170 170 

Bom Jardim Agreste       102 102 

Bonito Agreste       74 74 

Brejão Agreste       20 20 

Cachoeirinha Agreste   50 115 93 258 

Camocim de São Félix Agreste     232 242 474 

Caruaru Agreste 46 450 641 1168 2305 

Casinhas Agreste       140 140 

Cumaru Agreste       97 97 

Cupira Agreste   143 293 444 880 

Feira Nova Agreste   33 109 21 163 

Garanhuns Agreste   484 86 376 946 

Gravatá Agreste   150 128 387 665 

Ibirajuba Agreste     133 44 177 

Itaíba Agreste       46 46 

João Alfredo Agreste       192 192 

Jurema Agreste       84 84 

Lagoa dos Gatos Agreste     170 152 322 

Lajedo Agreste   40 89   129 

Limoeiro Agreste   63 343 107 513 

Orobó Agreste     124 262 386 

Panelas Agreste   130 289 206 625 
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Paranatama Agreste   40 47   87 

Passira Agreste   154 69 46 269 

Pedra Agreste     58 27 85 

Pesqueira Agreste       362 362 

Poção Agreste       133 133 

Riacho das Almas Agreste       235 235 

São Caitano Agreste     205 225 430 

São João Agreste       19 19 

São Vicente Ferrer Agreste     517 324 841 

Sairé Agreste       78 78 

Salgadinho Agreste   33   37 70 

Sanharó Agreste       140 140 

Santa Cruz do Capibaribe Agreste 18 299 911 991 2219 

Santa Maria do Cambucá Agreste   147   121 268 

Surubim Agreste   378 865 519 1762 

Tacaimbó Agreste       143 143 

Toritama Agreste       64 64 

Vertentes Agreste       42 42 

Abreu e Lima Metropolitana   450 643 867 1960 

Araçoiaba Metropolitana   180 167 206 553 

Cabo de Santo Agostinho Metropolitana 93 1821 1188 1892 4994 

Camaragibe Metropolitana 3 319 274 387 983 

Igarassu Metropolitana   559 234 1432 2225 

Ilha de Itamaracá Metropolitana   89     89 

Ipojuca Metropolitana     285   285 

Itapissuma Metropolitana   98   97 195 

Jaboatão dos Guararapes Metropolitana   197 46 473 716 

Moreno Metropolitana       249 249 

Olinda Metropolitana   234 80 142 456 

Paulista Metropolitana 261 277 497 581 1616 

Recife Metropolitana 70 1006 992 1334 3402 

São Lourenço da Mata Metropolitana   133 239 320 692 

Afrânio São Francisco       25 25 

Cabrobó São Francisco   53 63 182 298 

Carnaubeira da Penha São Francisco     86 62 148 

Dormentes São Francisco       149 149 

Lagoa Grande São Francisco   83   119 202 

Orocó São Francisco       59 59 

Petrolândia São Francisco       166 166 

Petrolina São Francisco 79 800 649 1381 2909 

Santa Maria da Boa Vista São Francisco   52 60 85 197 

Terra Nova São Francisco       57 57 

Araripina Sertão   391 168 215 774 
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Arcoverde Sertão   58 88 143 289 

Bodocó Sertão       139 139 

Exu Sertão     51 176 227 

Granito Sertão     111 123 234 

Ibimirim Sertão       20 20 

Mirandiba Sertão   43   69 112 

Moreilândia Sertão       135 135 

Ouricuri Sertão     74 93 167 

São José do Egito Sertão       145 145 

Salgueiro Sertão   161 57 551 769 

Santa Cruz Sertão       146 146 

Serra Talhada Sertão   209 54 109 372 

Serrita Sertão       157 157 

Trindade Sertão       168 168 

Triunfo Sertão   53 179 97 329 

Verdejante Sertão       185 185 

Aliança Zona da Mata   187 204 178 569 

Barreiros Zona da Mata       20 20 

Belém de Maria Zona da Mata       100 100 

Camutanga Zona da Mata       40 40 

Carpina Zona da Mata   41 445 453 939 

Catende Zona da Mata     318 242 560 

Chã de Alegria Zona da Mata       36 36 

Chã Grande Zona da Mata   80   42 122 

Escada Zona da Mata   93 211   304 

Ferreiros Zona da Mata   31   124 155 

Gameleira Zona da Mata     97 207 304 

Glória do Goitá Zona da Mata       73 73 

Goiana Zona da Mata   572   2000 2572 

Itambé Zona da Mata   231 153 230 614 

Itaquitinga Zona da Mata   90   133 223 

Macaparana Zona da Mata   30 207 111 348 

Maraial Zona da Mata     92   92 

Nazaré da Mata Zona da Mata     323 248 571 

Palmares Zona da Mata       56 56 

Paudalho Zona da Mata       171 171 

Primavera Zona da Mata       125 125 

Quipapá Zona da Mata       183 183 

Ribeirão Zona da Mata     226 164 390 

Rio Formoso Zona da Mata   241 435 248 924 

São José da Coroa Grande Zona da Mata     180 197 377 

Tamandaré Zona da Mata   245 243 251 739 

Timbaúba Zona da Mata   356 760 607 1723 
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Tracunhaém Zona da Mata     120 49 169 

Vitória de Santo Antão Zona da Mata   1143 252 810 2205 

Total Geral 570 13460 16244 28601 58875 
 

Fonte: Divisão de Pesquisa e Estatística da Direção Regional do SENAI-PE. 

  A facilidade de implantação dos cursos técnicos e de cursos FIC ocorreu devido ao 

SENAI-PE possuir antes da execução do PRONATEC, 10 Escolas Técnicas distribuídas por 

todo o estado de acordo com a atividade econômica desenvolvida em cada região.  

Nas tabelas 7 e 8 observou-se o aumento do número de matrículas no ano eleitoral 

(2014), de maneira que, praticamente, foram duplicadas as matrículas nos cursos técnicos e 

nos cursos FIC. Entretanto, com a chegada da crise, após a reeleição da presidente Dilma 

Rousseff, o PRONATEC quase foi instinto devido à falta de recursos destinados ao 

programa. No ano de 2015 apenas foram executas turmas dos cursos técnicos que tinham 

sido pactuadas até o final de 2014. Já os cursos FIC, os quais eram de curta duração, 

deixaram de ser executados por completo.  

 Diante dos dados apresentados em termos de matrículas, no que se refere tanto aos 

cursos técnicos, quanto aos cursos FIC, executados pelo SENAI-PE, os dados fornecidos 

pela Direção Regional do SENAI-PE, também proporcionaram um maior aprofundamento 

no que se refere à situação final destes cursos, ou seja, os dados nos permitiu obter 

informações relativas ao quantitativo de alunos que chegaram à conclusão dos cursos, aos 

índices de evasão, reprovação, etc. Estes dados estão sintetizados na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Número de evasão, reprovação, desistência, abandono e conclusão dos cursos técnicos executados 

pelo SENAI-PE/ PRONATEC no período de 2012 a 2014. 

 

SITUAÇÃO FINAL DOS CURSOS TÉCNICOS DO SENAI/PRONATEC 

2011-2014 

Rótulos de Linha 2011 2012 2013 2014 
Total 
Geral 

ABANDONO  715 129 67 911 

CANC. DESISTENTE  

 
23 28 51 

EM DEPENDÊNCIA  529 52 
 

581 

FREQ. INIC. NSUF  274 70 
 

344 

TRANCADA  13 3 2 18 

CONCLUÍDA  1559 403 35 1997 

Total Geral  3090 680 132 3902 
          

Fonte: Divisão de Pesquisa e Estatística da Direção Regional do SENAI-PE. 
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No que se refere à produtividade do PRONATEC, em termos de alunos diplomados, 

os dados nos revelam que no quadriênio de 2011 a 2014, 49% dos alunos não concluíram os 

cursos de nível técnico. Estes dados estão assim especificados: a taxa de abandono foi de 

23%, 17% ficaram em pendência, ou seja, esses alunos embora não tenham abandonado o 

curso, não fazem jus à certificação em virtude de não terem alcançado a aprovação em todas 

as disciplinas. Registra-se também que 9% não concluíram por frequência insuficiente, ou 

seja, tiveram presença abaixo dos 75% exigidos pela instituição.  

No que se refere à produtividade dos cursos FIC do PRONATEC, no estado de 

Pernambuco, a realidade mostrada pelos índices se assemelha aos dados apresentados na 

tabela dos cursos técnicos, conforme demonstrado na tabela 10.  

 Os números elevados no que se refere ao abandono e à reprovação também são 

fatores que expressam as inúmeras dificuldades e situações que motivam estes alunos a 

abandonarem estes cursos. Destacamos que, em virtude desta modalidade não requerer a 

formação completa na educação básica, estes índices podem sofrer influência da falta de 

escolarização adequada para acompanhar os conteúdos técnicos abordados. 

Apresentando praticamente a mesma porcentagem de formação apresentada pelos 

cursos técnicos, os cursos FIC revelam os índices preocupantes no que se refere ao 

abandono e à reprovação, uma vez que, juntos, compreendem praticamente 40% dos alunos 

matriculados. Verificou-se que este percentual se repete em praticamente em todas as 

turmas participantes do programa. Como forma de exemplificação, podemos observar estes 

dados mais especificamente para as turmas que foram alvo de nossa investigação.  

 

Tabela 10 - Número de evasão, reprovação, desistência, abandono e conclusão dos cursos de Formação 

Inicial Continuada (FIC) executados pelo SENAI-PE/ PRONATEC no período de 2011 a 2014. 

 

SITUAÇÃO FINAL DOS CURSOS FIC DO  

SENAI/PRONATEC 2011-2014 

Rótulos de Linha 2011 2012 2013 2014 Total Geral 

ABANDONO 25 1330 2002 3011 6368 

CANCELAMENTO DESISTENTE   30 651 681 

CANC. SEM FREQUÊNCIA INICIAL    456 456 

FREQ. INICIAL INSUFICIENTE  449 1677 2747 4873 

REPROVADA 132 2650 1551 3071 7404 

CONCLUÍDA 283 8741 10853 16666 36543 

Total Geral 440 13170 16113 26602 56325 
 

Fonte: Divisão de Pesquisa e Estatística da Direção Regional do SENAI-PE. 
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Participaram da pesquisa alunos pertencentes a 1 turma do curso técnico de 

Eletrônica com 7 alunos, 1 turma do curso técnico de Eletrotécnica com 10 alunos, 3 turmas 

do curso técnico de Redes de Computadores com a média de 11 alunos por turma, 1 turma 

do curso técnico de Automação Industrial com 15 alunos, 1 turma de Telecomunicações 

com 18 alunos, 2 turmas do curso Técnico de Logística com a média de 11 alunos por 

turma, 1 turma do curso técnico em Segurança do Trabalho com 15 alunos e 1 turma de 

Mecânica Industrial com 15 alunos. Cada turma é composta inicialmente por 20 alunos. O 

gráfico 1 mostra o quantitativo de alunos que iniciaram o curso em 2014 e que estavam 

realizando o curso no segundo semestre de 2015, momento no qual foi realizado o trabalho 

de campo. 

Gráfico 1 - Quantitativo de alunos SENAI-PE/ PRONATEC por turma. 

 

A evasão é elencada como um dos principais problemas durante a execução do 

PRONATEC. Pereira, Campos e Medina (2012), ao destacarem que a evasão continua ser 

um grande problema na educação, registraram similaridades, no que se diz respeito aos 

níveis de evasão de alunos em vários programas sociais executados pelo governo federal.  

A partir desta investigação realizada pelo autor, foi possível elencar algumas 

medidas que provavelmente viabilizariam o início ao combate à evasão dos cursos do 

PRONATEC, como: formação específica para os professores envolvidos na execução do 

programa, tendo em consideração o foco na especificidade do público atendido; a 

sistematização de gestão e acompanhamento dos alunos matriculados e evadidos atuando 

principalmente no retorno dos alunos evadidos; criar um modelo de orientação e 
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acompanhamento vocacional para os alunos atendidos pelo PRONATEC; Proporcionar 

atividades motivacionais visando ampliar as possibilidades de atrativos da escola para o 

aluno.  

Segundo Neri (2012), as causas que levam à evasão escolar podem estar diretamente 

relacionadas à inexistência de serviços educacionais básicos e que possuam qualidade, como 

o esclarecimento contínuo sobre os benefícios e melhores oportunidades que a educação 

poderá proporcionar na vida destes alunos. Para este autor, estes são os principais fatores 

que levam os alunos a abandonarem os cursos e iniciar de forma precoce a vida no mercado 

de trabalho. Além disso, as condições sociais e econômicas em que estes alunos estão 

inseridos, por vezes, determinam o abandono precoce do processo de escolarização.  

Para Oliveira (2015), a evasão escolar também pode estar diretamente associada à 

competição existente entre o mercado de trabalho e a escola, tendo em vista que, para estes 

alunos, as condições socioeconômicas muitas vezes são definidoras na escolha entre a 

permanência e continuidade dos estudos ou a sua sobrevivência e de seus familiares. 

Contudo, para este autor, o abandono escolar é um fator que atende a um dos objetivos do 

mercado: o barateamento do custo da força de trabalho.   

Contudo, para além das hipóteses levantadas pelos autores citados anteriormente, 

reconhece-se também a lamentável realidade da Educação brasileira que por sua vez, é 

materializada de forma fragmentada em todos os sentidos e níveis contribuindo 

significativamente para aumento gradativo da evasão escolar.   

As metas estabelecidas pelo PRONATEC passam a reproduzir um novo formato de 

Educação Profissional com base no empreendedorismo e na empregabilidade. Entretanto, 

tais programas em sua essência, reproduzem-se com o objetivo da redução do custo da mão 

de obra, através da materialização de uma Educação Profissional de baixa qualidade, 

reproduzindo o mesmo propósito de programas como PLANFOR (Plano Nacional de 

Qualificação do Trabalhador), executado durante o governo de FHC e PNQ (Plano Nacional 

de Qualificação), executado durante o governo Lula, cujo principal objetivo é a 

disseminação ideológica dominante através do disciplinamento da classe trabalhadora 

(SILVA, 2011; TOLEDO, RUMMERT, 2009).   

 

3.2 Quem são os alunos e o que buscam no PRONATEC  

 

Neste tópico buscou-se compreender as origens sociais e econômicas dos alunos, 

assim como os fatores que influenciam o processo de evolução educacional, bem como a 
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continuidade e conclusão dos cursos do PRONATEC ofertados pelo SENAI. Do total de 

136 alunos analisados, 81,6% compõem a faixa etária de 14 a 25 anos e 18% representam a 

faixa etária acima de 26 anos, em que a maior parte encontra-se em busca de sua primeira 

oportunidade no mercado de trabalho, e um menor grupo está em busca de uma nova 

qualificação profissional a fim de inserir-se novamente no mercado de trabalho. 

Dos 136 alunos do PRONATEC, 62% são do sexo masculino e 38% são do sexo 

feminino. Deste total, 54,4% se consideram pardos, 23% brancos, 15,5% negros, 4,4% 

amarelos, 1,5% indígena e 1,5% não quiseram declarar a sua raça. Do total de alunos, 

98,5% residem em Zona Urbana e apenas 1,5% residem em Zona Rural.   

Diante da proposta de expansão e interiorização dos cursos, também buscou-se 

conhecer quanto tempo os alunos gastam para se deslocar das suas residências até a 

unidade SENAI em que eles estão matriculados. Neste sentido, 54% dos alunos afirmaram 

gastar no seu deslocamento entre 30 minutos e 1 hora, 21% afirmaram menos de 30 

minutos e 20% entre 1 e 2 horas para se deslocarem das suas residências até o SENAI.  

Do total de 136 alunos avaliados, 70,4% nunca trabalhou (Gráfico 2), o que por sua 

vez, os coloca dentro do grupo de risco elencado pela pesquisa realizada pelo IPEA. Além 

disso, as condições sociais destes alunos aumenta a busca por qualificação, por acreditarem 

que a formação profissional será um facilitador de sua inserção no mercado de trabalho, 

reduzindo assim, a possibilidade destes jovens não ingressarem ou permanecerem por um 

menor tempo fora do mercado de trabalho.  

      

 Gráfico 2- Perfil dos alunos do SENAI-PE/ PRONATEC em relação ao mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a esfera governamental, a inserção da juventude no mercado de trabalho ainda é 

vista como problemática social e econômica prioritária para esta faixa etária, devido não só 

as condições econômicas de risco que vivem estes jovens, mas também com a preocupação 
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de uma possível inserção destes jovens no mundo do tráfico de drogas, prostituição e outros 

males que tentam desviar estas parcelas da juventude ligadas às classes sociais mais 

vulneráveis. Desta forma, o Estado tenta assegurar-lhes algum tipo de formação, que 

possivelmente lhes assegure a inserção no mercado de trabalho e que venha a suprir 

algumas necessidades econômicas no âmbito familiar (OLIVEIRA, 2015).   

Neste sentido, nos últimos anos, desde o governo Fernando Henrique, com o 

PLANFOR, o governo Lula, com o PNQ e mais recentemente o governo Dilma, com o 

PRONATEC, a juventude tenha sido alvo de várias políticas públicas que colocaram a 

qualificação profissional com um de seus objetivos principais.  

Nesta perspectiva, este estudo também buscou um maior aprofundamento no que se 

refere à renda familiar destes alunos como demonstrando no Gráfico 3. Ao verificar-se a 

renda familiar dos alunos do PRONATEC, percebe-se que 55,1%, ou seja, a maioria desses 

alunos estão inseridos em famílias que ganham até 3 salários mínimos compondo a classe 

“C” e, 30,1%  possuem renda familiar de até 1 salário mínimo e estão inseridos na classe 

“E”, seguindo a tabela da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo federal (SAE, 

2014).  

Desta forma, a quantificação dos dados corresponde a um total de quase 90% dos 

núcleos familiares que procuram o PRONATEC, os quais, em virtude da sua condição 

sócio-econômica, são obrigados a ingressar precocemente no mercado de trabalho, o que de 

certa forma os impede muitas vezes de conquistarem uma maior ascensão educacional. 

Situação que termina por reforçar o processo de desemprego ou de uma inserção precária no 

mercado de trabalho.   

  Gráfico 3 - Renda familiar dos alunos do SENAI-PE/ PRONATEC.  
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Dos 136 alunos participantes desta pesquisa, 40 (30%) já tiveram ou tem alguma 

relação com o mercado de trabalho. Desta forma, buscou-se o conhecimento sobre quais 

fatores levaram estes alunos a buscarem o mercado de trabalho (Gráfico 4). As principais 

questões no que se refere à tomada de decisão de buscar trabalho está relacionada 

diretamente com questões de consumo. Para 61% dos alunos, um dos motivos é o de ser 

independente, ganhar o seu próprio dinheiro, em que esta relação de independência mostra-

se também interligada direta e indiretamente com outros fatores elencados no gráfico e 

também da não dependência direta do núcleo familiar por esta renda “extra”.  

O segundo fator mais relevante encontra-se na necessidade em ajudar no sustento da 

família (53,7%), tais fatores podem ser concatenados as condições sociais e econômicas. 

Esta necessidade ora direciona-se para um auxilio complementar no núcleo familiar de 

origem e para ajuda no sustento de seus pais e irmãos, ora para o sustento de um novo 

núcleo familiar.    

O terceiro fator, com 51,2% de influência na decisão de trabalhar, está relacionado à 

procura por algum tipo de experiência no mercado de trabalho, onde possivelmente esta 

experiência torne-se facilitadora de novas oportunidades no mercado de trabalho, o que 

corrobora com a pesquisa realizada pelo IPEA (2013), a qual enfatiza que o intervalo de 

tempo de desemprego para jovens que possuem algum tipo de experiência no mercado de 

trabalho torna-se menor.   

Como quarta decisão mais influente está a busca por oportunidade de continuidade 

dos estudos com (34%), em que para estes alunos, o fator sócio econômico influencia 

diretamente na continuidade de seus estudos como promessa da garantia de melhores 

condições sociais e econômicas.    

E por último, (24%) dos entrevistados afirmaram que a influência refere-se à 

inserção no mercado para adquirir bens de consumo, como celular, carro, moto, etc., em que 

para os filhos da classe trabalhadora, essa é a única forma de aquisição destes bens típicos 

dos sonhos da juventude, porém longe de sua realidade se comparados aos jovens 

pertencentes aos níveis de classe mais elevados da sociedade.   

 

  

 

 

 

 

Gráfico 4 – Fatores que motivam a inserção dos alunos do SENAI-PE/ PRONATEC no mercado de trabalho. 
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Para indivíduos pertencentes à classe trabalhadora, as relações entre trabalho e 

educação estendem-se para além das condições sociais e de sobrevivência. O fator 

educacional mostra-se também como uma possibilidade de quebra ou superação da sua 

condição social, mesmo que esse processo se materialize pelos recursos garantidos pelo 

seu próprio trabalho. Não à toa os estudantes das camadas populares como forma de 

superar sua condição social recorrem aos cursos privados de qualificação profissional.  

Além destes aspectos, investigou-se em quais áreas estes alunos estavam atuando 

no mercado de trabalho. 19% alegaram trabalhar no comércio, banco, transporte, hotelaria 

ou outros serviços; 19% como funcionário (a) do governo federal, estadual ou municipal; 

19% trabalham em outras atividades não especificadas; 14% na indústria, 12% trabalham 

em atividades informais (pintor, eletricista, encanador, técnico em informática, vendedor 

autônomo) e 2% como profissional liberal.  

No referente à faixa etária que estes iniciaram suas atividades no mercado de 

trabalho, vimos que 47% iniciaram após os 18 anos, 25% entre 17 e 18 anos, 17% entre 14 

e 16 anos e 10% dos alunos afirmaram ter começado a trabalhar antes do 14 anos de idade.  

Esta pesquisa também buscou identificar nos 40 alunos participantes e que já 

trabalharam quais os principais motivos que os levaram a continuar estudando e buscar 

uma formação técnica através do PRONATEC. Deste total, 69% destacam o objetivo de 

conseguir um emprego melhor, 61,5% afirmam que voltaram a estudar para adquirir mais 

conhecimento e ficar atualizados com as exigências do mercado, 23% revelaram o intuito 

de progressão dentro do atual emprego, 17,9% afirmaram que voltaram a estudar para 

conseguir um emprego, 7,7% afirmam que estão estudando novamente para atender às 
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expectativas dos seus familiares em relação aos seus estudos, possibilitando galgar 

caminhos em níveis educacionais que eles não conseguiram atingir e 2,6% alegaram que 

não pretendiam estudar mais e que ficariam apenas com a formação técnica.   

No que se refere aos estudos, a maioria dos alunos pesquisados já tinham concluído 

o ensino médio, o que corresponde a 75% dos participantes desta pesquisa, apenas 23% está 

cursando o último ano do Ensino Médio e 1,5% está cursando o 2º ano do Ensino Médio.  

A maior parte dos alunos, (75%) afirmaram ter concluído na modalidade regular, 

71% afirmaram já ter concluído o ensino médio. Destes alunos, 3% concluíram através do 

Programa de Educação para Jovens e Adultos (EJA) e apenas 1% afirmaram ter realizado o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para obter a certificação do Ensino Médio. Com 

relação aos alunos que ainda estão cursando o Ensino Médio, 28% afirmaram estar cursando 

na modalidade de ensino regular e apenas 1% está matriculado na modalidade de Educação 

à Distância. 

Diante destas informações e para um maior aprofundamento nas condições 

históricas das condições sociais dos alunos participantes da pesquisa, buscou-se a 

compreensão do nível educacional dos pais destes alunos conforme o gráfico 5. 

Aproximadamente 37% das mães e cerca de 30% dos pais possuem o Ensino Fundamental 

incompleto, 35% das mães e 41% dos pais possuem o Ensino Médio completo, 10% das 

mães e aproximadamente 9% dos pais possuem o Ensino Médio incompleto, 8% das mães 

e mais de 6% dos pais possuem Ensino Fundamental completo, apenas 4% das mães e 3% 

dos pais possuem o Ensino Superior completo e 1,5% das mães e 3% dos pais nunca 

frequentou a escola.  

   Gráfico 5 - Nível de escolaridade dos pais dos estudantes do PRONATEC.  
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 Os dados relativos à renda familiar e os concernentes ao nível de escolarização dos 

pais, podem está evidenciando o fato de que o motivo principal que faz a juventude 

trabalhadora procurar um emprego precocemente e, às vezes, abandonar os estudos, não é 

algo que se define por uma simples opção individual. Relaciona-se muito com sua 

condição de classe e o desejo, muitas vezes, de garantir aos pais uma condição social bem 

melhor que até então estão tendo. Por outro lado, quando podem adiar esta entrada também 

tem a crença de que através da escolarização e de um arsenal de qualificações, mais ainda 

poderão propiciar a seus pais e a si próprio, aquilo que eles não tiveram em virtude da sua 

condição de classe.  

Na tentativa de compreender o motivo pelo qual os estudantes buscaram a formação 

profissional através do PRONATEC, 60% relataram a preparação para inserir-se no 

mercado de trabalho como principal motivo e 30,1% dos alunos, alegaram não ter 

condições de pagar um curso técnico, o que também evidencia a busca por instituições 

privadas de formação profissional. A procura pelas instituições privadas com o objetivo de 

conseguir um emprego e dar continuidade aos estudos foi relatada por 31,6% dos alunos 

(Gráfico 6).  Para grande parte da classe trabalhadora, o acesso ao ensino superior só é 

materializado via instituições privadas, muitas vezes por realizarem “processos seletivos” 

mais favoráveis ao seu nível educacional. Através destas instituições, aparentemente, 

torna-se mais possível aos jovens trabalhadores a obtenção da diplomação de nível 

superior, mesmo que essa certificação tenha sido obtida em instituições precarizadas no 

referente à formação dos estudantes.   

Gráfico 6 - Motivos que levaram os alunos ao PRONATEC. 
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 Contudo, como destaca Oliveira (2015) a formação precarizada é a marca da 

qualidade da formação escolar e profissional que se estabelece par a classe trabalhadora. 

Segundo este autor, referindo-se aos programas públicos de qualificação profissional, 

direcionados aos jovens da classe trabalhadora, o que os caracteriza é a sua precariedade, 

seja no referente à qualidade da formação promovida, seja nas suas condições de 

funcionamento. 

São programas cujo objetivo é modificar a situação de precarização 

social vivenciada por esses indivíduos, mas eles se constituem 

como programas promotores de formas precarizadas de formação. 

Embora objetivem mudanças nas condições sociais dos jovens por 

eles assistidos, reforçam a lógica de precarização social imposta à 

maioria da população mais pobre (OLIVEIRA, 2015, p. 258). 

 

  As poucas opções que a maioria dos alunos candidatos a uma vaga no PRONATEC 

têm, os levam a visualizar na qualificação profissional a única maneira de conseguir um 

emprego, mesmo que esta escolha não esteja amadurecida em relação a que futuro 

profissional se deseja estruturar. Neste sentido, observa-se no gráfico 7 que praticamente a 

metade dos alunos (47%), escolheram os cursos do PRONATEC sem o conhecimento mais 

aprofundado sobre o curso a ser realizado e sua grade curricular, explicitando que para 

uma parte significativa destes jovens a escolha da formação profissional não se estrutura 

por objetivar  seguir uma profissão, realizar um desejo profissional específico ou  construir 

uma identidade profissional. 

 

Gráfico 7 – Escolha dos cursos profissionalizantes pelos alunos do PRONATEC. 
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O fator fundamental é a conquista da empregabilidade, da entrada e permanência no 

mercado de trabalho. Neste sentido, o que termina por guiar a escolha por um dos cursos é o 

quanto o mercado está aberto para determinadas profissões. O que conta na escolha não é o 

que se projeta para o futuro no referente a uma identidade profissional, mas aquilo que é 

mais possível no momento se conseguir obter um emprego, uma renda, uma colocação.  

O que define a escolha é a necessidade do mercado, daí ser expressivo o número de 

entrevistados que relacionam a escolha com a oferta de vagas de emprego, conforme o 

gráfico 8.  

  

Gráfico 8 – Conhecimentos dos alunos do PRONATEC sobre as ofertas de emprego do curso escolhido. 
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novos processos de inclusão produtiva. 

Não podemos esquecer que o processo de formação humana com objetivos 

econômicos, tem como principal e real meta, suprir as necessidades e demandas 

estabelecidas pelo empresariado. Neste sentido, ainda que as práticas estabelecidas na 

educação profissional não assumam a sua subordinação aos interesses do capital, torna-se 

um mecanismo também seletivo e de conformação dos trabalhadores aos interesses do 

capital. Mecanismos de seletividade e de exclusão que tem se aprofundado no âmbito da 

produção de caráter flexível. 
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As novas tecnologias, por sua vez, que combinam informação e 

microeletrônica dão, tanto ao capital produtivo quanto ao capital 

financeiro, enorme poder e mobilidade, permitindo desfazer-se de 

enormes contingentes de trabalhadores, além de eliminar ou 

flexibilizar as leis que protegiam os empregados e instaurar 

processos de superexploração. O capital já não necessita de toda a 

força de trabalho e já não há lugar para a estabilidade do 

trabalhador. Há apenas lugar para os mais “competentes”, ou que 

desenvolvem, ao longo de sua vida, aquelas qualidades técnicas e 

psicossociais que interessam ao mercado. Cada indivíduo tem que 

isoladamente negociar o seu lugar e moldar-se às necessidades do 

mercado e pelo tempo que o mesmo necessita (FRIGOTTO, 2015, 

p.220).  

 

É notório que no contexto do mercado globalizado e das ações do neoliberalismo, o 

processo de autonomia ou individualização do trabalho fortalece as ações do grande 

capital. Esse cenário indica uma vulnerabilidade das politicas públicas, no que se refere à 

garantia da Educação como direito social e de caráter emancipatório. Neste cenário a 

educação assume cada vez mais o caráter mercadológico em prol do aumento da 

capacidade produtiva e da competitividade no mercado internacional 

No formato de Educação Profissional pautado pelas competências, é possível 

constatar que os conceitos de flexibilidade deixam implícitos o real cenário de insegurança 

dos trabalhadores, daí cada vez mais o conceito de empregabilidade ser condutor das 

práticas formativas. Afinal, os trabalhadores vivenciam o esfacelamento das garantias de 

manutenção do emprego e são responsabilizados pela sua manutenção no mercado de 

trabalho. 

No modelo da produção flexível, só a qualidade não é suficiente, exige-se a 

qualidade total, sendo este o novo ideário inserido implicitamente nos novos perfis 

profissionais. Diante desta nova realidade das relações capital, trabalho e educação, exige-

se a materialização de um novo cidadão produtivo, capaz de produzir uma mercadoria ou 

serviço, em um menor espaço de tempo e com o menor custo possível, para que estes 

produtos ou serviços possam chegar ao mercado com vantagens competitivas para a sua 

comercialização (FRIGOTTO, 2015).     

Os programas de qualificação por muitas vezes, demonstram ser insuficientes para 

assegurar a inserção destes indivíduos no mercado de trabalho. Embora tais políticas, de 

certa forma sejam indispensáveis, também se faz necessárias articulações com outras 

políticas que também lhes garantam a quebra do ciclo de precarização e defasagem 

educacional. Necessita-se que as políticas públicas, ataquem os males que reproduzem o 
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ciclo e as condições de pobreza que afetam grande parte da população brasileira.  

No entanto, contraditoriamente ao que estamos propondo, o que observamos é que 

graves problemas ainda continuam a cercar a educação como prática social devido à 

inadequação das políticas educativas que estão sendo postas em prática para equacioná-los. 

Novas demandas de formação e de conhecimento são requeridas pelas mudanças sociais e 

tecnológicas em curso, sem sequer ter assegurado o direito à escolarização fundamental de 

qualidade para a maioria da população, o que exemplifica tanto a permanência quanto o 

agravamento dos níveis da desigualdade econômica e social historicamente imperante no 

Brasil (AZEVEDO, 2004).  

Diante das incertezas instauradas como horizonte para os alunos pertencentes ao 

PRONATEC, nos apoiamos em Oliveira (2015) ao nos alertar que:  

[...] os programas voltados à qualificação de jovens não 

conseguirem confrontar-se com a precária formação ministrada no 

âmbito da Educação Básica. Ao pautar-se pelo objetivo de 

promover uma pseudoformação profissional, de certa forma 

reconhecem a impossibilidade de aprofundamento dessa 

qualificação, em virtude de os educandos não disporem de 

conhecimentos básicos necessários para tal formação ter maior 

complexidade. Por outro lado, tal como vem instituindo-se na 

Educação Básica, a ênfase em garantir a certificação em detrimento 

de assegurar uma formação de melhor qualidade tem sido uma das 

características das ações de qualificação profissional (OLIVEIRA, 

2015, p. 258). 

 

Diante dos dados apresentados, pode-se observar que as condições socioeconômicas 

contribuem para que esses indivíduos busquem um emprego de forma precoce. Neste 

sentido, só uma pequena parcela de indivíduos tende a progredir e elevar o nível 

educacional e social a cada geração. Embora reconheçamos os seus limites, somos capazes 

de reconhecer que as políticas públicas têm um papel fundamental no processo de 

mobilidade social. 

A ausência de políticas públicas e a manutenção do modelo de desenvolvimento 

excludente que vivenciamos no Brasil determina para aqueles em condições mais 

desfavoráveis, a inserção imediata no mercado de trabalho, na maioria das vezes, 

abandonando o processo de escolarização, como destaca Oliveira (2015, p. 253).   

Por outro lado, embora estejamos acostumados a falar em 

desemprego juvenil, a verdade é que os jovens — muitas vezes 

precocemente — estão inseridos no mercado de trabalho. 

Presenciamos a continuidade de uma procura por emprego com certa 
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precocidade por parte dos jovens, mesmo que essa entrada 

corresponda a sacrificar a conclusão da Educação Básica. Nunca é 

demais lembrar que, de acordo com a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) de 2010, 46,7% dos jovens entre 18 

e 24 anos não estavam estudando, só trabalhavam, e 33,3% deles 

abandonaram a escola sem ter concluído o Ensino Médio. 

 Segundo Martins (2000), se a classe trabalhadora só oferecia uma formação ou 

treinamento destinando-a a vender a sua força de trabalho para funções específicas e, se ele 

não possui recursos financeiros suficientes para além de sua subexistência, dificilmente os 

jovens oriundos da classe trabalhadora terão condições de conquistar uma formação de 

níveis educacionais mais elevados, sendo condenados a perpetuarem-se de forma 

subalterna aos ditames do mercado. Neste sentido, entendemos que a perspectiva de 

formação humana subjacente ao modelo de Educação Profissional, proposto desde o 

governo FHC, assegura à classe trabalhadora uma formação fragmentada, cujo objetivo é 

assegurar a realização de uma trabalho de pouca complexidade e da caráter precarizado.  

Embora os discursos presentes nos documentos referentes à Educação Profissional 

apontem para a formação do trabalho complexo, na prática, o mercado busca uma mão de 

obra mais barata, formada dentro de formatos educacionais precarizados, a fim de manter 

também a sua reserva disponível de trabalhadores minimamente qualificados, como 

instrumento de “pressão” para aqueles que estão ocupando um posto de trabalho 

(FERNANDES, 1972). 

Contudo, mesmo com a execução de programas governamentais de inserção ao 

Ensino Superior, ainda é predominante a grande parcela da classe trabalhadora que não tem 

conseguido alcançar o acesso a este nível educacional. No presente estudo, observou-se que 

apenas 13,4% dos alunos do PRONATEC tiveram acesso ao Ensino Superior. Desta forma, 

para os educacionalmente excluídos, o Estado passa a concentrar-se nas políticas públicas 

de formação profissional, como é o caso do PRONATEC. Tais políticas passam a assumir 

um caráter de conformação da classe trabalhadora, materializando-se através de um caráter 

pragmático e emergencial, ao invés de fornecer uma sistematização de formação 

educacional e profissional de forma mais completa, e que pudesse contribuir para o seu 

desenvolvimento social e econômico de forma mais sustentável. 

Segundo Oliveira (2015, p. 254), 

 

A diversidade de programas e a prevalência do entendimento da 

educação como instrumental de amenização da pobreza e 

marginalidade social evidenciam que a lógica estruturante dos 
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programas governamentais relacionando juventude e “mundo do 

trabalho” é a mesma das agências de financiamento (Banco Mundial 

e Banco Interamericano de Desenvolvimento) (OLIVEIRA, 2006). 

Ou seja, a pobreza reverte-se pelo aumento de escolarização ou pelo 

desencadeamento de ações públicas de qualificação profissional.  

 

Desta forma, Oliveira (2015), revela que a teoria do capital humano parece ser o eixo 

filosófico dos programas e das políticas de educação profissional voltadas para os filhos da 

classe trabalhadora, mesmo que por muitas vezes contraditórias. Em sintonia com esta 

posição Frigotto (2105, p. 220), destaca: 

Em educação e crise do capitalismo real, destaca-se a natureza e a 

especificidade da crise do capital e as políticas socialmente 

regressivas, que degradam a vida da classe trabalhadora. Sob esta 

base, expõem-se as novas noções que têm no ideário do capital 

humano sua raiz e a incorporam, mas também aprofundam seu 

caráter invertido de compreender a realidade. Capital humano situa-

se ainda no contexto da crença do pleno emprego e da integração 

(ainda que desigual) de toda força de trabalho. Crença, porque o 

capitalismo pressupõe um exército de reserva. 

 

As relações entre educação e emprego se estabelecem de forma muito complexa, 

trazendo para o campo empírico inúmeras contradições. É ilusório afirmar a existência de 

uma relação direta entre a diminuição dos índices de desemprego e aumento do nível de 

escolarização da população. Este falseamento da realidade ocorre devido ao fato dessa 

interpretação dar maior ênfase à superficialidade dos movimentos ocorridos no mercado de 

trabalho, desviando a atenção do processo de precarização materializado no atual modelo de 

acumulação capitalista (OLIVEIRA, 2015).   

Tendo Márcio Pochmann como referência, Oliveira (2015) destaca que embora haja 

o discurso da supervalorização da educação como única saída para os altos índices de 

desemprego, o mercado de trabalho segue de forma implícita, conduzindo a sua “anomalia”, 

pois mesmo diante do aumento de escolaridade da população brasileira, o mercado não 

criou condições que acarretassem no aproveitamento daqueles indivíduos que possuíam um 

maior nível de escolarização.  

Contraditoriamente o mercado alega precisar de uma mão de obra mais qualificada 

e, ao mesmo tempo, enfatiza que para manter-se competitivo no mercado internacional, 

precisa reduzir seus custos de produção, onde tais custos incidem diretamente no valor 

“elevado” da mão de obra. Desta forma, a fim de reduzir os custos de produção, os sistemas 

produtivos passam inverter esses valores, elevando os níveis de precarização pela 
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diminuição do valor de compra da força de trabalho.   

            Contrariando à lógica da Teoria do Capital Humano, a precarização da educação 

brasileira, parece servir de base para a sistematização de exploração e precarização do 

trabalho.   

De uma forma geral, pode-se dizer que diante da dura realidade econômica, os 

jovens brasileiros cada vez mais cedo buscam uma oportunidade que lhes ofereçam a 

inserção no mercado de trabalho. A qualificação profissional é colocada como uma 

garantia da aprendizagem de um ofício que lhes permita arranjar um emprego. Desta 

forma, para os alunos pesquisados o PRONATEC coloca-se como promessa de solução da 

crise de emprego, mas também como possibilitador da construção de uma condição social 

e econômica diferente daquela que eles vivem e que seus pais vivenciaram em boa parte de 

suas vidas. 
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CAPÍTULO 4 

 

A MATERIALIZAÇÃO DO PRONATEC NO ÂMBITO DO SENAI-PE 

 

Neste capítulo objetiva-se analisar a materialização dos cursos do PRONATEC sob 

a responsabilidade do SENAI-PE. Neste sentido, como forma de apreender o processo de 

implementação desta experiência, considerando alguma das dimensões que nos permitam 

melhor descrever e avaliar as consequências desta formação para o futuro e o presente dos 

jovens matriculados nos referidos cursos, resolvemos destacar alguns elementos 

relacionados ao perfil dos docentes vinculados aos cursos pesquisados, as condições de 

infraestrutura e pedagógicas que deram sustentação à realização das atividades, bem como 

aprofundar a investigação sobre a materialização dos cursos em seu cotidiano. 

A partir dos relatos de cursistas e docentes, sem estabelecer hierarquia na 

importância dos depoimentos, nos dispomos a também a discutir a própria dinâmica de 

materialização destas atividades e estabelecer conexões entre este processo formativo com 

uma possível inserção ou manutenção dos egressos no mercado de trabalho. 

4.1 Os Docentes e o que os levou a trabalhar no PRONATEC  

 Dos 25 docentes participantes da pesquisa, 88% eram do sexo masculino e 12% 

constituíam o sexo feminino. Este fator explica-se pelo fato da instituição buscar 

reproduzir dentro da escola o ambiente industrial, onde neste segmento produtivo o sexo 

masculino também se apresenta de forma predominante.  

Outro fator relevante está ligado às origens e ao processo de inserção dos Docentes 

no SENAI. Este processo, na maioria das vezes se dá através da permanência dos alunos 

concluintes dos cursos técnicos do SENAI que, após a sua diplomação, retornam a sala de 

aula exercendo o cargo de docente por meio de processo seletivo, ainda que não possua 

nenhum tipo de experiência profissional e o exercício da docência seja o seu primeiro 

emprego. Neste sentido, do grupo pesquisado, 56% foram alunos do SENAI.  

 Embora esta seja uma prática que ponha em dúvida a qualidade das aulas/cursos 

ministrados por esta parcela de profissionais sem uma formação pedagógica prévia, esta 

questão é colocada pelo SENAI, como sendo um caso de sucesso, pois para a instituição  

se estes alunos desenvolvem com excelência as atividades e desafios propostos na sala de 

aula e nas competições profissionais promovidas pela instituição como a (Olímpiada do 
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Conhecimento
10

), logo, também são capazes de reproduzirem o conhecimento e 

habilidades adquiridas, o que justifica o grande número de docentes que são ex-alunos da 

instituição.  

  Embora tais ações sejam questionáveis, esta é uma prática defendida pela 

instituição, que acredita que este modelo de “caça talentos” tem revelado grandes 

profissionais para esta instituição. Estes professores oriundos do SENAI atuam nos turnos 

da manhã e da tarde. Entende-se que para o público diurno, a idade do professor não tem 

tanto impacto na sala de aula. Já para o turno da noite, período em que instituição atende o 

público adulto, com algum tipo de experiência profissional, é exigido da coordenação 

professores com maior experiência de mercado.   

  No referente ao nível de formação, quase metade dos professores têm como maior 

formação o curso técnico e todo o restante já cursaram o ensino superior ou estão em 

processo de realização (Gráfico 9). 

 

  Gráfico 9 - Nível de formação dos Docentes do SENAI.  

 
   

  No que se refere à forma de vínculo empregatício, 92% dos docentes possuem 

contrato por tempo indeterminado (pertencem ao quadro permanente da escola) e 8% 

                                                
10 A Olímpiada do conhecimento é uma competição realizada pelo SENAI, nas modalidades industriais 
pertencentes às áreas de atuação de cada escola, passando pelos níveis internos (fase escolar), estadual 
(entre escolas do mesmo estado), nacional (entre as escolas SENAI de todo o país) e a etapa mundial 
realizada em parceira com a World Skills.  
Ver mais detalhes em: https://www.worldskills.org/what/competitions/wsc2015/  

48,0% 

12,0% 

24,0% 

8,0% 8,0% 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

 (1) Nível médio técnico 

(2) Graduação 

(3) Pós-graduação lato sensu 
incompleta 

(4) Pós-graduação lato sensu 
completa 

(5) Mestrado incompleto 
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possuem contrato por tempo determinado. Embora estes dados aparentemente se mostrem 

positivos no que se refere à permanência efetiva dos docentes das Escolas do SENAI, a 

realidade materializada nas escolas é totalmente contrária, pois a grande maioria dos 

profissionais possui o contrato por tempo determinado (temporário), também denominado 

pela instituição de profissional “extraquadro”. Nesta pesquisa foram utilizados requisitos 

de no mínimo 2 anos de atuação no PRONATEC, por isso, a grande maioria dos 

profissionais  “extraquadro” não aparece nos dados levantados, devido a alta rotatividade 

na instituição. 

  Com relação ao tempo de atuação dos docentes no SENAI, 40% dos participantes 

da pesquisa já atuavam há mais de 6 anos como docente da instituição e 36% tinham 

vínculo no SENAI entre 3 e 5 anos de experiência (Gráfico 10).  

 

  Gráfico 10 - Tempo de atuação dos Docentes do SENAI participantes da Pesquisa.  

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Em média o valor da hora/aula paga pelo SENAI aos docentes é em torno de R$ 

14,00 dependendo do tempo de vínculo do profissional com a instituição. Possivelmente 

devido a este valor, 72% dos docentes alegaram que já atuaram ou atuam em outras 

instituições de ensino profissionalizante. 

Embora os professores do SENAI nos cursos do PRONATEC desenvolvam o 

mesmo programa executado pelos professores dos Institutos Federais nos cursos também 

ofertados pelo programa, há uma diferença substancial no valor da remuneração, uma vez 

que nos institutos federais a bonificação para atuar enquanto professor do PRONATEC 

chega a R$ 50,00, ou seja, quase quatro vezes superior ao que o SENAI paga aos seus 
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profissionais. Evidenciando no âmbito da formação profissional outras práticas de 

precarização do trabalho. 

Com relação à atuação dos Docentes no PRONATEC, os profissionais não tiveram 

a opção de escolher se deveriam ou não participar do programa. Como o PRONATEC 

assumiu a proposta metodológica e grade curricular dos cursos já ofertados pelo SENAI, os 

cursos do programa, bem como as disciplinas e seus professores responsáveis, 

simplesmente foram inseridos na programação da escola, como afirmam os docentes:  

 As aulas foram passadas na grade curricular, de forma aleatória. 

Não houve nenhum preparo. A coordenação colocou apenas no 

meu horário de aula, que eu estaria com a turma do PRONATEC 

(DOCENTE 01).  

Ingressei de maneira a desconhecer o programa, primeiramente 

por parte do governo e, principalmente, por conta da minha 

Instituição, onde eu ensino (DOCENTE 03).  

Na realidade não houve nenhum pré-requisito pra começar a 

ensinar no PRONATEC. Basta apenas o núcleo de ensino 

profissional escalar você para ensinar e, você ir ensinar 

(DOCENTE 09). 

Involuntariamente né.  A gente já prestava serviço como docente 

para alunos do curso regular e quando abriu as turmas foi 

colocado pra dar as aulas sem nenhum preparo antecipado de qual 

seria esse público. Então, já foi numa sequência mesmo 

(DOCENTE 10).  

Inicialmente eu ingressei pra trabalhar com os cursos de 

qualificação e os cursos de vestibulares dos alunos que foram 

aprovados nos vestibulares. Com o PRONATEC, assim que iniciou 

o projeto nós já começamos a trabalhar, eu principalmente, tanto 

na parte do curso técnico, como na qualificação (DOCENTE 19).  

 

Este processo foi justificado pelos diretores do SENAI, como um método de 

garantir aos cursos ofertados para o PRONATEC, a mesma qualidade dos cursos ofertados 

ao público pagante e de outros programas executados pela instituição, o que para aquele 

momento tornava irrelevante qualquer preparação, debate ou instrução prévia já que se 

tratava dos mesmos cursos já ofertados pelo SENAI.  

 Foi possível perceber nos relatos dos docentes que independente do seu nível de 

formação, os docentes do SENAI ministram aulas, tanto nos cursos técnicos quanto nos 

cursos de qualificação (cursos FIC), ou seja, mesmo havendo níveis de formação 

diferenciada entre os professores e as modalidades dos cursos de formação profissional 

objetivem e tenham complexidade distintas, o nível de formação do docente é usado como 



98 

 

 

critério no momento de distribuição de turmas ou de vínculo ao curso.  

Diferente desta realidade, encontramos as práticas de contratação dos professores 

para atuarem no PRONATEC no âmbito do IFPE. Segundo Pereira (2016, p. 105).  

 

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 [...] Embora isso esteja 

presente na regulamentação oficial, nenhum dos docentes de 

qualquer modalidade do PRONATEC no Campus pesquisado atua 

sem o nível superior.   

 

De uma forma geral pode-se observar que as ações implementadas pelo SENAI, 

tanto no referente à valorização dos profissionais do ensino, quanto aos mecanismos de 

preparação destes profissionais até o preparo da equipe pedagógica da instituição, ficam 

muito a desejar no sentido de garantir uma melhor formação para aqueles que procuram 

esta instituição. No entanto, tais limites, na prática, são expressões de um modelo de 

qualificação profissional que historicamente tem sido ofertado à classe trabalhadora 

brasileira.  

 

4.2 Olhando a implementação do PRONATEC desde os momentos iniciais  

 

  Nos primeiros anos de execução do PRONATEC, o processo de matrícula foi 

realizado diretamente nas unidades do SENAI ofertantes dos cursos disponibilizados para 

o programa. Todo o processo era realizado pelo Núcleo de Educação Profissional (NEP), 

através dos Analistas de Educação Profissional (AEP), que são os coordenadores 

pedagógicos. As vagas disponíveis eram preenchidas por ordem de inscrição atendendo aos 

requisitos da Lei 12.513/201 que tem como uma de suas propostas, a democratização do 

acesso à Educação Profissional.   

  Desta forma, durante a etapa referente ao processo de matrícula dos cursos técnicos, 

as únicas exigências para o ingresso no programa eram a idade mínima de 14 anos 

completos até a data a inscrição, estar cursando o 1º ano do ensino médio e ser aluno 

oriundo da rede pública de educação.   

  A partir do ano de 2014, devido principalmente ao grande número de evasão dos 

cursos técnicos, o PRONATEC passou também a adotar como processo de inscrição, o 
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portal web do Sistema de Seleção Unificada para Cursos Técnicos (SISUTEC)
11

, onde o as 

vagas disponíveis para o programa eram ocupadas através das notas obtidas no ENEM.   

  No contexto do SISUTEC, os cursos do PRONATEC se enquadram em vários 

perfis de instituições, tanto da rede pública quanto da rede privada/mista de Educação 

Profissional e também em instituições privadas de ensino superior. Nestas instituições, são 

disponibilizados duas modalidades de cursos: os de nível técnico para quem concluiu ou 

está cursando o ensino médio, com duração mínima de um ano; e os cursos de Formação 

Inicial e Continuada, com duração mínima de dois meses, destinados à qualificação 

profissional de trabalhadores, estudantes do ensino médio e beneficiários de programas 

sociais do Governo Federal.  

Sendo assim, nesta pesquisa, dos 136 alunos participantes, 110 eram oriundos do 

processo seletivo por ordem de inscrição, responsáveis por 80,9% dos alunos participantes 

da pesquisa e, 26 (19,1%) dos pesquisados eram oriundos do processo seletivo do 

SISUTEC. 

Apesar de ter sido considerado como uma das principais políticas de Educação 

Profissional desta década, o PRONATEC é apresentado para os docentes do SENAI-PE, 

apenas como mais um programa que ofertaria cursos de forma gratuita e, por isso, como 

destacamos na seção anterior, desconsiderou-se a possibilidade da realização de qualquer 

debate que viesse a materializar algum tipo de formação para que os docentes atuassem no 

programa. 

A instituição apenas informou em reunião com gestores, coordenação e docentes 

que o SENAI-PE também participaria do PRONATEC, enfatizando-se apenas que o 

programa proporcionaria o aumento da demanda de turmas dos cursos técnicos, não 

realizando nenhum destaque sobre os cursos FIC. Naquele momento, destacava-se que a 

probabilidade das escolas do SENAI-PE dedicarem-se exclusivamente ao PRONATEC era 

de 90% tendo em vista a perspectiva de expansão do programa.  

Neste novo cenário, segundo os gestores, a única coisa que mudaria de fato dentro 

da instituição seria a grande demanda de alunos, já que para as duas modalidades de 

formação (Técnica e FIC) o SENAI-PE já possuía experiência e tinha uma estrutura 

curricular montada e em execução. A utilização da grade curricular já existente, segundo 

                                                
11 SISUTEC, a princípio realizando uma breve observação para questionamento, como ou para que 
finalidade um portal de educação do governo federal encontra-se registrado em um domínio web comercial 
(.com.br)? Também é possível observar o número grande de publicidade de instituições privadas nos link´s 
direcionais do portal de inscrições.  Para maiores informações sobre a sistemática de funcionamento do 
portal SISUTEC e seu processo de inscrição ver em: www.sisutec.com.br  

http://www.sisutec.com.br/
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os gestores, seria um ponto positivo, pois seria dada ao PRONATEC a mesma qualidade já 

existente nos outros cursos e programas executados pelo SENAI-PE e de todo o Brasil.  

Em virtude desta falta de debate e da compreensão de que os professores não 

precisavam passar por nenhum tipo de formação prévia, justificada pela prévia experiência, 

muitos docentes só conheceram a proposta pedagógica do PRONATEC após o início dos 

cursos, ou seja, após a chegada dos alunos em sala de aula.  

Constatamos na investigação que 56% dos docentes participantes desta pesquisa 

afirmaram que só conheceram o programa após a implantação das turmas nas unidades 

através da coordenação, 24% afirmaram conhecer o programa em parte, e que esse 

conhecimento se deu através dos jornais, internet e e-mails, mas não diretamente pela 

coordenação da escola, 1% afirmou ainda desconhecer a proposta do PRONATEC. Outra 

parcela, referente a 1%, afirmou que só conheceu após a implantação e através de outros 

docentes. Apenas 16% dos docentes participantes da pesquisa afirmaram que conheceram a 

proposta pedagógica do programa através da coordenação.  

Pelos relatos colhidos entre os professores, o programa foi implementado pelo 

SENAI-PE como se representasse apenas um maior número de turmas, assumindo a 

mesma grade e formato dos cursos técnicos já ofertados ao público pagante e de acordo de 

gratuidade com a indústria. Desta forma, o PRONATEC simplesmente absorvido pela 

instituição como se fosse um conjunto de novas turmas. Não foi em nenhum momento 

tratado com uma política pública que demandava por parte da instituição e de seus 

profissionais um preparo ou compromisso específico 

Contudo, enquanto o PRONATEC era discutido em outras instituições, como é o 

caso dos Institutos Federais, principalmente no que se refere ao trato pedagógico a ser 

destinado aos filhos da classe trabalhadora, no SENAI-PE o que foi discutido destinava-se 

apenas à quantidade de novos alunos, como nos mostra a avaliação do Docente 06 sobre a 

implantação do programa na unidade SENAI em que ele atuava.   

 

Eu avalio como um tanto que desastrosa, já que não houve uma 

orientação prévia, uma orientação pedagógica prévia dos 

docentes, para os docentes, pelo menos no meu ponto de vista. 

Eram colocados para a gente como se fossem turmas normais, de 

cursos técnicos normais. Não nos foi apresentado essas 

deficiências que esses alunos teriam e aí a gente acabou se 

deparando com isso na prática do dia a dia na sala de aula. Então, 

eu avalio por ter sido dessa forma, por apenas se preocupar com o 

quantitativo de matrículas, eu avalio como sendo muito ruim, a 

implantação (DOCENTE 06).  
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 Também buscou-se compreender através dos docentes qual a relevância e em que 

os ajudariam caso a instituição tivesse ofertado algum tipo de formação ou capacitação para 

que eles atuassem no PRONATEC. (56,5%) dos docentes afirmaram que seria 

extremamente necessário, pois esclareceria muitas dúvidas sobre o programa e os deixariam 

mais capacitados para atuar com o público específico do PRONATEC, (26%) afirmaram 

que seria bom para poder ter uma melhor atuação com os alunos do programa. Já 13% 

disseram que seria bom, pois esclareceria sobre a proposta do PRONATEC e apenas 4% 

informou que não seria necessária nenhuma formação para atuar no programa.  

Desta forma, fica evidente que, para os gestores e coordenadores do SENAI-PE, o 

PRONATEC foi implementado sem nenhum aprofundamento, principalmente no que se 

refere às especificidades relacionadas ao tipo de público especifico que o programa 

contemplaria. Foi visto como se representasse apenas mais atividades na carga horaria dos 

docentes, sendo mais uma disciplina a ser ministrada, mais um curso com alunos a serem 

formados dentro do já conhecido sistema de formação industrial. Não houve qualquer 

proposta de discursão antecipada a fim de gerar debates que viessem a contribuir para uma 

melhor execução do programa e uma melhor intervenção dos docentes.  

Impera na lógica interna de funcionamento do SENAI-PE a inexistência de uma 

relação mais dialogal e participativa entre professores, aqueles que são responsáveis pela 

definição de atividades a serem executadas. Ao professor cabe o papel da não discussão ou 

formulação de críticas, mesmo que essas venham a contribuir positivamente para a 

instituição e para aqueles que dela dependem direta e indiretamente. 

Como destaca Kuenzer (2011), o modelo vivenciado no interior do SENAI 

representa aquilo que a autora denominou de reprodução coorporativa, pois aos alunos e 

professores não lhes cabe o questionamento, mais sim a execução para que assim possam 

alcançar as metas propostas pelo sistema “produtivo educacional”. Este autora explica a real 

finalidade da reprodução do modelo ideológico e hierárquico reproduzidos por estas 

instituições de “Educação” Profissional e de perfil industrial.  

 

Este projeto hegemônico que se concretiza, pois, no conjunto das 

relações sociais, a partir de movimentos econômicos, políticos e 

culturais, implica o desencadeamento de um processo pedagógico 

amplo, pelo qual a classe procura tornar-se dirigente, acionando 

mecanismos de persuasão e de exercício da força. [...] Analisar esta 

pedagogia, que se fundamenta na articulação entre política e 

produção e cujo o objetivo é educar o homem capaz de ajustar-se à 
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produção racionalizada, constituindo-se em uma das formas pelas 

quais a classe burguesa busca concretizar seu projeto 

hegemônico[...] (KUENZER, 2011, p. 60).   

 

4.3 A estrutura física e pedagógica do SENAI Pernambuco na execução do PRONATEC  

 

A proposta de democratização, expansão e interiorização da Educação Profissional 

oferecida pelo PRONATEC, proporcionou às instituições participantes do programa, um 

aumento significativo no que diz respeito ao recebimento de recursos financeiros 

destinados a essas instituições para a execução da educação profissional. Objetivava-se 

com estes repasses não só atender a um número maior de alunos, como também possibilitar 

às instituições a reestruturação das suas estruturas físicas, como também a sua ampliação, 

através da criação de novas unidades destinadas à Educação Profissional.  

Neste sentido, esta pesquisa buscou compreender na perspectiva dos alunos e 

docentes, os impactos do recebimento destes recursos não só em aspectos estruturais como 

estrutura da sala de aula, laboratórios e equipamentos, como também a utilização destes 

recursos destinados aos processos pedagógicos, incluindo a contratação de novos docentes 

e corpo técnico, para a realização das aulas teóricas e práticas,  

49% dos alunos classificaram a instituição como boa, 41,% classificaram como 

ótima e aproximadamente 9% achavam que a instituição tinha um nível regular. Não 

havendo nenhuma avaliação que considerasse a infraestrutura ou a estrutura pedagógica 

como ruim ou péssima. 

Desta forma, buscou-se compreender como é materializado o PRONATEC nas 

instituições do SENAI através do aprofundamento da pesquisa para além da interpretação 

quantitativa. Neste caso, as informações foram separadas por duas subcategorias, 

infraestrutura e pedagógico.  Sendo assim, no que se referem à infraestrutura os alunos 

afirmam que: 

As salas, segurança, higiene etc. estão sempre em ordem, é uma 

instituição que se compromete com seus deveres (ALUNO 09). 

Vejo alguns erros como uma empresa que forma técnicos, esperava 

mais das instalações, mas os professores são ótimos (ALUNO 16). 

A estrutura precisa melhorar em uma das disciplinas ficamos sem 

laboratórios, o que dificultou o aprendizado (ALUNO 33).  

Existem coisas que precisam melhorar no SENAI como: manutenção 

de equipamentos do laboratórios e limpeza dos banheiros (ALUNO 
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40).  

 

A instituição tem uma boa infraestrutura e dispõe de excelentes 

professores, mas existe uma desorganização em parte dos horários 

(ALUNO 79). 

 

Bom. Mas há diversos problemas como a falta de materiais 

didáticos, que muitas vezes chegam atrasado ou nunca chegam e 

também falta certos equipamentos (ALUNO 98).  

 

 

Para muito dos alunos do PRONATEC, que em sua maioria são oriundos da rede 

pública estadual de ensino, a infraestrutura oferecida pelo SENAI, principalmente no que se 

refere ao conforto (salas climatizadas, cadeiras confortáveis, etc.) tornam-se fatores 

relevantes, pois estes distorcem da realidade vivenciada pelos filhos da classe trabalhadora 

na escola pública.   

Embora o SENAI seja o maior captador de recursos públicos para execução do 

PRONATEC, e que o marketing da instituição propague o alto nível tecnológico dos 

laboratórios para a realização das aulas práticas, a realidade levantada pelos alunos do 

programa, contradiz a propaganda.  

Mesmo sendo verídica a existência de tecnologias avançadas para determinados 

cursos, muitas vezes a falta de manutenção desses equipamentos dificulta o processo de 

ensino e aprendizagem.  

Outro ponto questionado pelos alunos refere-se à desorganização dos horários, o que 

por sua vez, implica na mudança continua de docentes no meio da execução da disciplina, a 

falta de sala de aula devido ao número excessivo de turmas e a falta de material didático e 

insumos para a realização das aulas, precarizam ainda mais a realidade materializada pelo 

PRONATEC sob a execução do SENAI.  

Na avaliação pedagógica, os alunos apontam que há deficiências. 

  

A parte teórica e a prática não "andam" em conjunto nessa 

instituição, tornando-a regular (ALUNO 18).  

Porque falta apostilas pra estudar, antes de começar a disciplina. 

(ALUNO 30).  

Porque como já havia dito, há preconceito no SENAI com os alunos 

da turma do PRONATEC. Impondo dificuldades e empecilhos para 

os alunos do PRONATEC (ALUNO 55). 

A parte didática em si é muito boa, porém a coordenação do 
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PRONATEC é deficiente e por vezes inoperante (ALUNO 59). 

Devido o quantitativo de alunos certas turmas sofrem na 

aprendizagem. Mas no contexto geral supre a necessidade de 

aprendizagem (ALUNO 70).  

 

Através destes dados, pode-se observar o quanto o fator infraestrutura interfere direta 

e indiretamente no pedagógico, o que por sua vez determinam uma possível variação na 

qualidade das aulas e, consequentemente, influenciam na qualidade do processo de 

aprendizagem e da formação desses alunos. É posta em prática uma forma fragmentada de 

formação profissional, seja pela falta de insumos para a realização completa, seja pelo 

preconceito com as origens sociais dos alunos do programa.  

Possivelmente por se tratarem de turmas do “governo” recebem um tratamento 

diferenciado do público pagante, sendo os cursos destinados a esses alunos executados de 

qualquer forma, sem a mínima preocupação com a qualidade e o cuidado necessário ao 

atendimento digno para os alunos do PRONATEC.   

Referindo-se à questão da infraestrutura das unidades do SENAI-PE, o Docente 01 

enfatiza que a oferta dos cursos técnicos pela instituição, em virtude da estrutura 

disponível, foi realizada de acordo com a necessidade da escola e não do mercado. Para 

este profissional, foram abertas turmas com maior número vagas, desconsiderando que não 

existia demanda no mercado, ou seja, a instituição simplesmente abriu um maior 

quantitativo de vagas para os cursos menos procurados, tanto pelo mercado, como pelos 

alunos, com a finalidade de completar espaços em ociosidade dentro da instituição e, 

assim, aumentar a lucratividade das unidades via recursos adquiridos com o PRONATEC.   

 

Eu acredito que a distribuição das turmas em relação aos cursos, 

não foi bem ajustada. Então, o que acontece... Alguns cursos 

receberam muito mais turmas do que outros. Eu acredito que 

deveria ter sido feito uma pesquisa de mercado pra ver quais 

seriam os cursos que precisariam realmente de mais alunos, de 

mais profissionais no futuro, formados. E, não ser colocado de 

acordo com o que está faltando completar. Podemos dizer assim... 

de cursos na Instituição. Então deveria ter sido feito um trabalho 

de mercado para serem colocados os cursos mais adequados para 

os alunos quando estiverem se formando, conseguirem uma vaga 

no mercado de trabalho (DOCENTE 01).   

. 

Por se tratar de um público de alunos oriundo da rede pública de ensino, onde a 

precarização da infraestrutura já faz parte do cotidiano destes alunos, muitas vezes a 
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instituição não investe recursos para a reestruturação dos laboratórios, muito menos na 

reposição de insumos de consumo contínuo para a realização das aulas práticas. Isto muitas 

vezes passa despercebido pelos os alunos, uma vez que eles nunca tiveram acesso a salas 

de aulas com cadeiras confortáveis e climatizadas. No entanto, para os docentes que 

vivenciam a angústia das salas e laboratórios desestruturados, a realidade é totalmente 

diferente como afirma o Docente 02:  

 

 Bom. De maneira geral a implantação foi boa aqui na Instituição, 

mas acredito que poderia ter sido melhor como já falei 

anteriormente. Melhorando o ambiente. Eu falo com relação aos 

laboratórios, às práticas. Mais material pra se fazer as práticas. 

Enfim, acho que é mais a questão mesmo de laboratório e material 

para poder o pessoal fazer mais práticas (DOCENTE 02).  

 

Embora o governo federal tenha disponibilizado verbas para ampliação e 

reestruturação de unidades, na prática, poucas reformas estruturantes em termos de 

laboratórios foram realizadas nestas instituições. Manteve-se ou reforçou-se o sucateamento 

de alguns laboratórios, utilizados por outras turmas antes da implementação do 

PRONATEC. 

 Neste cenário, pode-se observar que a depreciação destes laboratórios em um curto 

espaço de tempo, juntamente com o número excessivo de turmas aliada e a não manutenção 

e reposição destes insumos e maquinários, acarretou a falta de equipamentos e materiais 

básicos de consumo em algumas unidades, dificultando ainda mais o processo de ensino e 

aprendizagem desses alunos. Evidencia-se que o mínimo de recursos repassados pelo 

PRONATEC foi investido nestas instituições.  

Todos estes fatos levam a crer que o único objetivo de algumas unidades do SENAI-

PE simplesmente estava focado na redução de custos e aumento do número de receitas, o 

que não condizem com a realidade de uma instituição que diz ser em seu estatuto “sem fins 

lucrativos”. 

Buscou-se compreender de maneira mais específica, como estes alunos avaliam o 

universo da sala de aula em seu processo de formação, destacando aqui os aspectos 

considerados por eles como os mais relevantes. Embora existam vários problemas de 

infraestrutura e desorganização da estruturação e falha nos processos pedagógicos, os dados 

revelam que 57,9% classificaram o curso como ótimo, 37,6% dos alunos classificaram o 

curso como bom e 4,5% dos alunos acham o curso regular. Não havendo nenhuma avaliação 

com sendo ruim ou péssimo.  
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Os depoimentos a seguir expressam o motivo dessas avaliações: 

Não por causa necessariamente do curso, mas sim pelos docentes 

que transmitem as informações (ALUNO 18).  

Devido à falta de professores e de equipamentos nos laboratórios 

(ALUNO 20). 

Todas as matérias são dadas com boa explicação (ALUNO 54).  

Por falta de organização entre a saída e entrada de professores da 

grade curricular, atrasando assim o término do curso; e há um 

certo “preconceito” com os alunos do pronatec, na instituição de 

ensino (ALUNO 59). 

Tem professores qualificados e uns nem tanto, porque não quer dar 

aula e ficam só enrolando (ALUNO 62). 

Garante boa empregabilidade e a escola técnica tem os melhores 

profissionais do mercado (ALUNO 67).  

Por ter ótimo conceito perante as empresas que buscam 

profissionais capacitados (ALUNO 82).  

Não é ótimo porque sinto falta de um pouco mais de teoria, é em 

torno de 70% aula prática e 30% teoria (ALUNO 95). 

Má organização da gestão do SENAI (ALUNO 98).  

 

Constata-se que o mais relevante na avaliação positiva da qualidade dos cursos 

técnicos ofertados pelo SENAI, segundo os alunos, está diretamente relacionado à qualidade 

do corpo docente da instituição e também à possibilidade de maior aceitação pelo mercado 

de trabalho, uma vez que os alunos consideram que um certificado emitido pelo SENAI tem 

boa aceitação entre os empregadores.   

Os dados também mostram o descaso administrativo das unidades, sendo cada escola 

uma ilha, onde cada gestor só leva em consideração os números efetivos dos alunos que 

entram e saem dos cursos. Colocando nas mãos dos docentes a responsabilidade de 

manutenção da qualidade dos cursos ofertados, desconsiderando assim, todos os outros 

fatores que envolvem o processo de ensino e aprendizagem desses alunos.  

Ainda neste contexto de avaliação do SENAI-PE, buscou-se compreender sobre a 

avaliação dos alunos referente à qualificação dos docentes atuantes no PRONATEC, 

avaliando conhecimento, domínio do conteúdo ministrado e articulação da teoria com a 

prática no processo de ensino-aprendizagem. 

Neste aspecto, os dados revelam que 63,0% dos alunos classificaram a qualificação 

dos docentes como ótima, 35,5% como boa e 1,5% como regular. 
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Também se buscou compreender através dos depoimentos dos alunos os motivos que 

justificam tais índices anteriormente expressos. 

 

Digamos que varia bastante a qualidade de ensino dependendo da 

cadeira (ALUNO 15).  

Falta mais aperfeiçoamento deles, a maioria é RPA (professor 

temporário) (ALUNO 17). 

Não são todos, tem ótimos profissionais, mais tem alguns que são 

rígidos demais (ALUNO 27).  

Sabem muito sobre o assunto, mas não são todos que sabem 

transmitir bem o que sabem, (ALUNO 29).  

Grande parte dos professores tem amplo conhecimento e são 

formados ou estão se formando no ensino superior. Obs.: uma 

pequena minoria não sabe ensinar ou se expressar com os alunos 

(ALUNO 35).  

Em geral nas cadeiras mais importantes temos excelentes 

professores em outras fica a desejar (ALUNO 56). 

Percebe-se que a maioria deles são profissionais capazes de 

lecionar (ALUNO 58). 

Poucos com formação na área Educação/Pedagógica (ALUNO 75). 

Todos os professores têm um excelente conhecimento técnico. 

Porém, socialmente falando, alguns não tão rígidos e outros 

ensinam bem, mas às vezes ingnoram o aluno ou impões desafios 

difíceis de resolver (ALUNO 80).  

 Alguns não são tão bons na teoria, mas dá pra desenrolar (ALUNO 

81). 

Alguns professores transmitem de forma fácil o conteúdo outros 

não, o que resulta no mau entendimento (ALUNO 82).  

 

Embora a classificação dos docentes do SENAI em sua maioria seja entre ótima e 

boa, os pontos aqui apresentados se materializam devido ao grande número de docentes do 

SENAI que não possuem uma formação pedagógica. Vários docentes, principalmente os de 

contrato temporário (RPA), ex alunos do SENAI, apenas possuem formação técnica de nível 

médio e não possuem experiência no mercado de trabalho. Como mostramos anteriormente, 

apenas por terem um bom desenvolvimento em sala de aula como alunos, são colocados em 

sala de aula como docentes, tendo apenas um treinamento de prática docente de duração de 

20 horas aula.  

Contudo, reconhecemos que alguns desses alunos, de fato, possuem um “dom” 

específico da comunicação e conseguem com maestria preparar e ministrar aulas, chegando  
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a ser considerados pelos alunos como melhores que muitos docentes de formação superior e 

pós-graduados.  

No SENAI, o corpo de professores não é oficialmente reconhecido como tal. Estes 

profissionais quando ingressam na instituição recebem a nomenclatura de Docente ou 

Instrutor. Esta condição dúbia e contraditória ocorre porque estes profissionais só são 

vinculados ao sistema indústria, ou seja, são simplesmente técnicos e, por isso, não são 

classificados como professores.   

Com relação à má qualidade das aulas, essa também pode ser atribuída à elevada 

carga horária imposta aos docentes do SENAI-PE, em que alguns profissionais chegam a ter 

de 90% a 100% de toda carga horária em sala de aula, sem tempo para estudar, nem mesmo 

para corrigir provas e muito menos planejar as suas aulas. A instituição não considera e nem 

contabiliza a elaboração de material didático como produção docente, cabendo aos 

docentes, estudar e preparar as aulas em casa sem que sejam remunerados por isso.  

Dentro desta sistemática, é notório que o “contraditório” passa a ser a regra em 

busca da maximização dos lucros através da execução de programas como o PRONATEC. 

Nesta lógica, é através da oferta de cursos com baixa qualidade, principalmente no que se 

diz a respeito à infraestrutura oferecida a esses alunos e com o maior número de turmas 

possíveis, que tais instituições viabilizam a possibilidade do aumento da lucratividade 

através da extração de recursos destes programas.      

A possibilidade de insucessos destes jovens, na grande maioria das vezes é 

atribuída de forma individualizada às limitações destes jovens filhos da classe 

trabalhadora, isentando sempre o Estado e desconsiderando as condições sociais nas quais 

estes jovens estão inseridos. Estes são fatores que impactaram diretamente na qualidade 

das aulas e por consequência na formação dos alunos, já tão sacrificados por serem 

oriundos de uma Educação Básica precarizada ofertada pela rede pública de ensino. 

Desta forma, os programas de educação profissional passam a funcionar como 

instrumento de conformação e amortecimento entre a classe trabalhadora e aqueles que 

dispõem do capital (SOUZA, 2013).  

 Percebe-se que o SENAI ao vincular-se ao PRONATEC não se qualificou para 

assumir as responsabilidades visando garantir formação profissional almejada na 

documentação que regula o PRONATEC. E isto fica evidenciado pela ausência de 

planejamento da gestão e de uma equipe pedagógica junto aos professores, como também 

pela ausência de uma formação continuada dos professores de forma a possibilitar a 

melhora do seu trabalho.  
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É!  Eu que peguei quase do início, essa implantação do 

PRONATEC; pelo que eu vi, não houve preparo nenhum. Foi 

colocado semelhante a um curso regular, com o mesmo conteúdo 

de um curso regular, sendo que o pessoal que entrou no 

PRONATEC, não tem qualificação nenhuma, ao nível de segundo 

grau, ou primeiro grau; ensino básico e médio (DOCENTE 10). 

 

 Para se entender melhor esta falta de planejamento e de capacitação das escolas e 

de seus professores, é importante registrar que os acordos para a execução dos programas 

do Governo Federal são realizados via Confederação Nacional da Indústria (CNI), que 

repassa essas demandas para a Direção Nacional do SENAI, que por fim, distribui estas 

demandas para as Direções Regionais da Instituição de cada estado. Ao final desta 

trajetória é que se chega às respectivas unidades de ensino, cabendo a elas, exclusivamente, 

o papel de execução da demanda realizada. O que de fato impede qualquer movimento 

mais democrático de discussão ou elaboração conjunta de uma ação pedagógica formativa. 

Por vezes os docentes têm que executar estas ações mesmo sem planejamento, de 

forma precária, pois o mais importante para a indústria da formação profissional executora 

do PRONATEC é a produtividade. 

Considerando estas debilidades no processo de implantação da ação formativa, 

tanto nos aspectos de planejamento, quanto no referente à melhoria da infraestrutura 

disponível, nos colocamos diante da questão de como estes elementos têm impactado a 

qualidade da formação dos alunos.  Neste sentido, o Docente 03 enfatiza que o 

PRONATEC é um programa que não preza pela qualidade da formação dos alunos, 

principalmente por não levar em consideração a formação de baixa qualidade destes 

alunos.    

 

Tenho pouco conhecimento do quanto o PRONATEC poderia 

prezar pela qualidade realmente da formação dos alunos. Mas, da 

maneira como ela foi inserida para as Instituições, sem nenhum 

pré-requisito, fez com o programa ao meu ver tivesse um péssimo 

papel na qualidade da formação (DOCENTE 03) 

 

Já para o Docente 05, o que passa a influenciar diretamente na má qualidade da 

formação dos alunos são dois fatores: o primeiro é o número excessivo de alunos em sala de 

aula, o que por sua vez dificulta o processo de ensino e aprendizagem. O segundo refere-se 

à questão das aprovações dos alunos que é imposta pela instituição, ou seja, mesmo que o 
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aluno não consiga alcançar determinado conhecimento e uma nota mínima, que é a média 

5.0, a orientação dada pela instituição é que estes alunos sejam “recuperados” ainda na 

disciplina, a fim de evitar a reprovação, pois administrativamente a reprovação traria 

prejuízo financeiro à instituição.  

Aparentemente não. Porque quando você vê o quantitativo de 

alunos numa sala de aula, o nível realmente de conhecimento e a 

questão da aprovação, que a gente tem que está trabalhando em 

cima disso, não corresponde com a qualidade e sim, pela formação 

por quantidade, a quantitativa. Então, nesse caso, em relação a ter 

uma qualidade de formação, não vejo nenhuma proposta nisso 

(DOCENTE 05).  

 

Outro fator que muitos docentes atuantes no programa enfatizam, refere-se à falta 

de base educacional dos alunos do PRONATEC. Segundo o reclamo dos docentes este 

seria um dos, ou até, o principal fator da precarização da formação destes alunos.   

No relato do Docente 07, ele afirma que o programa não preza nem pela qualidade 

e nem pela formação, tendo em vista que o PRONATEC simplesmente só preza pela 

quantidade de alunos matriculados, sendo a falta de base na formação dos alunos uma das 

principais causas que influenciam na falta de qualidade no processo formativo final.    

 

Não. Eu acho que não preza não, pela qualidade não. Pela 

qualidade, pela formação. Eu acredito que o PRONATEC é mais 

uma forma de colocar números no papel e, mostrar para a 

sociedade que as instituições governamentais e as escolas 

entraram nesse projeto PRONATEC. Elas estão formando pessoas 

para o mercado de trabalho, mas a mão de obra é muito pouco 

qualificada. Alguns, como eu falei no inicio da entrevista, alguns 

de nós nos surpreendemos realmente porque vêm com força de 

vontade, outros não têm a formação acadêmica que ele deveria ter 

no ensino médio, pra conseguir acompanhar os cursos de 

formação técnica, que não são fáceis, pode ser de qualquer área. 

Pode ser na área de administração, na área de tecnologia. São 

cursos que realmente precisam que o aluno venha com uma base 

do ensino médio, como na parte de matemática, na parte de 

português (DOCENTE 07). 

. 

Ainda neste mesmo contexto, vários docentes reafirmam que o programa de fato só 

está preocupado com os números, o que por sua vez também é reproduzido pela instituição 

a qual eles pertencem, pautando-se apenas no modelo de educação dos números, sem que 

se preocupe com a qualidade. Ressalta-se sempre que o mais importante para a instituição 

é a lucratividade proporcionada pela manutenção destes alunos até o final do curso.  
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Não. Eu acho que o PRONATEC, ele visa apenas uma estatística. 

Não se preocupa em nenhum momento com qualidade, pelo menos 

nessa instituição na qual eu ensino, a qualidade fica em ultimo 

caso e, a quantidade, é a prioridade (DOCENTE 09). 

Não.  Assim! Pelo que eu vejo no sistema PRONATEC, existe uma 

preocupação muito grande para se formar; com a quantidade de 

alunos, até porque, quando começa vinte alunos, o ideal é passar 

todos os alunos porque existe uma burocracia muito grande, 

quando tem retenção de um aluno, por exemplo: a coordenação 

pedagógica arruma vários fatores pra fazer com que o aluno seja 

aprovado, em algumas disciplinas né. Porque a gente sabe que 

uma escola técnica, ela tem que existir uma política de retenção, 

como a faculdade, pra isso servir às vezes como aprendizado para 

o aluno. Isso, aí. (DOCENTE 13) 

Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que o PRONATEC visa 

mais assistencialismo. É um programa que foi feito pelo governo, 

para mostrar números e, que na realidade os alunos não mostram 

aquele potencial, comparado à outra massa de alunos que a gente 

já teve aqui pela escola (DOCENTE 20). 

 

A quantidade de alunos matriculados tem um papel fundamental para estas 

instituições, pois a lucratividade, definida pelas horas aula pagas pelo governo federal para 

a execução do PRONATEC. O recebimento destes recursos é o principal, se não o único 

objetivo destas instituições, mesmo que estas se autodenominem como instituições “sem 

fins lucrativos”, como é o caso do SENAI.   

 Outro fator que passa a influenciar na qualidade da formação profissional oferecida 

pelas instituições participantes do PRONATEC é o quantitativo de alunos que ainda não 

tem idade suficiente e nem maturidade para participar de um curso de formação 

profissional. Muitos desses alunos não conseguem se inserir no mercado de trabalho nem 

mesmo através de um estágio.  

 

Sinceramente? Não. Eu vejo o PRONATEC muito mais, como algo 

que mascara. Uma maquiagem na educação profissional. Isso, 

porque: primeiro, você tem alunos que vêm; o critério é que ele 

esteja estudando no terceiro ano. São alunos muito jovens e 

começam a fazer um curso técnico, muitos deles terminam o curso 

técnico ainda de menor né e, a gente acaba que esbarrando numa 

situação difícil pra que esse aluno faça estágio. Esse, é um ponto 

que na minha opinião precisa ser revisto. E, também a questão da 

educação de base; ela não ser efetiva. Então, o aluno entra aqui 

muito verdinho. Ele nem sabe o que é fazer um curso técnico. Qual 

o objetivo desse curso técnico. Então, assim; pra mim não é 

efetivo. Muita coisa precisa ser revista (DOCENTE 11).   
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Considerando o conjunto de depoimento dos docentes onde se explicita a 

insatisfação no referente à dimensão pedagógica e formativa, buscou-se compreender de 

que forma os fatores pedagógicos foram materializados nas instituições do SENAI-PE, 

principalmente no que diz respeito ao acompanhamento dos alunos e docentes em sala de 

aula, diante dos inúmeros desafios apresentados durante a execução do PRONATEC.  

Para muitos docentes, o acompanhamento pedagógico, principalmente dentro da 

sala de aula, nunca existiu, o que desta forma contribui para o aumento significativo da 

precarização da prática docente, como nos mostra o Docente 01: 

 

Não tenho como mensurar, porque eu não vejo uma atuação 

direta. Não tenho como responder essa pergunta, porque eu não 

vejo o trabalho efetivo da coordenação pedagógica em relação a 

isso. Porque não vejo a coordenação se empenhando em 

acompanhar a metodologia que é aplicada, em verificar com a 

turma se tem tido alguma dificuldade em prosseguir com o curso. 

Até mesmo, as desistências do curso, não são bem acompanhadas. 

Então, o aluno que desiste, (o professor) só fica sabendo se (o 

aluno) desistiu ou não, quando vem o relatório do PRONATEC 

tendo falta do aluno por muito tempo. Então, não é feito um 

acompanhamento efetivo nesses quesitos (DOCENTE 01).  

 

O acompanhamento “pedagógico”, quando é realizado, visa única e exclusivamente 

o interesse da instituição, em busca da manutenção das taxas de produtividade, 

principalmente em relação à diminuição dos índices de reprovação dos alunos pertencentes 

ao PRONATEC.   

 

Bem. A princípio, a gente tem evitado a reprovação dos alunos. 

Para isso, a gente tem tentado recuperar o máximo, fazendo não só 

recuperação, mas trabalhos complementares para que o índice de 

reprovação não seja tão elevado e, consequentemente, causando 

desânimo e levando à desistência dos alunos, principalmente o 

pessoal da noite, que trabalha durante o dia e, já chega aqui um 

tanto quanto cansados (DOCENTE 07).   

 É. A permanência, ela é facilitada de todas as maneiras possíveis. 

Desistência. O aluno que desiste, ele não vai ser procurado. 

Desistiu, abandonou! Não vai ter problema para a escola. A 

questão da reprovação. Esse é um problema muito sério, porque o 

aluno não atinge o mínimo grau de conhecimento, ou seja, 

cinquenta por cento do que é adotado na instituição, mas mesmo 

assim o núcleo de ensino profissional (NEP) orienta o professor, 

faça um trabalho, faça uma pesquisa, alguma atividade, mostrando 

que essa atividade pode compensar a ineficiência do aluno em não 

conseguir atingir nem cinquenta por cento. Não é um trabalho, não 
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é uma atividade que vai poder dar ao aluno, esse conhecimento 

que ele perdeu interagindo com o professor em sala (DOCENTE 

09).   

A atuação deles é cobrar do professor mesmo. O professor é que 

tem que ver essas questões né. Se ele desistiu, provavelmente vai 

ser posto como falta de interesse na sala de aula. Aprovação não 

tem nenhum requisito de aprovação né. Nenhuma documentação 

que diga, que ele realmente tá qualificado. Reprovação, a gente 

também não tem nenhuma prova. Alguma coisa que diga que ele 

reprovou porque não estudou né. E, eu acho assim: dentro dos 

conteúdos programáticos que são desenvolvidos pelo Plano 

Nacional, não existe do NEP da equipe pedagógica, nenhum 

controle. Então, cada professor dá o que quer. Às vezes ele dá um 

conteúdo que não tem nenhuma relação com aquela unidade 

específica que ele está fazendo né. E, uma prova, não se tem um 

documento, uma prova, que diga que aquele aluno tá qualificado 

para entrar no Mercado de Trabalho né. Eu acho que deveria ter, 

uma certa, padronização dessas avaliações, porque, não que o 

professor não tenha capacidade; mas como se contratou muitos 

professores assim de baixa qualificação, a gente vê que eles estão 

fazendo a rodo mesmo e, não tem aquela preocupação se o aluno 

tá aprendendo, se o aluno tá capacitado, tá preparado né.  Até por 

uma questão de tá trabalhando com energia de alta tensão, 

maquinas pneumáticas, hidráulicas que podem provocar até um 

acidente. E, esses alunos, não têm preparação nenhuma, nem de 

NR10, também Segurança de Trabalho não tem nenhuma 

preparação, não usam EPIs. Então, eu realmente fico muito 

preocupado quando eu vejo um aluno desses saindo daqui com a 

formação concluída né (DOCENTE 10).   

 

Na perspectiva dos Docentes, esta pesquisa revela a falta da materialização de uma 

formação e acompanhamento pedagógico contínuo, ou seja, um acompanhamento dentro da 

sala de aula tanto para os docentes, como para os alunos. Na maioria dos casos, o 

acompanhamento só é realizado quando existe alguma anormalidade em sala de aula, seja 

por parte dos alunos, seja por parte dos docentes ou quando ocorre alguma auditoria.  

Pode-se observar que o trabalho pedagógico funciona na prática como um trabalho 

administrativo, que se mascara através das funções pedagógicas, onde o principal objetivo 

é o aumento da produtividade, principalmente quando se refere ao PRONATEC, mesmo 

que essa se materialize por vias que visualizem simplesmente os arranjos administrativos 

em busca do cumprimento das metas de produtividade estabelecidas pelos gestores da 

instituição.  

  

Por questões de quantidade, às vezes se torna uma coisa de certa 
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forma, desorganizada, por conta da quantidade de alunos, a 

diversidade de cursos. Então, isso faz com que se tenha um 

planejamento ou, uma quantidade de docentes, uma necessidade de 

docentes um pouco maior. Isso dificulta o planejamento. E aí, eu 

acredito que esse seja o aspecto negativo. Questão de 

planejamento, quantidade de docentes e, um controle na questão 

de recursos, materiais fica um pouco mais difícil (DOCENTE 20).  

 

Essa pergunta é difícil. Como é que a equipe pedagógica vem 

atuando, é complicado; porque a equipe pedagógica do SENAI 

trabalha muito mais fazendo horário do que outra coisa. Eles o 

tempo todo estão manipulando os horários do SENAI, vendo como 

é que vão montar turma, como é que vai botar docente aqui, 

docente aculá, docente viaja pra fazer curso. Mas eu não vejo os 

coordenadores pedagógicos do SENAI atuando efetivamente como 

coordenadores pedagógicos. Eles atuam muitos mais como 

coordenadores administrativos. Eles administram horário. São 

confeccionadores de horário, manipuladores de horário; mas, eu 

não vejo eles tendo atuação pedagógica. Ao ponto de alguns 

alunos não saberem quem são os coordenadores pedagógicos. 

Agora, também não tô aí dizendo que é culpa deles. É que eles 

estão normalmente sobrecarregados, ou, se quiser usar uma 

palavra mais bonita: assoberbados, de tarefas administrativas, que 

não resta tempo para as tarefas, para as quais eles foram 

contratados, que são as tarefas de acompanhamento pedagógico. 

Não estou dizendo que eles não fazem porque não querem, mas 

porque eles foram contratados pra uma coisa e, mandam que eles 

façam outra coisa. E, aí: manda quem pode e obedece quem tem 

juízo. E, no fringir dos ovos, eu não sinto nenhum tipo de 

acompanhamento pedagógico não (DOCENTE 22). 

 

No sentido administrativo da instituição, é possível perceber que as constantes 

mudanças de horários dos professores do SENAI revelam a desorganização implícita no 

bojo das escolas, contrariando os documentos “normativos” elaborados pela própria 

instituição e pela CNI.  

Estabelece-se o clima de caos no dia-a-dia da escola, em que além da constante 

mudança de horários dos docentes, o que os prejudica muito para elaboração das aulas, 

também a qualidade dos cursos é comprometida pela falta de estrutura da escola para 

suportar a quantidade de turmas excedentes. Assim, os alunos são prejudicados pela falta 

de salas, laboratórios e insumos para a realização das aulas práticas e professores para 

determinadas disciplinas.  

Bom. Eu acho que a questão mesmo das práticas. Eu acho que 

deveria haver uma melhoria nos laboratórios, para que a teoria 

vista na sala de aula, pudesse ser melhor compreendida com as 



115 

 

 

práticas. E para isso, os laboratórios deveriam ser melhores 

equipados (DOCENTE 02).   

A falta de estrutura, sala, material, controle de frequência, a 

questão de estruturação dos alunos, a própria estrutura da 

unidade não comporta, na verdade não comportou o quantitativo 

de alunos que a gente estava recebendo. E aí, na hora da gente 

fazer uma prática ou de realizar uma atividade extra, uma 

atividade que precisasse de uma visita, a gente não tinha como por 

não haver a verba, ou recurso para isso (DOCENTE 05). 

Ainda que o SENAI se autodenomine como “instituição sem fins lucrativos”, tais 

ações administrativas desvelam que a grande preocupação com a execução do 

PRONATEC, está diretamente ligada ao aumento da produtividade e da lucratividade, 

através de um número maior de turmas, indo além da capacidade que as escolas suportam. 

Outro fator relevante e contraditório a ser destacado, está relacionado à falta de materiais e 

insumos nos laboratórios da instituição para a realização das aulas práticas, tendo em vista 

que o Governo Federal repassou só para o SENAI, recursos da ordem de mais de R$ 3 

bilhões destinados à execução do PRONATEC, tais práticas deixam dúvidas no que ser 

refere à utilização dos recursos do programa.  

4.4 A evasão e a permanência dos alunos do PRONATEC 

 

Buscou-se um maior aprofundamento na tentativa de compreender quais os 

principais motivos que levaram alunos a permanecerem nos cursos do PRONATEC e 

também quais os possíveis motivos que promovem a evasão destes alunos do programa. É 

importante salientar que no mento de realização desta investigação, 90% das turmas 

contempladas na pesquisa já se encontravam na metade do tempo de realização dos cursos, 

já havendo naquele momento uma média de evasão de mais de 45%, e este número poderia 

aumentar até o final do curso. 

 Os docentes observam que só chegam a esta fase do curso aqueles que têm alguma 

esperança de inserir-se no mercado através da certificação de conclusão dos cursos 

ofertados pelo programa. Consideram ser este um dos principais fatores de permanência 

desses alunos nos cursos do PRONATEC.  

De fato, como já era de se esperar o principal motivo que leva os alunos a 

ingressarem e permanecerem no Programa é a esperança de arranjar um emprego. Neste 

sentido, cerca de 80% dos alunos referem-se esta possibilidade como justificativa para 

permanecer no programa.  
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Para 41,9% dos alunos, a permanência ocorre devido à infraestrutura da escola e 

para 25% a permanência está relacionada à qualidade dos professores do SENAI.  

Para cerca de 10% dos estudantes o valor médio de R$300,00 recebido como bolsa 

para participar do PRONATEC, tem sido um dos motivos de permanência no Programa. 

Este fato evidencia mais uma vez que as condições socioeconômicas não só determinam a 

presença dos jovens mais pobres pelo desejo de conquistar uma certificação e garantir uma 

inserção no mercado de trabalho, mas a condição de não ter uma renda termina por levar a 

uma “dependência” da bolsa do Programa”. 

Vale destacar que, para cerca de 17% dos pesquisados, um dos motivos que 

contribui para sua permanência no Programa são as amizades que foram ali construídas, 

confirmando dados também de pesquisas sobre as escolas da educação básica que mostram 

que as amizades têm sido um dos motivos de valoração dos estudantes em relação à escola. 

 Já para os docentes, o principal fator para a permanência dos alunos no 

PRONATEC está relacionado ao recebimento da bolsa auxílio estudante.    

 

Bom. A maioria permanece por conta da bonificação adquirida 

pelos alunos, de participar desse plano (DOCENTE 03). 

Uma pequena minoria é o conhecimento que está sendo adquirido. 

E a sua grande maioria, apenas a bolsa que é fornecida para eles 

enquanto estiverem vinculados à escola, enquanto estiverem 

vinculados ao curso (DOCENTE, 09).  

Então. Infelizmente é triste, mas também é a bolsa. É o dinheiro, que 

o PRONATEC, que é uma quantidade pequena, mas o que eles 

falam e o que dá pra perceber na fala... São pouquíssimos aqueles 

que percebem no curso uma oportunidade, porque existe. Mas 

assim. A maior quantidade infelizmente é por causa da bolsa 

(DOCENTE,11).  

Bolsa. Até onde eu sei, eles recebem uma bolsa pra permanecerem, 

pra estudarem no PRONATEC. Eles têm vale transporte, eles têm 

bolsa, eles têm ajuda disso, ajuda daquilo. Têm até em alguns casos, 

quando eles moram longe tem até transporte pra ir buscar e pra ir 

levar. Aí, eles vêm e, voltam e, se não aprendem nada, mas de 

qualquer forma estão com o dinheirinho lá garantido. E como são 

normalmente pessoas oriundas de comunidades carentes e 

desempregados, às vezes, é como se fosse bolsa família né. Eles tão 

recebendo dinheiro! Eu tô em casa sem fazer nada; se eu for pro 

SENAI mesmo sem entender porcaria nenhuma da aula, mas todo 

fim de mês tem lá uma bolsinha pra mim: eu vou. E, ia (DOCENTE, 

22).  
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Apesar de a bolsa ter sido mencionada pelos docentes do SENAI como o principal 

fator de permanência para a grande maioria dos alunos do PRONATEC, também é possível 

perceber que para alguns professores o programa tem sido visto pelos alunos como uma 

oportunidade que lhes garantirá, não só o acesso ao mercado de trabalho, mas também uma 

garantia de futuro melhor, como afirmam os docentes da instituição.  

A parte que permaneceu, que eu observei, foi a motivação de 

crescimento profissional e pessoal. E aí, através dessa preparação 

e dessa conversa que a gente tem muito com os alunos na sala de 

aula. (DOCENTE 05). 

A possibilidade de ingressar com mais facilidade no mercado de 

trabalho e poder adquirir uma profissão. Um curso técnico, apesar 

das dificuldades que eles têm facilita e facilitará a vida deles no 

mercado de trabalho (DOCENTE 06). 

Aqueles que permanecem, são aqueles que têm uma condição 

melhor de ensino. Aqueles que por si só, ou pela própria família 

que teve algum incentivo, eles estudaram um pouco mais. Mas, a 

motivação maior deles é ter uma vida melhor. Conseguir um 

emprego, o primeiro emprego, ter um salário diferenciado daquele 

que trabalha no comércio, daquele que trabalha na construção 

civil, ou qualquer outra área. (DOCENTE 07). 

São aqueles alunos que eles resolvem abraçar aquela oportunidade, 

principalmente, vamos ser realista; botando os pés bem no chão 

mesmo. O fato desse curso ser ofertado gratuitamente e eles ainda 

terem acesso a uma bolsa que ajuda eles a se locomover de casa 

para a escola, faz com que a grande maioria realmente se dedique. 

Mesmo até alguns que não estavam querendo mesmo aquilo, mas aí, 

acaba descobrindo quando o universo daquela profissão começa se 

abrir na frente dele, abre uma porta, abre outra, ele começa a 

entender que aquilo ali é bom e resolve se dedicar até o final. 

(DOCENTE 08). 

 

É importante registrar o fato de que os professores ao atribuírem à conquista de uma 

certificação e daí a entrada no mercado de trabalho, evidenciam que esta forma de pensar 

decorre de um trabalho que eles desenvolvem junto aos alunos de forma a que eles tenham 

consciência da importância destes cursos para suas vidas. 

Nós conseguimos convencer boa parte a permanecer por conta da 

importância que aquilo era pra sua vida. Então, muitos tomavam a 

consciência, viam que realmente era importante para ingressar no 

mercado e inclusive pra crescer como pessoa, melhorando o 

vocabulário, melhorando também a questão financeira, a questão 

comportamental. Então, era um dos motivos que levaram a eles 

permanecerem nesse curso (DOCENTE 05). 
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Mas também observamos nos depoimentos que o professor individualiza o sucesso 

ou fracasso do aluno e diz que a permanência no curso é algo que se define pelo interesse 

real do aluno de conseguir algo melhor na vida. 

A área tecnológica é uma área promissora nos cursos de 

telecomunicações, nos cursos de rede de computadores, nos cursos 

de administração que a instituição oferece. Então, esses alunos, 

eles são um diferencial no meio daquele quantitativo que é 

entregue nas mãos do SENAI pra formar esses profissionais. 

Então, o que leva ele a continuar é verdadeiramente a força de 

vontade de ajudar a família, de ter um salário diferenciado dos 

profissionais que estão aí no mercado. Então nós temos 

verdadeiramente; alguns alunos PRONATEC são bons. É, não sei 

a escola que eles frequentaram, mas eu acredito que nós tenhamos 

escolas ainda; escolas do governo que têm um ensino diferenciado. 

E o próprio aluno, ele faz a diferença. Não é tanto a questão do 

professor. O aluno, ele hoje pode ser um aluno autodidata, ele 

procura se desenvolver mesmo estando fora da sala de aula. 

Então, esses alunos quando chegam nos nossos cursos; eu digo 

isso, uma pequena minoria; num quantitativo de vinte, você tira aí 

três em algumas turmas, no máximo quatro desse quantitativo aí, é 

um aluno diferenciado. Aquele restante, ele é aquele aluno que é... 

ele pode desistir pelo meio do caminho porque ele não tem essa 

força de vontade (DOCENTE 07). 

Eu acredito, que aqueles que permanecem são aqueles que se 

informaram, são aqueles que têm um interesse maior em crescer na 

vida, que veem uma perspectiva de crescimento, veem uma 

oportunidade como algo, que vai fazer ele subir na vida e, que não 

estão ali forçados, que não estão ali só por interesse da bolsa, por 

exemplo. Como eu falei anteriormente. Então, é um outro tipo de 

aluno, que vêm com a cabeça mais madura e, que sabe o que quer 

e, sabe que isso aí pode ser um degrau que vai ajudar ele a atingir 

outros objetivos na vida dele (DOCENTE, 14). 

 

Contudo, mesmo diante das perspectivas dos docentes do SENAI e de todos 

“atrativos” do PRONATEC, também se buscou compreender dos alunos, o que 

possivelmente poderia ter os influenciado em algum momento a desistirem do curso em que 

eles estão matriculados no programa. Ainda que a média de permanência dos alunos no 

programa seja de aproximadamente 50%, foi possível constatar que aproximadamente 36% 

dos que permaneciam já pensaram em abandonar o curso. Estas informações evidenciam a 

possibilidade do número de alunos chegarem ao final do curso ser de menos de 40% dos que 

estavam inicialmente matriculados.  

O Gráfico 11 destaca os principais motivos que em algum momento levaram os 

cursistas a pensarem em abandonar os curso e que talvez tenham sido os principais que já 
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haviam provocado que metade os cursistas tivessem abandonado os cursos ainda na metade 

do tempo prevista para seus términos. 

 

Gráfico 11 - Motivos dos alunos do PRONATEC para pensar em desistir do curso.   

 

 

 

Segundo o relato dos docentes do SENAI-PE, um dos fatores que influencia 

diretamente na desistência dos alunos do PRONATEC é a quantidade de reprovação em 

algumas disciplinas. Neste contexto, também se buscou saber dos alunos matriculados nos 

cursos, nesta fase do programa, quantas disciplinas já haviam reprovado até aquele 

momento.  

Do total de alunos que responderam os questionários, aproximadamente 30% já 

haviam reprovado alguma disciplina do curso. Deste percentual, 17% já haviam reprovados 

em apenas uma disciplina, aproximadamente 8% já haviam sido reprovados em duas 

disciplinas e cerca de 5% foram reprovados em mais de duas disciplinas.  

Mesmo com o efetivo de 70% dos alunos que nunca reprovaram disciplinas durante 

os cursos, pode-se levar em consideração que este índice não é maior em virtude da 

constante “orientação” dada pela coordenação pedagógica, no referente à meta de 

minimização das reprovações dos alunos do PRONATEC.  

Recomenda-se para atingir tal objetivo a realização de “trabalhos” de classe que 

possam “recuperar” estes alunos, e que estes sejam aprovados, justificando esta ação não só 

como “ajuda” a um programa de cunho social, mas que isso também ajudaria a aumentar a 
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produtividade da escola através da permanência destes alunos até o final dos cursos.  

Também é possível encontrar em uma parcela menor destes alunos, fatores 

relacionados à melhoria da sua situação socioeconômica e de seus familiares como 

motivadores de sua permanência nos cursos do PRONATEC. 

        Os docentes apontam também para outros motivos tidos como estimuladores à 

desistência dos alunos do PRONATEC, tais como: atraso ou corte no recebimento da bolsa, 

a escolha do curso sem orientação, a grade curricular do curso escolhido ser incompatível 

com o conhecimento adquirido na educação básica. Vejamos alguns depoimentos:    

Um dos principais seria quando o aluno deixa de receber a bolsa. 

Ele se sente desmotivado. E, o outro, é pela escolha mesmo. Às 

vezes, o aluno ingressa no PRONATEC de uma forma equivocada. 

Ele escolhe o curso de forma aleatória também, ou até por 

influência de outros amigos. Quando entra no curso e se depara 

com os conteúdos e vê que não se agrada desse conteúdo, ele vai 

desistindo. Aqueles que persistem mesmo não gostando, eles 

conseguem encontrar uma forma gratificante de ir até o final e 

descobrem que até podem trabalhar com aquilo ali naquela área. 

Então, eles conseguem até uma colocação no mercado, mas muitos 

deles desistem principalmente quando param de receber a bolsa 

(DOCENTE 01). 

Bem.  É a falta de conhecimento em relação à grade do curso e, do 

curso em si, principalmente quanto ao mercado de trabalho. Se 

realmente existe emprego naquela área? o salário que é pago?. Às 

vezes o candidato não sabe se tem vocação para aquele curso, por 

não ter passado antes por uma avaliação psicopedagógica, para 

saber se realmente aquele curso que ele está escolhendo, ele tem 

vocação para o curso. Então, isso aí para mim, são os fatores 

principais para esse tipo de desistência (DOCENTE 02).  

A falta de uma orientação pedagógica especifica para esses 

alunos, considerando a maneira que eles ingressaram no curso 

técnico. Sem ser da forma tradicional através de um processo 

seletivo que acabou diminuindo a qualidade dos alunos, o 

conhecimento específico do aluno, pra poder acompanhar o 

programa dos cursos técnicos (DOCENTE 06). 

 

 Também destaca-se que um dos motivos do abandono é o desinteresse real dos 

estudantes pelo curso. Este desinteresse é apontado  como um ponto que distingue os alunos 

do PRONATEC dos alunos habituais do SENAI até o início deste programa. 

  

Turmas antigamente do curso regular, principalmente as turmas 

pagas, você tirava de uma turma de vinte, um ou dois que 

realmente estava ali por estar, não tinha interesse. Já nas turmas 
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do PRONATEC, isso é invertido. Numa turma de vinte, você tem 

um ou dois interessados. Então, o único aspecto positivo foi esse 

público de dez a cinco por cento de alunos, que realmente 

demonstraram interesse e você vê que realmente vai ter uma 

continuidade na carreira técnica (DOCENTE 10).  

 

Este desinteresse e a falta de base na educação básica talvez terminem por 

influenciar em um dos motivos que levam os alunos a abandonarem o curso: a reprovação. 

 

Porque eu e, outros docentes já questionamos a quantidade de 

reprovação por falta e, sabemos que no programa tem a questão no 

SISTEC, que só calcula a reprovação por falta, se atingir mais de 

vinte e cinco por cento do total do curso, deixando comprometido o 

aprendizado, de várias das unidades e, no meio de todo esse curso. 

E, outra coisa que vários docentes têm reclamado, é a questão da 

nota baixa. Alunos que estão sendo reprovados por nota baixa, de 

alguma maneira eles estão conseguindo aprovação; não se sabe 

como!(DOCENTE 21).  

  

A fim de corrigir de forma emergencial as debilidades de toda uma vida 

educacional dos alunos do PRONATEC, as primeiras turmas do programa passaram a 

receber aulas de reforço ministradas por professores do SESI, que tinham como objetivo 

fortalecer as debilidades destes alunos em matemática, física e língua portuguesa, sendo 

considerados principalmente pela CNI como conhecimentos/instrumentos indispensáveis a 

absorção das tecnologias inseridas na grade curricular dos cursos técnicos e indispensáveis 

ao mercado. Desta forma, tais ações foram consideradas pelos docentes do SENAI como 

fatores positivos, principalmente por se acreditar que tais ações trariam uma melhor 

qualidade para os alunos e, consequentemente, como facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem na execução do programa.        

 

Eu acredito que os principais aspectos foram a vivencia dos 

alunos, que sentiam dificuldades com Matemática, com Física. Ter 

uma base inicial, um reforço, com o pessoal do SESI, que 

adquiriram uma boa base de Física, Matemática e Português na 

realidade e foram complementados depois com aulas, que os 

professores do SENAI foram dando. Então, a gente sentiu uma boa 

melhora dos alunos que vieram do PRONATEC, que tinham 

grande dificuldade nesse aspecto. Então o aspecto positivo, foi um 

reforço no conteúdo que eles viam no ensino médio (DOCENTE 

01).  
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Mesmo que estas intervenções sejam postas como fatores positivos pelo Docente 

01, fica evidente que a educação proposta para a classe trabalhadora tem como único 

objetivo o preparo destes indivíduos para o trabalho. Em outras palavras, proporcionar uma 

formação com o essencial e necessário à produção. 

Desta forma, o processo de formação reproduzido pelo modelo proposto pelo 

empresariado e destinado à classe trabalhadora, tem como único objetivo a transferência de 

habilidades e atitudes que corroboram para inserção de indivíduos que se adequem de 

forma subordinada ao mercado flexível.  

 

4.5 As mudanças necessárias para execução do PRONATEC na ótica dos docentes do 

SENAI  

 

Diante do que foi vivenciado desde a implementação do PRONATEC no final de 

2011 até o fim do primeiro ciclo do programa em 2015, buscou-se compreender na opinião 

dos docentes do SENAI-PE, o que de fato seria mais relevante em termos de mudanças não 

só administrativas e gerencias, mas também de infraestrutura e no pedagógico.  Para a 

maioria dos docentes, a base educacional mínima requerida dos alunos, mostra-se como 

uma das solicitações mais urgentes, daí o reclamo dos docentes da falta de um processo 

seletivo para que os alunos ingressassem nos cursos ofertados pelo programa.  

Para a maioria dos docentes do SENAI-PE, um dos fatores que deveriam sofrer 

mudanças, está diretamente relacionado à falta de um sistema que selecione os alunos que 

pretendem ingressar no PRONATEC, que seja composto não só por uma prova escrita, 

mas também por um acompanhamento psicopedagógico e vocacional. Além disso, outros 

fatores são destacados pelos docentes, como a falta de capacidade das escolas para 

acomodar o número de turmas excessivas do programa, o que ocasiona a falta de salas de 

aula e laboratórios para acomodação dos alunos.  

 

Eu acho que realmente teria que ter uma prova de ingresso né?!, 

Com uma nota mínima pra separar quem tem realmente 

qualificação. E também uma preparação prévia, para que os 

alunos possam escolher o curso que eles mais têm intimidade, têm 

vocação, certo?! E diminuir o número de turmas. Porque se 

colocou muitas turmas sem que a escola tivesse capacidade pra 

receber todo esse público. E, muitas vezes à gente nem sala de aula 

tinha para acomodar as turmas. Então, acho que separar melhor, 

com uma prova escrita com uma média mínima, pra poder 

ingressar, ter uma entrevista prévia, com um profissional de 
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psicologia, pedagogia, pra encaminhar esse aluno pro curso que 

ele tenha mais afinidade. Eu acho que é isso aí (DOCENTE 10).  

 

Outro docente ao relatar as mudanças necessárias ao Programa destaca em sua 

crítica à forma como os alunos ingressam no Programa destaca que a má qualidade da 

formação básica dos alunos ingressantes no Programa termina por afetar aquilo para o qual 

o programa está diretamente voltado que é garantir a inserção dos egressos no mercado de 

trabalho. Fica claro em seu depoimento que não adianta democratizar ao acesso se o 

objetivo final não é alcançado. 

Eu creio que várias mudanças. Fica até meio difícil relatar todas. 

Mas eu penso que uma delas era colocar um processo seletivo, 

para que os alunos que viessem para o curso, já viessem com uma 

bagagem. E sabendo disso, àqueles interessados se preocupassem 

lá fora, em estudar para pelo menos passar nesses testes seletivos. 

Independente de caracterizar uma exclusão, já que o objetivo é 

colocar todos no Mercado de Trabalho, mas infelizmente, eles não 

alcançam o objetivo aqui dentro da unidade (DOCENTE 21). 

 

Para o Docente 22, embora a proposta do PRONATEC seja vista de forma positiva, 

com oportunidade de materialização da Educação Profissional para a parcela da sociedade 

mais carente, o docente destaca que não existe formação profissional sem que seja 

oferecida antecipadamente uma educação básica de qualidade, e que para um maior 

sucesso do programa, torna-se indispensável a realização de um processo seletivo.  

A mudança básica, crucial, é: selecionar. Porque ao meu vê, como 

eu já disse antes. A proposta do PRONATEC, a nível, de projeto, a 

nível, de proposta, a nível, de ideia é válida. Você dá oportunidade 

a pessoas, de comunidades carentes. Eu acho válido. Não é uma 

coisa paternalista, é uma coisa realista. Nosso país é um país de 

terceiro mundo onde as pessoas não têm oportunidade 

profissional; o SENAI existe baseado nisso né. O SENAI foi criado 

por Getúlio Vargas pra isso. Pra profissionalizar os filhos dos 

operários, que não tinham oportunidades de estudar em boas 

escolas; então, pelo menos pra eles terem uma profissão. E o 

PRONATEC é um upgrade da ideia do SENAI. Como ideia, eu 

acho válido. Agora, não adianta você criar uma ideia dessa e 

paternalistamente colocar aqui dentro pessoas que não têm 

qualificação. Você grosseiramente falando: tá jogando as pérolas 

aos porcos. Eu acho que, primeiro: processo seletivo sério. 

Selecionar as pessoas que tem condições de aproveitar o curso e 

não desperdiçar tempo e dinheiro. Porque PRONATEC na maioria 

dos casos é desperdício de tempo e de dinheiro. Você sabe desde o 

primeiro dia de aula que aquela pessoa ao final do curso, não será 
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um técnico, porque ele não tem condição. Você sabe que está 

jogando dinheiro fora (DOCENTE 22). 

 

Não podemos deixar de destacar que a crítica à inexistência do processo seletivo é 

de fato uma crítica ao SENAI aceitar em seus cursos alunos que não tenham um potencial 

formativo considerado o desejado pelas inovações tecnológicas.  

Para alguns professores um projeto de educação profissional deve esclarecer a 

quem se quer atender e que expectativas tem em relação a esta formação. Caso contrário 

criam-se expectativas impossíveis de serem realizadas em função de um público 

inapropriado. Quando não se estabelece melhores critérios na execução dos cursos, 

principalmente na escolha de suas clientelas, criam-se frustrações entre alunos, professores 

e a sociedade que não tem o retorno adequado. 

 

 Outra coisa. Eu acho que além da seleção deveria fazer o que? 

Vamos criar PRONATEC, mas dentro da realidade. Se lá em 

Goiana, são cortadores de cana, vamos criar cursos do 

PRONATEC direcionados para a realidade daquelas pessoas. 

Cursos, usando um termo pedagógico: cursos contextualizados. 

Não pegar um cortador de cana e tentar transformar ele num 

Robotista, porque isso não vai acontecer. Então, você conhece sua 

realidade, o mundinho que você vive. Então, preparar ele pra ele 

voltar pro mundo dele e ter uma profissão no mundo dele. E não 

dizer pra ele: eu vou tirar você do canavial e vou colocar você 

programando os robôs de pintura da Fiat. Isso não é real. Aí, ele 

vai terminar o curso e, vai voltar pra onde? Pro canavial. E, vai 

voltar do mesmo jeito que ele saiu porque aquilo que ele estudou 

no SENAI não vai agregar nada. Então, duas coisas eu acho que 

precisava no PRONATEC. Uma: seleção. Segundo: oferecer 

cursos contextualizados com a realidade daquela comunidade. 

Vocês são cortadores de cana, a gente vai tentar profissionalizar 

vocês, pra que vocês ganhem mais dinheiro com aquilo que vocês 

fazem... (DOCENTE 22). 

 

Para o Docente 09, também preocupado com o público atendido pelo PRONATEC, 

o que de fato deveria mudar no Programa é a falta de esclarecimento/acompanhamento da 

instituição, principalmente após o ingresso destes alunos nos cursos do PRONATEC, pois 

na maioria das vezes os alunos não compreendem qual a área de atuação do curso que ele 

está realizando, tirando a oportunidade de quem realmente teria interesse.     

A mudança do PRONATEC na minha instituição seria mostrar 

realmente ao aluno, pra que ele veio e, qual é a finalidade dele 
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dentro desse curso, dentro da escola. Se ele não atender o perfil, 

não adianta manter o aluno porque ele vai ser um profissional 

frustrado e está ocupando o lugar de alguém que realmente tem 

perfil e pode honrar esse momento de estar aqui na escola e 

adquirir um novo conhecimento (DOCENTE 09). 

 

Outras debilidades administrativas e pedagógicas, também foram destacadas pelos 

docentes, como a falta de acompanhamento e preparação pedagógica para os professores, o 

que segundo o Docente-06, uma preparação específica para atender melhor o público do 

PRONATEC. Ou seja, este docente não culpabiliza só a clientela pelos resultados 

insatisfatórios do Programa, pois entende que os professores precisam ser melhor 

qualificados para atuar junto a esta clientela.    

Eu acredito que deveria haver um processo seletivo pra você tentar 

aumentar o nível e que as pessoas que ingressarem nesse 

programa, pudessem acompanhar o programa das disciplinas dos 

cursos técnicos e, que os docentes, fossem melhor preparados 

pedagogicamente pra poder atuar com essas turmas, considerando 

que elas são turmas de certo modo diferenciados. São alunos que 

geralmente são oriundos de escola pública e, a gente por saber da 

deficiência das escolas públicas, o nível acaba sendo menor por 

inúmeros motivos, a gente deveria ter uma preparação 

diferenciada para poder lidar com isso no dia a dia (DOCENTE 

06). 

Para o Docente 07, o que o intriga mais na execução do PRONATEC, é o 

sentimento de incapacidade dos docentes, principalmente por não poder intervir 

diretamente no processo de execução do programa, tendo em vista que se trata de uma ação 

governamental que utiliza os recursos extraídos dos impostos pagos pela população, em 

que estes recursos são distribuídos e aplicados de forma incorreta, onde a infraestrutura não 

só do SENAI, mas de todas as outras instituições envolvidas no PRONATEC foram, 

mínimas.  

O Docente 07 ainda destaca a ilusão causada pelo marketing do programa, onde o 

Governo Federal de forma conjunta com estas instituições repassam para a sociedade a 

impressão de que o PRONATEC tem sido responsável por grandes mudanças, o que de 

fato não ocorre. O que se espera é um compromisso assumido de forma verdadeira, tanto 

pelo Governo, quanto pelas instituições envolvidas na execução do PRONATEC, 

principalmente para que o programa deixe de representar somente os números de alunos 

qualificados, sem a devida qualidade nesta formação.  
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Com certeza teremos que ter mudança nessa estrutura. Teremos 

que fazer mudança. Não nós professores, porque nós não temos 

essa força, não temos esse poder nas mãos. Mas aqueles que estão 

governando o país, aqueles que estão injetando dinheiro, o nosso 

dinheiro verdadeiramente, porque o dinheiro do PRONATEC ele é 

gerido pelo governo federal, mas o dinheiro, ele sai dos nossos 

impostos então, os nossos impostos, eles estão sendo muito mal 

aplicados não só no PRONATEC, mas em outras áreas que nós 

como cidadãos precisamos que melhore. Mas a estrutura do 

PRONATEC, ela tem que ser melhorada tanto na área do governo, 

quanto na área das instituições que ministram o curso 

PRONATEC. Não só o SENAI, mas Universidades e, outros órgãos 

que abraçaram esse curso PRONATEC. [...] Mas eu acho que uma 

das estruturas que deve mudar é a questão da informação. A 

informação ao aluno, que está ingressando no PRONATEC. 

Firmar esse compromisso antes que ele chegue na instituição de 

ensino, ter um acompanhamento de órgãos do governo, que eles 

estejam dentro das escolas conversando com o aluno que faz o 

curso, conversando com o professor; nós temos que medir todos os 

lados com o corpo pedagógico. O governo, como ele tá investindo 

esse dinheiro, ele tem que cobrar. Ele tem que cobrar um produto 

de boa qualidade, um profissional de boa qualidade no Mercado. 

Então, não é só enxergar os números que estão nas planilhas. É 

realmente acompanhar de perto, onde esse dinheiro está sendo 

investido. Quais os resultados que estamos alcançando, se a escola 

realmente tá fazendo aquilo que ela prometeu no papel durante as 

reuniões dos projetos. Então é isso. Eu acho que tem que ter 

mudança de todos os lados. Acho que deve ter mudanças a 

começar pelo aluno que está ingressando, pelo comprometimento 

do governo e o comprometimento das escolas, de realmente formar 

profissionais que venham a fazer com que o Brasil, ele cresça, ele 

saia das dificuldades que temos enfrentado. Mas é isso. Falta 

compromisso, comprometimento. Uma pequena minoria, ela tem 

esse comprometimento. Outra, só se preocupa consigo mesmo. Não 

se preocupa com aquele aluno que chegou para aprender. Então, 

nós não podemos ver só números. Nós temos que ver pessoas, 

cidadãos. Pessoas formadas e contribuindo para a formação 

profissional e também para o crescimento do nosso país. É isso, 

que eu vejo como mudança no PRONATEC (DOCENTE 07).  

 

  Para o Docente 14, o que deveria mudar no PRONATEC, além da forma de 

ingresso dos cursistas, está relacionado diretamente com a falta de mediação do programa 

com empresas que garantam estágio para os alunos do programa, até mesmo para que essa 

prática sirva de complemento da formação recebida durante os cursos realizados no 

SENAI.  

 Eu acredito que uma das principais mudanças, seria uma forma 

de selecionar os alunos que iriam ingressar no projeto. Acredito 

também, que uma ligação mais forte, algum convênio com o 
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estágio, pra finalizar a parte na escola, de estudo prático e, 

teórico, ele ter alguma garantia de ir pra um estágio, pra exercer 

aquilo no qual ele estudou aquele tempo. E o processo seletivo, pra 

ele poder ter um melhor rendimento no curso, durante o curso e 

até a estatística de evasão, também ser diminuída. Dessa forma, 

iriam ficar aqueles que realmente estavam interessados e iam ter 

outra eficiência, outro rendimento dele na sala de aula. E ainda 

mais ele sabendo que ele vai ter amanhã quando acabar o curso, 

ele vai ter um lugar de estágio no qual, ele indo lá, ele possa 

engajar na empresa, ele possa permanecer, mediante seu esforço, 

seu trabalho, mostrando suas capacidades que ele aprendeu e 

desenvolveu no SENAI (DOCENTE 14). 

 

Embora exista dentro das instituições do SENAI um setor responsável pelo 

encaminhamento dos alunos para a realização de processos seletivos de estágios nas 

empresas parceiras do SENAI (BRASIL, 2015) e o Governo Federal também afirme dispor 

de mecanismos de encaminhamento dos alunos do PRONATEC para estágio ou para 

orientação empresarial, a fim de inseri-los no ciclo produtivo via empreendedorismo 

individual, o Docente 14 destaca a falta de estágios para os alunos do PRONATEC, 

contrariando a realidade propagada por estas entidades.   

  Neste sentido, é possível observar que o PRONATEC, em todos os seus eixos, 

apresenta distorções entre os documentos oficiais e o que é materializado na prática no 

interior das escolas executoras do programa. Desta forma, o Governo Federal juntamente 

com as instituições participantes do PRONATEC, tentam ocultar a verdadeira realidade 

materializada na implementação e execução desta política pública, em que só são 

divulgados para a sociedade os números de matrículas realizadas pelo programa, deixando 

explicita a sua grandeza. Neste sentido, também se torna pertinente confirmar a grandeza 

do PRONATEC em todos os sentidos, seja em números de matrículas, seja em 

transferência de recursos para as instituições privadas, seja no número de alunos 

reprovados, seja em número de alunos formados por uma Educação Profissional 

fragmentada, ou seja, é preciso que a qualidade desta formação seja vista de uma outra 

forma. 

Talvez seja em função desta conjunto de insatisfações que alguns docentes têm 

dificuldade em formular um avaliação positiva do Programa.  

 

No meu ponto de vista, eu não consigo visualizar, nem destacar 

nenhum aspecto positivo com relação ao PRONATEC, já que para 

os docentes, eram colocados como se fossem turmas de cursos 

técnicos normais, como qualquer um, outro. Não havia uma 

orientação diferenciada por ser turmas de PRONATEC, então, o 
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que a gente na verdade percebia era uma dificuldade dos alunos de 

acompanharem o programa do curso (DOCENTE 06). 

 

Aspectos positivos do PRONATEC! Bem. Eu acho que o 

PRONATEC como política de governo, inicialmente, analisando 

friamente, era até uma coisa interessante. Dá oportunidade a 

pessoas carentes que não tem oportunidade de estudar pra se 

qualificarem profissionalmente, a nível de ideia interessante. Mas 

a operacionalização da ideia não foi legal. Me pareceu uma coisa 

muito mais política, do que realmente formação profissional de 

pessoas. Me pareceu que o interesse era muito mais, mostrar 

números em manchete de jornal e, não deixar claro a qualidade 

daqueles números. Então, qual é o aspecto positivo? Dá 

oportunidade a pessoas necessitadas, pessoas humildes, pessoas 

carentes de se profissionalizarem. Mas aí, em contrapartida, qual é 

o aspecto negativo? Querer nem sempre é poder. Você pegar um 

cortador de cana de Goiana e colocar dentro de uma sala numa 

turma de Robótica, isso não é real. E, isso, não é discriminação. 

Não é dizer que ele não pode. É dizer que ele não tem qualificação 

para. É ser realista. É ser pé no chão (DOCENTE 22). 

 

 

4.6 A contribuição do PRONATEC para a inserção dos alunos no mercado de trabalho  

 

Diante dos limites detectados referentes à falta de planejamento, debilidades na 

infraestrutura, falta de apoio pedagógico aos professores e outros fatores que influenciam a 

qualidade da formação dos cursistas, a questão que por último nos direcionamos diz 

respeito ao quanto a formação desenvolvida nos cursos do SENAI, no âmbito do 

PRONATEC, tem contribuído para a inserção dos alunos do programa no mercado de 

trabalho.  

O SENAI-PE durante o período de 2011 e 2014 realizou 55.869 matrículas nos 

cursos FIC. Do total de alunos matriculados, apenas 36.543 conseguiram concluir o curso. 

Já nos cursos técnicos, o SENAI-PE realizou no mesmo período, 3.902 matrículas e apenas 

1.997 alunos conseguiram concluir o curso. Pode-se observar que apesar do grande número 

de evasão dos cursos do PRONATEC, o SENAI-PE conseguiu formar um contingente 

relevante de alunos concluintes em todo estado pernambucano. 

 Os docentes do SENAI-PE afirmam que o PRONATEC de modo geral tem 

contribuído de alguma forma para que estes jovens ingressem no mercado de trabalho, 

porém a qualidade dos alunos que estão concluindo os cursos tem deixado a desejar, 

principalmente no que diz respeito ao conhecimento e à formação técnica adquirida por 

estes jovens.  
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Sim. Realmente têm contribuído. Mas a qualidade dos alunos, não 

só na Instituição SENAI, mas em outras instituições, deveria ser 

melhor, porque eles estão terminando o curso, mas assim! 

Tecnicamente, ainda deixando a desejar (DOCENTE 02). 

.  

Para o Docente-10, só uma mínima parcela das turmas do PRONATEC possuem 

condições de serem absorvidos pelo mercado. Destacando nesta observação o quanto a 

instituição tem errado no processo de certificação de seus alunos. 

  

E esses profissionais que estão saindo, eles estão saindo, muito 

desqualificados, porque a gente sempre vem com uma orientação, 

que deve-se passar o aluno a qualquer custo e, se esse aluno for 

reprovado, ele vai retornar pra sua sala de aula e você vai ter que 

dar um jeito do cara passar, pra ele se formar e gerar o número 

que o pessoal quer (DOCENTE 10). 

 

Segundo alguns docentes do SENAI-PE, estes alunos se não forem inseridos no 

mercado por conta da formação adquirida, possivelmente o nome da instituição no diploma 

lhes possibilitará uma chance maior de conseguir uma vaga no mercado de trabalho, uma 

vez que o nome da instituição é referência para o mercado. Independentemente da 

avaliação que possam os professores fazer sobre a qualidade da formação destes alunos, o 

nome da instituição formadora fará com que o mercado acredite que estes alunos 

concluíram seus cursos dentro dos padrões de formação exigidos pelo empresariado, como 

afirma o Docente 06.  

 

Sim. Mesmo com toda deficiência no que diz respeito ao 

aprendizado dos alunos, o fato deles conseguirem, ou, quem 

conseguiu concluir o curso técnico, por ser portador de um 

diploma com o nome de uma instituição com o nome do SENAI, 

com o renome que o SENAI tem, eles acabam de certa forma tendo 

uma facilidade maior para ingressar no Mercado de Trabalho. 

Então, considero que sim. Não pelo aprendizado, mas por ser 

portador de um diploma, um certificado do SENAI (DOCENTE 

06).  

 

Analisando em outra perspectiva, dentro do processo de acumulação flexível, 

também se faz necessário a manutenção dos níveis de reserva de mão de obra à disposição 

do mercado, mesmo que esta não seja de boa qualidade. O excedente de mão de obra à 

disposição impõe que os indivíduos assumam posto de trabalho, que a despeito da não 

exigência de uma melhor qualificação profissional, tem sua importância dentro da cadeia 

produtiva, mesmo que sejam postos de trabalho precarizados. Vejamos sobre isso no 
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depoimento do Docente 09.  

 

A inclusão do mercado de trabalho, os alunos do PRONATEC que 

não saem com boa qualidade, eles podem até entrar, mas isso não 

quer dizer que eles vão entrar na área de trabalho para qual eles 

foram preparados na instituição. Por alguns pontos negativos da 

instituição e por eles próprios não terem interesse. Então, se eles 

fizerem esses cursos técnicos, mesmo sem vocação, ou dedicação, 

mas quando concluírem estiverem empregados num supermercado, 

ou num call Center; para o governo o que importa é que ele foi 

contratado. Está trabalhando, está contribuindo com o INSS 

através dessa qualificação (DOCENTE 09).  

 

Sobre a importância dos programas públicos de qualificação profissional no 

processo de produção flexível e a sua relação com o trabalho precarizado, Oliveira (2015, 

p. 259) destaca:   

A forma de inserção patrocinada por esses cursos ou programas 

governamentais ocorre, em sua maioria, em postos precarizados de 

trabalho. Eles não garantem direitos trabalhistas e, de forma 

alguma, possibilitam que esses trabalhadores usufruam de direitos 

sociais, bem como tenham acesso a bens materiais e não materiais 

fundamentais a uma vida com dignidade. Isso nos leva a afirmar 

que as políticas atuais voltadas para os setores juvenis reforçam o 

processo de precarização do trabalho. 

 

Neste sentido, a Educação Profissional destinada aos filhos da classe trabalhadora, 

parece ter se tornado a reprodutora dos interesses dos sistemas de acumulação flexíveis, 

cujo único compromisso mostra ser o da materialização de uma proposta pedagógica que 

se adeque às exigências do mercado, distanciando-se cada vez mais da promessa de uma 

educação profissional que promova o combate às desigualdades sociais.    

Infelizmente na grande maioria dos alunos não, por conta do 

que eu já disse antes. Eles não têm, não são todos é óbvio, 

mas a maioria; eles não têm os pré-requisitos necessários 

pra fazer o curso e alguns até, não tem o interesse pra fazer 

o curso. Eles vieram pra cá, por “N” motivos, não pelo 

interesse de fazerem realmente o curso. Então, uma pessoa 

que não tá interessado no curso, uma pessoa que não tem 

qualificação para acompanhar o curso, não vai entrar no 

mercado de Trabalho. O mercado de trabalho, ele não é 

paternalista, ele quer profissionais. O patrão vai pagar e, se 

ele vai pagar, ele quer como retorno pelo dinheiro que ele 

está pagando, ele quer trabalho e ele quer trabalho bem 
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feito. Ele não é paternalista, ele não é bonzinho, ele não está 

distribuindo dinheiro. Empresas, fábricas, não é uma 

instituição de caridade que vai distribuir dinheiro. Salário 

você recebe em troca do serviço prestado. E eles, 

infelizmente, pessoal do PRONATEC, por desinteresse de 

alguns e falta de pré-requisitos de outros, eles não 

acompanham o curso. Então, eles não vão pro Mercado de 

Trabalho. Uma minoria, digamos numa turma de vinte 

alunos, talvez se salvem quatro, cinco; sei lá. Mas, que eles 

vão preencher o Mercado de Trabalho; infelizmente, não vão 

não (DOCENTE 22). 

 

Ainda, tratando-se sobre a qualidade da formação dos alunos do PRONATEC, a 

precarização da formação destes alunos completa-se após a conclusão dos cursos, pois 

mesmo com o diploma ou certificado em mãos, a maioria destes alunos é esquecida.  

Uma contradição que vai de encontro ao propagado pelo Governo Federal ao 

afirmar que o PRONATEC dispõe de mecanismos para a intermediação destes jovens com 

o mercado de trabalho, inserção e assistência de inclusão para o empreendedorismo 

individual e trabalho associativo, através de fomento de microcrédito para iniciarem o 

próprio negócio (BRASIL, 2015b). Na prática, a realidade é totalmente diferente do 

discurso, como revela o Docente 08. 

 

Não acredito. Bom. Repetindo, eu não acredito. Porque 

infelizmente a estrutura do programa, ela por garantir apenas a 

formação e não haver uma parceria com as empresas na forma 

talvez até, eu não entendo muito do assunto; mas talvez, 

oferecendo-se algum tipo de incentivo à empresa, ela pudesse 

absorver esses alunos recém-formados. Então, eu acho que na 

minha opinião, é como eu disse: eu sou apenas um docente, eu não 

tenho experiência política; mas a minha experiência como docente 

em contato com as empresas, vendo a situação que a gente está 

vivendo, seria interessante que o programa além de formar o 

profissional, ele tivesse também, algum tipo de programa de 

encaminhamento a empresa. Nem que esse aluno, esse profissional, 

ele tivesse três meses pra mostrar o que ele aprendeu. Não passou 

pelo período de experiência; “meu amigo, infelizmente você está 

dispensado”. Mas o que está faltando é isso. O aluno se forma, ele 

constrói dentro dele aquela esperança de mudança na vida, 

adquire uma profissão junto com o trabalho que a gente faz aqui, 

mas ele não tem oportunidade de entrar no Mercado de Trabalho 

devido à falta de experiência. Então, eu acho que é isso que o 

programa tinha que fazer, além de garantir a formação, que isso aí 

é ótimo; isso aí eu dou nota dez para eles. Essa atitude de formar, 

de oferecer aquela pessoa que mora “lá no sítio de não sei de que 

lá das quantas”, que foi criado vendo os pais cortando cana, ter a 
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possibilidade de buscar um futuro melhor, até pra ajudar aqueles 

pais também, certo?! Mas não adianta ele ter a formação, se ele 

não tem uma empresa com a porta aberta dizendo: “vem que eu 

vou te dar uma chance”.  Eu acho que isso é o que falta. O 

PRONATEC agregar ao conteúdo do programa esse contato, essa 

interação junto com a empresa, possibilitando a contratação do 

recém-formado (DOCENTE 08).   

 

O que se destaca é que a certificação proporcionada pelo PRONATEC, não servirá 

de garantia para que os alunos egressos do programa ocupem postos de trabalho 

correlacionados com a formação obtida, ou que simplesmente sejam inseridos no mercado 

de trabalho.   

A estratégia por meio da qual o conhecimento é 

disponibilizado/negado, segundo as necessidades desiguais e 

diferenciadas dos processos de trabalho integrados, é o que temos 

chamado de inclusão excludente na ponta da escola. Ao invés da 

explícita negação das oportunidades de acesso à educação 

continuada e de qualidade, há uma aparente disponibilização das 

oportunidades educacionais, por meio de múltiplas modalidades e 

diferentes naturezas, que se caracterizam por seu caráter desigual e, 

na maioria das vezes, meramente certificatório, que não asseguram 

domínio de conhecimentos necessários ao desenvolvimento de 

competências cognitivas complexas vinculadas à autonomia 

intelectual, ética e estética (KUENZER, 2007, p. 1167). 

 

  Desta forma, pode-se afirmar que o PRONATEC materializa-se de forma precária 

e injusta para a classe trabalhadora. A esta classe é negada uma Educação Profissional de 

qualidade, não se configurando como direito social adquirido.  

As relações entre trabalho e educação no regime de acumulação flexível se expressa 

através de uma forma diferente de materialização da dualidade estrutural. No caso do 

PRONATEC, seguindo os ditames do empresariado de dos sistemas internacionais de 

acumulação, ao contrário do que afirma o seu discurso pedagógico, a dualidade se 

aprofunda.    

Embora os documentos elaborados pela CNI e do SENAI, enfatizem a Educação 

Profissional como uma das saídas e de possibilidade de melhoria socioeconômica para 

milhares de jovens brasileiros, os dados apresentados nesta pesquisa só corroboram e 

posição de Oliveira (2015) do quanto é importante confrontar-se com a posição que alega 

ser a certificação da qualificação profissional suficiente para os jovens filhos da classe 

trabalhadora serem inseridos no mercado de trabalho. 

As evidencias aqui levantada evidencia que a formação fragmentada recebida pelos 
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alunos do SENAI-PE via PRONATEC, só amplia distanciamento da possibilidade de 

materialização de uma Educação Profissional como direito social, e descontrói a ideia de 

que ela garante a melhoria das condições socioeconômicas para os filhos da classe 

trabalhadora.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A reestruturação do papel do Estado e da sociedade civil a partir da década de 1990 

trouxe como uma das principais consequências da adoção dos padrões estabelecidos pelos 

agentes financeiros internacionais, a flexibilização das políticas públicas materializadas em 

todos os seus eixos, inclusive na educação, com o objetivo da produção de um novo 

formato da sociedade através da formação de um novo  cidadão produtivo.     

Nas últimas três décadas, a Educação Profissional cumpre o seu papel político 

pedagógico em prol dos ditames impostos pelo empresariado brasileiro na perspectiva de 

formação de um novo perfil de trabalhador. Desta forma, a educação pública no Brasil 

encontra-se subordinada ao novo economicismo, com a mercantilização da educação 

brasileira em todos os seus eixos, visando atender cada vez mais às demandas 

empresariais, tanto no que se refere ao modelo de formação desenvolvido pelo 

empresariado, quanto nos princípios de privatização que se estruturam nas relações entre 

governo e setor privado.  

Neste sentido, o PRONATEC como política pública passa a ser reprodutor de uma 

Educação Profissional que tem como única finalidade a formação de um cidadão produtivo 

que se adeque às realidades impostas pelo mercado e traga para si a responsabilidade da 

manutenção de sua empregabilidade. 

Desde o lançamento do PRONATEC em 2011 até o final de 2014, foram efetuadas 

mais de 8 milhões de matrículas, sendo 2,3 milhões em cursos técnicos e 5,8 milhões em 

cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) (BRASIL, 2015b). Para alcançar estes 

números, o governo federal investiu na expansão da rede federal de Educação Profissional 

e Tecnológica, através da ampliação e reforma da infraestrutura das escolas, pela aquisição 

de novos recursos pedagógicos e através das parcerias realizadas entre governo federal e 

instituições privadas (BRASIL, 2015 b). Essas ações do programa levaram a Rede Federal 

a obter um aumento significativo no que se diz respeito à expansão de suas unidades. Até 

2002 existiam 140 campis, de 2003 a 2010 foram criados mais 214 e entre 2011 e 2014, 

após a criação do PRONATEC surgiram mais 208 novos campis.  

Mesmo com o crescimento expressivo da Rede Federal de Ensino Técnico e 

Tecnológico, o Relatório de Gestão elaborado pelo IPEA (2014), mostra que a presença 

dos campis federais ainda é uma realidade de poucos municípios brasileiros. Tais dados 

revelam que em 2011, a rede federal estava presente em apenas 5% dos municípios, o que 
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representava apenas 10% de toda educação profissional de nível técnico do país. Desta 

forma, o Governo Federal, passou a dar respaldo concreto para a oficialização da 

participação na Rede Federal, dos Serviços Nacionais de Aprendizagem constituída pelo 

Sistema S e para as instituições privadas “sem fins lucrativos”, no intuito de aumentar 

significativamente o número de vagas ofertadas e de forma imediata (BRASIL, 2011).  

Apesar da grande contribuição do PRONATEC no que se refere ao número de 

matrículas em cursos que objetivam promover a formação profissional destinada à classe 

trabalhadora, a predominância das instituições privadas é um fator considerável não só no 

quantitativo de matrículas no programa, mas principalmente na proposta pedagógica 

disseminada por estas instituições. 

 Diante da análise dos dados explicitados pela pesquisa concluída, o PRONATEC 

não só está inserido dentro da contextualização dos sistemas de acumulação de cunho 

flexível, como também tem contribuído diretamente para a manutenção da seletividade e 

produção de uma mão de obra menos qualificada, o que por sua vez a torna também mais 

barata. As ações do programa visam o atendimento da real preocupação do empresariado 

brasileiro, que é o da redução dos custos com a mão de obra dentro da cadeia produtiva, a 

fim de tornar os seus produtos e serviços mais competitivos no mercado globalizado. 

  Foi neste contexto, principalmente o de privatização da educação profissional 

brasileira, tanto no referente ao financiamento por parte do governo federal das instituições 

privadas, quanto pelo direcionamento que o empresariado ofereceu a esta modalidade da 

educação no Brasil, que esta pesquisa objetivou analisar as ações do SENAI na 

materialização do PRONATEC no estado de Pernambuco. 

As principais conclusões que chegamos ao final da investigação apontam que as 

condições socioeconômicas dos discentes do PRONATEC e a falta de uma base 

educacional de qualidade, influenciam diretamente sobre o processo de ensino e 

aprendizado no bojo da execução dos cursos Técnicos do SENAI-PE em atendimento ao 

programa.  A baixa renda familiar somada à possibilidade de uma futura inserção no 

mercado de trabalho faz com que a uma parcela dos discentes do SENAI-PE depositem 

seus sonhos de materialização de uma vida melhor a partir de uma qualificação 

profissional. 

Com relação à infraestrutura do SENAI-PE destinada à execução dos cursos do 

PRONATEC, pode-se observar que, embora a instituição disponha de alguns laboratórios e 

equipamentos de ponta, os discentes e docentes sofreram com a falta de insumos para a 

realização das aulas práticas. No entanto, é importante destacar que esta realidade não 
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decorre da falta de recursos destinados à execução do programa, mas de uma manobra 

gerencial das escolas visando a redução dos custos e obtenção de uma maior lucratividade 

em função do financiamento público destes cursos, ainda que a instituição se declare 

oficialmente não ter fins lucrativos.    

Ao serem confrontados os objetivos políticos pedagógicos, tanto da lei do 

PRONATEC, como dos documentos oficiais da CNI e do SENAI, nos deparamos com a 

contradição materializada no cotidiano das escolas com a falta de discussão e participação 

dos docentes sobre os objetivos e a dinâmica dos cursos realizados. Nota-se também, a 

falta de orientação para os docentes atuarem nos cursos do PRONATEC; a falta de 

acompanhamento pedagógico; a desorganização dos horários e, consequentemente, a falta 

de laboratórios e salas de aula.  

Embora 90% dos cursistas tenham avaliado atuação dos docentes da instituição 

como ótima e boa, para os profissionais, a situação precária vivenciada durante a 

implementação do programa deixam claro o descaso da instituição em relação à execução 

do PRONATEC. 

Para os discentes, o PRONATEC representa uma oportunidade de melhoria social e 

econômica, seja através do recebimento da bolsa auxílio, seja através da oportunidade de 

aprender uma profissão para futuramente inserir-se no mercado de trabalho. Mesmo diante 

da precária condição ofertada pelas escolas do SENAI-PE, estes depositam as suas 

esperanças no programa, tendo em vista uma melhoria de condição socioeconômica e 

através da oportunidade concedida de dar continuidade aos estudos.  

Para os docentes, a proposta elencada pelo PRONATEC seria válida se os discentes 

dispusessem de uma base educacional que os permitisse realizar os cursos técnicos. Há 

entre os professores a descrença no sucesso dos alunos no mercado de trabalho como 

Técnicos em função da sua precária formação na educação básica. Entendemos que estes 

alunos se enquadrarão em postos de trabalhos subalternos, o que corresponde aos objetivos 

do empresariado, de redução dos custos da produção via barateamento do valor da mão de 

obra no mercado.  

Compreendemos que a formulação das Políticas Públicas de Educação Profissional 

nas últimas décadas e, principalmente o PRONATEC, vem direcionando-se ao 

desenvolvimento de ações estratégicas que visam exclusivamente o atendimento dos 

interesses do empresariado brasileiro e do mercado globalizado de cunho flexível, em 

busca de um novo modelo de cidadão produtivo que disponha de uma qualificação mínima 

e suficiente para atender as demandas da agenda do mercado.  
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Concluímos que o SENAI-PE apresenta várias limitações para a execução do 

PRONATEC, sendo estas de cunho político, de gestão escolar, sendo a falta de 

investimentos estruturais destinados à realização das aulas práticas e de planejamento 

pedagógico voltado a uma formação de qualidade os principais fatores que inviabilizam 

uma prática pedagógica menos precarizada destinada à formação dos filhos da classe 

trabalhadora.   
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APÊNDICE A 

 

Questionários para alunos do SENAI-PE que atuam no PRONATEC 

 

Prezado aluno, este questionário faz parte do processo de coleta de dados da pesquisa de 

Mestrado intitulada “As ações do SENAI no âmbito do PRONATEC em Pernambuco”. 

Está pesquisa é desenvolvida no âmbito do núcleo de Política Educacional, Planejamento 

e Gestão da Educação; vinculado ao Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde este trabalho teve como objetivo 

analisar as ações do SENAI na materialização do PRONATEC no estado de Pernambuco.  

 

 

1. Qual a sua idade? 

 

(A) até 17anos. 

(B) 18anos. 

(C) 19 anos. 

(D) 20 a 25 anos 

(E) 26 a 35 anos 

(F) 36 a 45 anos 

(G)  Mais de 45 anos. 

 

2. Você se considera: 

 

(A) Branco(a). 

(B) Pardo(a). 

(C) Amarelo(a). 

(D) Negro(a). 

(E) Indígena. 

(F) Não quero declarar. 
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3.  Sua casa está localizada em? (Marque apenas uma resposta)  

 

(A) Zona rural.  

(B) Zona urbana  

 

4.  Que município você mora? 

(A) Recife Região Metropolitana  

(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 (de R$ 100 a R$ 788,00) 

(C) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 788,00 a R$ 2.364,00) 

(D) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.364,00 a R$4.728,00) 

(E) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ R$4.728,00 a R$ 7.092,00) 

(F) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 7.092,00 a R$ 9.456,00) 

(G) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 9.456,00 a R$ 11.820,00) 

(H) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 11.820,00)  

 

6. Qual a sua renda mensal, aproximadamente? (Marque apenas uma resposta)  

 

(A) Nenhuma renda.  

(B) Até 1 salário mínimo (de R$ 100 a R$ 788,00) 

(C) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 788,00 a R$ 2.364,00) 

(D) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.364,00 a R$4.728,00) 

(E) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ R$4.728,00 a R$ 7.092,00) 

(F) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 7.092,00 a R$ 9.456,00) 

(G) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 9.456,00 a R$ 11.820,00) 

(H) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 11.820,00)  
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7. Qual é o seu grau de escolaridade?  

(A) Ensino Fundamental incompleto 

(B) Ensino Fundamental completo 

(C) Ensino Médio incompleto 

(E) Ensino Médio completo 

(F) Ensino superior incompleto  

(G) Ensino superior completo 

 

8. Em que tipo de escola você cursou o ensino fundamental (1
a
. a 8

a
. Série)? 

 

(A) Somente em escola pública 

(B) Somente em escola particular 

(C) Maior parte em escola pública 

(D) Maior parte em escola particular 

 

9.  Em que tipo de escola você cursou o ensino Médio (2°. grau)? 

 

(A) Somente em escola pública 

(B) Somente em escola particular 

(D) Maior parte em escola pública 

(F) Maior parte em escola particular 

 

10. Se você ainda estuda, em qual modalidade de ensino médio está matriculado?  

 

(A) Regular. 

(B) Regular à distância 

(C) Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

(D) Educação de Jovens e Adultos (EJA) à distância 

(F) Já concluí. 
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11.  Em que ano do ensino médio você esta matriculado? 

 

(A)1° ano 

(B) 2° ano 

(C) 3º ano 

(D) Já concluí.  

12. Caso você já tenha concluído o ensino médio, informe em que modalidade você 

concluiu?  

(A) Regular. 

(B) Regular à distância. 

(C) Só realizei a prova do ENEM para obter o certificado do ensino médio. 

(D) Educação de Jovens e Adultos (EJA.).  

(E) Educação de Jovens e Adultos (EJA) à distância.  

(F) Ainda não concluí o ensino médio. 

 

13. Você já reprovou alguma vez, em disciplinas durante sua vida escolar? (Marque 

apenas uma resposta)  

 

(A) Não, nunca.  

(B) Sim, uma vez.  

(C) Sim, duas vezes.  

(D) Sim, três vezes.  

(E) Sim, quatro vezes.  

(F) Sim, cinco vezes ou mais. 

 

14. Você já cursou o algum curso de ensino superior? (Faculdade ou Universidade)  

(A) Não cursei. 

(B) Já cursei e não concluí em instituição privada. 

(C) Já cursei e concluí em instituição privada. 

(D) Já cursei e não concluí em instituição pública. 
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(F) Já cursei concluí em instituição privada pública. 

15. Qual o nível de escolaridade da sua mãe?  

(A) Nunca frequentou a escola.  

(B) Ensino Fundamental incompleto.  

(C) Ensino Fundamental completo.  

(D) Ensino Médio incompleto.  

(E) Ensino Médio completo.  

(F) Ensino Superior incompleto.  

(G) Ensino Superior completo.  

(H) Pós-graduação incompleta 

(I) Pós-graduação completa  

16. Qual o nível de escolaridade de seu pai?  

(A) Nunca frequentou a escola.  

(B) Ensino Fundamental incompleto.  

(C) Ensino Fundamental completo.  

(D) Ensino Médio incompleto.  

(E) Ensino Médio completo.  

(F) Ensino Superior incompleto.  

(G) Ensino Superior completo.  

(H) Pós-graduação incompleta 

(I) Pós-graduação completa  

 

EM RELAÇÃO AO PRONATEC 

 

17. Qual o curso técnico que você escolheu fazer? 

 

Escreva o nome do curso: ________________________________________________ 
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18. Em qual horário você realiza o seu curso? 

 

(A) Manhã 

(B) Tarde 

(C) Noite 

 

 

19.  Qual o ano que você começou o curso? 

 

(A) 2011      

(B) 2012 

(C) 2013 

(D) 2014 

(E) 2015 

 

20.  Durante a sua inscrição você tinha conhecimento das OFERTAS DE 

EMPREGO para os profissionais da área referente ao curso que você escolheu? 

(Marque apenas uma resposta)  

(A) Sim, existiam muitas ofertas de emprego ou trabalho para profissionais da área.  

(B) Sim, existiam algumas ofertas de emprego ou trabalho. 

(C) Sim, existiam poucas ofertas de emprego ou trabalho. 

(D) Sim, porém praticamente não há ofertas de emprego para profissionais da sua área. 

(E) Não, nunca tive conhecimento da área de atuação do curso, nem do mercado. 

 

21.  Por que escolheu esse curso? (Pode marcar mais de uma resposta) 

 

(A) Pelo fato de conhecer e ter identificação com a área 

(B) Pela necessidade de profissionais no mercado de trabalho. 

(C) Pela proximidade da escola com a minha residência.  

(D) Pelo grande número de vagas ofertadas.  

(F) Pelo bom salário pago aos profissionais desta área.  

(G) Porque era o único curso que tinha vagas disponíveis. 

(H) Por que tive orientação para escolher o curso. 
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( I ) Por que não tive orientação para escolher o curso.    

 

22. Você já tentou alguma vez, realizar algum curso técnico no SENAI?  

 

(A) Sim, uma vez. 

(B) Sim, duas vezes. 

(C) Sim, mais de duas vezes. 

(D) Nunca tentei.  

 

23. Indique o motivo que levou você a participar do PRONATEC? (Pode marcar 

mais de uma resposta) 

 

(A) Porque parentes, amigos ou professores me recomendaram. 

(B) Para conseguir um emprego e continuar meus estudos. 

(C) Para conseguir um emprego para comprar bens de consumo (celular, carro, moto).  

(D) Para conseguir um emprego e ajudar minha família com as despesas de casa. 

(E) Para fazer um curso profissionalizante e me preparar para o trabalho. 

(F) Porque não posso pagar um curso técnico. 

  

24. Quanto tempo você gasta para chegar da sua casa até Escola Técnica SENAI 

onde você realiza o Curso?    

 

(A)  Menos de 30 minutos 

(B)  Entre 30 minutos e 1 hora. 

(C)   Entre 1 hora a 2 horas  

(D)  Mais de 2 horas.  

 

 

25. Em qual cidade está localizada a Escola Técnica SENAI que você estuda? 

 

Escreva o nome da cidade: __________________________________________ 
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26. Você considera o valor da bolsa de auxílio financeiro recebido no PRONATEC 

suficiente? 

(A) Sim. 

(B) Não. 

(C) Não recebo bolsa.   

 

27. Como você avalia o curso que você está realizando?  

 

(A)  Ótimo 

(B)  Bom 

(C)  Regular 

(D)  Ruim 

(E)  Péssimo  

Por que? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

28. Você considera a carga horária do curso que você realiza suficiente? 

 

(A) Sim  

(B) Não  

 

29. O seu desejo de trabalhar na área que você está realizando o curso do 

PRONATEC: (Marque apenas uma resposta) 

(A) Muito alto    

(B) Alto     

(C) Médio  

(D) Baixo     

(E) Muito baixo 

 

Por que?  

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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30. Com o CONHECIMENTO que você vem adquirindo durante a realização do 

curso técnico, em sua opinião, ao final do curso você teria conhecimento suficiente 

para ser absorvido pelo mercado de trabalho? (Marque apenas uma resposta) 

 

(A) Sim   

(B) Não   

Por que? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

31. Na sua opinião, como você avalia a INSTITUIÇÃO de modo geral? (Marque 

apenas uma resposta) 

(A) Ótimo     

(B) Bom     

(C) Regular  

(D) Ruim     

(E) Péssimo   

 

Por que?  

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________             

 

32. Como você avalia os CONHECIMENTOS TEÓRICOS e  PRÁTICOS da sua 

área de formação? (Marque apenas uma resposta) 

 

(A) Ótima     

(B) Bom     

(C) Regular  

(D) Ruim     

(E) Péssimo              
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33. Como você avalia a QUALIFICAÇÃO DOS SEUS PROFESSORES? 

(Marque apenas uma resposta) 

 

(A) Ótimo     

(B) Bom     

(C) Regular  

(D) Ruim     

(E) Péssimo  

 

Por que? 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

 

34. Na sua opinião, qual o principal fator que influencia a sua permanência  no 

PRONATEC?  (Pode marcar mais de uma resposta) 

 

(A) A estrutura da escola. 

(B) Colegas da turma e novas amizades.  

(C) Os professores do PRONATEC. 

(D) A possibilidade de conseguir um emprego 

(E) A bolsa do PRONATEC. 

 

35. Se você já pensou em desistir do curso que você faz no PRONATEC, qual o 

principal fator que o levou a pensar em desistir do curso?  

(Pode marcar mais de uma resposta) 

 

(A)  A estrutura da escola. 

(B)  Os professores do PRONATEC.  

(C)  Reprovação nas disciplinas do curso técnico. 

(D)  Não gostei do curso que me matriculei  

(E)  Não recebi a bolsa do PRONATEC  

(F)  A distância da minha residência para a escola. 
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(G) Nunca pensei em desistir.  

 

36. Durante o curso técnico, quantas disciplinas você já reprovou? (Marque apenas 

uma resposta) 

 

(A) Nenhuma 

(B) Uma  

(C) Duas 

(D) Três 

(E) Mais de Três.  

 

37. Como está sendo o seu curso no PRONATEC em relação a sua 

EXPECTATIVA? (Marque apenas uma resposta)  

 

(A) Está superando as minhas expectativas     

(B) Está atendendo a minhas expectativas 

(C) Não está atendendo as minhas expectativas  

 

38. Diante da experiência vivenciada no PRONATEC você teria vontade de realizar 

outro curso no SENAI?  

 

(A) Sim.   

(B) Não. 

Por que? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

39. Após o término do curso do PRONATEC você pretende dar continuidade aos 

seus estudos?  

 

(A) Sim  

(B) Não  

Por que? 
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____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

40. Em que área você pretende realizar o seu curso de nível superior? (Marque 

apenas uma resposta) 

(A) Ciências Exatas (Engenharias, Tecnologia da Informação, Computação, etc.).  

(B) Ciências Humanas (Administração, Direito, Música, Pedagogia, Filosofia, etc.).  

(C) Ciências Biológicas (Medicina, Veterinária, Biologia, Odontologia, etc.).   

(D) Ciências Naturais (Astronomia, Educação em Ciências, Ensino em Filosofia, etc). 

(F) Ciências Sociais (Serviços Sociais, Secretariado, Ciências Contábeis, etc.). 

 

QUESTÕES ABAIXO APENAS PARA OS ALUNOS QUE TRABALHAM OU JÁ 

TRABALHARAM 

 

41. Você trabalha ou já trabalhou? (Marque apenas uma resposta)  

(A) Trabalha atualmente. 

(B) Já trabalhou.  

 

42. Em que você trabalha atualmente? (Pode marcar mais de uma resposta) 

 

(A) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca.  

(B) Na indústria.  

(C) Na construção civil.  

(D) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços.  

(E) Como funcionário (a) do governo federal, estadual ou municipal.  

(F) Como profissional liberal, professora ou técnica de nível superior.  

(G) Trabalho fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, encanador, técnico 

em informática, vendedor autônomo).  

(H) Trabalho em minha casa informalmente (costura, aulas particulares, cozinha, 

artesanato, carpintaria etc.).  

(I) Faço trabalho doméstico em casa de outras pessoas (cozinheiro/a, 

mordomo/governanta, jardineiro, babá, lavadeira, faxineiro/a, acompanhante de idosos/as 

etc.).  

(J) No lar (sem remuneração).  
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(K) Outro.  

(L) Não trabalho.  

 

43. Marque um dos motivos abaixo na sua decisão de trabalhar: (Pode marcar mais 

de uma resposta)  

 

1. Ajudar nas despesas com a casa e sustentar minha família (esposo(a), filhos(as) 

etc.)  

2. Ser independente (ganhar meu próprio dinheiro)  

3. Adquirir experiência no mercado de trabalho  

4. Custear/ pagar meus estudos  

5. Adquirir bens de consumo (comprar celular, carro, moto).    

 

44. Quantas horas semanais você trabalha? (Marque apenas uma resposta)  

(A) Sem jornada fixa, até 10 horas semanais. (Equivalente a uma média duas horas dia)  

(B) De 11 a 20 horas semanais. (Equivalente a uma média de 4 horas por dia) 

(C) De 21 a 30 horas semanais. (Equivalente a uma média de 6 horas por dia) 

(D) De 31 a 40 horas semanais. (Equivalente a uma média de 8 horas por dia) 

(E) Mais de 40 horas semanais (Equivalente a uma média de mais de 8 horas por dia) 

 

45. Com que idade você começou a trabalhar? (Marque apenas uma resposta)  

1. Antes dos 14 anos.  

2. Entre 14 e 16 anos.  

3. Entre 17 e 18 anos.  

4. Após 18 anos.  

 

46. Como você avalia ter estudado e trabalhado durante seus estudos? (Pode marcar 

mais de uma resposta) 

 

1. Atrapalhou meus estudos.  

2. Possibilitou meus estudos.  

3. Possibilitou meu crescimento pessoal.  

4. Não atrapalhou meus estudos  
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47. Qual principal motivo faria você voltar a estudar ou continuar estudando? 

(Pode marcar mais de uma resposta) 

 

1. Conseguir um emprego.  

2. Progredir no emprego atual.  

3. Conseguir um emprego melhor.  

4. Adquirir mais conhecimento, ficar atualizado.  

5. Atender à expectativa de meus familiares sobre meus estudos.  

6. Não pretendo voltar a estudar.  

 

48.  Caso tenha desistido de cursar algum curso de educação profissional que você 

tenha se matriculado indique o(s) motivos(s)?  (Pode marcar mais de uma resposta) 

(A) Trabalho/ falta de tempo para estudar.  

(B) Estudava no curso da empresa e foi interrompido 

(B) Problemas de saúde ou acidentes comigo ou familiares.  

(C) Mudança de estado, município ou cidade.  

(D) Motivos pessoais: casamento / filhos.   

(E) Não tinha interesse / desisti.   

(F) Senti-me discriminado / Sofri agressão (física ou verbal).  

(G) Não se aplica  

 

49. Se você não concluiu o ensino médio no período regular e está cursando agora, 

qual o principal motivo que o influenciou a não ter frequentado ou ter abandonado 

a escola regular: (Pode marcar mais de uma resposta). 

 (A) Inexistência de vaga em escola pública  

(B) Ausência de escola perto de casa.  

(C) Falta de interesse em estudar.  

(D) Trabalho: falta de tempo para estudar.  

(E) Motivos pessoais: casamento / filhos.   

(F) Falta de apoio familiar.  

(G) Problemas de saúde ou acidente comigo ou familiares.  

(H) Discriminação/preconceitos de raça, sexo, cor, idade ou socioeconômico. 

( I )  Nada se aplica .  



157 

 

 

APÊNDICE B 

 

Questionários para Docentes do SENAI-PE que atuam no PRONATEC 

 

Prezado Docente, este questionário faz parte do processo de coleta de dados da 

pesquisa de Mestrado intitulada “As ações do SENAI no âmbito do PRONATEC em 

Pernambuco”. Está pesquisa é desenvolvida no âmbito do núcleo de Política Educacional, 

Planejamento e Gestão da Educação; vinculado ao Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com o objetivo de analisar as 

ações do SENAI na materialização do PRONATEC no estado de Pernambuco. 

 

1. Em qual Unidade SENAI você trabalha?  

 

________________________________   (A) manhã e tarde (B) tarde e  noite 

 

Informações pessoais  

 

2.  Sexo 

A. Masculino 

B. Feminino  

 

Dados profissionais 

 

3. Você é ex-aluno do SENAI? 

 

(A) Sim 

(B) Não  

 

4. Qual o seu nível de escolaridade? 

 

(A) Nível médio técnico 

(B) Graduação 

(C) Pós-graduação lato sensu incompleta  
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(D) Pós-graduação lato sensu completa  

(E) Mestrado incompleto 

(F) Mestrado completo 

(G) Doutorado incompleto 

(H) Doutorado completo 

 

5. Qual o seu vínculo com o SENAI-PE? 

 

(A) Contrato por tempo indeterminado  

(B) Contrato por tempo determinado 

 

6.  Há quanto tempo você trabalha na instituição?  

 

(A)  Menos de 1 ano 

(B) Entre 1 e 2 anos 

(C) Entre 3 e 5 anos 

(D) Entre 6 e 10 anos 

(E) Mais de 10 anos 

 

7. Você já atuou ou atua como docente em outra instituição de ensino 

profissionalizante? 

 

(A) Sim 

(B) Não 

Em relação ao PRONATEC  

 

8.  De que forma você conheceu a proposta de ação e pedagógica do PRONATEC?  

 

(A) Conheci antes da implantação dos cursos em minha unidade, através da 

coordenação. 

(B) Conheci após a implantação dos cursos em minha unidade através da 

coordenação.    

(C) Conheci, só após a implantação através de outros docentes.  
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(D)  Ainda conheço em parte, através de jornais, internet e e-mails.  

(E) Não conheço.      

 

9. Você como docente recebeu alguma formação específica para atuar no 

PRONATEC? 

 

(A) Sim (Se sim, responda a questão 10). 

(B) Não, apenas fui informado sobre a implantação do PRONATEC (Se não, siga 

para a questão 11). 

 

10.  Se você recebeu alguma formação para atuar no PRONATEC, qual avaliação você 

faz sobre essa formação? 

 

(A) Foi ótima e atendeu as nossas necessidades para atuar no programa. 

(B) Foi boa, porém ainda deixaram dúvidas sobre a nossa atuação e a proposta do 

programa.  

(C) Foi ruim, pois ao final da formação não tinha ficado claro sobre a nossa atuação 

nem sobre a proposta do programa.  

(D)  Foi péssima e nada foi esclarecido e nenhum valor foi agregado para a nossa 

atuação no programa.  

 

11. Se você não recebeu nenhuma formação, qual a sua avaliação sobre a necessidade 

de receber essa formação?  

 

(A)  Seria extremamente necessário, pois esclareceria muitas dúvidas sobre o programa 

e nos deixaria mais capacitados para atuar com o público específico do 

PRONATEC. 

(B)  Seria bom, pois esclareceria sobre a proposta do PRONATEC.   

(C)  Seria bom, para podermos ter uma melhor atuação com os alunos do PRONATEC.  

(D) Não seria necessária nenhuma formação específica para atuar no PRONATEC. 
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12. Com que frequência a sua unidade SENAI promove reuniões pedagógicas entre a 

coordenação pedagógica e os docentes que atuam no PRONATEC?    

 

(A) Sim, semanalmente 

(B) Sim, quinzenalmente 

(C) Sim, mensalmente 

(D) Sim, bimestralmente 

(E) Sim, semestralmente 

(F) Sim, ocorrem esporadicamente   

(G) Não há reuniões pedagógicas destinadas ao PRONATEC.  

 

13.  Em relação ao tempo para discutir e planejar a implementação do PRONATEC 

considere que: 

 

(A) Foi plenamente suficiente 

(B) Foi suficiente 

(C) Foi insuficiente 

(D) Não existiu  

14. Você recebe orientação pedagógica para atuar no PRONATEC? 

 

(A) Sim, regularmente  

(B) Sim, esporadicamente 

(C) Nunca 

 

15.  Existe alguma diferença entre a grade curricular e carga horária das disciplinas 

ministradas nos cursos regulares e a grade curricular e carga horária das disciplinas 

dos cursos ministradas no PRONATEC? 

 

(A) Sim  

(B) Não  

(C) Parcialmente  

 

16. Você sente dificuldade para atuar no PRONATEC? 
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(A) Sim, sinto dificuldade para atuar com os alunos do PRONATEC. 

(B) Sim, sinto dificuldade na compreensão e execução dos objetivos do 

PRONATEC.  

(C) Sim, sinto dificuldades pela falta de encontros e acompanhamento pedagógicos 

para discutir sobre o PRONATEC.  

(D) Não sinto dificuldade para atuar no PRONATEC.  

             

17. Como você avalia a estrutura física utilizada pelos cursos do PRONATEC no 

SENAI ? 

 

(A) Ótimo  

(B)  Bom  

(C)  Regular  

(D)  Ruim 

(E)  Péssimo  

 

18.  Em relação aos alunos do PRONATEC, o que mais dificulta ou facilita no 

processo ensino/aprendizagem nas disciplinas que você ministra? (Marque mais de 

uma) 

 

(A) Facilita o bom comportamento dos alunos em sala de aula 

(B) Dificulta o péssimo comportamento dos alunos em sala de aula 

(C) Facilita a base educacional dos alunos 

(D) Dificulta a base educacional dos alunos 

(E) Dificulta a influência da estrutura familiar 

(F) Facilita influência da estrutura familiar 

(G) Dificulta a falta de informação dos alunos sobre o curso que ele está fazendo 

(H) Facilita a falta de informação dos alunos sobre o curso que ele está fazendo.  

 

19. Você tem liberdade pedagógica para realizar suas atividades nas turmas do 

PRONATEC? Como você avalia? 

 

(A) Sim, tenho total liberdade 
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(B) Sim, tenho pouca liberdade 

(C) Não, nenhuma liberdade.  

 

20. Você concorda com a proposta do PRONATEC em democratizar o acesso à 

educação profissional através do ingresso dos alunos nos cursos técnicos sem 

processo seletivo? Como você avalia? 

 

(A) Sim, é ótima, pois possibilita o acesso aos alunos que não possuem e que 

possuem níveis educacionais elevados a conseguirem uma formação 

profissional e ingressarem no mercado de trabalho.   

(B) Sim, é boa, pois possibilita o acesso aos alunos que não possuem recursos 

financeiros para pagar um curso profissionalizante ou técnico de nível médio.  

(C) Não, é ruim, pois a maioria dos alunos só estão interessados na bolsa que 

recebem do governo federal e não na formação profissional.  

(D) Não, é péssimo, pois a maioria dos alunos possui um nível educacional muito 

baixo, o que dificulta no processo de ensino e aprendizagem em relação aos 

alunos que possuem um nível educacional melhor pertencentes à mesma turma.   

 

21.  Em relação ao desempenho educacional dos alunos do PRONATEC nas 

disciplinas dos cursos técnicos, em sua maioria você considera que é: 

 

(F)  Ótimo  

(G)  Bom  

(H)  Regular  

(I)  Ruim 

(J)  Péssimo  

 

22. Em relação aos alunos do PRONATEC selecionados por ordem de inscrição e os 

selecionados pelo SISUTEC (Alunos selecionados pela nota do ENEM), como 

você avalia a diferença de desempenho educacional e interesse nas aulas dos cursos 

do programa.  

 

(A) Ótima, pois não existe diferença entre o nível educacional e de interesse no curso 

destes alunos.  
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(B) Boa, pois a diferença de nível educacional e de interesse nos cursos é praticamente 

imperceptível. 

(C) Regular, pois existe uma boa diferença de nível educacional e de interesse nos 

cursos.  

(D) Péssima, pois existe uma grande diferença entre nível educacional e de interesse 

onde os alunos selecionados pelo SISUTEC são de menor nível educacional e 

menos interessados do que os alunos do selecionados por ordem de inscrição. 

(E)  Péssima, pois existe uma grande diferença entre nível educacional e de interesse, 

onde os alunos selecionados por ordem de inscrição possuem menor nível 

educacional e são menos interessados do que os alunos selecionados pelo 

SISUTEC, que são de maior nível educacional e mais interessados.      

(F)  Não existe esta relação, pois na minha Unidade SENAI não existem turmas 

selecionadas pelo SISUTEC.  

(G)  Não sei informar.  
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APÊNDICE C 

 

 

Roteiro de Entrevista dos Docentes dos cursos Técnicos do SENAI-PE / PRONATEC 

 

 

Prezado Docente, este roteiro de entrevista faz parte do processo de coleta de dados da 

pesquisa de Mestrado intitulada “As ações do SENAI no âmbito do PRONATEC em 

Pernambuco”. Esta pesquisa é desenvolvida no âmbito do núcleo de Política Educacional, 

Planejamento e Gestão da Educação, vinculado ao Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com o objetivo de analisar as 

ações do SENAI na materialização do PRONATEC no estado de Pernambuco. 

 

 

1. De que maneira você ingressou como docente no PRONATEC?  

 

2. Como Docente atuante no PRONATEC, você recebeu ou recebe alguma bolsa ou 

gratificação por atuar no programa? Se sim, por quanto tempo? 

 

3. Você acha que o PRONATEC é um programa que preza pela qualidade da formação 

dos alunos? Explique.  

 

4. Quais os principais aspectos positivos apresentados durante a execução dos cursos 

técnicos do PRONATEC na sua unidade SENAI? 

 

5. Quais os principais aspectos negativos apresentados durante a execução dos cursos 

técnicos PRONATEC na sua unidade SENAI? 

 

6. Você credita que o PRONATEC tem contribuído para a inclusão dos alunos no 

mercado de trabalho? Explique.  

 

7. De que maneira a equipe pedagógica vem atuando em relação à formação, 

permanência, desistência, aprovação e reprovação dos alunos dos cursos técnicos do 

PRONATEC? 

 

8. Na sua opinião, quais os principais motivos levam os alunos a desistirem dos cursos 
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técnicos do PRONATEC?  

 

9. Na sua opinião, quais os principais motivos levam os alunos a permanecerem nos cursos 

técnicos do PRONATEC?  

 

10. Como você avalia a implantação do PRONATEC na unidade SENAI em que você atua? 

 

11. Você acha que seriam necessárias mudanças na estrutura do PRONATEC? Quais 

mudanças seriam necessárias?    

 


