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RESUMO 
 

A pesquisa aqui apresentada tem como objetivo geral realizar uma avaliação política do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec) como forma de 
elucidar os seus princípios ideológicos, valores, objetivos e fundamentos teóricos e políticos. 
Com base nas teorizações de O’Connor (1977), que enfatiza as duas grandes funções do 
Estado Capitalista, quais sejam, a da acumulação e a da legitimação, partiu-se da hipótese que 
os princípios ideológicos, fundamentos, objetivos e valores do Pronatec estão ligados 
principalmente à função de legitimação do Estado Capitalista. Na condução da investigação 
tomou-se por referência principal Figueiredo e Figueiredo (1985), ao enfatizar que na 
avaliação política busca-se estudar o conteúdo de determinada política pública; e Souza 
(2013a), ao propor que nesse tipo de avaliação devem-se desvelar a ideologia, teoria e os 
objetivos explícitos e implícitos da política pública. No que diz respeito ao método de 
pesquisa, procurou-se fazer algumas vinculações entre a avaliação política de políticas 
públicas e o método dialético, a partir de Kosik (1976). Seguindo o enfoque específico da 
avaliação política de políticas públicas, utilizou-se como fonte de dados os documentos 
oficiais do Pronatec, além de alguns discursos e dados sobre o programa. Para análise dos 
dados, recorreu-se à análise de conteúdo a partir de Bardin (1977) e das técnicas de 
interpretação de Foucault (1997). Os resultados da pesquisa demonstraram que o Pronatec 
apresenta o objetivo implícito de contribuir para legitimação do Estado Capitalista, 
principalmente por meio dos cursos FIC (Formação inicial e Continuada de Trabalhadores) e, 
além disso, manifesta-se em alguma medida o cumprimento da função de acumulação (com as 
ressalvas necessárias do que foi teorizado por O’Connor, 1977) por meio da execução do 
Programa pela chamada parceria público-privada. Outra questão latente que a avaliação 
política do Programa permitiu apontar é a de que o mesmo contribui para acentuar a dualidade 
social, ao passo que reforça a separação entre educação propedêutica e a profissional.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Pronatec. Avaliação política de políticas públicas. Estado capitalista. 
Função de legitimação 
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ABSTRACT 
 

The research presented here arose as a general policy goal perform an evaluation of the 
National Program for Access to Technical Education and Employment (Pronatec) to elucidate 
their ideological principles, values, objectives and theoretical and political foundations. Based 
on theories of O'Connor (1977), which emphasizes the two major functions of the capitalist 
state, which is the accumulation and legitimation, broke the assumption that the ideological 
principles, rationale, goals and values Pronatec are mainly linked to the legitimation function 
of the capitalist state. In conducting the research was taken by primary reference Figueiredo 
and Figueiredo (1985), to emphasize that the political assessment is sought to study the 
contents of certain public and Souza (2013a) policy to propose that this type of evaluation 
should reveal the ideology, theory and the explicit and implicit goals of public policy. With 
respect to the research method, we tried to make some connections between the policy 
evaluation of public policies and the dialectical method from Kosik (1976). Following the 
specific focus of policy evaluation of public policies, it was used as a data source Pronatec 
official documents, as well as speeches and some data about the program. For data analysis, 
we resorted to the content analysis from Bardin (1977) and the techniques of interpretation of 
Foucault (1997). The survey results showed that Pronatec presents the implicit goal of 
legitimizing the Capitalist State primarily through courses FIC (Initial and Continuing 
Education Workers) and, moreover, manifests itself in some measure the performance of the 
function of accumulation (with the necessary caveats of which was theorized by O'Connor, 
1977) through the implementation of the program by calling the public-private partnership. 
Another potential issue that policy evaluation program allowed point is that Pronatec 
accentuates the social duality while reinforcing the separation between education and 
vocational workup. 
 
KEYWORDS: PRONATEC. Evaluation policy public policy. State capitalista. Function 
legitimation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa decorre da dualidade histórica que marca a política educacional 

brasileira, considerando que o Estado ofereceu diferentes modelos de educação a depender do 

grupo a que se destinou, a saber: formação técnica restrita para os filhos da classe 

trabalhadora com o intuito de garantir-lhes a sobrevivência e também para o atendimento à 

urgência do capital por mão-de-obra barata, ao passo que aos filhos das elites brasileiras era 

lhes dada a oportunidade de continuidade dos estudos para posteriormente ocupar os espaços 

de orientação e direção da sociedade (MOURA, 2007).  

Conforme os diversos autores que deram subsídios a nossa investigação, essa 

dualidade é uma manifestação inerente ao modo de produção capitalista, nesse sentido 

convém destacar a funcionalidade da educação ao modelo de desenvolvimento econômico 

(RAMOS, 2004). 

Como forma de elucidar a origem de nossa inquietude para essa pesquisa, 

precisamos situar os Institutos Federais que estão imbricados no contexto da dualidade 

educacional/social e têm suas origens em instituições que foram criadas com viés 

assistencialista e voltadas para formação de caráter instrumental. 

No presente, conforme se anuncia nos documentos que referendam essas 

Instituições, os Institutos Federais têm o desafio de romper com o tradicional compromisso de 

oferecer uma modalidade de Educação voltada para as demandas exclusivas do mercado para 

assumir um compromisso com a sociedade no sentido de promover uma educação que 

proporcione a formação integral dos sujeitos, dando-lhes condições de participar ativamente 

na consolidação democrática do País. 

Nesse sentido, como ação interessante que consolida a perspectiva de 

cumprimento da função social dos Institutos Federais, estão os cursos médios integrados e, 

em especial destaque, os da modalidade de educação de jovens e adultos, que apresentam 

como matrizes pedagógicas o trabalho como princípio educativo, com a perspectiva de vencer 

a dualidade histórica, por conjugar a integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 

Isso implica dizer que ofertar cursos integrados, operacionalmente constituídos pelo 

entrelaçamento entre formação propedêutica e formação profissional, apresenta uma intenção 

de efetivar o direito à educação, que permita o acesso da classe trabalhadora aos bens 

materiais, sociais e culturais coletivamente construídos, que durante muito tempo foram (e 

ainda são) hegemonicamente centralizados nas mãos da classe dominante.   

Nos dizeres de Simões (2007, p. 84): 
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O ensino técnico, articulado com o ensino médio, preferencialmente 
integrado, representa para a juventude uma possibilidade que não só 
colabora na sua questão da sobrevivência econômica e inserção social, como 
também uma proposta educacional, que na integração de campos do saber, 
torna-se fundamental para os jovens na perspectiva de seu desenvolvimento 
pessoal e na transformação da realidade social que está inserido. A relação e 
integração da teoria e prática, do trabalho manual e intelectual, da cultura 
técnica e a cultura geral, interiorização e objetivação vão representar um 
avanço conceitual e a materialização de uma proposta pedagógica avançada 
em direção à politecnia como configuração da educação média de uma 
sociedade pós capitalista . 

 

 

Diante dessa breve apresentação, convém destacar que as inquietações para essa 

pesquisa partiram da nossa atuação como assistente social junto aos estudantes da EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) no IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte), bem como das participações nos espaços pedagógicos, e 

centraram-se na Política desenhada pela Secretaria de Educação Tecnológica (SETEC) para a 

EJA nos Institutos Federais. Chamou-nos atenção, a partir do ano de 2012, o encaminhamento 

do MEC (Ministério da Educação) juntamente com a SETEC, em definir ações voltadas para 

esse público, que reforçam a dualidade estrutural da educação. Isso quer dizer que, ao 

contrário do que foi posto com a criação do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA), em 2006, cuja concepção pedagógica vincula-se à formação humana e cidadã, 

passamos a vivenciar uma expansão de cursos rápidos (dois, três meses de duração) com o 

Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), criado por meio da 

Lei n° 12.513/2011.   

No IFRN, desde que o PROEJA foi implantado, mesmo existindo uma exigência 

legal para o funcionamento dos cursos nessa modalidade de ensino (Decreto n° 5.840 e Lei n° 

11.892/2008), houve e ainda há resistência para o funcionamento desses cursos. Essa questão 

é tão forte que até hoje o IFRN Campus Natal/Central não oferece cursos nessa modalidade. 

Isso porque, para alguns professores, de acordo com pesquisa que realizamos em 2010 

(SILVA, 2010) e também com o relatório do NUPED (Núcleo de Pesquisa em Educação do 

IFRN) de 2011, trabalhar com EJA no IFRN compromete a qualidade da educação ofertada. 

Todavia os cursos do Pronatec parecem dar a resposta mais interessante para o público a que 

se destina, aspecto muito presente no decorrer da história da educação brasileira: “uma 

educação pobre para os pobres” (do ponto de vista do aligeiramento da formação).  
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Pressupomos que esse aspecto de melhor aceitação para trabalhar-se com a EJA 

com os cursos do Pronatec reveste-se, além da concepção pedagógica, também do incentivo 

financeiro dispensado pelo Governo Federal através das bolsas, com carga horária que 

ultrapassa a jornada de trabalho regular dos servidores dos Institutos Federais. Nesse sentido, 

destaca-se a questão da lógica ditada pelos organismos internacionais para as políticas 

públicas, aceita pelo Governo Brasileiro, em que o trabalhador, para ganhar mais, tem que 

dispensar maior carga horária de trabalho, ideologicamente na linha produtivista, em 

detrimento da política de garantia efetiva de direitos à classe trabalhadora. 

Essa situação de aumento de carga horária de trabalho do docente para melhoria 

salarial é vista com bastante preocupação por diversos autores, a exemplo de Castro e 

Lauande (2009), ao passo que tem por orientação a redução de investimentos na valorização 

da carreira docente, entendendo-se que a inclusão dos salários do magistério no quadro geral 

da Administração Pública prejudica a flexibilidade e a competitividade e passa a incentivar as 

bonificações por produtividade em detrimento do acréscimo ao salário-base. Isso, conforme as 

referidas autoras, não é um fator de valorização da profissão, mas de enfraquecimento da 

categoria, com consequências para o processo de ensino-aprendizagem em geral.  

Outra questão inquietante que nos levou a esta pesquisa é a forma como o Estado 

Capitalista tem sua preocupação em políticas públicas voltadas para legitimação, no sentido 

de garantia de alguns serviços aos fragmentos da classe trabalhadora mais pobre como forma 

de manutenção da sua popularidade em detrimento de políticas que atendam efetivamente às 

necessidades da população com vistas à emancipação social. Essas preocupações nos vieram à 

tona a partir das análises feitas por Souza (2009) sobre os estudos de O’Connor (1977), que 

enfatiza duas funções do Estado capitalista, quais sejam: a de acumulação (ligada a manter ou 

criar as condições para o desenvolvimento das empresas privadas) e de legitimação (voltada 

para manutenção da harmonia social). Nessa direção, situamos o Pronatec principalmente na 

linha de cumprimento da função de legitimação. 

Nacionalmente, percebemos que o Pronatec tem sido colocado na ordem do dia 

por parte do Governo Federal. É nítido que o Programa é alvo de divulgação na mídia, seja 

televisiva, seja nos diversos meios de comunicação (internet, rádios, campanhas de políticos, 

entre outros), como também o volume orçamentário previsto para efetivar essa oferta no ano 

de 2013 se sobrepôs às demais ações da Rede Federal de Educação Tecnológica, a exemplo 

de ações como pesquisa e extensão.  

À época do nosso despertamento para esse objeto de estudo (2012) no IFRN a 

abertura de cursos pelo Pronatec vinha acontecendo numa velocidade surpreendente: dos 
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quinze campus existentes, doze trabalhavam com o PRONATEC, ao passo que apenas dez 

atuavam no PROEJA. Um dado que nos chamou atenção nessa distribuição é que o campus 

Natal Central, que não oferece cursos no PROEJA, já havia formado diversas turmas do 

Pronatec. O que para nós foi motivo de grande estranheza e questionamentos, posto que o 

público dos cursos do Pronatec na modalidade FIC (Formação Inicial e Continuada de 

trabalhadores) apresenta características socioeconômicas e culturais idênticas e/ou parecidas 

com os estudantes do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).  

De acordo com Lima (2011, p.1), é necessário olhar atentamente para a política de 

educação profissional implementada por meio do Pronatec. O autor analisa politicamente o 

Programa a partir de uma pesquisa histórica, assinalando como o governo atual “pseudocria 

direitos empurrando a educação profissional para um processo de mercantilização” e sinaliza 

que esse programa pode representar um retrocesso histórico.  

Nesse sentido, o processo de oferecimento de cursos com o viés de atender aos 

ditames do chamado mercado de trabalho foi discutido entre estudiosos da educação e 

levantadas diversas críticas. Uma delas foi a moção de nº 06 – GT 05,09,11,18 -  por ocasião 

da 34ª Reunião da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED, 

2011), que foi elaborada quando ainda estava tramitando no Congresso Nacional o Projeto de 

Lei (PL nº 1.209/11) referente ao Pronatec. A moção apontava as consequências com a 

aprovação do Programa, que são:  

 

 

•Abandono do Ensino Médio Integrado como prioridade, 
desresponsabilizando os estados com a sua oferta por meio de forte indução 
à forma concomitante. 
• Financiamento público da oferta privada de educação profissional, 
mediante transferência de recursos para o Sistema S e outras organizações 
privadas, inclusive, empresas. 
• Intensificação, precarização, fragmentação e privatização do trabalho dos 
profissionais das redes públicas de educação, inclusive, com a concessão de 
bolsas de remuneração adicional para o trabalho nas atividades do 
PRONATEC. 
• Subordinação de políticas atuais relevantes (expansão da rede federal, 
Programa Brasil Profissionalizado e Proeja) à lógica privatista do 
PRONATEC. 
• Incentivo à criação do modelo dos Institutos Federais na iniciativa privada 
com financiamento do FIES. Enfim, ao anunciar o atendimento de uma 
demanda social, o PRONATEC cumpre um desiderato da política 
educacional: a cada vez que se amplia a oferta, se faz de forma 
desqualificada e privatista. A promessa de realização de um direito 
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substantivo acaba se tornando a negação efetiva desse direito, por ser um 
mero simulacro. (BRASIL, 2011, n.p.). 
 

 

Apesar de a referida moção elucidar a necessidade de revisão do Projeto de Lei nº 

1.209/11, este foi aprovado sem nenhuma consideração às exposições. O descrito na moção 

traz à tona uma reflexão compartilhada por diversos teóricos da educação e que Dourado 

(2011, p. 17) sintetiza com bastante propriedade, 

 

 

A história da educação brasileira é marcada por disputas de projetos com 
concepções distintas do papel do Estado e do planejamento, da  relação aos 
entes federados e da lógica de gestão e organização. Perpassam por essas 
concepções os embates entre os defensores do ensino público e os defensores 
do ensino privado [...]. 
 

 

De outro modo, nos dizeres da Presidenta Dilma Roussef, o Pronatec constitui-se 

de:  

 

 

[...] um conjunto de ações voltadas para os estudantes e trabalhadores que 
querem fazer um curso técnico e que não têm como pagar. Será um 
programa, tanto de bolsas quanto de financiamento estudantil. O Novo Fies, 
por exemplo, estará dentro do Pronatec e, assim, também o estudante do 
Ensino Médio vai poder ter seu financiamento para estudar em escolas 
técnicas privadas. (...) Hoje, no Brasil, quem tem informação tem emprego, 
por isso, no âmbito do Pronatec também ofereceremos formação profissional 
em cursos com carga horária a partir de 160 horas para o trabalhador e a 
trabalhadora brasileira” (BRASIL, 2011, n.p.). 
 

 

Por essa razão, a lei que criou o Pronatec resgata a chamada parceria público-

privada, de forma que: 

 

  

Art. 6.º Para cumprir os objetivos do Pronatec, a União é autorizada a 
transferir recursos financeiros às instituições de educação profissional e 
tecnológica das redes públicas estaduais e municipais ou dos serviços 
nacionais de aprendizagem correspondentes aos valores das bolsas-
formação de que trata o inciso IV do art. 4o desta Lei.  
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§ 1.º As transferências de recursos de que trata o caput dispensam a 
realização de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, 
observada a obrigatoriedade de prestação de contas da aplicação dos 
recursos (BRASIL, 2011, n.p.). 

 

 

Diante dessas exposições a nossa pesquisa apresentou como questão central de 

estudo: quais os princípios, fundamentos, objetivos e valores dos documentos governamentais 

que fundamentam o Pronatec? 

Como objetivo geral da nossa investigação, apresentamos: Realizar uma avaliação 

política do Pronatec como forma de elucidar os princípios ideológicos, os objetivos, os 

valores e os fundamentos teóricos e políticos desse Programa. 

No que diz respeito aos objetivos específicos, buscamos: utilizar a avaliação 

política de políticas públicas; compreender as relações entre o Estado Capitalista e as políticas 

públicas, especificamente a política de educação profissional; delinear o contexto social, 

político e econômico no qual foi elaborado o Pronatec; explicitar a ideologia, os objetivos e as 

teorias que fundamentaram a elaboração do Programa; e contribuir para discussão acerca da 

compreensão crítica do papel que desempenha a política educacional para reprodução do 

capitalismo.  

Quanto à hipótese nuclear que norteou a investigação apresentamos que os 

princípios, fundamentos, objetivos e valores do Pronatec estão ligados, principalmente, à  

função de legitimação do Estado Capitalista.  

Várias análises sobre o Pronatec já foram iniciadas e outras concluídas (LIMA, 

2011; LIMA, 2014; LIMA, 2012; PINTO, 2013; MOURA, 2012; CIAVATTA e RAMOS, 

2011; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO, 2011; 

SALDANHA, 2012; entre outras, além de algumas entrevistas registradas na Revista Poli, 

saúde, educação e trabalho). Todavia, este estudo revestiu-se de um recorte novo de 

investigação, considerando que a nossa pretensão foi a de realizar uma avaliação Política do 

Pronatec, desvelando os valores, objetivos, princípios e fundamentos dos documentos oficiais 

do Programa. 

Nessa perspectiva, nos nossos estudos trabalhamos, predominantemente, com três 

tipos de literatura: do ponto de vista da abordagem, trabalhamos com o marxismo; no tocante 

ao campo de estudo, situamos o Pronatec nas políticas públicas, particularmente na política de 

educação profissional; por fim, utilizamos a avaliação política de políticas públicas.    
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Quanto à condução da avaliação política do Pronatec nos debruçamos nos estudos 

de Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 108), que conceituam esse tipo de avaliação como uma 

atribuição “de valor às políticas, às suas consequências, ao aparato institucional em que elas 

se dão e aos próprios atos que pretendem modificar o conteúdo dessas políticas”. 

Também tomamos por referência os estudos de Souza (2013a), que faz um 

levantamento dos teóricos que trabalham com o conceito de avaliação política de políticas 

tanto a nível nacional como internacional, citando Figueiredo e Figueiredo (1986), Arretche 

(1998) como referências do Brasil e Barry e Rae (1975), Anderson (1979) e Weiss (1978) 

como referências internacionais nas teorias dos quais procuramos nos aprofundar para 

seguirmos na nossa pesquisa.  

Souza (2013a), ao discorrer sobre a necessidade de suspeição na avaliação das 

políticas, apresenta que é preciso desvelar a ideologia que fundamentou a elaboração da 

política, os objetivos e teorias explícitas e implícitas ligadas às políticas públicas.  Assim, na 

nossa pesquisa nos propusemos a levantar a ideologia do Pronatec, sua teoria e os seus 

objetivos explícitos e implícitos.  

Ainda sobre a avaliação política temos que ela utiliza os mesmos instrumentos 

metodológicos da pesquisa social e consiste em aferir o “grau de consistência entre os 

objetivos sociais, os princípios de justiça e, claro, os meios a serem usados” na execução da 

política (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986, p. 123). 

Recorremos ao método dialético como principal referência para a nossa pesquisa, 

predominantemente por meio dos estudos de Kosik (1976).  E nesse sentido, ressaltamos, a 

partir de Araújo (2010, p. 3, grifo nosso), que “é necessário reconhecer que qualquer leitura 

que se faça acerca da educação profissional, inclusive de suas práticas pedagógicas, pressupõe 

uma opção política pautada no projeto de sociedade que se toma como referência”.  

Como fonte de dados, seguimos a literatura específica da avaliação política de 

políticas públicas, ou seja, utilizamos os documentos oficiais do Pronatec (leis, decretos, 

resoluções e portarias), além de notícias veiculadas sobre o programa e os discursos oficiais.  

Para leitura dos dados, fundamentamo-nos na análise categorial de conteúdo, a 

qual apresenta os seguintes passos para operacionalização de sua proposta de interpretação 

dos dados: pré-análise, consistente na organização do material a ser analisado; exploração do 

material, verificado pela categorização; e interpretação (BARDIN, 1977). Nesse sentido, de 

acordo com Triviños (1987), procuramos “desvendar as ideologias que podem existir nos 

dispositivos legais, princípios, diretrizes etc.” (p.160). Também recorremos às “técnicas de 
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interpretação”, por meio de Foucault (1997), na perspectiva de percebermos o significado que 

“está por baixo” do apresentado nos documentos e discursos oficiais do Pronatec.  

Com base no exposto, temos a clareza que ao realizar uma pesquisa social no 

campo educacional pretendemos desenvolver uma “atividade de aproximação sucessiva da 

realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados” 

(MINAYO, 2007, p. 23).  

Dessa maneira, frente ao objetivo geral da pesquisa, esse trabalho encontra-se 

dividido em três capítulos, além desta introdução, os quais tentaram corresponder aos 

objetivos específicos para a realização da avaliação política do Pronatec.  

Na segunda seção, discutimos a avaliação política de políticas públicas, trazendo 

inicialmente algumas considerações sobre o Estado Capitalista e situando a avaliação de 

políticas públicas como um sub-ramo de políticas públicas e como uma pesquisa social. Além 

disso, procuramos elaborar a abordagem da avaliação política do Pronatec com base nos 

autores referências desse tipo de avaliação e buscando vincular a avaliação política com o 

método dialético, a partir de Kosik (1977). Isso implica dizer que é nesse capítulo que nos 

debruçamos sobre os aspectos teórico-metodológicos da pesquisa, os quais nortearam o 

desenvolvimento da investigação.  

Já na terceira seção, a nossa pretensão foi elucidar a política de educação 

profissional no contexto do Estado Capitalista, buscando, a partir de alguns teóricos 

marxistas, a compreensão do papel dessa política frente às demandas e exigências do modo de 

produção capitalista. Também procuramos explicitar na realidade brasileira a forma como a 

educação profissional vem sendo implementada. Além disso, apresentamos os pressupostos e 

concepções que norteiam essa política, buscando, mesmo que de forma breve, apontar os 

momentos históricos mais relevantes. 

Na quarta seção, debruçamo-nos na avaliação política do Pronatec com o objetivo 

de desvelar a teoria, a ideologia e os objetivos explícitos e implícitos do Programa. Na 

primeira parte discutimos o contexto social, político e econômico no qual foi elaborado o 

Pronatec, na intenção de situarmos como ele passou a fazer parte da agenda governamental e, 

ainda que brevemente, a maneira pela qual se deu a formulação, bem como refletindo acerca 

das influências dos organismos multilaterais para sua criação. Além disso, enfatizamos as 

nuances dessa elaboração para a reprodução do sistema capitalista, no qual o Estado 

desempenha as funções de acumulação e legitimação, sobretudo esta última, isso à luz do 

referencial teórico que utilizamos na terceira seção.  Na segunda parte, procuramos conhecer 

o significado que “está por baixo” do apresentado nos documentos e discursos oficiais do 
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Pronatec, e, para tanto, dividimos as análises em seis dimensões mais específicas do 

Programa, como forma de tentarmos ilustrar a ideologia, a teoria e objetivos explícitos e 

implícitos: vinculação que se faz entre a política de educação e o desenvolvimento 

econômico, concepção de que a qualificação profissional garante a empregabilidade, 

vinculação entre o Ministério de educação e Ministério do trabalho na execução do Programa, 

expansão da educação profissional pela chamada parceria público-privado, contratação 

provisória de profissionais para atuar no programa e oferecimento de cursos técnicos 

concomitantes e cursos FIC (formação inicial e continuada) aligeirados. 

Por fim, nas considerações finais, trazemos uma discussão geral sobre os achados 

da pesquisa e também tentamos apontar a necessidade de desenvolvimento de outros estudos 

sobre o Pronatec. Também levantamos reflexões sobre as nossas preocupações com a 

implementação do Programa para a Política de educação como um todo.  
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2 SITUANDO A AVALIAÇÃO POLÍTICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
  

O objetivo desse capítulo parte da necessidade de fundamentação teórico-

metodológica para o desenvolvimento do nosso estudo, tendo em vista que nos propusemos a 

avaliar politicamente o Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec).  

Frente a isso, entendemos ser necessário, a partir das aulas do Seminário de 

avaliação de políticas públicas, ministradas pelo professor Lincoln Souza de Moraes e 

também das discussões do Grupo Interdisciplinar de Estudos e Avaliação de Políticas 

Públicas (GIAPP/UFRN), situar primeiramente a avaliação de políticas públicas como um 

sub-ramo de políticas públicas e como uma pesquisa social.  

Nesse caminhar abordaremos de maneira sucinta os objetivos e tipos de avaliação 

de políticas públicas, enfatizando a avaliação política como uma modalidade de grande 

relevância para o desenvolvimento de outras avaliações, além de situá-la frente à necessidade 

de desvelamento da ideologia que alicerça a existência das políticas públicas, como também 

dos objetivos e teorias explícitos e implícitos, conforme nos recomenda Souza (2013a).  

Entendemos que a discussão ora travada servirá para uma melhor compreensão do 

nosso objeto de estudo. Na verdade, traçará o nosso percurso de investigação, pois trabalhar 

com avaliação de políticas públicas requer um embasamento teórico-metodológico específico 

desse tipo de abordagem e também poderá contribuir para realização de outros trabalhos nessa 

direção da avaliação política de políticas públicas, haja vista a escassez de produção 

acadêmica brasileira nessa área.  

 

2.1 ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Discutir políticas públicas nos remete à necessidade de refletirmos sobre o Estado 

capitalista e, também, a forma como as políticas servem para a chamada harmonia social. Isso 

porque o Estado capitalista, conforme analisa O’Connor (1977), teria duas grandes funções, 

quais sejam: a de acumulação e a de legitimação. A questão é que o Estado, mesmo visando 

manter ou criar as condições necessárias para o desenvolvimento do capital, mantém o 

oferecimento de algumas ações de atendimento à população, para não perder a sua 

legitimidade. Assim, no capitalismo o Estado se apresenta como suposto defensor dos 

interesses públicos, quando o que está por trás dessa ideologia é a necessidade de manter a 
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ordem, tendo em vista que algumas políticas públicas são arrancadas do Estado por meio de 

mobilizações e pressões sociais.  

Em Celina Souza (2006, p. 36-37) podemos encontrar uma síntese sobre 

definições e modelos de políticas públicas, e as que mais nos interessam assinalam que: 

 

 

•A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e 
o que, de fato, faz. 
•A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 
materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a 
participantes formais, já que os informais são também importantes [...]. 

 

 

Portanto, para autora as políticas públicas manifestam o “governo em ação” e isso 

não acontece por acaso, faz parte de uma construção que envolve outros atores que não estão 

diretamente no governo (“grupos de interesse e movimentos sociais”, nos dizeres da autora), 

assim existiriam várias políticas com objetivos distintos a depender desse processo. 

Para Poulantzas (2000), as políticas são resultado de uma condensação das lutas 

de classes. Isso implica dizer que o Estado capitalista não atende apenas à burguesia, que é a 

classe hegemônica, mas que mediante as pressões das classes dominadas ele passa a atender 

algumas reivindicações que são imprescindíveis para manutenção da hegemonia burguesa.  

Nesse sentido, as reflexões fomentadas por Poulantzas (2000) instigam-nos a 

questionarmos os objetivos explícitos do PRONATEC, que é o nosso objeto de investigação. 

Além disso, como já destacamos, ao ser a avaliação de políticas públicas um sub-ramo dessas, 

ou um momento das políticas públicas, deve-se ter claro que ao se avaliar uma política, 

programa ou projeto não se pode desconsiderar o aspecto enviesado do Estado neoliberal, ao 

passo que se propaga a implementação de uma determinada política como uma concessão, 

uma benesse do Estado.  

Refletindo ainda sobre o Estado capitalista, apresentamos as análises que Offe 

(1984) faz do processo de correlação de forças para implementação das políticas em que na 

era após o keynesianismo há uma maior consolidação de ações do Estado voltadas para o 

mercado (com o neoliberalismo).  

Brunhoff (1985) discorre que existem duas grandes políticas públicas, as 

direcionadas para a força de trabalho, que seriam as políticas sociais, e as políticas 

econômicas. Entretanto, contraditoriamente, as políticas sociais teriam por objetivo melhorar 

a vida das pessoas em função das desigualdades produzidas pelo mercado (políticas setoriais). 
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A autora destaca também que o sistema capitalista tem dois tipos de mercadoria 

básica: o dinheiro, que concentraria a política econômica, e a força de trabalho, a qual é 

direcionada às políticas sociais.  

Mediante esses primeiros apontamentos sobre o papel do Estado Capitalista, 

entendendo-o como uma condensação material de uma relação de forças (SOUZA, 2009) e 

como espaço principal de exercício de poder, é importante resgatar as classificações das 

políticas públicas levantadas por Souza (2010), que estão centradas em três principais fontes, 

quais sejam: 1- Marshall (1967a, 1967b), que remonta ao final da década de 40, na qual as 

políticas públicas estariam concentradas em econômicas e sociais – essas últimas seriam 

preventivas ou compensatórias; 2 - Lowi (1964, 1970, 1972), na qual Estado implementaria 

políticas distributivas, regulatórias, redistributivas e constituintes; e a terceira classificação 

teórica apontada por Souza (2010) é a de O’Connor (1977), da qual já fizemos referências e 

iremos nos aprofundar quando realizarmos a avaliação política por entendermos que as 

classificações apresentadas por esse último teórico é bastante pertinente para o 

desenvolvimento do nosso estudo.  

Importa reafirmar, a partir dos autores já mencionados, que as políticas públicas 

voltadas para o social e que têm o seu alicerce no Keynesianismo, surgem como ação do 

Estado como forma de salvar a economia na crise de 1929 e para conter as pressões da classe 

trabalhadora. Assim, pode-se dizer que as primeiras políticas públicas foram implementadas 

em momentos de crise do capitalismo (SOUZA, 2013b). 

Procuramos refletir, mesmo que brevemente, sobre o Estado antes de adentramos 

nas discussões sobre as políticas públicas, como forma de fugir do viés liberal de discutir 

política pública sem discutir Estado. A partir de agora tentaremos situar os momentos das 

políticas públicas para compreendermos as nuances da importância da avaliação, situando-a 

como anteriormente destacamos: um sub-ramo das políticas públicas. 

 

2.1.1 Os momentos das políticas públicas: agenda, formulação, implementação e 
avaliação 

 

Destacamos, em primeiro lugar, que achamos interessante discorrer rapidamente 

sobre os momentos das políticas públicas, em razão de nos propormos a fazer uma avaliação 

política, que, a nosso entender, com base nos autores que trabalham com esse tipo de 

avaliação, será necessário considerarmos em nossos estudos a formulação para desvelarmos a 
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ideologia, objetivos e teorias implícitos do Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego. 

De acordo com Celina Souza, “o ciclo da política pública é constituído dos 

seguintes estágios: definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, 

seleção das opções, implementação e avaliação” (SOUZA, 2006, p.30). 

Souza (2006) descreve, a partir de Meny e Thoenig (1992) e Dye (2005), que 

existem processos simultâneos nas políticas públicas e não etapas fechadas. Daí serem 

evidenciados momentos e não fases ou etapas.  Para o autor, os momentos das políticas 

públicas podem ser sintetizados da seguinte maneira: “identificação do problema (onde estaria 

incluída a agenda), a formulação de soluções, a tomada de decisão, a implementação ou 

execução e avaliação” (SOUZA, 2006, p. 79). 

A agenda é entendida como o assunto que passa a merecer atenção e que é 

colocado na pauta de discussão na arena política. Souza (2006) lança mão de algumas 

questões por meio de teóricos internacionais para refletir acerca de como um determinado 

assunto passa a ser interessante até se tornar uma política pública, destacando que a agenda é 

marcada por controvérsias, e, dessa maneira, é pertinente interrogar:  

 

 

[...] como uma questão ou uma demanda torna-se foco de interesse na 
política? O que determina a agenda para controvérsia política na 
comunidade? Como a agenda é construída e quem participa da sua 
construção? E, já que a balança de forças sociais influenciaria ou controlaria 
o conteúdo da agenda política com vantagens para uma parte, como esta 
correlação poderia ser mudada e quais as consequências ? (SOUZA, 2006, p. 
80). 

 

 

Souza (2006) também faz menção, a partir dos teóricos internacionais, sobre os 

tipos de agendas, quais sejam, a agenda sistêmica e a institucional1, trazendo a discussão 

sobre a dominação e os embates por parte da classe hegemônica para que determinado assunto 

não assuma status de agenda. Por outro lado, suscita que, quanto aos subordinados, por meio 

das manifestações e até constrangimentos culturais é possível mudar a lista das questões da 

agenda. 

                                                           
1  Souza (2006) cita a partir de Meny e Thoenig (1992) que a agenda sistêmica ou conjuntural está ligada a 
competência atribuída a autoridade pública e a agenda institucional seria mais variável e também estaria limitada 
a divulgação na mídia.   
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Nesse entendimento de agenda institucional podemos resgatar que Frey (2000, p. 

227), acerca do policy cicle, assevera que comumente, “são a mídia e outras formas da 

comunicação política e social que contribuem para que seja atribuída relevância política a um 

problema peculiar”.  

Em Arretche (2001) encontramos que as políticas públicas são concebidas, muitas 

vezes, sem considerar as demandas efetivas da população a qual se pretende atingir, isso gera 

um descompasso entre a concepção da política que esteve presente durante a agenda e as 

demais fases da política. A autora também chama atenção que isso precisa ser considerado 

para que se possa fazer uma avaliação “menos ingênua”. Inclusive, essa questão nos remete à 

avaliação política de políticas públicas, haja vista ser necessário desvelar o que está por trás 

das decisões em não se realizar um estudo que alinhe a política proposta com as necessidades 

da população que se quer atingir. 

Assim, entendemos agenda como esse momento em que determinado assunto está 

fomentando discussões que poderão passar ou não para a formulação de uma política.  

Já a formulação consiste exatamente no momento em que são construídos os 

parâmetros para as escolhas das ações. Para Azevedo (2010, p.38), a formulação é uma fase 

de grande importância para implementação da política, pois é nela que “se definem os 

princípios e as concepções que fundamentam os conteúdos e os objetivos, as metas e os 

recursos, dentre outros aspectos”. 

Citando mais uma vez Frey (2000, p. 227), analisamos que é na formulação que  

 

 

[...] se decide se um tema efetivamente vem sendo inserido na pauta política 
atual ou se o tema deve ser excluído ou adiado para uma data posterior, e 
isso não obstante a sua relevância de ação. Para poder tomar essa decisão, é 
preciso pelo menos uma avaliação preliminar sobre custos e benefícios das 
várias opções disponíveis de ação, assim como uma avaliação das chances 
do tema ou projeto de se impor na arena política. Isso não exige 
necessariamente uma .tematização pública dos projetos [Prittwitz, 1994, p. 
58], mas pelo menos é conveniente o envolvimento dos relevantes atores 
políticos.  

 

 

Trazemos mais uma vez à tona que para nossa investigação essas duas fases do 

Pronatec, agenda e formulação, perpassaram o nosso estudo e preocupação. Considerando que 

nos propusemos fazer uma avaliação política do Programa, como situaremos mais adiante, 

esse tipo de avaliação não se concentra tanto na implementação da política. Todavia é 
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necessário pontuarmos esse momento das políticas considerando que alguns dados da 

execução do Pronatec são importantes para que possamos ampliar a nossa visão sobre a 

ideologia que dá sustentação ao Programa. 

Sobre a implementação das políticas públicas podemos recorrer ao que Draibe 

(2001) diz, para reforçar o nosso argumento anterior, que muito embora a dimensão política 

esteja mais ligada aos momentos de formulação, o processo de implementação também 

envolve processos de escolhas e preferências. A autora identifica alguns momentos 

estratégicos da implementação que dizem respeito à “dimensão temporal; os atores 

estratégicos a serem mobilizados, nos diferentes estágios, para apoiar a implementação do 

programa; os subprocessos e estágios pelos quais se desenvolverá a implementação etc” 

(DRAIBE, 2001, p. 27). 

Além disso, é importante ressaltar o que Arretche (2001, p. 51) destaca sobre a 

forma como as políticas não são implementadas na mesma direção da concepção da política, 

da forma como ela foi formulada, pois a implementação de políticas “ocorre em um ambiente 

caracterizado por contínua mutação, mutação esta que é inteiramente alheia à vontade dos 

implementadores [...]”, como também alterações podem acontecer por meio de “escândalo de 

natureza política” ou alguma situação que interfira diretamente na economia inviabilizando a 

execução. 

O outro momento das políticas públicas é a avaliação que nos deteremos com 

mais profundidade, mesmo que alguns tipos de avaliação sejam citados apenas como forma de 

situar o leitor e para nos servir de base preliminar para construção de futuras pesquisas e 

estudos.   

 

2.1.2 A avaliação como pesquisa social  

 

Como já mencionamos, neste estudo adotamos o conceito de avaliação de 

políticas pública como um sub-ramo de políticas públicas e como uma pesquisa social. Dessa 

maneira, a avaliação segue de igual modo o rigor da pesquisa social, adotando uma 

metodologia específica a depender do tipo de avaliação que se pretende realizar.  

Por meio de levantamento eletrônico percebe-se que há vários estudos que se 

remetem à questão da avaliação de políticas públicas2, todavia entender a avaliação como 

pesquisa social imprime utilizar o enfoque teórico apropriado da avaliação. Daí a necessidade 

                                                           
2 Alguns estudos que se dizem fazer avaliação das políticas públicas, muitas vezes se detêm apenas a uma análise 
dessas, pois não adotam as teorias específicas das avaliações (SOUZA, 2013, notas de aula).   
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de se estudar os autores que teorizam as abordagens da avaliação. Entretanto, no Brasil, essa 

não é uma tarefa fácil, como Draibe (2001) pontua as dificuldades de formulação, elaboração 

dos projetos de avaliação de políticas e programas sociais. Além disso, como regra, avaliam-

se programas, mas já se começa a se falar em avaliação de instituições.  

Para os autores Costa e Castanhar (2003), no decorrer da história da administração 

pública não houve uma preocupação com avaliação, centrou-se apenas na produção do 

conhecimento técnico para melhoria dos padrões de gerenciamento dos processos de 

formulação em detrimento dos estudos relacionados à implementação e avaliação. Todavia, os 

autores afirmam também que esse desinteresse histórico está diminuindo por meio das 

transformações observadas na sociedade e, mais especificamente, no Estado brasileiro desde 

meados da década de 80.  

Esse fator de pouco ou de ausência de preocupação com avaliação intensifica a 

dificuldade de produção teórica no campo da avaliação. Nessa direção, Frey (2000, p. 215) 

aponta que: 

 

 

Na verdade, a falta de teorização é uma crítica comumente direcionada à 
policy analysis'. Porém, a falta de teoria é explicável, se levarmos em 
consideração o interesse de conhecimento próprio da .policy analysis', que é, 
a saber, a empiria e a prática política. 
 

 

Citando mais uma vez Draibe (2001), ao assumir avaliação como pesquisa social 

é decisivo ao pesquisador (“analista”) declarar desde o princípio suas preferências e escolhas 

como forma de ser compreendido e o: 

 

 

[...] entendimento inicial é decisivo em qualquer pesquisa, seja para definir o 
terreno comum sobre o qual trabalhará a equipe, seja para garantir uma boa 
compreensão quando os resultados são divulgados. [...] É o conjunto dessas 
opções e preferências que definirá os objetivos, a natureza e o tipo de 
avaliação, assim como o plano privilegiado de estudo do objeto eleito [...] 
(DRAIBE, 2001, p.16). 

 

 

Nesse sentido, o avaliador de políticas públicas enfrenta no início de sua avaliação 

a necessidade de tomar as decisões acerca dos objetivos e tipo de pesquisa que desenvolverá, 
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como também da definição do seu objeto de estudo. Todavia, é imprescindível considerar o 

que Arretche (1998, p. 1) destaca sobre a avaliação de políticas públicas, que: 

 

 

[...] qualquer linha de abordagem das políticas públicas supõe, de parte do 
analista, um conjunto de princípios cuja demonstração é, no limite, 
impossível, dado que corresponde a opções valorativas pessoais. Neste 
sentido, o uso adequado dos instrumentos de análise e avaliação são 
fundamentais para que não se confunda opções pessoais com resultados de 
pesquisa. 
 

 

Por meio dessas orientações, cuidamos primeiramente de definirmos o nosso 

campo de investigação, que é a educação profissional, e fizemos o recorte no Pronatec a partir 

da problemática evidenciada com o aligeiramento e com ênfase para o mercado de trabalho, 

por meio dos cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores. 

Como forma de demarcamos nossas preferências metodológicas, discutiremos 

brevemente os objetivos e tipos e avaliação, para posteriormente aprofundarmos as nossas 

análises na avaliação política de políticas públicas.  

 

2.1.3 Objetivos e tipos de avaliação  
 

Para iniciarmos a reflexão sobre os objetivos da avaliação é pertinente afirmarmos 

que os diversos teóricos que trabalham com avaliação geralmente conceituam avaliação como 

uma atribuição de valor. Trata-se dessa maneira de situar as políticas públicas por meio de um 

estudo que esteja direcionado aos critérios de aferição de eficiência, eficácia e efetividade. 

Todavia, é preciso ir além dessa conceituação, entendendo que a política pública apresenta a 

dimensão das correlações de forças, haja vista que a grande maioria das políticas, incluindo as 

brasileiras, se materializa por meio de reivindicações da classe trabalhadora e com objetivos e 

teorias que nem sempre aparecem abertamente nos documentos oficiais das políticas, como 

estratégia de escamoteamento das reais intenções dos governos. 

A avaliação de políticas públicas passou a ser mais fortemente impulsionada na 

década de 60 e por grande pressão dos movimentos sociais na perspectiva de que se tivessem 

ações estatais voltadas para população mais vulnerável socialmente. Por outro lado, sobre a 

avaliação de políticas públicas, Souza (2013a, p. 2) apresenta que também passaram a ser 

realizadas “devido à pressão da ideologia neoliberal e dos órgãos de financiamento”. 
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Autores de grande referência no Brasil para discutir avaliação de políticas 

públicas são Figueiredo e Figueiredo (1986), que fazem levantamento de alguns teóricos 

internacionais e afirmam que, para eles, avaliar significa fazer uma análise critica, é perceber 

até que ponto aquela política está alcançando os seus objetivos e metas propostos. Além do 

mais, Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 108) reforçam que como avaliar é atribuir valor, dessa 

maneira consiste em “determinar se as coisas são boas ou más”. Nessa direção, podemos dizer 

que avaliar permeia investigar o campo da ideologia e essa discussão será aprofundada mais 

adiante, quando discutirmos com maior ênfase a avaliação política.  

Trazendo à tona os tipos de avaliação tentaremos situar por meio dos autores que 

estudamos e deixando claro que existem divergências e convergências de ordem conceitual 

entre eles. 

Remetendo-nos mais uma vez ao texto de Figueiredo e Figueiredo (1986), 

precisamos frisar que além de discutirem a avaliação política de política públicas, os autores 

falam também sobre a avaliação de impacto e avaliação de processos.  

A avaliação de processos geralmente diz respeito à análise dos elementos que 

estão facilitando ou dificultando a implementação da política. De acordo com Figueiredo e 

Figueiredo (1986, p. 110-111), 

 

 

A avaliação de processos visa a aferição da eficácia; se o programa está 
sendo(ou foi) implementado de acordo com as diretrizes concebidas para a 
sua execução e se o seu produto atingirá (ou atingiu) as metas desejadas. A 
importância desta linha de avaliação está no fato de que é impossível antever 
todos os tipos de entravas, problemas e conflitos possíveis durante a 
realização de um programa. 
 

. 

Por meio dessa citação, entendemos que esse tipo de avaliação tem por objetivo 

permitir que alguns ajustes sejam feitos na política para que se possa garantir sua execução de 

maneira a atender os princípios da eficiência, eficácia e efetividade em consonância com o 

bem-estar humano e a justiça social.  Muito embora a variável que mais fortemente apareça 

no texto de Figueiredo e Figueiredo (1986) seja a de efetividade. 

A avaliação de impacto comumente está relacionada ao período após a execução 

da política. Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 111) tomam por fundamentação as colocações 

de Rossi et alli ( 1977); Butter (1983); Fígueiredo e Balbachevsck (1983); Nachmias (1979)  e 

dizem que a avaliação de impacto volta-se “aos efeitos do programa sobre a população-alvo e 
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tem, subjacente, a intenção de estabelecer uma relação de causalidade entre a política e as 

alterações nas condições sociais”. Assim, os referidos autores direcionam a avaliação de 

impacto aos efeitos das políticas ou programas.    

Draibe (2001), ao escrever sobre “Tipo e Natureza das avaliações” traz os 

conceitos de avaliações ex ante, que precedem o início do programa e têm por objetivo 

melhorar o desenho e as estratégias metodológicas da implementação, e as avaliações ex post, 

realizadas concomitantes ou após a realização do programa.  

A referida autora, assim como Figueiredo e Figueiredo (1986), discorre sobre a 

avaliação de impacto (ou avaliação de resultados, nos termos de Draibe), entretanto coloca os 

resultados como algo mais amplo e distingue-os de impactos e efeitos, apontando que há 

“indicadores mais adequados para aferir cada um desses níveis de realização dos programas” 

(DRAIBE, 2001, p. 20). 

Ao falar de avaliação de processos, Draibe (2001) discute a dimensão temporal 

das políticas, atores estratégicos e matrizes de conflito e cooperação, parcerias e redes de 

apoio, isso na intenção de construir os pontos necessários de investigação e análise nesse tipo 

de avaliação. Traz ainda que: 

 

 

A questão básica que norteia investigações dessa natureza, é a de detectar os 
condicionamentos, no plano dos processos, dos êxitos ou dos fracassos dos 
programas. É também a de se saber se outras alternativas de processos 
garantiriam melhores resultados, ou, inversamente, se os mesmos resultados 
poderiam ser alcançados com alternativas menos caras ou mais rápidas de 
processos ou sistemas (DRAIBE, 2001, p. 30).  
 

 

Costa e Castanhar (2003), que colocam a avaliação de impacto nos mesmos 

termos que Figueiredo e Figueredo (1986), ou seja, voltada para identificação dos efeitos, 

entretanto, a distingue da avaliação de resultados definindo que são “constituídos por 

resultados imediatos, resultados (impactos) de médio prazo e resultados (impactos) de longo 

prazo” (COSTA E CASTANHAR, 2003, p. 981). Assim, para esses autores os resultados são 

mais amplos que os impactos. 

Como forma de contribuir com o debate, ampliando as reflexões sobre os 

resultados, efeitos e impactos, Souza (2013b) publica seus estudos e percepções partindo das 

análises feitas por vários teóricos no campo de avaliação, tanto a nível nacional como 
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internacional na perspectiva de “trazer alguma precisão” quanto ao uso desses termos 

(SOUZA, 2013b, p. 2).  

Outra abordagem da avaliação de políticas públicas que precisamos referenciar é a 

meta-avaliação, ou avaliação da avaliação. Lopes (2013), ao fazer uma avaliação do SINAES 

(Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior) traz o conceito e referências desse tipo 

de avaliação a partir de Orata (1940) e Scriven (1969). Conforme Lopes (2013, p. 28) em 

Scriven (1969): 

 

 

[...], a meta-avaliação envolve a avaliação metodológica do papel da 
avaliação. Em relação a aspectos práticos, a meta-avaliação está interessada 
em avaliar desempenhos específicos de ma determinada avaliação. Ele 
argumentou que a emissão de relatórios imprecisos ou 
tendenciosos poderia seriamente induzir erroneamente pais e estudantes a 
optarem por um ensino de baixa qualidade. Assim, ele ressaltou que as 
avaliações do ensino devem ser avaliadas e que tais  meta-avaliações são 
importantes para os alunos e a sociedade em geral. Nessa perspectiva, fica 
claro que a meta-avaliação pretende analisar pontos teórico-metodológicos e 
de eficiência, eficácia e efetividade de uma determinada avaliação de um 
projeto, programa ou política. Nota-se uma tentativa em qualificar os 
processos avaliativos 
em todas as suas etapas, uma vez que avaliações realizadas equivocadamente 
podem provocar decisões prejudiciais aos programas analisados e ao seu 
público alvo. 
 

 

Pelo que até o momento expusemos dá para se ter uma ideia de que discutir a 

avaliação de políticas públicas não é uma tarefa simples, requer estudos constantes e ao 

avaliador cabe explicitar o caminho que pretende seguir. 

De agora em diante, discutiremos sobre a avaliação política de políticas públicas, 

apesar da escassez de produções acadêmicas no Brasil nesse tipo de avaliação. 

  

2.2 A AVALIAÇÃO POLÍTICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS: FUNDAMENTOS PARA AS 
DEMAIS AVALIAÇÕES 
 

A primeira questão que poderíamos levantar seria que, dada a exposição 

preliminar de outros tipos de avaliação, com uma considerável produção teórica, por que 

centramos nossas atenções na avaliação política do Pronatec?  

Optamos por fazer uma avaliação política do Programa, porque esse tipo de 

avaliação é considerado por alguns estudiosos, a exemplo de Figueiredo e Figueiredo (1986), 
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como um momento que deve anteceder qualquer outro tipo de avaliação e, também, porque há 

pouco tempo desde que o Pronatec passou a ser implementado, além de essa investigação 

contemplar um prazo curto para a sua finalização por ser requisito parcial para o término da 

nossa pós-graduação stricto sensu (vinte quatro meses). Assim, nos detivemos na avaliação 

política do Pronatec como forma de contribuirmos para realização de outras avaliações. 

Para iniciarmos a discussão sobre a avaliação política, ressaltamos que a SETEC 

(Secretaria de Educação Tecnológica) tem sinalizado que realizará a avaliação do Pronatec, 

havendo aberto seleção em março de 20133 para formação de cadastro de avaliadores, como 

destaca o ofício circular de n° 18/DMPEPT/SETEC/MEC: 

 

 

2. O processo de avaliação e monitoramento de projetos e programas de 
educação profissional, compreende as ações realizadas no âmbito do 
Pronatec, da Certificação Profissional, do Proeja, do Mulheres Mil e dos 
Catálogos Nacionais de Educação Profissional e Tecnológica (Grifos 
nossos).  

  

 

Nessa ordem, é relevante o fato de a SETEC ter a pretensão de desenvolver 

avaliação dos cursos desenvolvidos no âmbito da rede federal de educação tecnológica, 

todavia é perceptível, a partir dessa seleção, que a avaliação está voltada para os cursos que 

atendem os jovens e adultos da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Nessa medida, nos 

preocupa que cursos do PROEJA sejam avaliados concomitantemente aos cursos do Pronatec, 

isso porque a dimensão da concepção de educação que norteia esses dois programas são bem 

diferentes e até antagônicos, demarcados na dualidade estrutural que caracteriza a educação 

brasileira. Assim, o nosso receio é que se contraponha a ideia de sucesso no Pronatec com a 

ideia de fracasso do PROEJA, que é comumente comprovado um alto índice de evasão nesse 

último programa, sem avaliar as nuances dos projetos pedagógicos e societários de cada um 

deles. 

Referendamos essa nossa inquietação através dos autores Figueiredo e Figueiredo 

(1986, p. 109) ao apontarem que a “noção de sucesso ou fracasso de uma política depende 

obviamente dos propósitos dessa política e das razões que levaram o analista a avaliar tal 

política”. E é com esse propósito que nos preocupamos, tendo em vista que os objetivos das 

políticas e avaliações sempre estão claramente explícitos.   

                                                           
3
 Até o momento de finalização desse trabalho não tomamos conhecimento da realização dessa avaliação por 

parte da SETEC. 
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Nesse sentido, trouxemos à tona essa discussão por entendemos por meios dos 

estudos e pesquisas que é necessário ir além da mera aparência e que as intenções 

governamentais no campo da avaliação em específico e das políticas públicas em geral são 

imbricadas por decisões políticas que nem sempre estão colocadas de maneira clara e evidente 

a quem pretendem servir e o porquê de sua existência.  

Ressaltamos que a nossa pretensão de investigação centra-se no Pronatec, todavia 

faz-se mister que nos remetamos em alguns momentos ao PROEJA, por inferirmos que há um 

delineamento por parte do MEC/SETEC em substituir a oferta do PROEJA pelo 

PRONATEC. Dessa maneira, essa questão já nos leva à avaliação política com base em Barry 

e Rae (1975), citados por Souza (2013b), que compreendem que avaliação política também 

deve voltar-se para análise de se questionar a intenção de uma política ser preferível à outra. 

Em Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 108), por avaliação política compreende-se "a análise e 

elucidação do critério ou critérios que fundamentam determinada política: as razões que a 

tornam preferível a qualquer outra". 

Dadas às características que já apontamos do Estado capitalista, a depender da 

condensação das lutas de classe e também de como as políticas públicas estão ligadas a esse 

processo, reforçamos a ideia da necessidade e importância da avaliação política como uma 

modalidade de avaliação que deve ser preliminar aos outros tipos de avaliação, mas que 

também pode (e deve) acontecer concomitantemente aos outros tipos de avaliação das 

políticas públicas. 

 

2.2.1 Teóricos da avaliação política: referências para a investigação 
 

Para discutirmos sobre o conceito de avaliação política de políticas públicas 

precisamos repetir que poucos teóricos fazem uso diretamente desse termo, alguns poucos 

outros apenas citam aspectos que levam a esse tipo de avaliação. No Brasil, inicialmente, só 

conseguimos localizar as seguintes referências diretas do uso do termo, quais sejam: 

Figueiredo e Figueredo (1986), Arrecthe (1998), Diógenes (2010), Lopes (2012) e Souza 

(2013a). 

Frente a isso, Souza (2013a) na pretensão de contribuir para realização de estudos 

voltados para avaliação política de políticas públicas elabora um levantamento dos teóricos 

que trabalham com esse conceito e também amplia a discussão propondo um enfoque para 

nortear as investigações e insiste na: 
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[...] necessidade de ultrapassar a simples aparência e a impressão à primeira 
vista. No tocante a uma postura mais crítica e que não se renda aos escritos 
formais e discursos oficiais da política pública, podemos recorrer a Foucault 
(1997) quando se volta para o que denomina de técnicas de interpretação. 
Diz ele, por exemplo, que a linguagem nas culturas indoeuropeias sempre 
produziu dois tipos de suspeitas. De um lado, tem-se a suspeita, para falar a 
linguagem do autor, de que a linguagem não diz exatamente o que diz e o 
importante, ressalta, seria o significado que estaria por baixo. Além do mais, 
a linguagem verbal não abarcaria tudo (SOUZA, 2013a, p 3, grifos do autor). 

 

 

Ao fundamentar-se em Foucault (1997), Souza (2013a) chama a atenção para o 

que é imprescindível na avaliação de políticas públicas: fazer uma leitura “do não dito” nos 

documentos oficiais das políticas públicas, e ressalta a importância de perceber que existem 

intenções nos governos de implementar determinadas políticas com objetivos de dar uma 

resposta para população com vistas muitas vezes à garantia da harmonia social e não para 

atender efetivamente às demandas da população.  

Além disso, também ocorre que outros objetivos podem fazer parte da agenda do 

governo e que não aparecem diretamente. Falando sobre isso, Souza (2013a, p.3) evoca 

Macpherson (1979), a respeito das suposições que:  

 

 

[...] levam à presunção de que existe algo mais do que está formulado 
explicitamente. Está pressuposto que no texto do autor (a), no nosso caso a 
proposta de política, programa ou projeto, existem mais suposições que as 
explicitadas.  

 

 

Souza (2013a), para elucidar a “a relevância da suspeição”, também busca em 

Bourdieu (1998, 2001 e 2010) encontrar elementos para refletir sobre a avaliação política de 

políticas públicas.  

Em Bourdieu (2010), o conceito de campo simbólico reforça a necessidade de 

desvendar o estado implícito, como forma de descobri-lo principalmente nos aspectos menos 

perceptíveis. 

Daqui em diante procuraremos adentrar nas discussões dos conceitos de avaliação 

política de políticas públicas, com a intenção de construir um referencial que irá embasar a 

nossa investigação quanto à avaliação política do Pronatec. Nesse caminho, seguiremos as 

orientações de Souza (2013a) para compreendermos as referências dos autores Barry e Rae 
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(1975), Machpherson (1997), Anderson (1979), e também nos apoiaremos nos estudos Weiss 

(1978), Figueiredo e Figueiredo (1986) e Arretche (1998). 

Recomeçaremos com o quadro de referencial trabalhado por Souza (2013a) na 

conceituação de avaliação política de política públicas que parte primeiramente dos estudos 

de Barry e Rae (1975), os quais são citados também por Figueiredo e Figueiredo (1986), e 

entendem avaliação política no sentido da elucidação de perceber as decisões políticas em se 

ter uma política pública em vez de outra. Além disso, aparece também a discussão sobre as 

possíveis consequências dessas decisões. Nos dizeres de Souza (2013a, p. 6), 

 

 

Referindo-se especificamente à avaliação política, os autores falam que 
frequentemente dizemos que uma coisa é melhor que outra e recomendamos 
uma política não somente porque é boa mas porque é melhor avaliável. 
Podemos também colocar uma definição primária de avaliação política 
vinculando com decisões políticas alternativas, sendo um aspecto prático e 
mais restrito que a avaliação no geral. Não é apenas que uma alternativa seja 
boa e a outra seja má, mas qual é a melhor. E avaliação de políticas 
alternativas, tem a ver, geralmente, com as consequências da adoção de uma 
política mais do que de outra e não com as suas características. 

 

 

Em linhas gerais, Barry e Rae (1975), de acordo com nossa leitura em Souza 

(2013a), apreendem que na avaliação política o princípio que deve nortear essa avaliação deve 

ser o de “bem-estar humano” e ligado a outros princípios, que “seriam a liberdade, justiça, 

igualdade, interesse público e democracia e que estão na Declaração dos Direitos do Homem 

da revolução francesa” (SOUZA, 2013a, p.8). 

Já em Anderson (1979), Souza (2013a) diz que esse teórico apresenta uma 

conceituação voltada para o julgamento do valor dos propósitos da ação pública. Dessa 

maneira, Anderson (1979) ressalta a importância dos valores com base nos princípios de 

interesse público, direitos, justiça, igualdade e eficiência.  

Souza (2013a, p. 15) escreve que Anderson (1979), diferentemente de Barry e Rae 

(1975), estabelece que na avaliação política não se trata apenas de “comparar as alternativas 

políticas, mas sim pesar e comparar com outras políticas contrárias”. Além disso, como 

podemos observar a partir de Souza (2013b), os princípios adotados por Barry e Rae (1975) e 

Anderson (1979) são diferentes, porém remetem ao conteúdo das políticas públicas. 

Os outros teóricos trabalhados por Souza (2013a) para conceituar avaliação de 

políticas públicas são Figueiredo e Figueiredo (1986), aos quais já fizemos referência nas 
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nossas discussões e reflexões que recorrem a Barry e Rae (1975) para construir um conceito 

de avaliação política com o fito de analisar o plano de Prioridades Sociais do governo Sarney 

para 1985.  

Para Figueiredo e Figueiredo (1986, p 109.), a avaliação política de políticas 

públicas: 

 

 

[...] não deve se perder na mera análise conceitual dos princípios (explícitos 
ou implícitos) que fundamentam a formulação da política. Pelo contrário, 
reconhecendo o consenso social existente em relação aos princípios 
contemplados no plano de prioridades, deve voltar-se para a questão da 
compatibilidade interna entre esses princípios e da consistência deles com os 
mecanismos institucionais previstos. Em determinados momentos ocorrerão 
incongruências e trade offs. Nesses casos, opções terão que ser feitas e, 
então, o conhecimento de alternativas teoricamente possíveis e de suas 
respectivas conseqüências torna-se essencial. 
 

 

Por meio do enfocado pelos referidos autores entendemos que avaliação política 

de políticas públicas volta-se para o conteúdo e para o significado das políticas, e em 

Figueiredo e Figueiredo (1986), sucesso ou fracasso tem que estar associado ao conceito de 

bem-estar humano. 

Utilizamos os teóricos clássicos a partir de Souza (2013a), por este autor 

apresentar de maneira muito clara e esmiuçada a discussão sobre a avaliação de política 

pública, bem como em razão do curto tempo para realização da nossa investigação, no entanto 

a nossa pretensão é aprofundarmos os nossos estudos nessa área em específico por 

entendermos que a nossa atuação como assistente social demanda uma compreensão mais 

ampla das políticas públicas de modo geral e da avaliação em específico. 

Podemos evocar Weiss (1978), que também é autora clássica de grande referência 

no campo de avaliação de políticas públicas, que mesmo não fazendo uso direto do termo 

“avaliação política” apresenta vários elementos interessantes que nos leva a esse tipo de 

avaliação. Isso porque, para a referida autora, a avaliação sempre se dá num contexto político 

e, apesar de Weiss (1978, p. 18) considerar que aplica os métodos da investigação social, há 

distinções entre elas e diz: 

 

 

Todo lo que sabemos acerca de diseño, medición e análisis entra em juego 
para planear y efectuar un estudio de evaluación. Lo que distingue a la 
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investigación evaluativa no es el método o la materia de estudio, sino la 
intención, el objetivo o finalidad com que se lleva a cabo.   

 

 

No sentido das intenções das avaliações, que para Weiss (1978, p.18) são o que 

justamente distingue das outras investigações sociais, a intenção que mais se aproxima no 

nosso entendimento da avaliação política é a questão do “Uso para la toma de decisiones”, 

pois inferimos que elucidar o conteúdo das políticas públicas pode contribuir de alguma 

maneira para que novas decisões sejam tomadas que atentem mais efetivamente para as 

necessidades de bem-estar humano. 

Na apreensão das intenções das avaliações, Weiss (1978, 24) também chama a 

atenção sobre os objetivos das avaliações que podem ser “patentes y encubiertos” e que estão 

ligados às decisões políticas, às intenções das agências de financiamento e às próprias 

instituições que executam as políticas. Ao falar sobre essas questões, a impressão que fica é 

que a autora propõe uma avaliação política das próprias avaliações, que nos levaria ao 

conceito de meta-avaliação, como já comentamos anteriormente.  

Além do texto de Figueiredo e Figueiredo (1986), ao qual já fizemos referência 

diversas vezes, outro texto de referência no Brasil na discussão de avaliação política é o de 

Arrecthe (1998, p.1-2), que traz o conceito de avaliação política: 

 

 

Me explico: por avaliação política, entende-se "a análise e elucidação do 

critério ou critérios que fundamentam determinada política: as razões que a 

tornam preferível a qualquer outra" (Figueiredo & Figueiredo, 1986: 2). 

Neste sentido, a avaliação política pode ressaltar, quer o caráter político do 
processo decisório que implicou na adoção de uma dada política, quer os 
valores e critérios políticos nela identificáveis. A avaliação política nesta 
perspectiva prescinde do exame da operacionalidade concreta ou da 
implementação do programa sob análise. Ela examina os pressupostos e 
fundamentos políticos de um determinado curso de ação pública, 
independentemente de sua engenharia institucional e de seus resultados 
prováveis. 
 

 

As colocações de Arrecthe (1998) reforça-nos a relevância em se estudar no 

Pronatec o “caráter político” em que foi formulado o programa e também investigar quais os 

“valores e critérios políticos” que perpassam a sua criação. Nesse sentido, como nos 

propusemos a realizar uma avaliação política não nos interessa nesse momento diretamente o 

processo de execução, e nos termos de Arrecthe (1998, p. 2) não nos deteremos na 
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“engenharia institucional”. A referida autora faz distinção entre avaliação política e análise de 

uma dada política, 

 

  

Por análise de políticas públicas, entende-se o exame da engenharia 
institucional e dos traços constitutivos dos programas. Qualquer política 
pública pode ser formulada e implementada de diversos modos. Digamos, as 
possibilidades de desenho institucional de uma política nacional de saúde, 
por exemplo, são as mais diversas do ponto de vista das formas de relação 
entre setor público e setor privado, das formas de financiamento, das 
modalidades de prestação de serviços, etc. A análise de políticas públicas 
busca reconstituir estas diversas características, de forma a apreendê-las em 
um todo coerente e  compreensível. Ou melhor dizendo, de forma a dar 
sentido e entendimento ao caráter errático da ação pública. 
. 

 

Nesse mesmo texto, Arrecthe (1998, p.8-9), ao levantar a reflexão sobre 

“necessidade de avaliações independentes”, parece comungar com a mesma ideia de Weiss 

(1978), apesar de não lhe fazer referência. Isso porque a discussão é sobre os objetivos da 

avaliação e o seu caráter político, vejamos nesse trecho: 

 

 

Normalmente, as equipes governamentais encarregadas da execução de uma 
política fazem "avaliações". Estas consistem freqüentemente em relatórios 
de acompanhamento, nos quais se descrevem as ações desenvolvidas no 
curso de implementação do programa em questão. É muito difícil (embora 
obviamente não inteiramente impossível) que tais "avaliações" possam ser 
isentas. Isto é, há uma série de incentivos para que tais avaliações concluam 
pelo sucesso do programa ou, pelo menos,que tendam a minimizar seus 
elementos de fracasso. Estas razões vão desde a manutenção dos próprios 
empregos até o interesse das burocracias em aumentar suas margens de 
poder e de gasto. Por estas razões, é mais difícil que tais "avaliações" tenham 
em geral valor avaliativo, ainda que possam ser bons instrumentos de 
pesquisa para estudos de avaliação, mais particularmente avaliações de 
eficácia (ARRECTHE, 1998, p. 8-9). 
 

 

Pelo que até o momento foi exposto, esperamos ter apresentado um quadro que 

possa esboçar a concepção da avaliação política de políticas públicas e no próximo tópico 

procuraremos construir os elementos necessários para avaliarmos politicamente o Pronatec, 

considerando as nuances desse tipo de avaliação. 
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2.2.2 Abordagem da avaliação política no método dialético 
 

Nesse subtópico, a nossa pretensão é abarcar de maneira mais evidente o caminho 

que percorremos para que possamos efetivamente realizar uma avaliação política, por meio 

das orientações teóricas específicas do campo da avaliação. Para isso, tomaremos como 

referencial as proposições sistematizadas por Souza (2013a), que se baseia em diversos 

autores para construir que na avaliação política devem ser considerados: a ideologia, os 

objetivos formais e reais ou objetivos implícitos e explícitos e, ainda, as teorias implícitas e 

explicitas. A compreensão desses elementos é importante para que se possa desvelar o 

conteúdo e significado das políticas públicas. 

Sobre ideologia, Souza (2013a) evoca Eagleton (1997), Zizek (2011), Weiss 

(1982), Bourdieu (2010), Lowy (1995), além de outros estudiosos. Discute sobre o significado 

do termo para esses teóricos, principalmente em Eagleton (1997), e afirma que embora alguns 

textos procurem ressaltar o fim da ideologia para os chamado filósofos pós-modernos, todavia 

considera, sobretudo por meio de Weiss (1982), que essa inferência do “fim da ideologia” não 

faz sentido, considerando que a “ideologia e os valores pesam nas decisões dos 

administradores” (SOUZA, 2013a, p.19). 

Logo na introdução do seu livro Eagleton (1997) coloca o estudo da ideologia 

como um caminho que as pessoas podem buscar sua própria infelicidade, destacando o 

discurso ideológico como uma estratégia para as relações de poder. Por outro lado, destaca 

que não existe uma definição única para o termo. Para demonstrar isso traz uma lista de 

sentidos dados ao termo: 

 

 

a)o processo de produção de significados, signos e valores na vida social; 
b)um corpo de idéias característico de um determinado grupo ou classe 
social; 
c)idéias que ajudam a legitimar um poder político dominante; 
d)idéias falsas que ajudam a legitimar um poder político dominante; 
e)comunicação sistematicamente distorcida; 
f)aquilo que confere certa posição a um sujeito; 
g)formas de pensamento motivadas por interesses sociais; 
h)pensamento de identidade; 
i)ilusão socialmente necessária; 
j)a conjuntura de discurso e poder; 
k)o veículo pelo qual atores sociais conscientes entendem o seu mundo; 
l)conjunto de crenças orientadas para a ação; 
m)a confusão entre realidade lingüística e realidade fenomenal; 
n)oclusão semiótica; 
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o)o meio pelo qual os indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura 
social; 
p)o processo pelo qual a vida social é convertida em uma realidade natural 
(Eagleton, 1997, p. 15-16). 

 

 

Apesar de citar essa lista para situar o leitor quanto à diversidade dos sentidos 

dado à ideologia, Eagleton (1997) faz uma discussão muito forte, mesmo com muita cautela, 

no aspecto que nos interessa para avaliação política de políticas públicas, ou seja, a respeito 

de como a ideologia pode ser uma forte aliada para manutenção da ordem social, que é 

materializada por meio dos discursos (“contexto linguístico”, nas palavras do autor) a fim de 

inculcar uma ideia como interessante e aprazível para os oprimidos.  

Assim, a necessidade de desvelar a ideologia pressupõe contribuir para superação 

da ordem de dominação que é colocada como algo natural e não como socialmente construída.  

Ao levar o leitor à reflexão sobre o caráter ideológico das políticas públicas, 

Souza (2013b) procura enfatizar por meio dos diversos autores, sobretudo em Bourdieu 

(1998, 2001, 2010), que é necessário questionar a ordem vigente, inclusive os processos de 

avaliação que são imbuídos de “compromissos ideológicos”, nos termos de Weiss (1978). 

A economia, na atualidade, exerce um papel central na sociedade, diferentemente 

da idade média, em que a religião atuava como a principal divulgadora de ideias e, portanto, 

de manifestação do aparelho ideológico. Bourdieu (1998) comenta que o discurso neoliberal 

tem semelhanças com o discurso psiquiátrico em um asilo, porque é muito difícil de combater 

e também por terem uma relação de força muito grande que contribui para serem do jeito que 

são.  E afirma que o neoliberalismo utiliza-se de ações de políticos conservadores ou social-

democratas para continuar imprimindo sua força político-econômica.  

Nesse sentido, podemos inferir que as políticas públicas, como já mencionamos 

por meio dos estudos de Souza (2010), a partir de O’Connor (1977), podem desempenhar um 

papel crucial para legitimação da ordem vigente.  

A ideologia, segundo Gramsci (1978), exerce um papel fundamental na 

organização social e discute a forma como alguns grupos sociais são induzidos a 

considerarem como legítimos certos interesses que não são salutares para eles mesmos. Dessa 

maneira, o autor alia o conceito de ideologia ao de hegemonia levando-nos a pensar que a 

ideologia mais eficaz é aquela que não aparece como ideologia. Nesse ponto podemos 

dialogar novamente com Eagleton (1997), quando afirma que a ideologia também pode 

relacionar-se com a legitimação de poder de uma classe ou grupo social. 
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Interessante perceber que em Bourdieu (2010, p. 10) também podemos encontrar 

elementos que reforçam esse entendimento sobre a ideologia, ao passo que diz que as 

ideologias “servem interesses particulares que tendem a funcionar como interesses universais” 

e que assim a ideologia faz com que os interesses individuais sejam comuns ao grupo.  

Mediante esses breves apontamentos sobre o conceito de ideologia, o que 

pretendemos enxergar na avaliação política do Pronatec? Essa é uma pergunta que não 

podemos perder de vista. Se avaliação política de políticas públicas tem por finalidade estudar 

o conteúdo da política na intenção de trazer à tona as reais intencionalidades da política, como 

já apontamos com base nos autores estudados, estudar a ideologia, ou tentar desvelá-la 

procurará por meio dos discursos construídos sobre a política, no nosso caso específico sobre 

o programa, a quem verdadeiramente pretende-se servir ou atender no sentido de desvelar se 

determinada política contribui para emancipação ou manutenção da ordem vigente.  

Nesse mesmo norte, Souza (2013a) destaca que comumente existem 

distanciamentos entre os objetivos declarados e os objetivos expressos nos documentos 

oficiais das políticas públicas. Cita mais uma vez Bourdieu (2010), no sentido de apontar a 

existência de situações implícitas mascaradas por outras intencionalidades, ou seja, apresenta-

se com um determinado objetivo oficial, todavia, a real finalidade não é expressada. 

A respeito dos objetivos implícitos e explícitos importa tomar como referência as 

considerações de Weiss (1978), ao falar que o avaliador de experiência buscará a agenda 

oculta das políticas públicas, como as metas encobertas. Com isso podemos afirmar que na 

avaliação política o pesquisador procurará investigar os objetivos que não aparecem expressos 

nos documentos oficiais, mas que fazem parte das propagandas vinculadas às políticas 

públicas, dos discursos do governo e dos que executam a política, mesmo que apareçam de 

forma simbólica, como diria Bourdieu (2010). 

Outra questão de grande relevância na avaliação política é o estudo da teoria ou 

teorias implícitas e explícitas. Na mesma perspectiva dos objetivos, Souza (2013a) chama a 

atenção no sentido de que é indispensável procurar compreender as teorias que estão ligadas 

às políticas públicas, sejam elas explícitas ou não. O autor afirma que as fronteiras entre 

ideologia e teoria são muitos frágeis, daí o campo das teorias na avaliação política ser pouco 

explorado. Recorre a Bourdieu (1998) para refletir que o neoliberalismo acaba assumindo 

características de teorias cientificas e, portanto, uma visão conservadora acaba se assumindo 

como uma visão progressista, de modo a mascarar a realidade. 

Mediante essas orientações para realização da avaliação política com perspectiva 

de desvelamento do conteúdo da política e do nosso caso em específico do programa, como 
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meio de ir além da mera aparência, procuramos estudar a ideologia que fundamenta o 

Pronatec, como também os seus objetivos e teorias implícitas, ou seja que não aparecem  nos 

documentos oficiais do programa. Nesse fito, elaboramos o quadro abaixo, que serviu de 

norte para nossa avaliação com base nos teóricos estudados: 

 

Quadro 1: Enfoque da avaliação política do PRONATEC 

Avaliação política do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Médio e Emprego 

IDEOLOGIA OBJETIVOS 

EXPLÍCITOS E 

IMPLÍCITOS 

TEORIAS EXPLÍCITAS E 

IMPLÍCITAS 

Quais as ideias propagadas 

pelo programa? Essas 

ideias ajudam a legitimar 

algum poder político 

dominante? Essas ideias 

caminham para a 

conformação social ou 

abrem possibilidades dos 

sujeitos questionarem a 

ordem social vigente? 

Quais os objetivos 

encontrados explicitamente 

nos documentos oficiais? 

Quais são os objetivos do 

programa que não 

aparecem nos documentos 

oficiais mas que são 

disseminadas por meio das 

propagandas a respeito do 

programa? Entre os 

objetivos formais existem 

objetivos contraditórios? 

Qual a teoria principal que 

dar embasamento ao 

PRONATEC? Quais os 

princípios que norteiam essa 

teoria? 

Qual o compromisso ético-

político assumido por essa  

teoria? 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

A partir desse quadro, desenvolvemos uma avaliação política do Pronatec 

deixando claro que a nossa opção política baseia-se num projeto de transformação da 

sociedade, na busca pela justiça social e com fundamentação marxista. Dessa maneira 

investigamos para qual a direção caminha o Pronatec, procurando ir além da aparência 

contida nos documentos oficiais do Programa. 

Dessa maneira, enfatizamos que a pretensão de desenvolver uma avaliação 

política do Pronatec corrobora-se com o apresentado por Ramos (2013), ao discutir a 

produção do conhecimento, ao passo que compreendemos que realizar uma avaliação política 

na perspectiva do método dialético marxista nos remete ao estudo das contradições inerentes à 

sociedade capitalista e, no caso em específico, dos processos históricos de implementação da 
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política educacional brasileira e da forma como esta comumente esteve imbricada na 

reprodução de uma classe social subalterna com vistas à manutenção do capitalismo. 

Ramos (2013) afirma, com fundamentação em Kosik (1976), a importância, na 

produção do conhecimento sobre educação profissional de se ter claro que a realidade não se 

apresenta aos homens à primeira vista, dessa maneira reforçamos a relevância de desvelarmos 

as intenções explícitas e implícitas do Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego.   

Nessa mesma esteira de pensamento, Frigotto (2013) discorre acerca da dimensão 

teórica metodológica da produção do conhecimento em educação profissional, citando, 

também, por diversas vezes, Kosik (1976), e afirma que os métodos não são neutros, pois 

expressam interesses de classe. Frigotto (2013) levanta reflexão sobre o materialismo 

histórico-dialético e diz que esse não é o único método que tem por objeto o sistema 

capitalista, todavia é o único que busca desvelar pela raiz o metabolismo social do 

capitalismo, na busca pela sua superação.  Assim, entende que a produção do conhecimento 

em educação profissional com base no materialismo histórico-dialético “tem potencial 

desalienador, transformador e revolucionário” (FRIGOTTO, 2013, p. 10).   

Por meio dessas orientações mais gerais, recorremos ao método dialético 

marxista, tentando fazer algumas vinculações com a avaliação política de políticas públicas 

com o intuito de construir uma proposta de avaliação política do Pronatec com base nesse 

método. As ideias principais dessa construção estão sintetizadas no quadro a seguir: 
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Quadro 2: Recorrendo ao método dialético para avaliação Política do Pronatec 
Avaliação Política do Pronatec com base no método dialético explicitado em Kosik (1976) 

Principais elementos do Método 
Dialético a partir de Kosik (1976) 

Algumas vinculações com a  avaliação política 
de políticas públicas 

Proposta de avaliação Política do 
Pronatec com base no método dialético 

Conceito: A dialética trata da estrutura e da 
“coisa em si”, mas esta não se manifesta 
imediatamente, sendo necessário fazer um  
esforço para sair do “estado natural” e 
conhecer a realidade como tal. 

Conceito: análise e elucidação do critério ou critérios 
que fundamentam determinada política (Figueiredo e 
Figueiredo, 1986);  
 

Conhecer e ultrapassar o imediato, indo além 
do exposto nos documentos oficiais do 
Pronatec; 
 

O conhecimento se realiza com a separação do 
fenômeno e essência, somente através dessa 
separação se pode mostrar o caráter específico 
da “coisa”. 

Para que se possa desvelar o conteúdo e significado 
das políticas públicas Souza (2013) propõe que na 
AVP devem ser considerados: a ideologia, os objetivos 
formais e reais ou objetivos implícitos e explícitos e, 
ainda, as teorias implícitas e explicitas; 

Elucidar os princípios, os valores, o núcleo 
ideológico e os objetivos explícitos e 
implícitos do Programa; 

O conjunto de representações ou categorias  
do “pensamento comum” são diferentes e 
muitas vezes absolutamente contraditórios 
com a lei do fenômeno, com a estrutura da 
coisa;   
 

A AVP não deve se perder na mera análise conceitual 
dos princípios (explícitos ou implícitos) que 
fundamentam a formulação da política. Deve voltar-se 
para a questão da compatibilidade interna entre esses 
princípios e da consistência deles com os mecanismos 
institucionais previstos (Figueiredo e Figueiredo, 
1986); 

Analisar entre os objetivos formais se há 
contradição entre eles mesmos e entre o 
proposto pelo programa e as condições de 
realização; 

Categorias Gerais: fenômeno – essência; 
mundo da aparência – mundo real; aparência 
externa dos fenômenos - lei dos fenômenos; 
existência positiva – núcleo interno, essência, 
oculto; movimento visível – movimento real 
interno; representação- conceito; falsa 
consciência – consciência real; sistematização 
doutrinária das representações (“ideologia”) – 
teoria e ciência;  

Categorias Gerais que podem ser  aplicadas na AVP: 
fenômeno – essência; mundo da aparência – mundo 
real; aparência externa dos fenômenos - lei dos 
fenômenos; sistematização doutrinária das 
representações (“ideologia”) – teoria e ciência; 

Fundamentar nas categorias gerais que 
possuem vinculação com a AVP e nas 
seguintes categorias específicas: Defensor dos 
interesses gerais - Estado Capitalista, políticas 
públicas - função de legitimação, educação 
profissional - dualidade estrutural da educação.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.
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Diante disso, o nosso próximo passo foi situar a política de educação 

profissional frente ao Estado Capitalista e também fizemos um estudo e análise, mesmo 

sem tanto aprofundamento, do processo histórico da política educacional brasileira, a 

fim de entender a dualidade estrutural que se apresenta por meio de dois modelos 

educacionais não só diferentes, mas antagônicos, a saber: educação propedêutica e 

profissional, que imprimiram e ainda imprimem uma dualidade social que é inerente ao 

modo de produção capitalista. Entendemos que esse caminho se fez importante para 

avaliarmos politicamente o Pronatec, buscando compreender o contexto social, político 

e econômico no qual foi criado o Programa, bem como na tentativa de uma leitura dos 

documentos oficiais que ultrapasse a mera aparência, buscando o não dito e as intenções 

efetivas da política. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



48 

 

3 O ESTADO CAPITALISTA E A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL: O CONTEÚDO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS  

   

Este capítulo apresenta como objetivo principal situar a política de educação 

profissional no contexto do Estado Capitalista, buscando, a partir de alguns teóricos 

marxistas, a compreensão do papel dessa política frente às demandas e exigências do 

modo de produção capitalista. Esse objetivo se faz necessário considerando que para 

fazermos uma avaliação política do Pronatec devemos atentar criticamente para as 

maneiras como as políticas públicas são gestadas. 

Por essa razão, consideramos que discutir as funções de acumulação e 

legitimação do Estado Capitalista, conforme propõe O’Connor (1977), nos apresenta 

subsídios importantes para essa pesquisa, haja vista que levantamos como hipótese 

nuclear que o PRONATEC apresenta-se como uma política que tem por intento 

principal legitimar o Estado Capitalista, sem por outro lado e em alguma medida deixar 

de agir também na função de acumulação. 

Na mesma direção do objetivo central, procuramos explicitar na realidade 

brasileira a forma como a educação profissional vem sendo implementada. Além disso, 

apresentamos os pressupostos e concepções que norteiam essa política, procurando, 

mesmo que de forma breve, apontar os momentos históricos mais relevantes, como 

forma de elucidar a dualidade social que é construída por meio das antagônicas ofertas 

educacionais, a saber: educação propedêutica e a profissional. Essas diferentes ofertas 

estiveram aliadas à racionalidade da divisão social e técnica do trabalho, de acordo com 

os estudiosos da área, a exemplo de Kuenzer (1988, 2009), Frigotto, Ciavatta e Ramos 

(2005), Ramos (2004), Frigotto (1993), Moura (2007). Também de posse desse aspecto, 

a nossa perspectiva foi a de situar o Pronatec como parte de uma orientação mais ampla 

que está voltada aos requisitos do grande capital, em atendimento às diretrizes dos 

organismos internacionais (ONU, UNESCO, FMI, OCDE, Banco Mundial, entre 

outros). 

Defendemos que a discussão aqui fomentada nos trouxe subsídios preciosos 

para o prosseguimento da avaliação política do PRONATEC, considerando o enfoque 

metodológico que explicitamos no capítulo anterior.  
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3.1 AMPLIANDO AS DISCUSSÕES SOBRE O ESTADO CAPITALISTA E AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Neste tópico procuramos refletir sobre o Estado Capitalista e as políticas 

públicas, tendo em vista que o programa que nos propomos avaliar é estatal e requer, 

portanto, uma delimitação da abordagem de análise que utilizaremos. Isso porque, 

apesar de escassa discussão teórica acerca do Estado, alguns autores marxistas nos 

trazem ensinamentos importantes que nos ajudam a compreender a forma como as 

políticas públicas são elaboradas no geral, a apreensão dos seus conteúdos e a política 

de educação profissional, em específico.  

É importante destacar que discutir Estado pressupõe discutir poder, daí os 

autores liberais preferirem a ideia de governo e não teorizarem sobre o Estado. Por esse 

motivo, e outros, é que se manifesta a escassez de produção teórica na reflexão sobre 

Estado, inclusive no meio marxista. Assim, apresenta-se mais uma razão para trazermos 

essas considerações, sobretudo de posse do nosso intento de realizarmos uma avaliação 

política do Pronatec, na perspectiva de desvelar os elementos implícitos do Programa, 

ou seja, de trazer à tona as suas finalidades não expressas nos seus documentos oficiais, 

demandando, dessa feita, uma análise acerca do significado do Estado Capitalista e sua 

relação com as políticas públicas.   

Há de se considerar que durante algum tempo houve uma insuficiência na 

teoria do Estado no âmbito do marxismo, sendo o Estado concebido como mero 

epifenômeno da economia e, no nível político, o objetivo da ação revolucionária 

encontrava-se na economia, ou ainda, a ação política deveria ter como objeto principal a 

transformação da economia (POULANTZAS, 1975). Com vistas à superação dessa 

conjuntura, as teorizações de Nicos Poulantzas, teórico, militante, filósofo e sociólogo 

grego, consistiram em tratar de uma investigação com reflexões sobre a teoria marxista 

na Europa, principalmente na França 4 . E o itinerário teórico das produções de 

Poulantzas apresenta de maneira condensada um terreno particularmente propício à 

evolução do pensamento marxista, por situar o Estado a partir das lutas de classes. 

Apesar de muitas críticas que se levantam acerca dos escritos de Poulantzas, 

que apontam a sua abordagem como estruturalista e que justificam isso pela influência 

de Althusser na sua formação, procuraremos explicitar algumas das suas principais 

ideias sobre o Estado Capitalista. Entendemos que essas ideias nos ajudam a refletir 
                                                           
4  Notas de aula da disciplina: Seminário – Estado e  Políticas Públicas, ministrada pelo Professor Lincoln 
Moraes de Souza.  
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sobre as políticas públicas, e, no caso em específico, contribui para uma análise mais 

apurada do nosso objeto de estudo. Nesse aspecto, achamos pertinente também 

fundamentarmo-nos em algumas concepções de Althusser para pensarmos o Pronatec, 

sobretudo no seu caráter ideológico (função de legitimação para O’Connor). 

 

3.1.1 Concepção Poulantziana: O Estado como uma condensação material de uma 
relação de forças  

  

Poulantzas, em sua obra “Hegemonia y dominación en el Estado moderno”, 

de 1969, questiona a concepção de Estado como um instrumento que durante algum 

tempo esteve regido no modelo de análise marxista como “estado-voluntad”. Nesse 

modelo, o Estado é considerado como um instrumento de violência repressiva para 

atendimento das necessidades da classe dominante. Para Poulantzas (1977), esse 

conceito, “Estado como um instrumento”, não permite uma relação dialética entre os 

“intereses económico-sociales” e a “voluntad política de classe” (POULANTZAS, 

1977, p. 37). Isto porque o referido teórico é contra a compreensão de que a classe 

dominante captura o Estado. Por isso, propõe a discussão do conceito de hegemonia, 

que traz importantes subsídios para pensar o Estado como uma condensação material de 

uma relação de forças. 

Além de criticar a ideia do Estado como um mero instrumento da classe 

dominante, Poulantzas (1977) também considera equivocada o pensamento de Hegel ao 

teorizar o Estado como sujeito, como essência da sociedade civil (do mundo de 

necessidades). Poulantzas (1977, p.41) afirma que enquanto para Hegel o Estado havia 

produzido e contido o conjunto da sociedade civil, para Marx o conjunto da sociedade 

civil (“el pueblo-hombres genéricos”) é  quem havia produzido o Estado “como uma 

realidade objetiva, específica e de eficácia própria, gestada a partir da base 

cientificamente delimitada como uma luta de classes em um modo de produção 

historicamente determinado”.  

Fundamentando-se nas primeiras obras de Marx, que se ocupa do Estado 

político moderno e por meio das quais é problematizada a relação entre base e 

superestrutura, Poulantzas (1977) procura delimitar o seu entendimento sobre 

hegemonia.  

Dessa forma, no conceito de hegemonia, o referido teórico percebe toda 

uma problemática particular do materialismo dialético referente à problemática da base 



51 

 

e estrutura, como também da especificidade do domínio político e estatal em uma 

formação social historicamente determinada.  

Além disso, Poulantzas (1977) afirma que o conceito de hegemonia 

elaborado por Gramsci é aplicado sobre dois domínios, um voltado para função política 

objetiva como estratégia do proletariado e outro direcionado às estruturas do Estado 

Capitalista e da constituição política das classes dominantes na sociedade moderna. E 

conforme o próprio Poulantzas, ele se coloca nesse segundo terreno, como forma de 

levantar pressupostos e possibilidades para análise marxista do Estado. 

Na delimitação do campo científico do conceito de hegemonia, Poulantzas 

(1977) demarca que não existe separação entre política e economia. Elas estão, portanto, 

relacionadas. Dessa maneira, situa o campo teórico da hegemonia como correspondente 

ao “lugar” particular que constitui o nível político e diz que a utilização desse conceito 

permite perceber que o Estado moderno não ratifica os interesses sociais e econômicos 

apenas da classe dominante. Isso acontece em razão da luta de classes, que faz com que 

o Estado garanta certos interesses da classe dominada, o que nos faz remeter à 

elaboração e implementação das políticas públicas.  

Além disso, transpondo a concepção de hegemonia de Gramsci (imposição 

de uma ideologia, concepção de mundo, maneira de viver...), bem como a concepção de 

ideologia do chamado jovem Marx (sujeito-alienação, falsa consciência...), Poulantzas 

(1977) coloca que as ideologias são sempre necessárias em qualquer formação social, 

pois é a “matéria de coesão” dos diversos níveis de prática e estruturas sociais.  

Nesse sentido, de acordo com o autor, ideologicamente o Estado capitalista 

deve apresentar-se como um defensor dos interesses gerais da sociedade em todos os 

níveis (suposto Estado neutro), o que leva as classes dominantes e o próprio Estado, 

estruturados em classes hegemônicas e em Estado hegemônico, à elaboração de um 

conjunto político para “resolver” precisamente a contradição fundamental entre a 

relação real dos homens e as suas condições de existência no Estado e sua relação real 

com suas condições de existência na sociedade civil.  

Ainda em Poulantzas de 1977, temos que o conceito de hegemonia explica 

também o caráter particular das relações de “consentimento” articuladas à coerção que o 

poder político cristaliza frente às classes dominadas. Esse aspecto coercitivo do Estado, 

juntamente com o ideológico, permeou as discussões desse autor em outras produções, a 
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exemplo das reflexões que ele fez sobre o livro de Miliband5, que gerou um debate 

bastante profícuo no campo do marxismo entre ambos os teóricos6. Por ocasião do 

debate, partindo de Althusser, Poulantzas (1975) propõe a tese de que o sistema do 

Estado é composto por vários aparelhos ou instituições em que alguns têm um papel 

principalmente repressivo e outros um papel principalmente ideológico. Apresenta 

quatro razões para considerar os aparelhos ideológicos como parte integrante do Estado, 

a saber: coesão na formação social, que reproduz as condições de produção do sistema, 

funcionamento do aparelho repressivo do Estado, razoável autonomia entre os aparelhos 

ideológicos em relação ao aparelho repressivo e correspondência entre mudanças do 

Estado, e, consequentemente, mudanças nos aparelhos ideológicos.  

Antes do debate com Miliband, outro sentido utilizado por Poulantzas 

(1971) para o conceito de hegemonia diz respeito à dominação particular de uma das 

classes ou frações dominantes em relação às outras frações ou classes dominantes de 

uma formação social capitalista, ou seja, no Estado capitalista, devido a sua 

fragmentação em classes sociais, existe o funcionamento de um “bloco no poder”, que 

contém em sua gênese várias classes ou frações politicamente dominantes. De outro 

modo, entre uma dessas frações ou classes dominantes existiria uma que seria 

hegemônica em relação às outras: ela exerceria um papel dominante sobre as demais. 

Assim, a classe hegemônica seria aquela que em si concentrasse, ao nível político, a 

dupla função de representar o interesse geral do povo-nação e de prevalecer uma 

dominância específica entre as frações e classes dominantes, ou seja, na sua relação 

particular com o Estado capitalista. 

Além das concepções de Poulantzas já apresentadas é importante frisarmos 

o conceito de “autonomia relativa do Estado”, que também critica a ideia do Estado 

como um “instrumento” ou Estado “sujeito”. Poulantzas (1971, p. 94) coloca esse 

conceito também no campo político da luta de classes, afirmando que o Estado 

apresenta uma autonomia relativa “não diretamente a relação de suas estruturas com as 

relações de produção, mas a relação do Estado com o campo da luta de classes, mais 

particularmente a sua autonomia relativa em relação às classes ou fracções de bloco no 

poder”.  
                                                           
5 O Estado na sociedade capitalista” , de Ralph Miliband, publicado em 1969. 
6 O debate ocorreu entre os anos de 1969 a 1976 e resultou da publicação de duas importantes obras de 
teoria política elaboradas no campo do marxismo, a saber: “Poder político e classes sociais do Estado 
capitalista”, de Nicos Poulantzas, 1968 e “O Estado na sociedade capitalista”, de Ralph Miliband, 

publicadas, 1969. 
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De maneira geral, para Poulantzas (1975) o Estado é “o factor de coesão de 

uma formação social e o factor de reprodução das condições de produção de um 

sistema” (relações “objectivas”). Isso implica dizer que o Estado, mesmo diante da 

hegemonia da classe dominante, ou nos dizeres de Poulantzas (1971), da hegemonia das 

“frações” da classe dominante no “bloco no poder”, em função o seu caráter de “fator de 

coesão” com vistas à manutenção do modo de produção capitalista, procura atender 

algumas reivindicações e necessidades da classe dominada. Nesse sentido, podemos 

situar as políticas públicas nessa perspectiva de garantia da manutenção da reprodução 

social da classe trabalhadora e também na intenção de manter a “coesão social”.  

Os escritos de Poulantzas discutidos até então e as concepções gerais aqui 

apresentadas dão sustentação para que se compreenda o Estado Capitalista como “uma 

condensação de uma relação de forças”, e a sua fundamentação mais aprofundada 

encontra-se na obra “Estado, Poder e o Socialismo”, de 1978, sua última produção em 

termos de livros.  

Nesse trabalho, principalmente na segunda parte, Poulantzas (2000) faz uma 

análise do Estado em termos da dominação política e da luta política. Afirma que uma 

teoria do Estado capitalista não poderia construir o seu objeto de estudo tomando apenas 

por referência as relações de produção e que o problema consiste em construir uma 

teoria do Estado capitalista que a partir das relações de produção explique, pela própria 

estrutura do seu objeto, sua reprodução diferencial em função da luta de classes.  

Diante disso, problematiza que construir uma teoria do Estado a partir das 

relações de produção implica pensar que o Estado passa por importantes transformações 

ao longo da reprodução do capitalismo. Além disso, as relações de classes estão 

presentes nas transformações do Estado segundo “os estágios ou fases do capitalismo”, 

marcados pelas relações de produção. Assim, a urgência teórica é compreender a 

inscrição da luta de classes, mais especificamente da luta e da dominação política na 

“ossatura institucional do Estado [...] de tal maneira que ela consiga explicar as formas 

diferenciais e as transformações históricas de Estado” (POULANTZAS, 2000, p.128, 

itálico do autor).  

Importante destacar que Poulantzas (2000) considera que o Estado tem um 

papel fundamental na luta e na dominação política e constitui a burguesia como classe 

politicamente dominante, entretanto critica mais uma vez as concepções que colocam o 

Estado como coisa (“Estado-instrumento”) e como sujeito que se submete às classes 
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dominantes (“Estado-sujeito”) 7 . Discute que ambas as concepções apresentam uma 

relação de exterioridade no que se refere à relação do Estado com as classes ou frações 

de classes, ao passo que o Estado e as classes dominantes são considerados como sendo 

uma face da outra, em que uma possuiria tanto poder e a outra nada. Insiste ainda que as 

duas teses não conseguem explicar o estabelecimento de política do Estado em favor 

das classes dominantes, bem como não dão conta de compreender as contradições 

internas do Estado.  

Reforçadas as críticas acerca das concepções de “Estado-sujeito” e “Estado-

coisa”, Poulantzas (2000) apresenta que o Estado constitui a unidade política das classes 

dominantes (função de organização e unidade do Estado) e essas se encontram divididas 

em frações que se situam em graus desiguais, no terreno da dominação política, fazendo 

parte do bloco do poder. E desta feita, o Estado apresenta uma autonomia relativa em 

relação a essa ou aquela fração do bloco no poder.  

Por meio dessas formulações, Poulantzas (2000, p. 130) expressa que: 

 

 

[...] o Estado, no caso capitalista, não deve ser considerado como uma 
atividade intrínseca mas, aliás como é o caso do “capital”, como uma 

relação, mais exatamente como a condensação material de uma 

relação de forças entre classes e fracções de classe, tal como ele 

expressa, de maneira  sempre específica no seio do Estado (Itálico do 
autor).     

 

 

Dessa maneira, compreender Estado como uma condensação de uma relação 

de força entre classes e frações de classes significa dizer que o “Estado é constituído de 

lado a lado pelas contradições de classe” (POULANTZAS, 2000, p. 134). Para 

Poulantzas (2000) essas contradições de classe assumem no seio do Estado a forma de 

contradições internas entre os diversos ramos ou aparelhos de Estado (se “corporificam” 

nesses aparelhos).  

Traremos à baila essa discussão sobre os aparelhos do Estado no próximo 

subtópico, na tentativa de situarmos a política educacional como parte e situada em um 

dos aparelhos do Estado Capitalista, de maneira a elucidar a hipótese que estamos 

                                                           
7  Para Poulantzas (2000) o entendimento do Estado como Coisa refere-se à velha concepção 
instrumentalista do Estado como instrumento passivo, totalmente manipulado por uma única classe ou 
fração. Já na concepção do Estado como sujeito a autonomia do Estado é considerada como absoluta e 
como instância racionalizante da sociedade civil.  
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apresentando quanto à função do Pronatec como uma política de legitimação do Estado 

Capitalista.  

Além disso, partindo da compreensão do Estado que Poulantzas defende, a 

nossa pretensão mais adiante será estudar a política de educação profissional no Brasil 

apontando, em termos sintéticos, as transformações do Estado quanto à condução dessa 

política por meio da luta de classes, bem como, a partir das metamorfoses do modo de 

produção capitalista para fundamentarmos a avaliação política que desenvolvemos.  

 

3.1.2 Aparelhos ideológicos do Estado: o lugar e o conteúdo da política 
educacional 
 

Nesse subtópico, com base no entendimento de que o Estado Capitalista 

apresenta como uma de suas funções a manutenção da coesão, da unidade, de maneira a 

garantir as condições para a reprodução capitalista e, portanto, para a dominação 

burguesa, procuraremos situar as discussões de Louis Althusser (1985), no que concerne 

aos “aparelhos ideológicos de Estado”. Entendemos que esse caminho nos ajuda a 

compreender de maneira crítica o significado das políticas públicas no geral, as políticas 

educacionais, e de maneira mais particular, a política e os programas de educação 

profissional. 

Enfatizamos que não nos deteremos a problematizar os rebatimentos 

levantados a Althusser quanto a uma abordagem funcionalista. Isso porque, embora seja 

coerente pensar que muitos dos seus escritos apresentam uma visão que abandona a 

dialética marxista (ao passo que deixa transparecer uma impossibilidade de 

transformação e mudança, dado o caráter de dominação do Estado, tanto repressivo 

como ideológico)8, entendemos que perceber a lógica do funcionamento dos aparelhos 

ideológicos do Estado a partir de Althusser ajuda-nos a ter uma visão mais ampla acerca 

das políticas públicas. Isso, principalmente, se as suas teorizações forem vinculadas 

com outros teóricos que de alguma maneira se propõem a contribuírem para construção 

de um entendimento que avança numa perspectiva mais marxista9. 

Nesse norte, pretendemos realçar que compreender dialeticamente o Estado 

Capitalista e o lugar da política educacional, no momento, como mecanismo de sujeição 

                                                           
8 Todavia, o próprio Althusser (1985) defende  que a crítica que mais frequentemente levantada a respeito 
dos seus escritos, a de  funcionalista, não tem fundamento. Para ele, quem assim o enxergou não leu as 
notas finais do seu ensaio de 1969/70, em que ele sublinhou o caráter da luta de classes. 
9 A exemplo do próprio Poulantzas e de outros teóricos que abordaremos: O’Connor , Clauss Offe, 
Meszáros.  
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e como um conjunto de práticas materiais necessárias à reprodução das relações de 

produção, pode apresentar caminhos para a construção de uma política que caminhe 

numa perspectiva, por meio da correlação de forças, que se proponha a ir além do 

capital (conforme Meszáros, 2011). 

Na discussão sobre o significado do Estado Capitalista, Althusser (1985) 

resgata que a tradição marxista formal o compreende como uma máquina de repressão 

que permite às classes dominantes assegurar a sua dominação sobre a classe operária. 

De acordo com o autor, o essencial da teoria marxista do Estado é que toda luta política 

das classes gira em torno do Estado (poder do Estado), assim, no sentido de contribuir 

com a “teoria marxista”, propõe a teorização sobre os aparelhos ideológicos do Estado. 

Afirma que para avançar a teoria do Estado é indispensável considerar não somente a 

distinção entre poder de Estado e aparelho de Estado, cabe perceber, também, que se 

manifesta junto ao aparelho repressivo do Estado, outra realidade que são os aparelhos 

ideológicos.    

Em linhas gerais, Althusser (1985) concentra suas análises na necessidade 

de renovação dos meios de produção para que a produção aconteça (reprodução) e diz 

que para que a formação social capitalista exista ela deve, portanto, reproduzir as forças 

produtivas e as relações de produção existentes. Dessa maneira, coloca o Estado nessa 

perspectiva de garantir por meio dos seus aparelhos (aparelho repressivo e aparelhos 

ideológicos)10 as condições para reprodução do capitalismo, assegurada pelo exercício 

do poder do Estado.  

É importante destacar que o referido autor, mesmo evidenciando a 

existência do aparelho repressivo, dá maior ênfase em seus estudos aos aparelhos 

ideológicos. Entretanto, discorre sobre o papel fundamental do aparelho repressivo na 

garantia da ideologia dominante, haja vista funcionar como um “escudo”, que segundo 

ele consiste em garantir pela força, seja física ou não, as condições políticas da 

reprodução das relações de produção. 

Althusser (1985) apreende que os aparelhos ideológicos do Estado 

funcionam principalmente através da ideologia e secundariamente por meio da 

repressão, seja ela atenuada, dissimulada ou simbólica. Destaca que não existe aparelho 

puramente ideológico, assim todos os aparelhos funcionam ora através da repressão, ora 

                                                           
10  Como já destacamos, Poulantzas (1969b) também discute os aparelhos do Estado, a partir do próprio 
Althusser já que ele foi discípulo dele,  e afirma que o aparelho repressivo (o exército, a polícia, a 
organização judiciária) apresenta  uma maior coesão do que os aparelhos ideológicos, daí evidenciar a 
aparelhos ideológicos no plural e aparelho repressivo no singular.  
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através da ideologia. Destaca também que os aparelhos ideológicos são múltiplos, 

distintos e relativamente autônomos, susceptíveis de oferecer um campo objetivo às 

contradições dos choques entre as lutas de classes.  

De agora em diante, apresentamos os três principais pontos, a nosso ver, da 

referida obra de Althusser (1985), “Aparelhos ideológicos de Estado: Nota sobre os 

Aparelhos Ideológicos de Estado”, que apresentam subsídios mais específicos para uma 

avaliação política do Programa Nacional de Acesso ao emprego e renda.  

O primeiro ponto de fundamental importância para refletirmos sobre o 

Pronatec apresentado em linhas gerais na obra é que as teorizações nos trazem vários 

elementos para desvelarmos a ideologia que alicerça o programa. Althusser (1985), ao 

descrever que não é no campo das ideias que as ideologias existem, mas que elas têm 

existência material por meio de um conjunto de práticas necessárias à reprodução das 

relações de produção, situadas em um conjunto de instituições concretas que são os 

aparelhos ideológicos do Estado, nos leva a compreender o sentido de determinadas 

políticas públicas e a forma de organização das instituições escolares e o papel, 

sobretudo daquelas que trabalham com qualificação profissional. 

As relações entre ideologia e instituições, para Althusser (1985), têm por 

efeito a construção do reconhecimento da necessidade da divisão do trabalho e de seu 

caráter natural do lugar de cada ator social na produção. Nesse sentido, a sujeição não 

está presente apenas nas ideias, mas existem num conjunto de práticas de rituais 

situados em um conjunto de instituições concretas, que são os aparelhos ideológicos do 

Estado. 

Outro ponto de destaque é o atinente à “reprodução da força de trabalho”. 

Conforme Althusser (1985), a qualificação da força de trabalho é condição necessária à 

reprodução das forças produtivas, isso implica dizer que a qualificação da força de 

trabalho deve ser diversamente qualificada e, portanto, reproduzida como tal. Esse 

entendimento é bastante importante porque apresenta subsídios para se justificar o papel 

ideológico da escola na reprodução das forças produtivas, sobretudo as escolas de 

educação profissional. 

Acerca desse ponto, Althusser (1985) acrescenta ainda que o que torna 

possível a divisão do trabalho é, portanto, a diversidade qualitativa do trabalho humano. 

O papel da escola não estaria em preparar para diversos “empregos” de qualificação 

diversa, mas em fazer acreditar a tese da identidade entre qualidade e quantidade. Isso 

implica dizer que por meio da diversidade das ofertas educacionais faz-se acreditar que 
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o que justifica a ocupação de determinada função no mundo do trabalho é a qualificação 

profissional sem uma apreensão mais ampla sobre as contradições da sociedade 

capitalista, ou seja, por mais que se tenham pessoas altamente qualificadas nem todas 

ocuparão os espaços socialmente reconhecidos como o de maior prestígio. Assim, o 

papel da ideologia é fazer reconhecer a equivalência necessária à reprodução do capital 

entre o trabalho humano qualitativo e a quantidade da força de trabalho empregada na 

produção. 

Althusser (1985) destaca ainda que a escola forma o trabalhador, mas é a 

empresa que qualifica o trabalho, num processo em que o trabalho é transformado em 

força de trabalho.  

Um terceiro levantamento, de extrema relevância para os nossos estudos, 

feito por Althusser (1985), encontra-se na sua afirmação de que o processo de 

reprodução da força de trabalho não é exclusivamente econômico, mas social, 

combinando efeitos de reprodução material, de reprodução da submissão e de 

reconhecimento da ordem. Nesse aspecto de reprodução da submissão, a escola tem o 

papel de ensinar o chamado bom comportamento, isto é, as conveniências que devem 

ser observadas por todo sujeito na divisão do trabalho, conforme o posto que ele esteja 

“destinado” a ocupar. 

Sendo assim, Althusser (1985) apresenta que a reprodução da força de 

trabalho evidencia como condição essencial, não somente a reprodução de sua 

“qualificação”, mas também a reprodução de sua submissão à ideologia dominante.  

Diante desses apontamentos, compreendemos que na avaliação política do 

Pronatec buscamos desvelar a ideologia do Programa, bem como seus objetivos e 

teorias implícitos e explícitos, por meio do entendimento de que o aparelho ideológico 

educacional apresenta um lugar para reprodução das forças produtivas, que colabora 

para a manutenção da dominação capitalista e o discurso construído de que quanto mais 

o sujeito se qualifica profissionalmente mais possibilidades ele tem de ascensão social, 

o que faz parte de uma construção ideológica para ocultar o processo de dominação 

capitalista. 

 

3.1.3  Acumulação e legitimação do Estado Capitalista e a educação profissional 
 

A partir do que até agora construímos, no sentido de situar a política 

educacional como integrante de um aparelho ideológico do Estado capitalista que serve 
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para a reprodução do capitalismo (Althusser, 1985), não perdemos de vista que 

dialeticamente esse mesmo Estado é compreendido como uma condensação material de 

uma relação de forças (Poulantzas, 2000). Atendendo, portanto, em determinados 

momentos, às demandas da classe dominada para a chamada “harmonia social”. Assim, 

procuraremos ampliar esses entendimentos enfocando também os estudos de Claus Offe 

(1984, 1990) e O’Connor (1977). 

As análises de O’Connor (1977) chamam a nossa atenção porque esse 

teórico, ao tomar a crise fiscal como objeto de estudo, passa a investigar o papel do 

Estado no processo de acumulação de capital e sua interface com os setores econômicos 

e os chamados grupos de interesses em disputa, na sociedade capitalista. Para o autor, 

duas funções básicas condicionariam as intervenções do Estado, que seria a de criar 

condições favoráveis para a reprodução do capital e, ao mesmo tempo, assegurar a 

reprodução da força de trabalho, inclusive no sentido de fazer com que ela reconheça o 

seu lugar na divisão social e técnica do trabalho (e é aqui que situamos a política de 

educação profissional, tanto mediante as teorias de Althusser como as de Claus Offe). 

Assim, para O’Connor (1977), o Estado Capitalista, em outras palavras, teria duas 

grandes funções, a de acumulação e de legitimação. 

É nessa esfera da função de legitimação do Estado Capitalista apresentada 

por O’Connor (1977) que procuraremos apresentar as construções de Claus Offe (1990), 

no que se refere às relações do sistema educacional e sistema ocupacional, por 

continuarmos insistindo que esse caminho contribui para uma compreensão mais crítica 

acerca do objeto de estudo. Antes disso, exploraremos de maneira geral o texto “A 

teoria do Estado e Política Social”, de autoria de Claus Offe e Gero Lenhardt (1984), 

buscando elucidar as questões que mais se relacionam com a nossa investigação.  

Ao abordarem a política social, Offe e Lenhardt (1984, p. 15) afirmam que 

corresponde “à forma pela qual o Estado tenta resolver o problema da transformação 

duradoura de trabalho não assalariado em trabalho assalariado”. Para explicarem essa 

tese os referidos autores fazem uma distinção entre proletarização “passiva” e “ativa”, 

estabelecendo que o avanço da industrialização capitalista é acompanhada de processos 

de desorganização da força de trabalho que acaba “desapropriando” as condições de 

utilização do trabalho e de subsistência de um determinado grupo, levando-os à uma 

“proletarização passiva”.  

O problema da “proletarização passiva”, de acordo Offe e Lenhardt (1984, 

p. 17), não se resolveria por si só, e diante disso defendem que,  
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[...] a transformação em massa da força de trabalho despossuída em 
trabalho assalariado não teria sido nem é possível sem uma política 

estatal, que não seria, no sentido restrito, “política social”, mas que da 
mesma forma que esta contribui para integrar a força de trabalho no 
mercado de trabalho (grifo dos autores).  

 

 

Assim, o Estado, por meio da política social, apresentaria como estratégia a 

integração da força de trabalho na relação de trabalho assalariado, ou seja, fazer com 

que determinados grupos saiam da proletarização passiva para a ativa, mas não apenas 

voltado para a garantia de subsistência da força de trabalho, e sim, igualmente, para uma 

racionalização necessária direcionada para manutenção do capitalismo, com a criação 

de um “exército de reserva”. Nesses termos, Offe e Lenhardt (1984, p.23) demarcam 

que a força de trabalho é tratada como mercadoria, mas diferente de outras mercadorias 

sua existência não se fundamenta apenas em expectativas de venda, tendo em vista que 

para manutenção do sistema são imprescindíveis “mecanismos reguladores dos volumes 

quantitativos, capazes de estabelecerem o equilíbrio entre a proletarização ‘passiva’ e 

‘ativa’”.  Nessa ordem, com base nos autores estudados, podemos afirmar que as 

políticas públicas voltadas para a manutenção da proletarização “passiva” apresentam a 

função de legitimação.  

É justamente nessa construção que situamos o Pronatec, considerando que o 

Programa aparece como integrante de uma política estatal que mesmo apresentando-se 

como uma política de legitimação para garantia da popularidade do governo, também 

em certa medida caminha na direção de tornar a proletarização “passiva” em “ativa”, 

mas numa medida bem inferior à que se propõe a exercer a função de legitimação. E é 

essa compreensão que discutiremos no próximo capítulo, a partir da avaliação política 

do Programa.  

Os estudos de Claus Offe (1990) também trazem elementos importantes que 

nos ajudam a refletir sobre a política do Pronatec, ao apontar aspectos que direcionam a 

uma avaliação política das políticas educacionais, mesmo sem utilizar o termo de 

avaliação, quando o autor enfatiza que o sistema educacional não deve ser analisado a 

partir das intenções declaradas. Além disso, apresentam que a função do Estado por 

meio da política educacional com vistas ao atendimento das demandas do sistema 

ocupacional é referente à materialização da qualificação da força do trabalho e/ou com 

viés ideológico de fazer acreditar que qualificação é diretamente proporcional à 

ocupação de determinado espaço no mercado de trabalho, entre outras questões.  
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Ao discutir sobre a relação do sistema educacional com o sistema 

ocupacional, Offe (1990) traz a necessidade de se analisar as funções sociais do sistema 

educacional para além das finalidades declaradas pela Política, considerando que 

analisar as funções do sistema educacional por meio das intenções expostas nos 

documentos da política acarretaria três fontes de erro.  

O primeiro deles, para Offe (1990), consiste no perigo de que o grande 

número de heterogêneas finalidades da política pode levar a apresentação arbitrária do 

pesquisador, de quais finalidades devem ser vistas como dominantes. Dessa forma, 

existe uma discrepância entre os fins declarados e os critérios e pontos de vista que na 

realidade se fazem presentes na prática. 

A segunda fonte de erro, se a política for analisada só a partir das intenções 

declaradas, refere-se à determinação de que o conjunto das funções sociais de um 

subsistema social (no nosso caso, o sistema educacional) só poderia apoiar-se sobre as 

funções por ele mesmo indicadas se este subsistema dispusesse de uma ampla 

capacidade autônoma de atuação. Mesmo que o aparelho educacional possua certa 

autonomia em relação aos demais aparelhos, não há de se negar que, como demonstra 

Offe (1990), as funções do sistema educacional, são influenciadas por circunstâncias 

que não são levadas em conta por nenhum dos atores (professores, especialistas, 

gestores e demais funcionários ligados ao ensino) ao estabelecerem objetivos ou 

formularem planos. Na verdade em geral, estas condições agem contra as finalidades 

declaradas11. 

Em terceiro lugar, Offe (1990) assinala que o sistema educacional tem 

funções sociais mais relevantes do que as que são conhecidas e que, mesmo a forma da 

aula, independentemente dos conteúdos e dos objetivos da aprendizagem que a 

atravessam, preenche importantíssimas funções no processo de socialização escolar. 

Isso, de acordo com a nossa leitura, reforça a necessidade de se desvelar as intenções 

implícitas da política educacional, por meio de uma investigação ampla do contexto 

social, político e econômico em que são formuladas determinadas políticas e programas 

educacionais.  

                                                           
11 Kuenzer (2009) discute  também nessa perspectiva, quando assinala que a pedagogia toyotista tem se 
apropriado de concepções elaboradas pela pedagogia socialista, estabelecendo-se uma tal ambiguidade 
nos discursos e nas práticas que tem levado muitos a acreditar que,  diante das novas demandas do capital 
no regime de acumulação flexível, as políticas e propostas pedagógicas contemplam os interesses dos que 
vivem do trabalho. Dessa maneira, é necessário um olhar mais ampliado acerca dessas questões. 
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Frente a essas questões que nos remetem a uma avaliação política do 

sistema educacional, Offe (1990) apreende o cerne da análise orientada para a 

compreensão da escola, da universidade e da educação profissional dentro da sociedade 

global não é o que, nem de quem partem as intenções que orientam o sistema 

educacional e sua reforma, mas que estruturas ele cria e transforma – e a que interesses 

ele está aberto e por quais interesses permanece fechado. Para tanto, elucida também 

que ao invés da solução de problemas, tratou de problematização de soluções, 

destruição de conhecimentos aparentes que, como tais, constituem fundamento da 

reflexão científica e da práxis, político-administrativa.  

Como forma de demonstrar a maneira como são construídas as associações 

entre sistema educacional e sistema ocupacional, Offe (1990) cita J.H. Von Thunen, na 

sua obra “O Estado em relação à agricultura e à economia nacional (1828)” 12, quando 

este diz que “também entre os artesões uma educação mais longa melhora sua atuação 

profissional (sic)” e que a “a melhor educação do povo, mantidas estáveis as condições 

materiais, provoca a elevação do ingresso da população sem instrução...”, Offe afirma 

que foi a partir daí que se iniciava um modo de pensar que ainda hoje constitui a base 

tanto de textos liberais quanto de escritos marxistas relativos ao planejamento 

educacional e à economia da educação (OFFE, 1990, p.14). 

Partindo de Thunen (1828), Offe (1990) afirma que entender que a 

qualificação da força de trabalho é importante para a produtividade, apresenta um cunho 

ideológico que corrobora para a manutenção do sistema capitalista, constituindo na 

produção do sistema educacional funções que se aliam diretamente ao sistema 

ocupacional, que para nós, com base também em O’Connor (1977), correspondem tanto 

à função de legitimação quanto à de acumulação do capital no Estado capitalista. 

Acerca dessa tese de que a qualificação da força de trabalho é importante 

para a produtividade, Offe (1990) afirma que ela apoia-se em dois supostos empíricos 

que precisam ser desmitificados.  O primeiro diz respeito a determinadas 

transformações da demanda do sistema ocupacional que são subordinadas ao tipo e à 

quantidade das exigências feitas à força de trabalho. Essas transformações, ao lado da 

demanda do mercado de trabalho, resultaria de um deslocamento secular entre os 

setores primários, secundário e terciário (agricultura, construção, indústria de 

transformação, serviços) em favor do setor secundário e, sobretudo, do terciário. Dessa 

                                                           
12  Antecede, portanto, a teoria do capital humano, elaborada por Shultz em 1971. 
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maneira, por meio dessa suposição defende-se que determinados setores exigem mais 

qualificação profissional que outros.  Para Offe (1990), entretanto, não há estudos que 

comprovem essa tese. 

A segunda suposição empírica que fundamenta as interpretações teóricas 

relativas à qualificação e produtividade no desenvolvimento do setor educacional pode 

ser resumida na hipótese de que o processo de educação formal realmente conduz à 

produção daquelas qualificações, que, de forma crescente, são demandadas pelo sistema 

ocupacional. Conforme Offe (1990), essa suposição também se torna frágil porque 

muitos estudos empíricos têm demonstrado que paradoxalmente o que tem ocorrido é 

uma formação baseada na generalidade e não voltada para um conteúdo específico de 

uma determinada profissão. As exigências estariam voltadas para uma qualificação que 

se apresenta sob as siglas de “mobilidade”, “disponibilidade”, “educação permanente”, 

suprimindo a separação entre a demanda e a utilização das qualificações, entre a 

aprendizagem e o trabalho (OFFE, 1990, p. 21). 

Offe (1990) ainda afirma que são absolutamente questionáveis essas 

suposições quando se pensa no que se entende, por qualificação da força de trabalho e 

como é possível operacionalizá-la, de modo a poder fazer afirmações que permitam 

comparações tanto sobre o nível de qualificação “necessário” em diversos períodos e em 

diferentes etapas do desenvolvimento da sociedade industrial, mas também sobre o 

nível de qualificação de diferentes grupos ou indivíduos que trabalham. O autor 

considera lamentável que estas questões sejam respondidas através da proposta de se 

tomar a duração da escolaridade ou da instrução profissional formal como indicador 

para a qualificação, ou seja, do medir a qualificação pelo tempo.  

Entendemos que Offe (1990) procura defender, nesse sentido, que não há 

uma utilização tão direta da qualificação conteudística para o exercício de determinada 

função (qualificação profissional direta). Todavia, consideramos contraditória a sua 

argumentação de que não há uma ligação direta entre sistema educacional e 

ocupacional, pois ele levanta como pressuposto, mesmo sem citar diretamente, que no 

modelo de acumulação flexível tem-se outras demandas de qualificação (que seriam 

essas já citadas de “mobilidade”, “disponibilidade” e “educação permanente”).  

Achamos interessante Offe (1990) tentar desmitificar que qualificação da 

força de trabalho não implica diretamente na produtividade, por entendermos que com 

essa tese ele tentou demonstrar mais o caráter ideológico assumido pela política de 

educação, do que uma realidade mais materializada da função da educação para a 
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manutenção do capitalismo, com a ideia de que a qualificação tem resultados diretos na 

produtividade. Em alguma medida, diríamos que os desenvolvimentos de suas análises 

acabaram, pelo menos nesse caso, por fortalecer os supostos empíricos que ele tentou 

derrubar (sobretudo ao atacar o  último suposto empírico).   

No caso da nossa investigação sobre o Pronatec, refletimos também que 

essa é uma discussão relevante a ser tratada, tomando por base que os cursos voltados 

para a classe trabalhadora, aqueles compreendidos como de formação inicial e 

continuada (FIC), apresentam-se com a proposta oficial de qualificar os trabalhadores 

para o exercício de determinadas funções na sociedade num tempo bastante curto (entre 

três a quatro meses de duração). Dessa maneira, há de se analisar como um curso de tão 

pouco tempo é capaz de contribuir para uma formação que incidirá na produtividade? 

Além disso, como um curso de três ou quatro meses, frente às novas exigências do 

modo de produção flexível, tem condições de ofertar uma formação que garanta a 

polivalência, ou nos termos de Offe, “um alto nível de generalidade”13?  

Por tudo isso, afirmamos que o legado mais latente que fica dessa discussão 

de Offe (1990) é que a política educacional (nos termos de Althusser, o aparelho 

ideológico educacional) assume funções mais amplas e, muitas vezes, diferentes, do que 

as que comumente são divulgadas e formalmente registradas.  

Na mesma tentativa de demonstrar como o sistema educacional consolida 

suas funções voltadas para o sistema ocupacional, Offe (1990) assevera que a economia 

da educação procura esclarecer determinado nível de renda ou de crescimento através 

dos efeitos do sistema educacional. Sendo assim, o planejamento educacional tenta 

atuar sobre o nível de renda existente ou do crescimento econômico, vinculando-se, 

dessa forma, o sistema educacional ao sistema ocupacional.  

Por outro lado, mesmo tendo essa disponibilidade direta de o sistema 

educacional atuar em prol do sistema ocupacional, o citado teórico afirma que a política 

educacional e o sistema de educação podem oferecer uma qualificação da capacidade de 

trabalho social adequado à demanda do mercado apenas se (e, segundo Offe, mesmo 

sem total credibilidade) não transformam estas funções em seus motivos principais. 

Dessa forma, é imprescindível para própria manutenção do capitalismo que 

o planejamento da política educacional seja sensível à problemática social, assumindo 

critérios e objetivos próprios, o que vai fazer com que o aparelho educacional seja um 

                                                           
13 OFFE, 1990, p. 20.  
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dos aparelhos ideológicos que mais possui autonomia. Isso, com a intenção de poder 

atender às exigências econômicas do sistema ocupacional como uma entre suas muitas 

funções. Todavia, Offe (1990) ressalta que apesar dessa autonomia relativa, não existe 

motivo para afirmar que a política educacional tenha absoluta liberdade para decidir 

arbitrariamente a respeito da sua expansão quantitativa ou dos esforços no sentido da 

reforma qualitativo-curricular. Em outras palavras, ideologicamente é interessante que a 

política educacional possa definir critérios próprios, como forma de ocultar as intenções 

diretas de manutenção da dominação capitalista.  

Entendemos mais uma vez que essa problematização de Offe (1990) nos 

traz reflexões imprescindíveis para uma avaliação política do Pronatec, ao passo que o 

Programa, mesmo apresentando como objetivo explícito e oficial contribuir para o 

desenvolvimento econômico do país, também denota alguma preocupação na 

perspectiva da inclusão social e de elementos mínimos do exercício da cidadania. 

Contudo, para nós, o que nos instiga a reflexão é quais são as intenções reais do 

Programa, considerando que cursos de curta duração não cumprem esses objetivos. 

Assim, instigou-nos a desvelar os objetivos e teoria implícitos do Pronatec, como 

também a ideologia que alicerça o programa. 

Outra discussão importante levantada por Offe (1990) para a nossa pesquisa 

é a do processo de qualificação da força de trabalho voltado para adaptação normativa a 

determinadas “relações de produção” e não  mais com uma  qualificação conteudística 

da força de trabalho de modo a torná-la “força produtiva”, e que Offe denomina de 

“estabilização preventiva”. Essa adaptação, no nosso entendimento, a partir de Athusser 

(1985), estaria mais voltada para o “adestramento” da força de trabalho a situação de 

dominação (função ideológica da educação). Compreendemos que esse entendimento 

tem relevância para o nosso estudo por considerarmos que o Pronatec apresenta-se 

muito mais ligado a uma política de legitimação da ordem de dominação capitalista do 

que como um programa que se propõe a qualificar de forma conteudística a força de 

trabalho.  

Offe (1990), a respeito do Estado Capitalista, descreve que ele só possui 

legitimidade e só pode exercer um monopólio administrativo de credibilidade por meio 

da utilização do princípio da igualdade formal de todos os cidadãos, logrando conquistar 

o apoio e reconhecimento da sociedade, ou seja, se apresenta como “instância neutra”, 

como procurador de uma “patologia social” em relação às contradições de grupos e 

classes. Assim, por meio da política educacional o Estado Capitalista procura se 
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legitimar disseminando a ideia de que a partir do sistema escolar é possível corrigir a 

desigualdades sociais e cabe ao Estado, como “instância neutra”, repartir as “chances de 

vida”, cabendo aos sujeitos individualmente a sua ascensão social, ocultando, portanto, 

o caráter de dominação capitalista. 

Diante dessas hipóteses, Offe (1990) ressalta que se elas puderem ser 

testadas e comprovadas há de se afirmar que a política educacional realmente preenche 

uma função ideológica. Também adverte que não se deve esperar que uma tal estratégia 

para lograr legitimação possa ser levada a efeito sem contradições e problemas. Nesse 

caso, o que se entende é que o sistema educacional, mesmo desempenhando uma função 

ideológica, pode ser que em algumas situações contribua para uma formação numa 

perspectiva da emancipação social. E procuramos atentar para esse aspecto na nossa 

avaliação política.  

Outro ponto relevante descrito por Offe (1990) diz respeito ao crescimento 

das funções do Estado, uma vez que, segundo ele, as escolas profissionais assumem 

uma função que antes estavam voltadas para as empresas. Nesse contexto, o processo de 

aprendizagem antes realizado na própria unidade de produção aparece aos empresários 

individuais como demasiado dispendioso ou como demasiado ineficiente em seus 

resultados, sendo por isso a educação profissional crescentemente “entregue” a 

instituições de educação formal e governamental.  

Além disso, o sistema de educação formal preenche funções substitutivas na 

medida em que assume a organização institucional da força de trabalho que não foi 

assimilada pelo sistema ocupacional; substitui, portanto, as tarefas organizacionais da 

espera do próprio trabalho profissional. Esse aspecto pode ser referenciado também num 

texto que já foi citado anteriormente, de autoria do próprio Offe e Lenhardt (1984), 

quando apresentam como função do Estado nas políticas públicas tornar a força de 

trabalho de “proletariado passivo” para “proletariado ativo”, mantendo o percentual 

necessário de “proletariado passivo”. Dessa feita, podemos também pressupor que o 

Pronatec, igualmente, assume esse caráter, entretanto, mesmo funcionando como um 

programa que busca contribuir para a legitimação do Estado capitalista, serve também 

para manter o equilíbrio entre “proletariado passivo” e “proletariado ativo”. 

Diante dos referenciais aqui discutidos, consideramos pertinente elaborar 

um quadro das principais teorias apresentadas como forma de subsidiar a análise sobre a 

educação profissional no Brasil (nossos próximos tópicos), como também para 
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dinamizar no momento da nossa avaliação política do Pronatec, vejamos, então, em 

seguida: 
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Quadro 3: Referenciais teóricos para a avaliação política do PRONATEC na discussão sobre Estado e a política de educação 

TEÓRICO(S) IDEIAS PRINCIPAIS PARA A PESQUISA INFERÊNCIAS EM RELAÇÃO AO PRONATEC 

 

POULANTZAS 
(1971, 1975, 
1977, 2000) 

- Conceito de hegemonia a partir de Gramsci (constituição política da classe 
dominante): dominação particular de uma das classes ou frações dominantes; 
- Conceito de ideologia: matéria de coesão dos diversos níveis de prática e 
estrutura sociais; Ideologicamente o Estado se apresenta como defensor dos 
interesses gerais; 
- O Estado capitalista é entendido como uma condensação de uma relação de 
forças;  

- Situamos algumas alterações na política do PRONATEC 
(substituições de legislações) como fruto desse processo de 
condensação de relação de forças, em que o Estado passa a atender 
algumas demandas da classe trabalhadora; 

 
ALTHUSSER 

(1985) 

- O Estado capitalista apresenta como uma de suas funções a coesão para garantir 
as condições para a reprodução capitalista; 
-Aparelho ideológico escolar como mecanismo de sujeição e como um conjunto 
de práticas necessárias a reprodução das relações de produção; 

- Entendemos que o PRONATEC apresenta um lugar para 
reprodução das forças produtivas, que colabora para a manutenção 
da dominação capitalista e o discurso construído de que quanto 
mais o sujeito se qualifica profissionalmente mais possibilidades 
ele tem de ascensão social, faz parte de uma construção ideológica 
para ocultar o processo de dominação capitalista. 

O’CONNOR 
(1977) 

- O Estado capitalista teria duas funções básicas: acumulação (criar as condições 
favoráveis para a reprodução do capital) e legitimação (reprodução da força de 
trabalho, inclusive no sentido de fazer com que ele reconheça o seu lugar na 
divisão social e técnica do trabalho; 

- Levantamos como hipótese que o PRONATEC apresenta-se 
como uma política que tem função principal de contribuir para a 
legitimação do Estado Capitalista, sem deixar de agir também na 
função de acumulação. 

CLAUS OFFE e 
LENHARDT 

(1984) 

- Abordagem de política social como a forma pela qual o Estado tenta resolver o 
problema da transformação duradoura de trabalho não assalariado em trabalho 
assalariado; 
- Conceito de proletarização passiva e ativa e necessidade de equilíbrio entre eles; 

- O PRONATEC caminha na direção de tornar a proletarização 
“passiva” em “ativa”, entretanto numa medida bem inferior a que se 
propõe a exercer a função de legitimação. 

CLAUS OFFE 
(1990) 

-Necessidade de analisar as funções sociais do sistema educacional para além das 
finalidades declaradas pela Política; 
-O Sistema educacional precisa definir critérios de relevância e objetivos 
próprios, a fim de poder atender às exigências econômicas do sistema ocupacional 
como uma entre suas muitas funções.  
-A “Instância neutra” do Estado como forma de legitimar  a “igualdade de 
condições”;  

- O PRONATEC assume funções mais amplas do que as que 
comumente são divulgadas e formalmente registradas.  
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 
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A partir das discussões apresentadas e resumidas no quadro anterior, 

procuramos analisar a forma como Estado tem implementado a política de educação 

profissional e as respectivas influências.  Tentamos enxergar o papel do Estado 

capitalista brasileiro frente às demandas do capitalismo e o processo de correlação de 

forças que instiga, em alguns momentos, políticas públicas, que em certa medida atenta 

para as necessidades da classe trabalhadora e por outro lado também acaba servindo 

para legitimar esse mesmo Estado. 

 

3.2 O CONTEÚDO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO 
BRASIL: SÍNTESE HISTÓRICA E O CONTEXTO ATUAL 

 

Esboçamos a trajetória da educação profissional no Brasil, na perspectiva de 

trazer elementos para uma compreensão mais aprofundada do significado do Pronatec. 

Isso se faz indispensável na abordagem que nos propomos trabalhar no método 

dialético, considerando que estudar a história de uma determinada política pública com 

base nesse método permite analisar de maneira mais ampla as contradições inerentes ao 

processo de produção capitalista, que são frutos da correlação de forças entre as classes. 

Entretanto, deixamos claro que não fizemos uma exposição detalhada dos momentos 

históricos por não ser essa a nossa pretensão. Dessa maneira, situamos os principais 

movimentos históricos de maneira a elucidar as contradições dessa política.  

 

3.2.1 A educação no Brasil Colônia e Império: antecedentes da política de 
educação profissional 

 

Muito embora os historiadores demarquem que a política de educação 

profissional brasileira tem como marco principal de institucionalização o ano de 1909, 

com a criação de 19 Escolas de Aprendizes e Artífices14 em cada capital brasileira 

daquela época, há de ser resgatado que as características apresentadas na política de 

educação desde o Brasil colônia denotam claramente um sistema dual de ensino. 

Dualidade expressada por um modelo de educação voltado para os dirigentes do país e 

outro voltado para a classe que vive do trabalho.  

De acordo com Saviani (2007), a partir do modo de produção capitalista e 

da divisão da sociedade em classes entre os que detêm os meios de produção e os 

                                                           
14 Escolas que no decorrer de sua história se transformaram em  Liceus Profissionais (1937),  Escolas 
Industriais e Técnicas (1949), Escolas Técnicas, depois CEFETs e nos dias atuais Institutos Federais; 
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vendedores de sua força de trabalho imprimiu-se também uma divisão entre a forma 

como a educação é ofertada, ao passo que a educação para os filhos dos grandes 

proprietários rurais esteve aliada as atividades intelectuais, enquanto que para os filhos 

dos trabalhadores rurais coube a educação inerente ao processo de trabalho braçal, 

manual. 

Há de se ressaltar, ainda que brevemente, que no Brasil colonial, no modelo 

agro-exportador, os escravos não tinham acesso à educação e aos homens livres cabia 

aprender as profissões por meio das Corporações de Ofício (irmandades). Dessa 

maneira, registra-se que os primeiros momentos da constituição de uma educação 

profissional no Brasil, se é que se pode dizer assim, foi excludente e discriminatória, 

presente na relação entre atividade escrava e trabalho exercido pelos homens livres. 

Todavia, essa construção já foi num momento em que, dada à urgência pela 

industrialização, passou-se a utilizar a ocupação de crianças e jovens excluídos 

socialmente trazidos de Portugal com a frota da família real (SAVIANI, 2007). Assim, 

aparece que desde o Brasil colonial a educação profissional vem com um caráter de 

atender os “desvalidos de sorte”.  

Em Cunha (2000a), podemos encontrar algumas inferências para essa 

situação quando o autor apresenta que o fato de os escravos serem utilizados para os 

trabalhos manuais acabou afastando os homens livres do exercício dessas atividades, 

pois esses se empenhavam em se diferenciar dos escravos. Por essa razão é que 

compulsoriamente utilizavam os “desvalidos de sorte” para terem acesso à formação 

para o trabalho manual e, portanto, as corporações de ofícios não tiveram, no Brasil 

Colônia, o desenvolvimento de outros países dado à resistência dos homens livres para 

o trabalho manual.  

Nessa passagem histórica é interessante refletir sobre o que descreve Cunha 

(2000a, p. 91), vejamos: 

 

 

Desde os tempos coloniais, quando um empreendimento 
manufatureiro de grande porte, como os arsenais de marinha, por 
exemplo, exigia um contingente de trabalhadores não disponíveis, o 
Estado coagia homens  livres a se transformarem em artífices. Não 
fazia isso, decerto, com quaisquer homens livres, mas com aqueles 
que social e politicamente não estavam em condições de opor 
resistência. Como na formação das guarnições militares e navais, 
prendiam-se os miseráveis. Procedimentos semelhantes eram adotados 
para com os menores destinados à aprendizagem de ofícios: os órfãos, 
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os abandonados, os desvalidos, que eram encaminhados pelos juízes e 
pelas Santas Casas de Misericórdia aos arsenais militares e de 
marinha, onde eram internados e postos a trabalhar como artífices, até 
que, depois de um certo número de anos, escolhessem livremente 

onde, como e para quem trabalhar. 
 

 

Fica registrado a partir dessa citação que a formação destinada aos artífices 

era feita de maneira obrigatória para uma parcela da população colonial, aquela mais 

vulnerável socialmente (os desvalidos). Podemos assim afirmar que a base da política 

de educação profissional brasileira, por meio das corporações e abrigos15, apresentou 

características de uma opressão explícita e, parafraseando Althusser (1985), o aparelho 

ideológico educacional na época colonial assumiu, portanto, uma imposição necessária 

para consolidação do capitalismo na sua fase pré-industrial.  

Em relação ao Brasil imperial, Cunha (2000a) afirma que as ações do 

Estado mantiveram-se vinculadas à formação forçada dos miseráveis e Manfredi (2002) 

traz à tona que nesse período tanto as práticas educativas implementadas pelo Estado 

quanto as da iniciativa privada refletiam concepções distintas, que, todavia, pareciam 

ser complementares.  A que estava voltada para os desvalidos assumia uma concepção 

compensatória e a outra destinada aos homens com maior integração ao trabalho 

também legitimava a pobreza e preparava para o exercício de atividades artesanais. 

Dessa forma, Manfredi (2002, p. 78) conclui que ideológica e politicamente, essas 

ofertas “constituíam mecanismos de disciplinamento dos setores populares, no sentido 

de conter ações insurrecionais contra a ordem vigente e legitimar a estrutura social 

excludente herdada do período colonial”. Assim, no período imperial frente à 

necessidade da produção manufatureira, com a expansão das atividades artesanais e 

manuais, foi imposto à política educacional um atendimento ao modelo de produção 

capitalista.   

Além dessas questões, compreendemos ser relevante atentar mais uma vez 

para o que Cunha (2002, p. 91-92) nos apresenta no que diz respeito às iniciativas 

particulares no período imperial em que se destaca desde então uma relação entre 
                                                           
15  Cunha (2000a) destaca alguma dessas instituições: Uma de grande relevância desse período foi o 
Colégio das Fábricas, criado em 1809 no Rio de Janeiro para abrigar os órfãos da Casa Pia de Lisboa; 
Entre 1840 e 1856, foram criadas as Casas de Educandos Artífices por dez governos provinciais, que 
adotaram o modelo de aprendizagem de ofícios vigente no âmbito militar, inclusive os padrões de 
hierarquia e disciplina; Algumas décadas mais tarde (1875), o mais importante estabelecimento desse 
tipo, o Asilo dos Meninos Desvalidos, foi criado no Rio de Janeiro. Os “meninos desvalidos” eram os 
que, de idade entre 6 e 12 anos, fossem encontrados em tal estado de pobreza que, além da falta de roupa 
adequada para frequentar escolas comuns, vivessem na mendicância. 
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transferência de recursos públicos para o setor privado por meio das instituições da 

sociedade civil16, ressaltando que estas só tiveram como se organizar a partir de recursos 

públicos. Vejamos então essa citação:  

 

 

A partir de meados do século XIX, com o aumento da produção 
manufatureira no Brasil, começaram a ser organizadas sociedades civis 
destinadas a amparar órfãos e/ou ministrar ensino de artes e ofícios. Os 
recursos dessas sociedades provinham, primeiramente, das cotas pagas pelos 
sócios ou doações de benfeitores. Sócios e benfeitores eram membros da 
burocracia do Estado (civil, militar e eclesiástica), nobres, fazendeiros e 
comerciantes. O entrecruzamento dos quadros de sócios com os quadros da 
burocracia estatal permitia a essas sociedades se beneficiarem de dotações 
governamentais, as quais assumiam importante papel na manutenção das 
escolas de ofícios. Havia, também, sociedades que tinham nos próprios 
artífices seus sócios. Mas essas sociedades só subsistiram quando 
conseguiram organizar um quadro de sócios beneméritos que as dirigiam e 
mantinham com seus próprios recursos ou com subsídios governamentais que 
atraíam. 

 

 

Isso demonstra que desde o período imperial há uma disposição do Estado 

em utilizar-se do tipo de iniciativa da sociedade civil para se legitimar e garantir a 

coesão social.  Mais adiante retomaremos essa discussão, haja vista que essa 

característica é marcante ao longo das políticas públicas brasileiras e persiste até hoje, 

por exemplo, na oferta do Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego. 

Importante trazer à tona também que Cunha (2000a) procura explicitar as 

ideologias que deram sustentação a formação educacional no império, destacando que 

além das voltadas diretamente para a reprodução capitalista, ligadas fundamentalmente 

aos aspectos econômicos, a que mais claramente aparece referente à base política foi a 

de evitar o desenvolvimento de ideias contrárias à ordem política, de modo a não se 

repetirem no Brasil as agitações que ocorriam na Europa, a qual estava em 

efervescência política pós-revolução Francesa. Aqui, no nosso entendimento devemos 

ressaltar que em alguma medida aparece a função de legitimação do Estado preconizada 

por O’Connor (1977), tendo em vista que a oferta educacional imperial assumiu 

também o caráter de manutenção da ordem política vigente.  

 

                                                           
16 Em Cunha (2000a) também encontramos as iniciativas da sociedade civil que se referem as que criaram 
e mantiveram liceus de artes e ofícios. O primeiro deles surgiu no Rio de Janeiro, em 1858. Destacou-se a 
Sociedade Propagadora de Belas-Artes, 1857 foi organizada, na capital do país da época.  
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3.2.2 Políticas de Educação Profissional: do Período Republicano à Revogação da          
Lei de Reforma do ensino de 1° e 2° graus 

 

Com a proclamação da República a ideologia que passa a dominar agora se 

concentra num novo projeto para o país baseado no desenvolvimento pela 

industrialização, que implicaria progresso, independência política e a emancipação 

econômica do Brasil, conforme demonstra Saviani (2007). Isso acarretou diversas 

transformações para a construção de uma política de educação profissional, o que à 

primeira vista seria bastante positivo. Entretanto, permanece uma estrutura dual de 

ensino e cada vez mais aliada ao projeto de desenvolvimento do capitalismo.  

A fim de refletirmos melhor sobre o significado dessa construção, é 

importante atentarmos para o que levanta Frigotto (1999), ao dizer que a modernidade 

imputou, com o advento do capitalismo, uma relação entre trabalho produtivo e 

educação, fazendo com que esta assuma um projeto voltado a atender às necessidades 

do capital.  Ainda para o referido autor, o capitalismo determina as regras sobre valores, 

ideias, teorias, símbolos e instituições, entre as quais se destaca a escola como espaço de 

produção e reprodução de conhecimentos, atitudes, ideologias e teorias que justificam o 

novo modo de produção. 

Romanelli (2005) descreve, a partir da Constituição Republicana de 1891, a 

forma de oficialização da dualidade do ensino, dizendo que a referida Constituição 

consagrou o que já se mostrava na prática: uma educação voltada para a classe 

dominante e outra para educação do povo17. Além disso, destaca também que essa 

dualidade retrata a própria dualidade da sociedade escravocrata que acabara de sair para 

a República. Por outro lado, argumenta que durante a Primeira República, do ponto de 

vista da população, a qual majoritariamente se concentrava na zona rural, não existia 

interesse de acesso à educação e, assim, as reivindicações das classes médias e operárias 

urbanas puderam ser parcialmente atendidas (com oferecimento da escola primária e 

profissional).  

Destacamos também que esse processo de abertura para oferta educacional e 

mais especificamente da educação profissional, consolidada pelo Estado, no tocante à 

formalização da política com a Constituição de 1891, aconteceu também frente às 

demandas da industrialização do país, conforme nos aponta Cunha (2000a) num 

contexto mais amplo de análise da Primeira República. 
                                                           
17   As escolas para a classe dominante eram as secundárias acadêmicas e escolas superiores. Já as 
destinadas educação do povo eram  as escola primária e  a escola profissional. 
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Apesar da predominância na Primeira República da “velha educação 

acadêmica e aristocrática” e da pouca importância dada à educação popular 

(ROMANELLI, 2005, p. 45), é no contexto de movimentação operária ainda nesse 

período republicano que foi criada oficialmente a educação profissional18, em 1909, por 

meio do decreto 7.566, de 23 de setembro, do então presidente da República, Nilo 

Peçanha, em que se estabeleceu o funcionamento de 19 escolas de aprendizes e artífices, 

situadas uma em cada estado. Interessante perceber o argumento utilizado por aquele 

Presidente para a criação dessas instituições. Vejamos a forma original descrita no 

citado Decreto:  

 

 

Considerando:que o augmento constante da população das cidades 
exige que se facilite às classes proletarias os meios de vencer as 
dificuldades sempre crescentes da lueta pela existencia:que para isso 
se torna necessario, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da 
fortuna com o indispensavel preparo technico e intelectual, como faze-
los adquirir habitos de trabalho proficuo, que os afastara da ociosidade 
ignorante, escola do vicio e do crime; que é um dos primeiros deveres 
do Governo da Republica formar codadões uteis à Nação. (BRASIL, 
1909, p. 1). 

 

 

Percebe-se que aqui se encontram as bases da política de educação 

profissional brasileira, que diz respeito a criar “hábitos de trabalho profícuo” com o 

intuito de “afastar da ociosidade”, ensejando, portanto, não só a reprodução das 

condições materiais da força de trabalho (“qualificação”), mas, como diria Althusser 

(1985), garantindo a reprodução da submissão da força de trabalho à ideologia 

dominante. 

No tocante ainda a esse Decreto, Cunha (2000a, p. 94) assinala que o ensino 

profissional aparece como um antídoto para as classes dirigentes contra a “inoculação 

de ideias exóticas” no proletariado brasileiro pelos imigrantes estrangeiros, que era a 

maioria do operariado. Também a política de educação profissional assumiu entre os 

que defendiam a industrialização do país um caráter de resolução da “questão social”, 

daí esse modelo de ensino volta-se prioritariamente para os “filhos dos desfavorecidos”. 

                                                           
18  Importante resgatar que Manfredi (2002) destaca que em 1906, Nilo Peçanha, quando era governador 
do Rio de Janeiro havia criado três escolas de ofício voltadas para a formação de força de trabalho 
industrial e manufatureira.   
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Nessa mesma perspectiva, Kuenzer (2009) demonstra que antes de atender 

às demandas de um desenvolvimento industrial quase inexistente, regiam-se essas 

Escolas por uma finalidade moral de educar numa perspectiva moralizadora da 

formação do caráter pelo trabalho. 

Aspecto relevante de ser refletido sobre a criação das Escolas de Aprendizes 

e Artífices, encontrado também em Cunha (2000a), é o fato de essas escolas formarem 

todo um sistema escolar diferenciado, ao passo que se submeteram a uma legislação 

específica e foram destinados prédios, currículos e metodologia didática próprios, com 

condições de ingresso dos alunos e destinação esperada dos egressos que as distinguiam 

das demais instituições de ensino elementar. Isso persiste até os dias atuais e estabelece 

certo “status” a essas instituições em relação até mesmo a outras instituições federais. 

De outro modo, apesar da aparente estrutura baseada na garantia legal de 

funcionamento dessas escolas desde os seus primórdios, há de se ressalvar que isso não 

se manifesta de maneira linear e sem contradições. Malgrado existam legislações que 

prevejam o funcionamento dessas instituições com as condições básicas de estrutura 

física, tem-se várias fragilidades do período inicial de abertura dessas escolas até o 

presente momento. Registram-se à época de criação dessas escolas, conforme Cunha 

(2000a), diversos problemas relacionados ao alto índice de evasão e poucos professores 

com condições de lecionar nos cursos.  

No período de criação das Escolas de Aprendizes e Artífices, com 

concentração nas capitais dos estados brasileiros, com exceção do Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul (CUNHA, 2000a), os diversos autores trabalhados que analisam esse 

período são unânimes em destacar a intenção mais política do que econômica com a 

criação dessas Instituições. Isso porque a implantação das escolas sempre na capital dos 

estados, sede do exercício político, e não nas cidades manufatureiras deixou nítida essa 

finalidade política, relembrando também que foi uma resposta ao movimento operário 

da época, de maneira a proporcionar uma formação que preparasse a força de trabalho 

para o “bom comportamento”.  

Importante trazermos à discussão que o fim da Primeira República é 

marcado pela influência no cenário nacional de um projeto de hegemonia de orientação 

taylorista /fordista, no que concerne à burguesia industrial brasileira. A perspectiva era a 

articulação econômica entre a agricultura e a indústria para fortalecer o projeto de 

industrialização no Brasil com o apoio das oligarquias rurais. Dessa maneira, tal projeto 

de caráter político-econômico tem continuidade com Getúlio Vargas, com uma política 
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protecionista do café que já sofria queda dos preços no mercado internacional em 

decorrência dos problemas financeiros que cercavam os principais mercados mundiais 

após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Assim, na era de Vargas há um 

destaque muito acentuado para as políticas numa intenção de assumir a função de 

acumulação (garantir a consolidação da industrialização e crescimento econômico), nos 

termos que podem ser colocados a partir de O’Connor (1977).  

Em Harvey (1993), podemos refletir sobre os modelos de produção 

capitalista que deram sustentabilidade às formas de pensar e agir das sociedades 

submetidas ao capitalismo e acerca de como a educação esteve e ainda está 

correlacionada aos modos de produção capitalista. Em linhas gerais, esse autor destaca 

que no Fordismo e Taylorismo o tipo de profissional exigido com base na produção 

rígida, produção em massa e controlada impõe um modelo de educação voltada para a 

técnica em que se aprendia um ofício e o trabalhador, ao longo da sua vida, 

desempenhava a mesma função. 

Kuenzer (2009), ao falar do modelo taylorista-fordista, apresenta que seus 

princípios baseiam-se na divisão do processo produtivo em pequenas partes, sendo os 

tempos e movimentos padronizados e rigorosamente controlados, como também as 

ações de planejamento ficam separadas da produção. A partir disso, a autora apresenta 

que a dualidade estrutural da educação tem por base a estrutura de classes e a política de 

educação brasileira foi sendo ajustada ao longo de sua história para atender às 

necessidades do taylorismo-fordismo. Acrescentamos, desta feita, que as reflexões nesse 

nível apresentadas por Kuenzer (2009) podem ser relacionadas com as teorizações de 

Offe (1990), considerando que esse teórico discute que a política educacional tem por 

finalidade atender às demandas do capitalismo, mesmo fazendo isso de modo velado.  

Dando continuidade às reflexões sobre o conteúdo da política de educação 

profissional brasileira, resgatamos a “lei” orgânica do ensino industrial, Decreto lei n° 

4.073, de 30 de janeiro de 1942, que foi fruto da Reforma Capanema de 1942. Essa 

reforma foi empreendida pelo então ministro da Educação Gustavo Capanema, e dentre 

as principais mudanças destacam-se a criação dos cursos de médios e 2° Ciclo, 

científico e clássico, com três anos de duração, destinados a preparar os estudantes para 

o ensino superior. Por meio das “Leis Orgânicas, a formação profissional destinada aos 

trabalhadores instrumentais passa também a contar com alternativas em nível médio de 

2° ciclo”, sendo o agrotécnico, o comercial técnico, o industrial técnico e o normal, que 
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não apresentavam como caminho o ensino superior e sim a preparação para o exercício 

do trabalho (KUENZER, 2009, p. 28). 

No que se refere à “lei” orgânica do ensino industrial, Cunha (2000a) 

destaca que essa concilia duas modalidades de formação de operários, como consta no 

Decreto: 

 

 

Art. 8º Os cursos de ensino industrial serão das seguintes 
modalidades: 
 
a) cursos ordinários, ou de formação profissional; 
b) cursos extraordinários, ou de qualificação, aperfeiçoamento ou 
especialização profissional; 
c) cursos avulsos, ou de ilustração profissional (BRASIL, 1942, n.p.).  
 

 

Os cursos ordinários referem-se à formação em nível médio de 2° ciclo e já 

os cursos extraordinários e avulsos estavam destinados à formação mais rápida, com 

destinação para especialização, atualização, continuação e aperfeiçoamento. Assim, a 

distribuição do formato desses cursos, pelo que consta no Decreto, é um atendimento 

implícito ao modelo de produção taylorista-fordista, dado o caráter de divisão que 

demonstra a formação de trabalhadores mais qualificados (cursos ordinários) e outros 

menos qualificados (cursos extraordinários e avulsos), atendendo à divisão social e 

técnica do trabalho. Portanto, a política de educação é construída para atender às 

demandas do modo de produção capitalista, reforçando dessa maneira a dualidade 

estrutural com duas modalidades gerais de ensino propedêutica e profissional que reflete 

a própria divisão de classes entre classe dirigente (com acesso a níveis mais elevados de 

escolaridade) e classe com formação para o mundo do trabalho (com acesso a menor 

escolaridade de caráter acadêmico), nos termos de Kuenzer (2009).   

Convém ressaltar, ainda sobre as modalidades do ensino industrial, que 

entre os cursos extraordinários tem-se ainda outra divisão. Observemos o decreto 

novamente:  

 

 

Art. 12. Os cursos extraordinários serão de três modalidades: 
 
a) cursos de continuação; 
b) cursos de aperfeiçoamento; 
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c) cursos de especialização. 
 
§ 1º Os cursos de continuação destinam-se a dar a jovens e a 
adultos não diplomados ou habilitados uma qualificação 
profissional. 
§ 2º Os cursos de aperfeiçoamento e os cursos de especialização têm 
por finalidade, respectivamente, ampliar os conhecimentos e 
capacidades, ou ensinar uma especialidade definida, a trabalhadores 
diplomados ou habilitados em curso de formação profissional de 
ambos os ciclos, e bem assim a professores de disciplinas de cultura 
técnica ou de cultura pedagógica, incluídas nos cursos de ensino 
industrial, ou a administradores de serviços relativos ao ensino 
industrial (BRASIL, 1942, negrito nosso). 
 

 

Com os cursos extraordinários na modalidade de continuação tem-se uma 

clara distinção na educação de jovens adultos que não tiveram acesso à escolarização. 

Demarca-se um atendimento com fulcro na qualificação profissional e numa perspectiva 

inferior às demais modalidades, tendo em vista que não oferece condições para 

formação mais ampla que procure garantir acesso à educação básica da época.   

É importante destacar que antes do Decreto lei n° 4.073/ 1942 ocorreu à 

transformação das Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Industriais, por meio da 

Lei n° 378/1937. E com o Decreto lei n° 4.073/ 1942 os Liceus industriais são 

transformados em Escolas Técnicas e foi criado o SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial).  

Com relação ao referido Decreto-Lei e as Escolas Técnicas, percebe-se uma 

transformação na política de educação profissional que a diferencia do que significou as 

Escolas de Aprendizes e Artífices, considerando que essas podem ser analisadas, por 

meio de O’Connor (1977), numa perspectiva mais aproximada da função de legitimação 

do Estado Capitalista. E já o desenho da política expresso no decreto lei desvela uma 

perspectiva maior de atendimento às demandas da crescente industrialização brasileira, 

estando de alguma maneira mais próxima da função de acumulação; todavia não deixam 

de atuar na função de legitimação. Isso porque o decreto deixa transparecer uma 

preocupação com a formação do trabalhador, ao lado dos interesses das empresas e da 

nação, conforme se apresenta no artigo 3° do citado decreto lei (BRASIL, 1942). 

Outro ponto de destaque que remete também à função de acumulação do 

Estado Capitalista, nos termos estudados por O’ Connor (1977), é a criação do sistema 

privado de formação profissional como o SENAI, em 1942 e posteriormente como o 

SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), em 1946. Isso porque, a partir 
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daquela época, ficou formalizada a destinação de recurso público para a iniciativa 

privada, e para Kuenzer (2009) as demandas estavam bem definidas em decorrência da 

divisão social e técnica do trabalho organizado e gerido pelo paradigma taylorista-

fordista, como explicitamos anteriormente.  

Cunha (2000a) elucida que o SENAI cresceu de uma maneira espantosa e 

que passou por várias transformações para atender às demandas do setor produtivo. 

Assim, apresenta que o SENAI, 

 

 

Nos anos 40, iniciou suas atividades priorizando a aprendizagem 
industrial, para qualificar o operariado para a indústria nascente; nos 
anos 50, foi a vez da modalidade treinamento, correlativa à 
industrialização segundo os moldes da grande indústria; nos anos 
90, a ênfase recaiu na polivalência. Nos anos 70, a ênfase na 
habilitação de técnicos de nível médio resultou mais da política 
educacional de profissionalização universal e compulsória no ensino 
de 2o. grau do que de mudanças efetivas do setor produtivo (CUNHA, 
2000a, p. 102). 

  

 

Dessa maneira, o sistema montado com recursos públicos, o chamado 

sistema S, por abranger além do SENAI e SENAC mais sete instituições19, apresentou-

se e continua a apresentar-se como parte integrante do grande capital que controla os 

diversos setores econômicos do país. E em tempos de execução do Pronatec as ofertas 

de cursos desse programa têm se concentrado nesses mesmos moldes de destinação de 

verbas públicas para o Sistema S.  

É importante que enfatizemos que a oferta do SENAI e SENAC, expressa à 

época do ensino industrial, esteve voltada mais diretamente para a formação de alunos-

trabalhadores que recebiam um treinamento mais pontual. E isso reforçava a construção 

de uma dualidade educacional, não apenas entre educação geral e profissional, mas 

também no campo da educação profissional.  

A respeito dessa dualidade da educação profissional, Barbosa (2010) traz a 

discussão que nas Escolas Técnicas os cursos, mesmo destinados às demandas da 

industrialização, apresentavam uma formação mais completa, ao passo que os cursos 

oferecidos pelo sistema S aliavam-se mais a um caráter instrumental. Além disso, essa 

                                                           
19

 Além do SENAI e SENAC, compreendem o Sistema S: SENAI, SESI, SESC, SENAR, SENAT, SEST 
SESCOOP e SEBRAE. 
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autora salienta que a criação do SENAI representou um duplo descomprometimento do 

Estado, tanto por não garantir uma escola unitária20 quanto por destinar a formação do 

trabalhador para iniciativa privada.  

Os reflexos da construção desse modelo de transposição de recurso público 

para as empresas da iniciativa privada propicia diretamente a acumulação do capital. 

Dessa maneira, por trás do discurso de “Estado Neutro”, suposto defensor dos interesses 

da nação, está a garantia da ordem social, que se materializa com medidas que na 

verdade visam a manutenção do sistema capitalista. Entretanto, cabe retomarmos o que 

nos ensina Poulantzas (2000), quando diz que o Estado é uma condensação material de 

uma relação de forças. Dessa maneira, o processo de dominação constituído por meio 

do Estado (por meio dos seus aparelhos, sejam eles ideológicos ou repressivos) não 

acontece isento às contradições e às lutas de classes. 

Nessa perspectiva, a elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira (LDB), Lei nº 4.024/61, representou a luta de classes quando se 

defendeu por alguns a construção de políticas públicas na área de educação e por outros 

tantos o predomínio das ações das iniciativas privadas para as ofertas educacionais. Esse 

movimento travado entre publicistas e privatistas da educação perdurou treze anos entre 

a Câmara e o Senado. Nos termos de Freitag (1980), a LDB de 1961 representou o 

compromisso entre duas tendências expressas nos dois projetos-de-lei “Mariani e 

Lacerda”, já que estabeleceu que tanto o setor público quanto o particular tem o direito 

de ministrar o ensino Brasil em todos os níveis, ao passo que a referida lei expressa que: 

 

 

Art. 3º O direito à educação é assegurado:  
 
      I - pela obrigação do poder público e pela liberdade de iniciativa 
particular de ministrarem o ensino em todos os graus, na forma de 
lei em vigor;  
      II - pela obrigação do Estado de fornecer recursos indispensáveis 
para que a família e, na falta desta, os demais membros da sociedade 
se desobriguem dos encargos da educação, quando provada a 
insuficiência de meios, de modo que sejam asseguradas iguais 
oportunidades a todos (BRASIL, 1961). 

  
                                                           
20  Esse conceito de escola unitária compõe as teorizações de Antonio Gramsci e caminha numa direção 
de uma  escola como dever do Estado e que, portanto, deveria ser uma “comum, única e desinteressada” e 
que rebate, portanto, as relações dicotômicas entre educação cultural e instrução para o trabalho, bem 
como atividade intelectual e manual. Assim, Gramsci (1998) defendia uma escola garantidora de uma 
educação básica comum a todos os jovens. 
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O significado desse artigo contribuiu diretamente para a ampliação do 

Sistema S e sua devida expansão, como também fortaleceu os interesses das empresas 

privadas. Para Kuenzer (2009), com a LDB de 1961, os cursos do SENAI e SENAC 

puderam ser organizados de maneira a ter mesma equivalência aos dos níveis 

fundamental e médio. Isso porque essa legislação promoveu a igualdade e a identidade 

entre ensino técnico e secundário, o que para alguns pode ter o sentido de extinção da 

dualidade estrutural. Todavia, essa mesma autora expõe que mesmo constituindo um 

avanço, a equivalência não supera a dualidade estrutural, considerando que permanece 

uma dicotomia de formação para diferentes públicos, voltada para “necessidades bem 

definidas da divisão do trabalho, de modo a formar trabalhadores instrumentais e 

intelectuais através de diferentes projetos pedagógicos” (KUENZER, 2009, p. 29). 

Vejamos como se materializa no plano legal essa dualidade expressa por 

Kuenzer (2009):  

 

 
Art. 33. A educação de grau médio, em prosseguimento à ministrada 
na escola primária, destina-se à formação do adolescente.  
 
Art. 34. O ensino médio será ministrado em dois ciclos, o ginasial e o 
colegial, e abrangerá, entre outros, os cursos secundários, técnicos e 
de formação de professores para o ensino primário e pré-primário 
(BRASIL, 1961, grifos nossos). 

 

 

Dessa maneira, o ensino médio foi destinado claramente à formação de 

adolescentes, cerceando, portanto, o direito daqueles que não tiveram acesso a esse 

nível de ensino na adolescência. Além do mais a equivalência entre os cursos 

secundários, técnicos e de formação de professores, não permitiam igualdade de 

condições materiais de entrada no ensino superior, como também estabelecia diferentes 

postos de ocupação no mundo do trabalho com diferenciados graus de reconhecimento e 

de destaque social. Moura (2007, p. 11) explana essa questão sobre a LDB de 1961 da 

seguinte maneira: 

 

 

É importante frisar que essa dualidade só acabava formalmente já que 
os currículos se encarregavam de mantê-la, uma vez que a vertente do 
ensino voltada para a continuidade de estudos em nível superior e, 
portanto, destinada às elites, continuava privilegiando os conteúdos 
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que eram exigidos nos processos seletivos de acesso à educação 
superior, ou seja, as ciências, as letras e as artes. Enquanto isso, nos 
cursos profissionalizantes, esses conteúdos eram reduzidos em favor 
das necessidades imediatas do mundo do trabalho. 

 

 

Ainda de acordo com Moura (2007, p. 11), registra-se que durante o período 

da Ditadura Civil-Militar dos anos 1960 à metade dos anos 1980, a educação foi vista 

como prioridade pelo Governo da época como forma de promover o desenvolvimento 

econômico do país, além de ser utilizada diretamente para “inculcação da ideologia do 

governo autoritário”. Assim, a educação é utilizada muito claramente nessa época como 

aparelho ideológico do Estado no Regime Militar, aliado a um projeto de expansão do 

capitalismo no Brasil.  

Pós LDB de 1961, ainda na Ditadura Civil-Militar, outro dispositivo legal 

de destaque na história da educação profissional é a Lei nº 5.692/1971, Lei da Reforma 

de Ensino de 1º e 2o graus, que substituiu a dualidade pelo estabelecimento da 

profissionalização compulsória no Ensino Médio, estabelecendo trajetória única para 

todos.  

Kuenzer (2009) evidencia que a intenção do Governo com essa mudança foi 

atender prontamente a demanda do desenvolvimento industrial por força de trabalho 

qualificada, com ênfase no ensino técnico.  

A vinculação do ensino de 2° grau com a educação profissional é 

apresentada na lei da seguinte maneira: 

 

 

Art. 4º Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo 
comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada 
para atender, conforme as necessidades e possibilidades concretas, às 
peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos e às diferenças 
individuais dos alunos. 
[...] 
Art. 5º As disciplinas, áreas de estudo e atividades que resultem das 
matérias fixadas na forma do artigo anterior, com as disposições 
necessárias ao seu relacionamento, ordenação e seqüência, 
constituirão para cada grau o currículo pleno do estabelecimento.  
§ 1º Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currículo 
pleno terá uma parte de educação geral e outra de formação especial, 
sendo organizado de modo que:  
[...] 
b) no ensino de 2° grau, predomine a formação especial; 
  § 2° A  parte de formação especial do currículo: 



83 

 

[...] 
b) será fixada, quando se destina a iniciação e habilitação profissional, 
em consonância com as necessidades do mercado de trabalho local 
ou regional, à vista de levantamentos periodicamente renovados 
(BRASIL, 1971, n.p. grifos nossos). 

 

 

Por meio desses dois artigos, observa-se que para o ensino de 2° grau o 

currículo deveria predominar a formação profissional (art. 5°, em destaque) e em 

observância direta as necessidades do “mercado de trabalho local ou regional”. Isso 

implica afirmar que a concepção de educação que norteou a elaboração da Lei nº 

5.692/1971 esteve diretamente relacionada com a necessidade de expansão do 

capitalismo no Brasil, em que a educação pautada na “Teoria do Capital Humano” 

apresentou por meio do Estado uma funcionalidade para a economia brasileira. 

De outro modo, Moura (2007) chama a atenção para a obrigatoriedade da 

profissionalização que por meio dessa lei abrangia todas as escolas públicas e privadas, 

mas que, na prática, restringiu-se às escolas públicas, enquanto que as escolas privadas 

continuaram a ofertar a educação propedêutica. Dessa maneira, a dualidade estrutural da 

educação é mantida, ainda que sob o discurso formal de um “núcleo comum” de 

formação. 

Essa questão de formatar a educação por meio do "núcleo comum 

obrigatório” para todo o ensino e por outro lado possibilitar no próprio texto legal 

condições para que essa construção seja reformulada, convindo destacar que essa 

mudança só aconteceu nas escolas particulares, aparece na perspectiva da avaliação 

política como objetivo implícito de se manter a dualidade estrutural velada pelo 

discurso de educação comum a todos.  Entretanto, a intenção de ser manter a dualidade 

não resistiu há tanto tempo com discurso encoberto, pois, conforme destaca Moura 

(2007), logo o Governo tratou de flexibilizar a Lei nº 5.692/1971, com o Parecer nº 

76/1975, do Conselho Federal de Educação e a Lei n° 7.044/1982. Dessa maneira é que 

reafirmamos que a manutenção da dualidade estava implícita na referida Lei de 1971. 

Discutindo sobre o período pós-publicação da Lei nº 5.692/1971, Barbosa 

(2010) apresenta que em 1975 o Brasil realizou empréstimo com o Banco Mundial para 

lançar o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico (PROTEC), cuja 

intenção era criar duzentas escolas industriais e agropecuárias. Entretanto, mesmo 

havendo disponibilização do recurso financeiro para esse propósito e o País ao longo 

dos anos tenha arcado com os juros dessa dívida, as escolas não foram criadas. 
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Constituiu-se apenas como uma forma de propaganda de Governo e da educação 

brasileira assumir a ideologia do Banco Mundial. 

Sobre a intervenção do Banco Mundial na Política Educacional dos países 

periféricos, Leher (1999) demonstra que a educação assumiu centralidade pelo Banco e 

o autor procura analisar qual é a intencionalidade dessa intervenção. As discussões 

apresentadas por Leher (1999, p. 26) apontam que o Banco Mundial voltou sua atenção 

para a educação a partir da recorrente preocupação com a segurança, devido ao avanço 

da pobreza. Desse modo, o autor cita uma frase do presidente do Banco, “as pessoas 

pobres do Mundo devem ser ajudadas, senão elas ficarão zangadas”, ressaltando que a 

intenção do Banco é no sentido de que a pobreza pode gerar problemas para os seus 

negócios.  

Mediante os estudos de Leher (1999) podemos afirmar que as chamadas 

parcerias entre o Estado brasileiro e o Banco Mundial, bem como outros organismos 

internacionais, advêm numa perspectiva de legitimar esse mesmo Estado e contribuir 

para manutenção da coesão social. De outro modo, as diretrizes e concepções desses 

organismos internacionais, mais especificamente do Banco Mundial, ratificam o 

aparelho ideológico escolar, nos termos de Althusser 1985, como aliado da reprodução 

capitalista, tanto em termos da qualificação da força de trabalho, quanto na inculcação 

ideológica para manutenção da ordem social. 

Em Coraggio (2003) também encontramos subsídios importantes para 

analisarmos a influência do Banco Mundial na educação dos países subdesenvolvidos. 

Na verdade, os estudos desse teórico nos remete à avaliação política de políticas 

públicas porque ele procura desvelar o sentido oculto das intenções do Banco Mundial 

com a Educação. Em linhas gerais, ele discute a centralidade da análise econômica para 

a definição das políticas educativas e a forma como o Banco detém um “pacote pronto” 

para aplicar na educação (CORAGGIO, 2003, p. 100). Retomaremos essas discussões 

no próximo capítulo, no momento em que faremos a avaliação política do Pronatec, por 

entendermos que isso nos possibilita uma compreensão mais ampliada desse Programa e 

também, dada a influência do Banco Mundial no contexto atual das políticas 

educacionais e especificamente no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego. 
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3.2.3 O conteúdo da LDB de 1996 e os seus desdobramentos no campo da educação 
profissional  

  

Moura (2007) apresenta que o processo de construção da LDB de 1996, Lei 

n° 9.394/96, foi permeado por um intenso embate entre aqueles que lutavam por uma 

educação pública laica para todos e aqueles que defendiam a livre atuação da iniciativa 

privada no campo da educação, situação também presente na LDB de 1961, como 

apresentamos anteriormente. Entretanto, fruto do processo de redemocratização 

brasileira e pós-promulgação da Constituição chamada “Cidadã”, Constituição Federal 

de 1988, as descrições históricas permitem-nos perceber que a trajetória da LDB de 

1996 foi muito mais tumultuada, haja vista as sucessivas reformulações e disputas 

internas, especificamente nos itens da educação profissional com distintos projetos no 

âmbito do próprio Governo, como se pode perceber em Manfredi (2002).  

Diante disso, refletir sobre o processo de construção da LDB de 1996 nos 

remete mais uma vez a pensarmos sobre o Estado Capitalista nos termos de Poulantzas 

(2000). Isso porque ele situa o Estado como uma condensação material de uma relação 

de forças, cujas características principais são o exercício de uma autonomia relativa, ou 

seja, defende o interesse da classe dominante, mas não de maneira direta e em 

contrapartida é extremamente centralizador, concentra o exercício do poder político.  

Os projetos em disputa na construção da LDB de 1996 no âmbito do Estado 

são situados por Manfredi (2002) sob duas perspectivas: um projeto do Ministério da 

Educação, por meio da Secretaria de ensino Técnico - Sentec (hoje Secretaria de 

Educação profissional e Tecnológia, SETEC), e outro do Ministério do Trabalho, por 

meio do Sefor – Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional.  

Interessante perceber, a partir de Manfredi (2002), que a base para a 

construção do projeto da Sefor foi constituída por meio de um diagnóstico realizado por 

essa mesma secretaria acerca das carências da educação escolar em geral e do ensino 

profissional em particular. Aliado a isso, a Sefor, que promoveu o debate em 1995, para 

a construção de um plano nacional de educação profissional, trouxe muito fortemente o 

conceito de empregabilidade, ou seja a ideia de que para se ter acesso ao pleno emprego 

é importante qualificar a força de trabalho. Essa construção nos remete às reflexões de 

Althusser (1985), ao dizer que o papel da escola no Estado Capitalista não estaria em 

preparar para diversos empregos, mas em fazer acreditar a tese da identidade entre 

qualidade e quantidade, ou seja, que para ser ter acesso ao emprego é necessário estar 
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qualificado, quando na verdade contraditoriamente existem muitas pessoas altamente 

qualificadas que se encontram fora do mercado de trabalho. 

Além disso, o fato de ser o Ministério do Trabalho, no âmbito da Sefor, a 

conduzir a elaboração do Plano Nacional de Educação Profissional nesse período e não 

o Ministério da Educação, também faz com que reflitamos, por intermédio de Althusser 

(1985), acerca da vinculação direta entre escola e reprodução das forças produtivas. 

Aqui entendemos que não é só do ponto de vista para inserção no mercado de trabalho, 

dado que nem todos conseguem emprego e sim também no sentido de submissão da 

força de trabalho a ideologia dominante. Lembrando que Offe e Lenhardt (1984), ao 

elaborarem o conceito de proletarização ativa e passiva, afirmam que para a manutenção 

do capitalismo é importante o equilíbrio entre ambas, ou seja, é imprescindível a 

existência de um exército industrial de reserva, reforçada pela disseminação da 

ideologia de que qualificação e empregabilidade são elementos indissociáveis.  

Esses aspectos da atuação do Ministério do Trabalho para a construção da 

educação profissional, com projeto para LDB de 1996, apresentam princípios 

importantes para se avaliar a política de educação profissional no geral e o Pronatec em 

particular. Isso porque a implementação dessa política por meio do Ministério do 

Trabalho deixa transparecer que a finalidade da educação ofertada é para atender a um 

modelo de educação voltada para a classe trabalhadora, mantendo-a em sua condição de 

classe subalterna. Dito de outra maneira, a educação profissional ter vinculação direta 

com o Ministério do Trabalho acentua a dualidade educacional em se ofertar uma 

educação para a qualificação da força de trabalho, com vistas à inserção no mercado, e 

paralelamente à existência de outro modelo ligado ao Ministério da Educação, com 

formação propedêutica, que poderia possibilitar uma formação mais ampla, voltada a 

possibilitar aos sujeitos continuidade nos estudos para posterior ocupação dos cargos de 

dirigentes no país.  

Em termos do projeto do Ministério da Educação para a LDB de 1996, no 

que concerne à educação profissional, Manfrendi (2002) destaca que a Sentec 21 

elaborou a proposta do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, baseando-se no 

modelo dos países de Primeiro Mundo, ressaltando que para o Brasil ingressar num 

novo patamar de desenvolvimento seria preciso fazer investimentos na formação e no 

desenvolvimento de recursos humanos. Isso implica dizer que a proposta do Ministério 

                                                           
21

 Posteriormente denominada de SEMTEC (Secretária da Educação Média e Tecnológica), atual Setec 
(Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica).  
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da educação para a educação profissional estava diretamente aliada à Teoria do Capital 

Humano e portanto, atendia às orientações do Banco Mundial e demais organismos 

multilaterais,  não se diferenciando em grande medida das intenções do Ministério do 

Trabalho, no que diz respeito à concepção da política, ou melhor da teoria que norteia as 

intenções.  

A diferença mais expressivas entre o Projeto do Ministério do Trabalho e o 

Ministério da Educação consistia mais em como se implementar à política. Enquanto o 

Ministério do Trabalho, por meio da Sefor, defendia que ações da educação profissional 

deveriam ser com a conjunção de recursos públicos, privados e externos e na articulação 

de um conjunto variados de entidades (sindicatos, ONGs, bem como o Sistema S e 

outras instituições privadas), o Ministério de Educação, por meio da Sentec, defendia a 

criação do Sistema Nacional que envolveria as escolas técnicas do setor público federal, 

estadual e municipal e as instituições particulares da rede Senai e Senac.  

Além dos dois projetos no âmbito do Governo, existiram também dois 

projetos no âmbito da sociedade civil. Manfrendi (2002) trouxe que nessa esfera 

destacou-se o projeto dos educadores e de organizações populares e sindicais que 

propunha a criação da escola básica unitária com base em um sistema integrado com a 

unificação entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. A grande bandeira desse 

segmento era a universalização do ensino público gratuito para toda população em idade 

de frequentar a escola, garantida a oferta inclusive para aqueles que não tiveram acesso 

na idade dita apropriada.  

A outra esfera no âmbito da sociedade civil apresentou-se na contramão da 

proposta das organizações populares e sindicais, que foi o projeto dos empresários 

industriais, pois ao passo que ressaltaram a necessidade de se desenvolverem políticas 

para o aumento do nível da escolaridade da população brasileira, com vistas ao 

atendimento da modernização produtiva e da globalização econômica, posicionaram-se 

em defesa da gestão da educação profissional através do Sistema S. Isso implica a 

participação direta das empresas privadas na formulação e implementação da política de 

educação profissional. Nesse quesito, a proposta dos empresários se aproxima muito da 

proposta apresentada pelo Ministério do Trabalho, ou seja, garantia das empresas 

privadas na condução da política. 

Por tudo isso, a construção da LDB de 1996 retrata muito bem as 

teorizações de Poulantzas (2000), no que diz respeito ao Estado Capitalista como uma 

condensação material de uma relação de forças, como já apontamos anteriormente. 
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Além disso, podemos nos reportar a esse autor ao perceber que todo processo de debate 

serviu para reforçar a ideologia do Estado como suposto defensor dos interesses gerais 

da população, haja vista que o que prevaleceu no texto legal e na política de educação 

profissional pós-LDB de 1996 foi a sobreposição dos interesses da burguesia em 

detrimento dos anseios da classe trabalhadora (manifestada pelo projeto dos sindicatos e 

organizações populares).  

O desenho expresso na LDB de 1996 reforçou o que já estava presente na 

Constituição Federal de 1988, ou seja, a iniciativa privada pode atuar livremente na 

educação em todos os níveis, conforme nos apresenta Moura (2007). Entretanto, esse 

caminho já vinha sendo traçado para a educação profissional antes mesmo da aprovação 

da LDB, ainda por ocasião do projeto de lei, fruto do Plano Nacional de Educação 

Profissional, elaborado pela Sefor, a qual já fizemos referência, foi criado o Plano 

Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR) que foi implementado 

fortemente pelas empresas privadas.  

Convém ressaltar que o PLANFOR foi o programa de frente do governo de 

Fernando Henrique Cardoso para a política de educação profissional e representou 

muito claramente a perspectiva neoliberal, tanto do ponto de vista da implementação via 

empresas privadas, quanto da concepção do Programa que assumia buscar um novo 

perfil de qualificação do trabalhador frente ao contexto da globalização da economia e 

do modelo de acumulação flexível22 (LIMA, 2013).  

Em termos gerais, a concepção do PLANFLOR esteve aliada ao conceito de 

empregabilidade, difundido no Plano elaborado pela Sefor, e a perspectiva era de tornar 

empregáveis os trabalhadores atendidos pelo Programa. Este fato nos remete mais uma 

vez às teorizações de Offe e Lenhardt (1984), quando conceituam que a política social 

teria por finalidade tornar a proletarização passiva em ativa. Entretanto, Lima (2013) 

chama atenção que o papel do Estado por meio do PLANFLOR estaria limitado a 

conferir “igualdades de oportunidades” para competir no mercado, desobrigando-se, 

portanto, de assegurar emprego aos trabalhadores qualificados.  

Outro aspecto do PLANFLOR destacado por Lima (2013) refere-se à 

conformação de uma visão de educação profissional que objetiva superar o enfoque 

                                                           
22 De acordo Harvey (1993) nesse modelo de produção passou a exigi-se um profissional polivalente, 
agregando conhecimentos em outros serviços e remodelou-se a estrutura das empresas através das 
técnicas organizacionais. Dessa forma, a qualificação da força de trabalho apoiada no modelo de 
acumulação flexível busca apoia-se nos princípios da polivalência e multifuncionalidade em 
contraposição ao elevado grau de especialização do modelo taylorista/fordista.  
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assistencialista a qual assumiu a política nos seus primórdios, passando assumir 

claramente o foco de qualificação na demanda do mercado de trabalho, gerando em 

certa medida um mercado destinado ao oferecimento de cursos de qualificação 

profissional.  

Nesse sentido, dialogando também com Offe (1990), inferimos o caráter de 

legitamação do Estado capitalista por meio desse Programa, ao passo que o Estado 

apresenta-se como um suposto defensor dos interesses de todos, por um lado 

apresentando-se como garantidor das “igualdades de oportunidades” para a classe 

trabalhadora, e por outro objetivando atender aos interesses dos empresários.   

Exploramos com maior profundidade a concepção do PLANFLOR no 

próximo capítulo por pressupormos as suas aproximações com o Pronatec, sendo dessa 

maneira necessário utilizarmos os estudos realizados no âmbito daquele Programa para 

a nossa avaliação política.  

Frente à implementação do PLANFLOR e a sua perspectiva de uma 

educação profissional baseada no atendimento às necessidades para reprodução 

capitalista, como também dado o texto da LDB de 1996 reforçar a dualidade 

educacional representada pela dicotomia entre educação profissional e educação 

propedêutica, todavia permitindo a integração entre esses dois modelos de educação, a 

educação profissional a partir de 1997, com o Decreto n° 2.208/97, assume uma 

proposta de qualificação profissional com priorização das necessidades do mercado. O 

decreto coibiu a integração entre educação profissional e educação propedêutica. 

Vejamos o que foi apresentado no Decreto:  

 

 

  Art. 3º A educação profissional compreende os seguintes níveis:  
 
         I - básico: destinado à qualificação, requalificação e 
reprofissionalização de trabalhos, independentes de escolaridade 
prévia;  
         II - técnico: destinado a proporcionar habilitação 
profissional a alunos matriculados ou egresso de ensino médio, 
devendo ser ministrado na forma estabelecida por este Decreto;  
         III - tecnológico: corresponde a cursos de nível superior na área 
tecnológica, destinados a egressos do ensino médio e técnico.  
 
         Art. 4º A educação profissional de nível básico é modalidade de 
educação não-formal e duração variável, destinada a proporcionar ao 
cidadão trabalhador conhecimentos que lhe permitiam 
reprofissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o exercício de 
funções demandadas pelo mundo do trabalho, compatíveis com a 
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complexidade tecnológica do trabalho, o seu grau de conhecimento 
técnico e o nível de escolaridade do aluno, não estando sujeita à 
regulamentação curricular.  
[...] 
 
         Art. 5º A educação profissional de nível técnico terá 
organização curricular própria e independente do ensino médio, 
podendo ser oferecida de forma concomitante ou seqüencial a este 
(BRASIL, 1997, grifos nossos).  

 

 

A leitura do Decreto n° 2.208/97, permite-nos perceber que a educação 

profissional de nível técnico passa a ter organização curricular independente do ensino 

médio (artigo 5°). Significou que as reivindicações apresentadas pela sociedade civil no 

âmbito do projeto de construção da LDB de 1996 não apenas foram descartadas 

(perspectiva de construção de ensino médio integrado), mas que na verdade com esse 

Decreto institui-se uma linha totalmente contrária do que a LDB permitia, ao menos no 

campo da possibilidade de integração. Essa lógica expressou também um processo de 

privatização da Rede Federal de Educação Tecnológica, representada à época pelos 

CEFETs, como também ensejou o fortalecimento das instituições privadas de educação 

profissional.  

Sobre essa situação, Moura (2007) argumenta que paralelamente ao Decreto 

n° 2.208/1997, o Governo Federal negociou empréstimo junto ao Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) com o objetivo de financiar a reforma de educação 

profissional com foco na política neoliberal de privatização do estado brasileiro, 

determinada  pelos países hegemônicos de capitalismo avançado e dos organismos 

internacionais (o próprio BID, o Banco Mundial, entre outros). Esse financiamento é 

realizado para atender o Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP, via 

instituições privadas de educação e caminhada para privatização da Rede de Educação 

Profissional com o incentivo governamental para seu autofinanciamento. 

Nesse processo, um documento utilizado para construção desse caminho nos 

CEFETs foi a Portaria 646/97, que determinou a redução de matrícula no ensino médio 

e a expansão crescente no ensino profissional.  Dessa maneira, para Frigotto (2005), 

tanto o Decreto n° 2.208/97, como essa Portaria, vieram não somente proibir a 

pretendida formação integrada, mas regulamentar formas fragmentadas e aligeiradas da 

educação profissional, com o discurso de se buscar o desenvolvimento econômico do 

país.  
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Muito embora o que prevaleça nesse período conforme nossa leitura dos 

teóricos que estudamos, sejam programas que acentuam claramente a dualidade 

estrutural da educação, é importante trazer à tona que existem algumas iniciativas que 

atendem os interesses da classe trabalhadora23. Isso dado o caráter de autonomia relativa 

do Estado Capitalista, como situaria Poulantzas (2000). 

Em suma, os autores que estudamos demonstram que o período de vigência 

do Decreto n° 2.208/97 foi acentuadamente marcado pela dualidade entre educação 

profissional e educação propedêutica, considerado, portanto, um retrocesso histórico, 

por proibir determinantemente a integração entre as duas. Além disso, a concepção de 

educação profissional nesse contexto esteve atrelada diretamente aos ditames dos 

organismos multilaterais, sobretudo Banco Mundial e o BID, com o acordo firmado 

pelo Governo Brasileiro e esses Bancos para o desenvolvimento do Programa de 

Expansão da Educação Profissional – PROEP.  

Interessante analisar que a partir do Governo de Inácio Lula da Silva a 

educação profissional aparentemente passa a assumir uma lógica contrária ao que foi 

estabelecido no Governo de Fernando Henrique Cardoso, tendo em vista que o Decreto 

n° 2.208/97 foi revogado e em seu lugar foi instituído o Decreto n° 5.154/04, que 

introduziu a possibilidade de integração da educação profissional com a educação 

propedêutica.  

A construção do Decreto n° 5.154/04 foi marcada por um movimento 

contraditório de debates teóricos e políticos, conforme apresentam Frigotto, Ciavatta e 

Ramos (2005). De acordo com esses autores, houve três posicionamentos distintos nessa 

construção, os quais são importantes que ressaltemos, pois servirão de base para 

compreendermos as razões que se apresentam para observamos que em tempos de 

Pronatec a política de educação profissional que está sendo construída é antagônica em 

relação à que prevaleceu com o Decreto n° 5.154/04. Muito embora seja importante 

ressaltar que mesmo que se evidencie esse Decreto como um avanço em relação ao 

anterior, a política de educação profissional esteve ligada à implementação de 

programas e não na construção de ações mais efetivas que garantissem estabilidade as 

                                                           
23 Essas iniciativas descritas por Kuenzer (2006) são o Serviço Civil Voluntário, a partir do qual se 
estruturou o Juventude Cidadã no Governo Lula e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
(PRONERA), como política do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a partir da mobilização dos 
trabalhadores do campo em articulação com universidades na I Conferência Nacional: por uma educação 
básica do campo, realizada em Luziânia (GO), em 1997. 
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propostas, como também caminhassem numa perspectiva de educação com base na 

escola unitária, tal qual teorizada por Gramsci e  reivindicada pelos movimentos sociais.  

Em relação aos três posicionamentos no processo de elaboração do Decreto 

n° 5.154/04, situados por Figotto, Ciavatta e Ramos (2005), houve projetos 

encaminhados à Câmara que se posicionaram em favor da revogação do Decreto 

2.208/97, todavia ressaltavam que não cabia a necessidade de elaboração de outro 

documento normativo, uma vez que se defendia que a LDB já versava sobre a Educação 

Profissional. Para estes a regulamentação dos artigos 36, 39 a 42 da LDB seria 

suficiente para restituir a integração entre Ensino Médio e Profissional. Argumentava-se 

também que a própria LDB já contemplava o tema da integração, como também se 

enxergava que implementar mudanças por decreto caminhava na mesma direção 

impositiva do governo anterior. Uma segunda posição expressava que a concepção do 

Decreto 2.208/97 deveria permanecer, pois a estrutura do Ensino Profissional deveria 

caminhar dissociada do Ensino Médio. Já a terceira posição, destacada na maior parte 

das proposições, compartilhava o pensamento da revogação do Decreto 2.208/97 e 

afirmava a necessidade de promulgação de outro decreto. 

Por tudo isso, podemos destacar que o processo de promulgação do Decreto 

5.154/04 não diferiu dos conflitos históricos anteriores.  A construção desse Decreto 

denota a dificuldade em se ultrapassar de maneira mais efetiva para uma política de 

educação profissional que busque superar a dualidade estrutural. No entanto, não se 

pode negar que se considerando à vigência do Decreto nº 2.208/97, o resgate da 

possibilidade de integração representa um passo mais próximo das demandas 

apresentadas pelos movimentos sociais. Isso faz com que, remetemo-nos mais uma vez 

a Poulantzas ao conceituar o Estado capitalista como uma condensação material de uma 

relação de forças. Dessa forma, a retomada da integração da educação profissional com 

a educação básica pode ser vista como uma estratégia necessária para coesão social, ao 

passo que se atendeu parcialmente as necessidades reivindicadas.  

Nesse sentido, podemos citar Rodrigues (2005) ao afirmar que o Decreto 

5.154/2004, não viabilizou uma mudança estrutural, haja vista que não objetivava  

conceber a Educação Profissional  numa perspectiva de superação da dualidade, mas ao 

contrário, necessitava  agradar a todos, inclusive o Banco Mundial. Dito de outro modo, 

segundo esse autor não houve a intenção de promover mudanças efetivas quanto à 

desvinculação entre Educação Básica e Profissional, já há tanto tempo existente.  Isso 

pode ser ressaltado porque o referido Decreto permitiu a coexistência de cursos 
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integrados, concomitantes e subsequentes. Observemos isso tal qual descrito no 

Decreto:  

 

 

 § 1o  A articulação entre a educação profissional técnica de nível 
médio e o ensino médio dar-se-á de forma: 
        I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o 
ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o 
aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma 
instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno;  
        II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído 
o ensino fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a 
complementaridade entre a educação profissional técnica de nível 
médio e o ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas 
para cada curso, podendo ocorrer: 
        a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as 
oportunidades educacionais disponíveis;  
        b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as 
oportunidades educacionais disponíveis; ou 
        c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento 
de projetos pedagógicos unificados; 
        III - subseqüente, oferecida somente a quem já tenha concluído 
o ensino médio (BRASIL, 2004, n.p. grifos nossos). 

 

 

O conteúdo desse Decreto, portanto, com a existência dessas três formas de 

articulação entre educação profissional e educação básica, possibilitou e ainda tem 

possibilitado a oferta de educação profissional fragmentada e que busca atender ao atual 

padrão de reprodução capitalista, no seu modelo de acumulação flexível (RODRIGUES, 

2005), inclusive sob o ponto de vista de políticas de legitimação como diria O’Connor 

(1977).  Entretanto, não podemos deixar de considerar que o Decreto de 2004 

possibilitou avanços em comparação com a forma como a Política de Educação 

profissional se organizou na vigência do Decreto n° 2.208/97.  

Antes do Decreto n° 5.154/2004, em junho de 2003, foi criado o Plano 

Nacional de Qualificação Profissional (PNQ), que segundo o próprio documento do 

Plano destaca, foi pensado na perspectiva de superar as fragilidades do PLANFLOR. 

Conforme consta no documento, os objetivos do plano foram: “a) inclusão social e 

redução das  desigualdades sociais; b) crescimento com geração de trabalho, emprego e 

renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades regionais; e c) promoção 

e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia. (BRASIL, MTE,  2004, p. 17). 
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A respeito do PNQ, Kuenzer (2006) discute que esse representou um avanço 

conceitual em relação ao PLANFLOR, na parte atinente as categorias de relação entre 

trabalho e educação, a partir da ótica dos trabalhadores. Todavia, destaca que na prática 

observada pelos gestores e membros do Conselho Estadual do Trabalho do Paraná 

persistiram muitas dificuldades de efetivação do Plano. A principal dificuldade 

levantada é a perda de interesse das agências formadoras, que não consideram atrativo o 

investimento em cursos mais longos e que integrem conhecimentos básicos, já que não 

dominam tal prática em sua experiência. Além disso, de acordo com a autora, os 

depoimentos apontaram também o desinteresse do público-alvo que busca alternativas 

que viabilizem inclusão em curto prazo, inviabilizando a formação de turmas. Dessa 

maneira, malgrado o Plano avance em algumas perspectivas, fruto da ascensão de um 

Governo dito Popular, que sofre, portanto, uma maior pressão por políticas que atendam 

mais efetivamente às demandas dos trabalhadores, na realidade prevalecem ações no 

campo da educação profissional que reafirmam a dualidade estrutural, ou seja, 

implementação de uma educação aligeirada para classe trabalhadora.  

Com o PNQ tem-se a continuidade do PRONERA e do PROEP, como 

também pontua Kuenzer (2006), em fase de negociação com o Banco Mundial visando 

à renovação do projeto de expansão da educação profissional. Além desses, entram em 

pauta o Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação 

Comunitária (PROJOVEM) e o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional à Educação Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA) e o Programa Brasil Profissionalizado criados no Governo Lula após a 

elaboração do referido Plano. 

Sobre esses Programas e os encaminhamentos na condução da Política de 

Educação Profissional durante o Governo Lula aliadas à expansão dessa Política e com 

um discurso baseado na inclusão social, podemos refletir que o Estado tende 

relativamente a atender alguns interesses da classe trabalhadora, todavia, segue 

atendendo também os interesses da classe hegemônica. Isso porque, como veremos 

adiante não se efetiva uma Política de Educação Profissional que tenha por base a 

concepção de educação defendida pelos movimentos sociais, ou seja, com base na 

escola unitária, preconizada por Gramsci. Na verdade, o que se consolida é uma 

miscelânea de iniciativas, baseadas em programas distintos praticamente de acordo com 

nível de inserção social.  
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Kuenzer (2007) conceitua essas questões a partir do conceito de “inclusão 

excludente e exclusão includente”.  A autora discute que a inclusão das classes 

populares na cadeia educativa através de uma educação fragmentada desvinculada de 

uma formação científica e na cultura geral, promove a inclusão de forma excludente. 

Assim, o tipo de educação ofertada às classes populares cumpre o fim capacitar para o 

exercício de funções precárias, que dificilmente propiciarão a aquisição de 

conhecimentos que possibilitem a obtenção de postos de trabalho com condições dignas 

e em posição de liderança. De outro modo, esse processo de exclusão acaba provocando 

a inclusão dos sujeitos em postos necessários para a manutenção da reprodução 

capitalista, a exemplo de atividades ligadas ao artesanato com o modo de produção 

flexível.   

Uma aferição que fazemos também aliada a de Kuenzer (2007), pois no 

nosso entendimento a análise dessa autora caminha na função de acumulação do Estado 

Capitalista, é de que em alguma medida esses programas também são utilizados para 

legitimar esse mesmo Estado. Assim, esses programas cumprem um duplo papel que 

contribui diretamente para a reprodução do sistema capitalista.  Dessa maneira, a função 

de legitimação permite que a população atendida por esses programas tenham esperança 

de uma ascensão social e econômica, daí visualizam essas ações governamentais como 

algo bastante positivo.  

Apesar dessas considerações do ponto de vista crítico e de reflexão a 

respeito da diversidade de ofertas, não podemos deixar de considerar que algumas 

dessas ações têm sido relevantes para a ascensão social de alguns poucos sujeitos, numa 

perspectiva contra-hegemônica. Todavia, a reflexão que levantamos é no sentido de 

perceber que isso só é possível mediante um processo de correlação de forças, haja vista 

que o Estado Capitalista no cumprimento de suas funções atende por vezes muito mais 

às necessidades do capital do que da classe trabalhadora. 

Ao que diz respeito ao PROJOVEM, foi criado pela Medida Provisória n. 

238, de fevereiro de 2005, com o objetivo explícito de elevar o grau de escolaridade por 

meio da conclusão do ensino fundamental articulado à qualificação profissional e à ação 

comunitária, tendo em vista a inserção cidadã (BRASIL, 2005, artigo 1º).  Pelo que 

consta na Medida, o Programa é voltado a jovens com idades entre 18 e 24 anos, que 

tenham concluído a quarta série do ensino fundamental (atual 5° ano do ensino 

fundamental) e não tenham concluído a  8ª série do ensino fundamental (atual 9° ano do 

ensino fundamental, e não tenham vínculo empregatício formal.  



96 

 

As análises trazidas por Kuenzer (2006) descrevem que o PROJOVEM foi 

organizado em redes sociais, assim como outros programas implementados no Governo 

Lula, apresentando-se como uma das estratégias de gestão demandadas pelas chamadas 

parcerias público-privadas, cujo discurso para utilização desse modelo é de que a 

proposta é assegurar ao mesmo tempo unidade programática e autonomia de execução, 

pelas unidades consorciadas. Entretanto, isso faz parte da lógica capitalista para se 

garantir a execução de um programa sem consolidá-la como obrigação do Estado, como 

também sem efetivar uma política que apresente dentro da estrutura estatal os 

mecanismos da sua execução, a exemplo de prédios próprios, professores efetivos, entre 

outros. Dessa feita, mais uma vez faz com que nos remetemos à função de legitimação 

do Estado Capitalista, já que os programas são implementados sem contar na sua 

estrutura com as condições para atender as demandas do público a quem se destinam.  

Outro Programa criado no Governo Lula é o PROEJA, o qual fazemos 

referência na introdução do nosso trabalho por ter nos motivado para o desenvolvimento 

desse estudo. 

O PROEJA foi criado por meio do Decreto Federal nº 5.840/2006 e por 

abranger a perspectiva da integração entre educação profissional e educação 

propedêutica, voltado diretamente para a classe trabalhadora (pessoas com 18 anos ou 

mais) pode ser considerado como um dos programas que mais se aproximam das 

reivindicações apresentadas pelos movimentos sociais para a educação profissional. 

Essa integração é apresentada da seguinte forma no Decreto: 

 

 

§ 1o  O PROEJA abrangerá os seguintes cursos e programas de 
educação profissional: 
I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e 
II - educação profissional técnica de nível médio. 
§ 2o  Os cursos e programas do PROEJA deverão considerar as 
características dos jovens e adultos atendidos, e poderão ser 
articulados: 
I - ao ensino fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação 
do nível de escolaridade do trabalhador, no caso da formação inicial e 
continuada de trabalhadores, [...]. 
II - ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante, [...]. 
(BRASIL, 2006, n.p.). 
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Também consta nesse Decreto a obrigatoriedade de oferecimento de vagas 

no âmbito da rede federal de educação tecnológica, que a princípio foi de 10% das 

vagas oferecidas. Essa obrigatoriedade representa um marco na Rede de EPT ao passo 

que essas instituições anteriormente não trabalhavam com a modalidade de educação de 

jovens e adultos.  

É necessário destacarmos que antes do Decreto nº 5.840/2006 houve a 

publicação da Portaria nº 2.080/2005-MEC que deu materialidade ao tema; no entanto 

essa Portaria entrava em contradição com outro Decreto Federal e a questão foi 

parcialmente resolvida pela publicação do Decreto nº 5.478/2005, que instituiu, no 

âmbito da Rede Federal de EPT, o PROEJA. Mas, ainda, apresentava algumas 

incoerências, principalmente com o proposto no Documento Base do PROEJA. Dessa 

forma, o Decreto nº 5.478/2005 foi substituído pelo Decreto nº 5.840/2006, o qual 

apresentou mudanças importantes na perspectiva da formação integral (MOURA, 

2008). 

Além dessas questões, a execução dos cursos do PROEJA deu-se após a 

remoção de impedimentos legais, determinados pelo Decreto n. 2.208/97, que 

inviabilizaram, no Governo de Fernando Henrique Cardoso, a expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica.  

No processo de correlações de forças para a implementação da política de 

educação profissional, entendemos que a criação do PROEJA significou de um lado a 

possibilidade de se efetivar uma política que busca superar a dualidade estrutural da 

educação e por outro significou uma forma de fazer acreditar na tese de que embora a 

proposta seja boa, não há condições de se garantir efetividade ao programa, dadas as 

condições inerentes aos sujeitos aos quais estão voltados o Programa. Destacamos dessa 

maneira considerando os entraves e dificuldades vivenciadas pela referida Rede para 

implementar o Programa que dizem  respeito tanto a decretação obrigatória do PROEJA 

quanto à falta de preparação dos professores, gestores e demais servidores para se 

trabalhar com a modalidade. Para além dessas questões, mas ainda envoltas nelas 

mesmas, entendemos que as dificuldades para consolidação do PROEJA perpassa 

também o caráter do projeto societário assumido pelos profissionais e gestores que 

trabalham com o Programa, dada a dificuldade em se compreender que a proposta do 

PROEJA avança numa perspectiva contra-hegemônica.  

Devemos fazer referência também ainda no Governo Lula ao Programa 

Brasil Profissionalizado que foi instituído por meio do Decreto n° 6.302, de 12 de 
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dezembro de 2007, com “vistas a estimular o ensino médio integrado à educação 

profissional, enfatizando a educação científica e humanística, por meio da articulação 

entre formação geral e educação profissional no contexto dos arranjos produtivos e das 

vocações locais e regionais” (BRASIL, 2007, art. 1°). 

Dessa maneira, refletindo sobre a concepção do programa percebemos que 

mesmo apresentando como proposta a expansão do ensino médio integrado à educação 

profissional, o que de certo modo avança numa perspectiva de atendimento às 

reivindicações da classe trabalhadora, o Programa apresenta-se claramente aliado aos 

interesses do capital (ao passo que se acentua fortemente a preocupação basilar dos 

chamados “arranjos produtivos”). Nessa ordem, os objetivos contidos no Decreto do 

Programa estão mesclados com aqueles voltados para uma intenção de se superar a 

dicotomia entre educação profissional e propedêutica e aqueles que aliam a oferta de 

educação às necessidades de reprodução do capitalismo, vejamos em art. 1°, Parágrafo 

único:  

 

 

[...] São objetivos do Programa Brasil Profissionalizado: 
I - expandir o atendimento e melhorar a qualidade da educação 
brasileira; 
II - desenvolver e reestruturar o ensino médio, de forma a combinar 
formação geral, científica e cultural com a formação profissional dos 
educandos; 
III - propiciar a articulação entre a escola e os arranjos produtivos 
locais e regionais; 
IV - fomentar a expansão da oferta de matrículas no ensino médio 
integrado à educação profissional, pela rede pública de educação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive na 
modalidade a distância; 
V - contribuir para a construção de novo modelo para o ensino médio 
fundado na articulação entre formação geral e educação profissional; 
VI - incentivar o retorno de jovens e adultos ao sistema escolar e 
proporcionar a elevação da escolaridade, a construção de novos 
itinerários formativos e a melhoria da qualidade do ensino médio, 
inclusive na modalidade de educação de jovens e adultos; 
VII - fomentar a articulação entre a educação formal e a educação no 
ambiente de trabalho nas atividades de estágio e aprendizagem, na 
forma da legislação; e 
VIII - fomentar a oferta ordenada de cursos técnicos de nível médio 
(BRASIL, 2007, n.p.). 

 

 

A respeito da implementação do Programa Brasil Profissionalizado, Moura 

(2012) faz algumas considerações em relação às dificuldades de consolidação da 
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proposta, haja vista não abranger na própria elaboração do Programa condições 

materiais efetivas para a execução. O referido autor destaca que frente a um pacto 

federativo mal resolvido a União ficou responsável pela infraestrutura (prédios, 

equipamentos de laboratórios das escolas) e os Estados deveriam garantir quadro 

docente para atuação no Programa. Entretanto, como os estados não dispunham desses 

profissionais foram feitas medidas paliativas a partir da contratação de estagiários, 

criação de fundações para contratar professores por meio de regime diferenciado, além  

da recorrência a chamada parceria público-privada por meio do sistema S. Moura 

(2012) apresenta também que alguns estados sequer há perspectiva dessas medidas. 

Assim, assevera como evidente a impossibilidade de resultados significativos por meio 

desse cenário.  

Diante dessas colocações, é possível compreender que considerando o 

processo de correlação de forças e ascensão de um Governo dito popular, o contexto da 

política de educação profissional nesse período apresentou por um lado um avanço para 

superação da dualidade estrutural da educação, todavia, por outro lado também dadas às 

condições estruturais para consolidação dessa política caminhou para reforçá-la 

enquanto mecanismo de reprodução do sistema capitalista. Dito de outra forma, 

entendemos que ao se permitir alguns avanços para superação da dualidade no que 

concerne a concepção da política e não se garantir as condições materiais para 

efetivação dos programas, caminha-se do ponto de vista ideológico para se fazer 

acreditar que a proposta de superação da dualidade estrutural da educação  é  inviável . 

Daí justifica-se a necessidade de cursos voltados diretamente para a profissionalização 

dissociada da educação propedêutica, em que se encaixa prontamente a proposta do 

Pronatec, tal qual nos propomos a avaliar politicamente. 

De posse disso nas análises e reflexões mais gerais passaremos no próximo 

capítulo a compreender a partir dessa lógica a aparente guinada na concepção da 

política de educação profissional que se tem do Governo Lula para o Governo Dilma, 

mesmo sendo um Governo dito de continuação. Afirmamos isso porque pressupomos 

que o Pronatec, além de cumprir as funções do Estado Capitalista (legitimação e 

acumulação), também apresenta como finalidade a consolidação de um projeto de 

educação que visa reafirmar a separação entre educação propedêutica e educação 

profissional. 

 

 



100 

 

4 AVALIANDO OS PRINCÍPIOS, OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS, 
IDEOLÓGICOS E POLÍTICOS QUE ALICERÇAM O PRONATEC 

 

A partir de agora nos debruçaremos nos documentos oficiais do Pronatec 

visando desvelar o conteúdo e o significado desse Programa, elucidando os seus 

princípios, fundamentos teóricos, ideológicos e políticos. 

Na primeira parte deste capítulo discutimos o contexto social, político e 

econômico no qual foi concebido o Pronatec, na intenção de situarmos como ele passou 

a fazer parte da agenda governamental e, ainda que brevemente, a maneira que se deu a 

formulação, bem como refletindo acerca das influências dos organismos multilaterais 

nesse processo. Além disso, enfatizaremos as nuances dessa elaboração para a 

reprodução do sistema capitalista à luz do referencial teórico desenvolvidos nos 

capítulos anteriores. 

Por meio da análise de conteúdo dos documentos e dos discursos oficiais, 

com fundamentação em Bardin (1977), buscamos ir além da aparência e, nos dizeres de 

Triviños (1987), procuramos “desvendar as ideologias que podem existir nos 

dispositivos legais, princípios, diretrizes etc.” (p.160). Nessa ordem, fundamentando-

nos também em Foucault (1997), quando se remetem às técnicas de interpretação, na 

perspectiva de percebermos o significado que “está por baixo” do apresentado nos 

documentos e discursos oficiais do Pronatec.  

Expomos as nossas avaliações divididas em tópicos e subtópicos seguindo o 

roteiro da abordagem que delineamos no primeiro capítulo desta dissertação, ou seja, 

explicitando a ideologia, a teoria e os objetivos explícitos e implícitos do Programa 

(SOUZA, 2013a). Dessa maneira, embora em alguns momentos nos remetamos a dados 

de implementação do Pronatec em relação às instituições envolvidas, órgãos do 

Governo, quantidade de recursos dispensados entres outros, reforçamos que nos 

interessa avaliar o conteúdo desse Programa.  

 

4.1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO E 
ECONÔMICO QUE LEVOU A FORMULAÇÃO DO PRONATEC 

  

Apesar de já termos discutido no capítulo anterior sobre a configuração da 

Política de educação Profissional a partir do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva 
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(Governo Lula)24, necessário é que retomemos essa discussão a fim de refletirmos sobre 

o contexto social, político e econômico no qual foi elaborado o Pronatec. 

No Governo Lula verificaram-se ações que em alguma medida atenderam a 

reivindicações de bastante tempo dos movimentos sociais e da sociedade civil 

organizada, no que concerne a um modelo de educação voltada para a classe 

trabalhadora numa perspectiva de uma formação que integre educação propedêutica e 

formação profissional. Entretanto, contraditoriamente, essas ações também apontam 

para o atendimento às exigências da reprodução capitalista frente ao chamado modelo 

de produção flexível, com o toyotismo25.  

Como explicitamos anteriormente, as ações que caminharam para a 

superação da dualidade educacional entre formação propedêutica e profissional só 

foram possíveis por meio da revogação do Decreto n. 2.208/97, principal 

regulamentação da educação profissional no Governo de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), que proibia terminantemente a integração entre essas duas modalidades de 

educação. No entanto, como ressaltam Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), apesar das 

declarações favoráveis à integração entre formação básica e formação específica, via 

revogação desse decreto, bem como dos documentos das políticas elucidarem a 

chamada democratização do acesso, a política de educação profissional é executada por 

meio de “programas focais e contingentes numa travessia marcada por intensos 

conflitos e no terreno da contradição” (p. 1088). 

Nessa arena política da educação profissional permeada por conflitos de 

interesses que ora representaram avanços do ponto de vista da ampliação de direitos da 

classe trabalhadora e em outros momentos serviram apenas para legitimar o Estado 

Capitalista é que a partir do Governo Dilma tem-se a configuração de uma Política de 

Educação Profissional que se distancia ainda mais das reivindicações levantadas pelos 

movimentos sociais no que concerne ao modelo de educação que integre educação 

propedêutica e profissional.  

                                                           
24  O Governo Lula teve início em 2003 e perdurou até 2010.  
25  De acordo com Alves (2001) o toyotismo tende a exigir, para o seu desenvolvimento como nova lógica 
da produção capitalista, novas qualificações do trabalho que articulam habilidades cognitivas e 
habilidades comportamentais. Nesse sentido, destaca ainda que, a politecnia inverte-se em polivalência. 
Diante disso, apesar de ser um avanço a integração entre educação propedêutica e profissional, representa 
também o atendimento às demandas do capital por um profissional polivalente, distanciando-se da 
perspectiva de formação politécnica teorizada por Gramsci (1978) e defendida pelos movimentos sociais.  
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Convém que ressaltemos que na Política de Educação Profissional existem 

ações e formulações centrais que diferenciam o Governo Lula, principalmente em sua 

primeira fase, e o Governo Dilma, por meio da manifesta tentativa de integração entre 

educação propedêutica e educação profissional no primeiro Governo, ao menos do 

ponto de vista dos documentos oficiais da Política, e a explícita centralidade em ações 

que reforçam a histórica dualidade estrutural da educação tendo o Pronatec como 

principal ação do atual Governo nessa área.  

O anúncio dos rumos da Política de Educação Profissional26 aparecem logo 

no discurso de posse da presidenta Dilma, enfatizando-se que no ensino médio 

profissionalizante seria aplicado a “vitoriosa experiência do PROUNI” (BRASIL, 

2012), fazendo alusão ao que seria o Pronatec. 

Nessa linha de análise sobre os caminhos construídos na educação 

profissional a partir do Governo Dilma, Lima (2012, p. 73) discorre que os estudos 

sobre o Pronatec, PNE (Plano Nacional de Educação) e as novas DCNEMs (Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio), indicam que: 

 

  

[...] a expansão da rede federal de Educação Profissional e o acesso ao Ensino 
Médio como direito social está ameaçado por uma estratégia privatizante e 
mercantil de atendimento às demandas econômicas e pressões sociais por 
mais vagas no Ensino Técnico. 

 

 

O referido autor reflete também sobre o chamado “processo de 

reestruturação do Estado brasileiro”, segundo ele, iniciado no Governo Lula e que no 

governo Dilma tem-se a retenção desse processo, num momento de aprofundamento da 

crise do capital que acaba por ampliar a proposta neoliberal, gerando uma contradição 

entre a criação de direitos e sua antítese, que é a mercantilização de serviços que 

deveriam ter oferta pública, universal, gratuita e de qualidade. 

Diante disso, à luz dos autores que temos utilizado para fundamentar nossas 

análises (Althusser, Poulantzas, O’Connor e Offe) e tentando compreender as funções 

do Estado Capitalista podemos afirmar que tanto no Governo Lula como no de Dilma 

temos ações na Política de Educação profissional que caminham para a reprodução 
                                                           
26 É importante destacar que a lógica do Pronatec é coerente com o PL 8.035/2010 (Plano Nacional de 
educação/2011-2020), iniciado no Governo Lula, considerando que o desenho estabelecido para a 
educação profissional no referido Plano é da  democratização do acesso por meio das empresas privadas, 
como destaca Pires (In: DOURADO, 2011). 
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capitalista. Todavia, é no Governo Dilma que se agudiza a proposta neoliberal, tendo na 

esfera educacional o Pronatec como ícone. 

Essa aparente guinada, entre o Governo Lula e Dilma é compreendida numa 

abordagem marxista dialética como um processo que mesmo apresentando contradições, 

já que ambos são de um mesmo partido político, faz parte diretamente de uma 

construção política, social e histórica vivenciada no Governo Lula que possibilitaram 

um maior acirramento da educação profissional em favor do capital no atual Governo.  

Moura (2012), ao discutir essas contradições afirma que isso é reflexo de 

uma sociedade cindida em classes. Os que vivem do trabalho não conseguem se 

articular num projeto comum e os capitalistas apesar das disputas internas tem um 

objetivo coeso que é o de continuar explorando as classes que vivem do trabalho. Além 

disso, o autor demonstra como o Governo federal tem posição completamente 

contraditória no que concerne à concepção de educação, o que para ele beira a 

esquizofrenia: 

 

 

[...] Ora assume o discurso da politecnia e da formação humana 
integral, mas, nesse caso, vai muito pouco além das palavras, ora 
assume com veemência os interesses do capital. Nesse caso, vai além 
das palavras e promove ações efetivas, inclusive financiando-as 
regiamente (o Pronatec e o Prouni são exemplos emblemáticos na 
atualidade) (MOURA, 2012, p. 29). 

 

 

Tentaremos ilustrar essas questões, que remetem às categorias da 

contradição, mudanças da quantidade para qualidade e totalidade, inspirando-nos em 

algumas das construções do próprio Marx em “O 18 Brumário de Luís Bonaparte” 

(1851/1852). 

A questão mais geral que podemos levantar nesse sentido é que a criação de 

um programa de educação profissional com base na formação técnica ou em um modelo 

de educação que separa formação profissional e propedêutica não é uma situação nova 

na educação brasileira. O “novo” nesse momento, seria após um aparente 

encaminhamento para superação da dualidade educacional com documentos e ações na 
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fase inicial do Governo Lula27, tenhamos uma retomada dessa dualidade ainda nesse 

próprio, agravando-se no que lhe sucedeu. 

No que se refere à retomada da dualidade, podemos afirmar pela 

configuração do Pronatec que ele se assemelha bastante ao PLANFLOR28. Este foi 

implementado no Governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), conforme 

destacamos no capítulo anterior, e tinha uma proposta aliada à reprodução do 

capitalismo e em cumprimento às funções de legitimação e acumulação, como diria 

O’Connor (1977).  

Parafraseando Marx em “O 18 Brumário de Luís Bonaparte”, quando afirma 

que Hegel observou que todos os fatos de grande importância na história acontecem por 

assim dizer duas vezes e acrescenta que sendo a primeira como tragédia e a segunda 

como farsa, afirmamos que o PLANFLOR pode ser considerado uma “tragédia”29 e o 

Pronatec uma “farsa”. Tragédia porque no Governo de FHC, no processo de correlação 

de força não foi possível uma construção de atendimento as reivindicações dos 

movimentos sociais e sim dos grupos do “bloco hegemônico no poder”, para utilizar 

mais uma vez os termos Poulantzianos, ou seja, dos grandes empresários. Já no contexto 

do Pronatec, podemos remeter à “farsa” tendo em vista que o Programa se propõe a 

democratizar o acesso à educação profissional ao passo que apresenta objetivos 

implícitos aliados ao capital, assumindo, portanto, prioritariamente a função de 

legitimação do Estado capitalista conforme buscaremos elucidar mais adiante. 

Marcos Lima (2014), ao analisar o Pronatec numa perspectiva marxista, faz 

também uma analogia com “O 18 Brumário” e enfatiza a transferência de recurso 

público para as empresas privadas. Para o autor, o Pronatec é muito mais do que a 

adaptação do PROUNI 30  para o ensino técnico e sim é materialização das 

recomendações da UNESCO de que os governos da América Latina deveriam utilizar o 

modelo do Sistema “S” para a formação profissional. Isso implica dizer que o Programa 

                                                           
27  Com a expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica, criação dos Institutos Federais, 
implementação do Brasil Profissionalizado, PROJOVEM ,  PROEJA, entre outros. 
28 Trabalharemos essas semelhanças no momento que formos  avaliar os documentos. 
29

 Ressaltamos que mesmo apontando o Planfor como uma tragédia, essa não foi a única que antecedeu o 
Pronatec, a política de educação profissional é marcada por várias tragédia, ao passo que vários 
programas e ações  objetivaram  qualificar os trabalhadores para  a reprodução do sistema capitalista, seja 
na perspectiva da legitimação ou da acumulação, como discutimos na terceira seção  e como também 
podemos encontrar em Rocha (2011).  
30 Programa Universidade Para Todos, que transfere recursos públicos para instituições privadas, através 
de Bolsas. 
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entrou na agenda do Governo brasileiro em atendimento às propostas dos organismos 

multilaterais e não para atender às necessidades da população brasileira.   

Outra questão que podemos enfatizar é acerca dessa aparente guinada nas 

propostas da educação profissional do Governo Lula para o Dilma. Marx também 

ressalta que “os homens fazem a sua própria história, mas não fazem como querem, nem 

sob circunstâncias de suas escolhas e sim sob aquelas com que se defrontam 

diretamente, ligadas e transmitidas pelo passado” (MARX, 1851/1852, p. 6). Dessa 

forma a criação do Pronatec foi fruto do que foi vivenciado no Governo Lula e até nos 

governos anteriores e nesse quesito remetemo-nos ao processo de resistência de 

execução de cursos no PROEJA, o qual atendia em alguma medida às reivindicações 

dos movimentos sociais. Compreendemos que a frágil mobilização contrária à 

implementação do Pronatec advém de alguma forma da pouca credibilidade de sucesso 

do PROEJA, ou seja, dadas a ausência de condições materiais efetivas para 

implementação do PROEJA31 faz-se acreditar na tese que cursos com uma formação 

aligeirada é a mais interessante para classe trabalhadora. 

E por fim, nessas analogias com “O 18 Brumário de Luís Bonaparte”, ao 

demonstrar os acontecimentos que se avolumaram e culminaram no “golpe de Luís 

Bonaparte”, poderíamos afirmar que o conjunto de mudanças que vem acontecendo no 

cenário da educação profissional (Pronatec, PNE, expansão da educação profissional 

por meio das empresas privadas, entre outras32), podem acabar numa transformação da 

concepção da educação profissional do ponto de vista das legislações educacionais, com 

o resgate do Decreto n. 2.208/97 que coibia a integração entre educação propedêutica e 

educação profissional. E essa construção já está a caminho com o Projeto de Lei 

6840/2013, que também será produto das nossas análises, mesmo que de forma breve, 

nos tópicos que se seguem.      

 
4.1.1 Do projeto de lei à instituição do Pronatec (Lei n° 12.513/2011): como esse 
caminho foi construído? 

                                                           
31 A partir do que pesquisamos, Silva (2010)  as dificuldades maiores enfrentadas para a efetivação do 
PROEJA dizem respeito à ausência de professores com formação específica para atuar na EJA na Rede de 
EPT.  
32 Lima (2012), além de discutir o Pronatec, elenca os pontos positivos e negativos tanto das DCNEMs e 
do PNE. Apresentando que nas DCNEMs a possibilidade de organização do ensino médio via ciclos, 
módulos, alternância, com base na idade, na competência, com definição, aparentemente  democrática, 
abre margem para um processo de modularização e de implantação de currículos por competência. 
Afirma ainda que a consequência pode ser a corrosão  da integração dos saberes escolares desse nível de 
ensino na sua relação com a EP. E no PNE o autor discute que a expansão quantitativa,dar uma falsa ideia 
de que a universalização resolveria os problemas do ensino médio, ou seja, na aponta para a integração.   
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Seguindo a abordagem de avaliação política de políticas públicas e 

compreendendo que para estudarmos o significado do Pronatec é imprescindível 

situarmos o caminho da agenda do Programa e sobretudo da formulação, procuraremos 

nesse subtópico resgatar como esses momentos foram construídos.  

Além disso, para irmos além da aparência do contido nos documentos 

oficiais do Pronatec e embasados nos autores que trabalhamos na seção 2 (FREY, 2000 

e SOUZA, 2006) sobre esses dois momentos das políticas públicas, quais sejam agenda 

e formulação, tentaremos resgatar tanto as influências que levaram à elaboração do 

Programa, como também por meio dos autores que tomamos por referência na terceira 

seção (Althusser, Poulantzas, O’Connor e Offe), pretendemos compreender o papel do 

Estado Capitalista na elaboração do Programa.  

Sobre a formulação do Programa, ressalvamos que como esse momento da 

política pública refere-se à definição dos princípios e as concepções que fundamentam 

os conteúdos e os objetivos, as metas e os recursos, dentre outros aspectos da política 

(Azevedo, 2010), nesse subtópico nos limitaremos a anunciar o processo e não a discutir 

os princípios, pois isso será feito no próximo tópico.  

Como já dissemos, a intenção do que seria o Pronatec foi anunciado logo no 

discurso de posse da atual Presidenta Dilma, o interessante é perceber que, segundo José 

Serra, a estrutura desse Programa havia sido pauta de campanha da sua candidatura em 

oposição a de Dilma. Serra faz alusão a isso por meio do twiter ao comentar sobre o 

Pronatec33:  

 

 

Parabéns ao governo pelo anúncio do Protec - o Prouni do ensino 
técnico, que propus na campanha. Bolsa para pagar anuidades do ens. 
Técnico. Bem, fiz certa ironia, que nem todos compreenderam: o 
governo do PT copiou uma idéia nossa - PROTEC - que na campanha 
eles atacavam. Não esperava que eles dessem o crédito da autoria. mas 
é bom saber como funcionam: na campanha, execram, no governo 
copiam, em geral mal. 

 

 

                                                           
33Discurso disponível em: 
http://www.sidneyrezende.com/noticia/120809+serra+ironiza+anuncio+do+pronatec+feito+por+dilma+e
m+pronunciamento. 
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Essa questão de um programa nos moldes do Pronatec ter sido pauta de 

campanha do candidato opositor ao do Governo que o implementou, quando a proposta 

de campanha para a educação profissional do governo eleito caminhava na direção da 

superação de programas como esse, pode ser compreendido numa leitura poulantziana 

(POULANTZAS, 2000)  que o Estado Capitalista apresenta-se como suposto defensor 

dos interesses gerais, por meio de um Governo dito “popular”, entretanto 

hegemonicamente prevalece  as necessidades do grande Capital.  

A respeito disso se faz necessário que exploremos algumas das 

recomendações do Banco Mundial, e da UNESCO, para a educação dos países da 

América Latina, com o intuito de compreendermos a relação do Pronatec com essas 

recomendações. Para tanto, evocamos a abordagem da avaliação política haja vista que 

as intenções declaradas aparentam um discurso democrático e colocam a educação no 

auge de investimento econômico dos Governos e na busca pela eficácia dessa política. 

Nesse quesito, como diriam Figueredo e Figueredo (1986), buscaremos analisar e 

elucidar os critérios que fundamentam as orientações desses organismos internacionais. 

Convém ressaltar que essas recomendações antecedem os Governos Lula e 

Dilma e o grande marco registrado é a Conferência de Jontiem, na Tailândia, em 1990. 

No Brasil, a chamada reforma educacional materializa-se com a LDB de 1996 e, de 

acordo com Dourado (2011), a partir dessa Conferência foi construído o Plano Nacional 

de Educação para Todos, que embora aprovado pelo Governo Itamar Franco, não foi 

considerado como referência para as políticas e gestão do governo FHC.  

Nesse período, e sob influência direta do Banco Mundial, conforme aponta 

Sabbi (2012), houve a vigência do Decreto 2208/97 que como já discutimos trouxe 

como principal alteração a separação entre o ensino de formação geral e o 

profissionalizante num retorno à histórica dualidade existente neste nível de ensino. E 

isso reforça o que temos levantado em relação à retomada da dualidade estrutural com o 

Pronatec e sob o auge das recomendações dos organismos multilaterais. 

Ao estudar as diretrizes do Banco Mundial para a educação dos países 

periféricos, Leher (1999) levanta a tese que a redefinição dos sistemas educacionais está 

situada no bojo das chamadas reformas estruturais encaminhadas pelo Banco, 

guardando íntima relação com o par governabilidade-segurança. O autor, a partir disso, 

tenta demonstrar o aspecto ideológico que assume a educação ao ser colocada pelo 

Banco Mundial como um instrumento de manutenção da ordem social e 

consequentemente de maneira a possibilitar a reprodução capitalista.  
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Outro ponto significativo para o nosso estudo, abordado por Leher (1999) 

refere-se à discussão sobre a materialidade das ideologias através das instituições. No 

caso especifico, trabalhado pelo o autor, o Banco Mundial ao prescrever essas 

recomendações para a educação materializa essas ideologias. Podemos acrescentar com 

base também em Althusser (1985) que o aparelho ideológico escolar concretizado com 

o Pronatec cumpre, também, um lugar ideologicamente para reprodução das forças 

produtivas, que colabora para a manutenção da dominação capitalista. E é justamente 

isso que pretendemos desvelar com a análise do conteúdo dos documentos e dos 

discursos oficiais sobre o Programa.  

No que se refere às orientações do Banco Mundial destacam-se o Relatório 

sobre o Desenvolvimento Mundial de 1990, Relatório sobre o Desenvolvimento 

Mundial de 1995 e o documento “Prioridades e Estratégias para a educação” 

(Prioridades y Estratégias para la Educación)  também de 1995.  

Em linhas gerais, nesses documentos prevalece o entendimento da 

importância da educação aliada a um projeto de desenvolvimento econômico, vejamos: 

 

 

O principal bem dos pobres é o tempo para trabalhar. A educação 
aumenta a produtividade deste bem, o resultado no nível individual, e 
uma renda mais alta, como demonstram muitos estudos. Pesquisas 
mais recentes apontam também para uma vinculação mais estreita 
entre educação e crescimento econômico (BANCO MUNDIAL, 1990, 
p. 85) . 
 
O acesso a educação básica, a infra-estrutura urbana e rural e aos bens 
públicos afetam a capacidade de desempenho das unidades familiares 
e dos individuos na economia de mercado. Assim, o papel do governo 
na criação de oportunidades no mercado para todos os cidadãos é cada 
vez mais importante (BANCO MUNDIAL, 1995A, p. 8).  
 

 

Nos dois relatórios observa-se que à política de educação é atribuída a 

posição de “legitimar a igualdade de condições”, como diria Offe (1990).  Além disso, 

também se reforça a tese que o investimento em educação aumenta a produtividade, o 

que mais uma vez com base em Offe (1990), não há estudos que comprovem isso. 

Ampliaremos essa discussão nas análises dos documentos do Pronatec e tomaremos 

como subsídio uma pesquisa realizada pelo Instituto Votorantim, da Fundação Getulio 

Vargas de 2010.  
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No tocante às produções da UNESCO, em diferentes documentos, o 

propósito anunciado é o de constituir um sistema de vigilância e alerta em torno de 

princípios como a paz, a solidariedade e a justiça.   Além disso, a concepção que se 

defende é a de “educação para a paz”, com o objetivo explícito de promover a tolerância 

e reconhecimento de que a educação é o “centro de toda a estratégia de consolidação da 

paz”. Assim o entendimento desse organismo, celebrado na Conferência de Jontiem, é 

de que “a educação pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, 

mais próspero e ambientalmente mais puro, que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso 

social, econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional” (UNESCO, 

1990). 

De acordo com Silva (2011), a perspectiva da UNESCO é formar para o 

consenso social e afirma a partir dos diversos documentos da UNESCO que os 

pressupostos teóricos e as concepções subjacentes à formação humana estiveram 

atrelados às estratégias de rearticulação do capital com a função de ocultar as crises e 

suas consequentes mazelas sociais. E isso fica explícito no documento “Educação um 

tesouro a descobrir”: 

 

 

Ante os múltiplos desafios do futuro, a educação surge como um 
trunfo indispensável à humanidade na sua construção dos ideais 
da paz, da liberdade e da justiça social. Ao terminar os seus 
trabalhos a Comissão faz, pois, questão de afirmar a sua fé no papel 
essencial da educação no desenvolvimento contínuo, tanto das pessoas 
como das sociedades. Não como um “remédio milagroso”, não como 
um “abre-te sésamo” de um mundo que atingiu a realização de todos 
os seus ideais mas, entre outros caminhos e para além deles, como 
uma via que conduza a um desenvolvimento humano mais 
harmonioso, mais autêntico, de modo a fazer recuar a pobreza, a 
exclusão social, as incompreensões, as opressões, as guerras... 
(UNESCO, 1996, p. 11, grifos nossos). 

 

 

Diante disso, reiteramos que as recomendações da UNESCO e do Banco 

Mundial para a educação, bem como dos demais organismos multilaterais, têm 

assumido um papel de ditar às políticas numa perspectiva de adaptar os sujeitos às 

necessidades do Capital (Silva, 2011). Acrescentamos ainda que a incorporação dessas 

orientações por parte do Estado brasileiro, mesmo com algumas resistências cumpre a 

função de legitimar a reprodução do capitalismo a partir da formação do consenso 
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social, o que nos termos de Althusser (1985) seria inclusive fazer com que os sujeitos 

reconheçam o seu lugar na divisão social e técnica de trabalho. 

Frente a esse contexto de exigências e recomendações dos organismos 

internacionais, e a exemplo de tantos outros programas criados no Brasil que atendem a 

essas orientações34, a presidenta Dilma enviou ao Congresso Nacional, em regime de 

urgência, após quase quatro meses de ter iniciado o seu mandato35, a proposta de criação 

do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

Vale ressaltar que a proposta do Projeto de Lei foi encaminhada à presidenta 

por uma comissão formada pelos seguintes ministros36: Fernando Haddad (ministro de 

educação), Carlos Roberto Lupi (ministro do trabalho e emprego), Guido Mantega 

(ministro da fazenda), Miriam Belchior (ministra do Planejamento, Orçamento e 

Gestão) e Tereza Campello (ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome). 

Isso em alguma medida sinaliza que a intenção do Pronatec não está voltada apenas ao 

oferecimento de educação profissional e sim que existem outras intenções que não estão 

claramente anunciadas.  Essa questão também da formulação do Programa envolver 

diversos ministérios e ter por frente o Ministério do Trabalho e emprego, juntamente 

com o MEC, amplia as semelhanças do Pronatec com o Planflor, o qual teve por 

discurso oficial que a qualificação profissional iria possibilitar a chamada 

empregabilidade.  

Curiosamente, o documento enviado por esses ministérios com a proposta 

do Pronatec foi encaminhado no dia 28 de abril de 2011 e  no dia seguinte a presidenta 

o enviou para o Congresso Nacional. 

Algumas informações sobre o envio do projeto de Lei do Governo Dilma 

para criação do Pronatec (PL nº 1.209, de 2011) são encontradas em um texto do CNTE 

(Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação) que destaca a ausência de 

debate e as fragilidades do Projeto:  

 

 

Para a CNTE e grande parte das entidades educacionais e de 
representantes de trabalhadores excluídas do debate oficial, na esfera 
de Governo e na Câmara dos Deputados, a estrutura do Pronatec 

                                                           
34

 Podemos citar o PROUNI – Programa Universidade para Todos, UAB – Universidade Aberta do 
Brasil, Programa Segundo Tempo, Programa Mulheres Mil, entre outros. 
35 Em 29 de abril de 2011. 
36

 A referida proposta encontra-se em anexo, como forma de contribuir com futuras pesquisas sobre o 
Pronatec. 
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ameaça o conceito e os pressupostos da educação técnica profissional 
de nível médio, consolidados, sobretudo, pelo Decreto nº 5.154, 
de 2004, e pela Lei nº 11.741, de 2008, em consonância com o Fundo 
da Educação Básica (Fundeb) e a Emenda Constitucional (EC) nº 59 
[...] (CNTE, 2011, p. 1).  
 

 

Assim, refletindo acerca da forma que o programa entrou na agenda do 

Governo e, portanto, sobre o momento que o Pronatec passou a ser pauta no Congresso 

Nacional, percebemos que não houve uma consulta junto aos grupos que compõem os 

movimentos sociais que discutem e militam a favor da educação brasileira, quais sejam, 

fóruns de educação, grupos de pesquisas, sindicatos, entre outros. O que nos leva a 

enfatizar que o Pronatec passou a fazer parte da agenda do Governo em atendimento às 

recomendações dos organismos multilaterais e com a finalidade de cumprir a função de 

legitimação do Estado Capitalista.  Decorrência disso, com base no levantado por 

Arretche (2001), e que já fizemos referência na seção primeira, as políticas públicas são 

concebidas, muitas vezes, sem considerar as demandas efetivas da população a qual se 

pretende alcançar. Dessa feita, é imprescindível para se fazer uma avaliação “menos 

ingênua”,entender o que “está por baixo”37 em se criar uma política sem atentar para as 

necessidades dos destinatários de determinada política.  

Conforme encontramos em CNTE (2011), a primeira fase de tramitação do 

Pronatec encerrou-se em 31 de agosto de 2011, quando a Câmara dos Deputados 

aprovou o Substitutivo ao Projeto de Lei (PL) nº 1.209, de 2011, ao qual foram feitas  

algumas emendas:  

 

 

[...] a exemplo da que estende as bolsas de estudos para estudantes de 
cursos técnicos profissionalizantes e sequenciais de formação 
específica, matriculados em instituições privadas de ensino 
profissional, com ou sem  fins lucrativos (prevista no PL nº 1.288, de 
2011), e a que condiciona a liberação das parcelas do seguro-
desemprego à comprovação de frequência a curso de qualificação 
profissional (PL nº 1.343, de 2011) (CNTE, 2011, p. 1).  

 

 

O exposto pela CNTE (2011) sobre a tramitação na Câmara faz-nos 

perceber que não houve questionamento na matéria sobre a concepção do Programa, 

                                                           
37

 Termo com base em Foucault (1997). 
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isso não foi diferente na apreciação do Senado e como já citamos na Introdução deste 

trabalho mesmo tendo sido levantado moção à época da 34ª Reunião da ANPED que 

apontava para necessidade de revisões no PL nº 1.209, de 2011.  

A esse respeito, Moura (2012) destaca que a crítica ao Projeto de Lei foi 

restrita a poucas sessões sindicais e aos pesquisadores dos campos Trabalho e Educação 

e Educação de Jovens e Adultos. Além disso, o autor apresenta que dentro do próprio 

Congresso a base aliada ao Governo do PT ou defendeu o PL nº 1.209, de 2011 ou se 

calou, ao passo que a oposição não o questionou, isso porque, 

 

 

 [...] o projeto baseou-se nos princípios defendidos historicamente pelo 
PSDB e pelo DEM – principais partidos de oposição – e que 
nortearam as políticas educacionais dos anos 1990, tendo sido, 
inclusive, objeto de proposta do candidato José Serra às eleições 
presidenciais de 2010, conforme destacado anteriormente (MOURA, 
2012, p. 28). 

 

 

Refletindo sobre o momento da formulação do Pronatec, a partir da 

tramitação no Congresso Nacional, compreendemos a partir de Poulantzas (1971) que 

essa aparente coesão em torno do Projeto de Lei do Pronatec, advém da  necessidade de 

se aprovar um projeto que apesar das divergências políticas, na luta pela hegemonia das 

“frações” da classe dominante ou “blocos no poder” (partidos políticos), persiste um 

objetivo comum, que é o de manutenção do modo de produção capitalista. E Moura 

(2012) também faz essa leitura, mesmo sem fundamentar-se em Poulantzas.  

Essa afirmação de coesão entre os diferentes partidos políticos é 

explicitamente colocado num texto do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada), elaborado por Cassiolato e Garcia (2014, p. 25). Esses autores afirmam que a 

aceitação do pedido de urgência para um assunto que, aparentemente, poderia ser 

discutido por mais tempo “pode ser tomada como um  indício da existência de ambiente 

favorável ao programa”. Acrescentam também que, o ambiente favorável ao PL foi 

construído por múltiplos fatores e que,  

 

 

Há certo consenso nacional quanto à necessidade de se conceder 
prioridade política a ampliação e qualificação do sistema brasileiro de 
educação. Existem atuantes entidades representativas de professores e 
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de estudantes, movimentos de apoio à melhoria da educação, 
organizações que congregam secretários municipais de educação, a 
União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Udime), e 
secretários estaduais de educação, o Conselho Nacional de Secretários 
de Educação (CONSED), todos com experiência e capacidade de fazer 
advocacy (defesa de interesses) no Congresso Nacional. [...]. O 
embate do ministro Fernando Haddad com as confederações patronais 
para que fossem ampliados a gratuidade na oferta de cursos 
profissionalizantes e o atendimento de trabalhadores e estudantes 
pobres repercutiu intensamente nos meios de comunicação. Além 
disso, dirigentes do MEC, e em particular da SETEC, atuaram junto às 
bancadas e lideranças partidárias e a parlamentares individualmente, 
buscando esclarecê-los e convencê-los de todos os aspectos do PL e 
de suas potenciais consequências positivas (CASSIOLATO e 
GARCIA, 2014, p. 25).   

 

 

A leitura desse trecho, bem como do restante do texto escrito por Cassiolato 

e Garcia (2014), demonstra a íntima ligação entre setores que buscam a ampliação e 

consolidação do capitalismo, no caso em tela o IPEA, e, nos termos de Althusser 

(1985), dos aparelhos ideológicos do Estado, expresso nessa situação pelo Ministério da 

Educação, Undime, CONSED e SETEC.  

Em relação ao processo de consenso em torno do Projeto de Lei do Pronatec 

por meio do exposto pelos referidos autores do texto do IPEA, percebe-se a contradição 

entre a concordância da SETEC com a criação do Pronatec e a concepção de educação 

defendida em documentos daquela secretária, a exemplo dos documentos base do 

PROEJA. Consideramos isso porque entendemos que o modelo de educação defendido 

nesses documentos caminhava numa direção com vistas à superação da dualidade 

estrutural da educação38.  

Outro ponto de reflexão que reforça essa contradição diz respeito à proposta 

do Pronatec em realizar investimento de recurso público no âmbito privado da 

educação, por meio do sistema S e escolas técnicas privadas, como discutiremos mais 

adiante. Sem perpassar o cumprimento da função de legitimação e acumulação do 

Estado Capitalista, nos termos de O’Connor (1977), é difícil de compreender esse 

consenso, entre esses aparelhos do Estado (Ministério da Educação, Undime, CONSED 

e SETEC) e um projeto para criação de um programa que visa enviar recursos para as 

empresas privadas, quando esses órgãos do Governo vivenciam ausência de recursos 

públicos.  

                                                           
38 Conforme discutimos no capítulo anterior. 
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Moura (2012) levanta críticas sobre a atitude consensual dos dirigentes dos 

Institutos Federais, representados no CONIF. O autor infere que a ausência de 

manifestação contrária advém da promessa de continuidade de expansão da Rede e 

acrescenta que tal atitude representa:  

 

 

[...] negligência à função social pública das instituições educacionais 
da rede, as quais têm um papel no interior da luta de classes. Dessa 
forma, ao planejar-se precisam ter como referência toda a sociedade, 
pautando suas ações na ampliação na oferta pública gratuita e de 
qualidade socialmente referenciada para todos, notadamente para as 
classes populares, as quais dependem mais da ação do poder público 
(MOURA, 2012, p.27). 

 

 

Essas colocações de Moura (2012) reforçam o que temos refletido sobre o 

aparelho ideológico escolar, com o Pronatec, a partir dos autores que fundamentam os 

nossos estudos no que concerne à forma como o Estado Capitalista aparece como 

suposto defensor dos interesses gerais (POULANTZAS, 2000; OFFE, 1990). 

Entretanto, na verdade, o que prevalece são os interesses para consolidação e 

continuidade do modo de produção capitalista, ou como coloca Lima (2014), para 

contenção da crise estrutural do capital.  

Por tudo isso que apresentamos é que a Lei n° no 12.513, Lei que instituiu o 

Pronatec, foi sancionada no dia 26 de outubro de 2011 quase sem alteração do seu 

projeto inicial. Assim, diante do entendimento desse contexto social, econômico e 

político no qual foi gestado o Pronatec é que passaremos a avaliar politicamente o 

Programa através dos seus documentos oficiais. 

 

4.2 OS CONTEÚDOS E OS SIGNIFICADOS CONTIDOS NOS DOCUMENTOS 
OFICIAIS QUE DÃO MATERIALIDADE AO PROGRAMA 
 

De agora em diante, conforme anunciamos, buscaremos desvelar a teoria, a 

ideologia e os objetivos explícitos e implícitos do Pronatec. Nesse mesmo norte, 

seguindo o nosso enfoque metodológico, avaliaremos os princípios, fundamentos e 

valores dos documentos oficiais do Programa. 

Como explicitado desde a Introdução desse trabalho, a avaliação política de 

uma política pública consiste em apreender o seu conteúdo e os significados, buscando, 
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portanto, ir além da aparência do que está explícito nos documentos oficiais. E para essa 

apreensão do não dito ou do que foi dito com outra intenção (FOUCAULT, 1997) é que 

Souza (2013a) propõe a importância de na avaliação política se trazer à tona a ideologia, 

as teorias e objetivos explícitos e implícitos.  

A partir do referencial teórico que temos utilizado, mesmo tendo uma 

dialética relação entre a ideologia, teoria e os objetivos do Programa39, entendemos que 

os fundamentos do Programa estão ligados a teoria e em Weiss (1978) podemos 

encontrar essa vinculação. Por sua vez, os princípios e valores comporiam a ideologia 

do Programa e seguindo com base em Eagleton (1997) essa seria um guia para ação, 

situando assim os objetivos não só explícitos, mas, principalmente os implícitos 

também.  

Nessa perspectiva, desenvolvemos a avaliação, entendendo antes de tudo 

que o conhecimento não se apresenta à primeira vista, sendo, portanto, necessário fazer 

certo esforço para alcançá-lo (KOSIK, 1976). 

 

4.2.1 Leis, Decretos, Resoluções, Portarias e Editais: avaliando suas dimensões no 
Pronatec 
 

Para implementação do Pronatec, desde a sua criação, com a Lei n° 

12.513/2011, vários documentos foram elaborados, conforme sintetizado no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 4: Documentos oficiais do PRONATEC 
Leis, Decretos, Resoluções, Portarias e Editais do Pronatec por ordem de 

publicação 

N° de 
ordem 

Documentos Ementa 

01 Lei N° 12.513,  de 26 
de Outubro de 2011 

Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
– PRONATEC, altera as Leis n. 7.998, de 11 de janeiro de 1990, n. 
8.121, de 24 de julho de 1991 e n. 10.260, de 12 de julho de 2001. 

02 Portaria N° 1.568, de 3 
de Novembro de 2011  

Aprova o Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e Continuada, 
elaborado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 
Ministério da Educação, disponibilizado no sítio eletrônico oficial do 
Ministério da Educação. 

03 Resolução CD/FNDE 
nº 4, de 16 de março de 
2012 

Altera a Resolução CD/FNDE nº 62,de 11de novembro de 2011 e 
estabelece orientações, critérios e procedimentos para descentralizar 
créditos orçamentários para as instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT) no âmbito da 
Bolsa-Formação do Pronatec 

04 Decreto N° 7721, de Dispõe sobre o condicionamento do recebimento da assistência 

                                                           
39 Souza(2013a) destaca  que as fronteiras entre ideologia e a própria teoria são frágeis, o que dificulta o 
conhecimento da teoria. 
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16 de abril de 2012  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. 

05 Portaria N° 160, de 05 
de março de 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 Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego - Pronatec, e dá outras providências. 

06 Portaria N° 161, de 06 
de março de 2013  

Dispõe sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, na modalidade de 
educação profissional e tecnológica. 

07 Portaria N° 168, de 07 
de março de 2013 

Dispõe sobre a oferta da Bolsa-Formação no âmbito do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, de que 
trata a Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011, e dá outras 
providências. 

08 Resolução N° 6, de 12 
de março de 2012 

Altera a Resolução CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, que 
estabelece critérios e procedimentos para a descentralização de 
créditos orçamentários às Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, visando à oferta de Bolsa-
Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego - Pronatec. 

09 Resolução N° 7, de 20 
de março de 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. 

10 Resolução N° 8, de 20 
de março de 2013 

Estabelece procedimentos para a transferência de recursos financeiros 
ao Distrito Federal, a estados e municípios, por intermédio dos órgãos 
gestores da educação profissional e tecnológica, 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. 

11 Portaria Nº 362, de 26 
de Abril de 2013  

Dispõe sobre alteração no art. 74 da Portaria MEC nº 168, de 07 de 
março de 2013. 

12 Lei Nº 12.816 , 05 de 
junho de 2013 

Altera as Leis nos 12.513, de 26 de outubro de 2011(Pronatec); 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995(bolsas recebidas pelos servidores das 
redes públicas de educação profissional, científica e tecnológica, no 
âmbito do Pronatec); 8.212, de 24 de julho de 1991 (incidência da 
contribuição previdenciária sobre planos educacionais e bolsas de 
estudo); dispõe sobre o apoio da União às redes públicas de educação 
básica na aquisição de veículos para o transporte escolar; e permite 
que os entes federados usem o registro de preços para a aquisição de 
bens e contratação de serviços em ações e projetos educacionais. 

13 Portaria Nº 20, de 27 
de junho de 2013  

Portaria nº 20, de 27 de junho de 2013 e Tabela de mapeamento de 
cursos técnicos para oferta na forma subsequente por intermédio da 
Bolsa-Formação Estudante e correlação com cursos de graduação. 

14 Portaria Nº 1007, de 09 
de outubro de 2013  
 

Altera a Portaria MEC nº 168, de 07 de março de 2013, que dispõe 
sobre a oferta da Bolsa-Formação no âmbito do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

15 Portaria SETEC/MEC 
n° 01 , de 29 de Janeiro 
de 2014  

Altera a Portaria SETEC/MEC nº 20, de 27 de junho de 2013, que 
aprova a Tabela de Mapeamento de cursos técnicos para oferta no 
âmbito do Pronatec. 

16 Edital nº 01, de 29 de 
Janeiro de 2014 

Edital de Adesão ao SISUTEC. Apresentação de propostas para oferta 
de vagas gratuitas em cursos técnicos na forma subsequente – 1/2014. 

17 Edital nº 01, de 29 de 
Janeiro de 2014 -
 retificado pelo Edital 
nº02/2014  

Edital de Adesão ao SISUTEC. Apresentação de propostas para oferta 
de vagas gratuitas em cursos técnicos na forma subsequente – 1/2014. 

18 Nota Informativa n° 
05, de 07 de Fevereiro 
de 2014 

Alteração no cronograma - Edital de Adesão ao Sisutec nº 01/2014 
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19 Resolução/CD/FNDE 
nº 30, de 5 de julho de 
2013 

Altera a Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, que 
estabelece critérios e procedimentos para a descentralização de 
créditos orçamentários às Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, visando à oferta de Bolsa-
Formação no âmbito do Pronatec. 

20 Resolução/CD/FNDE 
nº 39, de 10 de outubro 
de 2013 

Altera a Resolução CD/FNDE nº 8, de 20 de março de 2013, que 
estabelece procedimentos para a transferência de recursos financeiros 
ao Distrito Federal, a estados e municípios, por intermédio dos órgãos 
gestores da educação profissional e tecnológica, visando à oferta de 
Bolsa-Formação no âmbito do Pronatec, bem como para a execução e 
a prestação de contas desses recursos, a partir de 2013. 

21 Resolução/CD/FNDE 
nº 50, de 11 de 
dezembro de 2013 

Altera os arts. 2º, 3º, 5º e 6º da Resolução CD/FNDE nº 30, de 5 de 
julho de 2013, que estabelece procedimentos para o pagamento da 
Bolsa-Formação Estudante a mantenedoras de instituições privadas de 
ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio, 
ofertada na forma subsequente, no âmbito do Pronatec. 

22 Portaria MEC nº 114, 
de 7 de Fevereiro de 
2014 

Altera a Portaria MEC nº 168, de 7 de março de 2013, que dispõe 
sobre a oferta da Bolsa-Formação no âmbito do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec. 

23 Edital nº 02, de 30 de 
maio de 2014 

Edital de Adesão ao SISUTEC. Apresentação de propostas para oferta 
de vagas gratuitas em cursos técnicos na forma subsequente – 2/2014. 

24 Nota Informativa n° 
149, de 02 de julho de 
2014 -  

Alteração no cronograma do Sisutec - Edital Setec nº 02/2014. 

25 Edital SETEC nº 06, de 
18 de julho de 2014 

Edital de Inscrições do SISUTEC. Trata do cronograma e demais 
procedimentos do processo seletivo para ocupação de vagas gratuitas 
em cursos técnicos, na forma subsequente, ofertadas por meio do 
Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica 
– SISUTEC, para ingresso no segundo semestre de 2014. 

26 Portaria nº 701, de 13 
de agosto de 2014 

Altera a Portaria MEC nº 160, de 5 de março de 2013, que 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 Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – Pronatec. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações disponíveis em: 
http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/base-legal Acesso em: 15 de agosto de 2014. 
 

Essa quantidade de documentos é algo que nos chama a atenção e a primeira 

inferência que fazemos sobre essa quantidade de documentos é que isso demonstra a 

atenção especial que o Governo tem dado a esse Programa. Há de se considerar que 

outros programas, a exemplo do Programa Bolsa Família, programa de grande destaque 

também, não possuem essa dimensão e tampouco tem página eletrônica própria. 

Orientando-nos na técnica de análise de conteúdo, a elaboração desse 

quadro faz parte da organização do material que exploraremos, consistindo na fase da 

“pré-análise” (BARDIN, 1977). Nessa fase também, com a “leitura flutuante” 40  , 

percebemos que nem todos os documentos listados no quadro serão objetos da nossa 

avaliação. Consideramos que, como o nosso objetivo diante da avaliação política é de 

estudar o significado e o conteúdo do Pronatec, delimitamos que as Leis, Decretos e 
                                                           
40  Essa etapa, de acordo com Bardin (1977), consiste em estabelecer contato com os documentos a 
analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações. 
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Resoluções do Programa apresentam mais subsídios para essa perspectiva e assim 

focaremos nesses documentos. Ao passo que, as portarias, editais e notas refletem a 

concepção do que já foi apresentando naqueles documentos, ou seja, entendemos que 

eles estejam mais voltados para as condições de  implementação do Programa.  

O quadro a seguir apresenta o conceito de cada documento desses, na 

tentativa de justificar esse direcionamento:  

 

Quadro 5: Documentos oficiais do Pronatec por quantidade de publicações 
Conceito de Leis, Decretos, Resoluções, Portarias e Editais do Pronatec por 

quantidade de publicação. 

N° de 

ordem 

Descrição Conceito Quantidade 

de publicação 

01 Lei Princípios jurídicos e políticos de caráter 
básico; 
 

02 

02 Decreto Lei oriunda do Executivo; 01 

03 Resolução É uma espécie normativa emanada do Poder 
Legislativo que regula as matérias de 
competência privativa do Senado Federal e 
da Câmara dos Deputados; 

07 

04 Portaria Documento de ato administrativo de 
qualquer autoridade pública, que contém 
instruções acerca da aplicação de leis ou 
regulamentos, recomendações de caráter 
geral, normas de execução de serviço, 
nomeações, demissões, punições, ou 
qualquer outra determinação de sua 
competência; 

10 

05 Edital Ato escrito oficial em que há determinação, 
aviso,  entre outros, que se afixa em lugares 
públicos ou se anuncia na imprensa oficial 
ou em jornais de grande circulação, para 
conhecimento geral, ou de alguns 
interessados; 

04 

06 Nota Breve indicação de assunto para ser 
desenvolvido; 

02 

TOTAL ..............................................................................................         26 

Fonte: Elaborado pela autora com base em “Dicionário Jurídico brasileiro”41 e também na 
página eletrônica do Pronatec42, 2014. 
                                                           
41 Disponível em: http://www.tudodireito.com.br/docs/DicionarioJuridico.pdf 
42

 http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/base-legal Acesso em: 22 de julho de 2014. 
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Além desses documentos, outros que não se enquadram nessas 

nomenclaturas serão objetos de nossas reflexões, por estabelecerem elementos para a 

compreensão da ideologia, teoria e objetivos do Programa, a exemplo, do documento de 

referência do Pronatec/EJA. Nesse mesmo sentido, utilizaremos também como fonte de 

dados, os discursos oficiais, propagandas do Governo e entrevistas. 

Convém destacar que a Lei que instituiu o Pronatec, Lei n°12.513/2011, 

sofreu alterações por meio da Lei nº 12.816 , de 05 de junho de 2013, as quais, por 

estarem incorporadas na versão atual da lei de criação do Programa, serão analisadas 

nos remetendo sempre ao conteúdo geral do Pronatec. Todavia, faz-se necessário que 

ressaltemos que as alterações realizadas foram para possibilitar a participação das 

instituições privadas no Programa, que em um primeiro momento haviam sido  

propostas pela Medida Provisória n° 592, de 2012. Vejamos como se encontra no texto 

da Lei n°12.513/2011: 

 

 

Art. 3o  O Pronatec cumprirá suas finalidades e objetivos em 
regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, com a participação voluntária dos serviços nacionais 
de aprendizagem e instituições de educação profissional e tecnológica 
habilitadas nos termos desta Lei.  

Art. 3º  O Pronatec cumprirá suas finalidades e objetivos em 
regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, com a participação voluntária dos serviços nacionais 
de aprendizagem, de instituições privadas de ensino superior e de 
instituições de educação profissional e tecnológica, habilitadas nos 
termos desta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº 593, de 
2012) 

Parágrafo único.  Os serviços nacionais sociais poderão 
participar do Pronatec por meio de ações de apoio à educação 
profissional e tecnológica.  

Art. 3o  O Pronatec cumprirá suas finalidades e objetivos em 
regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, com a participação voluntária dos serviços nacionais 
de aprendizagem, de instituições privadas e públicas de ensino 
superior, de instituições de educação profissional e tecnológica e de 
fundações públicas de direito privado precipuamente dedicadas à 
educação profissional e tecnológica, habilitadas nos termos desta 
Lei.  (Redação dada pela Lei nº 12.816, de 2013). (BRASIL, 2011, 
n.p.). 
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Situamos que essas alterações para o ingresso das empresas privadas na 

oferta do Pronatec sinalizam que o programa caminhou de maneira mais explícita para o 

cumprimento da função de acumulação, nos termos de O’Connor (1977).  

 

4.2.2 Ideologias, teorias e objetivos explícitos e implícitos do Pronatec: para além 
do anunciado nos documentos oficiais 

 

Buscar a linguagem dentro da linguagem, a partir do que Foucault (1997) 

denomina de técnicas de interpretação não é tarefa fácil. Até porque o autor orienta que 

a linguagem não diz exatamente o que diz, e o importante, dessa maneira, é o 

significado que “estar por baixo”. Além disso, com base nas suspeitas levantadas nas 

culturas indoeuropeias, afirma que a linguagem rebaixa a forma propriamente verbal e 

que há muitas outras coisas que falam e que não são linguagens. Acrescenta também 

que:  

 

 

[...] cada cultura, [...], cada forma cultural da civilização ocidental, 
teve o seu sistema de interpretação, as suas técnicas, os seus métodos, 
as suas formas pr6prias de suspeitar que a linguagem quer dizer algo 
de diferente,  a entrever que há linguagens dentro da mesma 
linguagem (FOUCAULT, 1977, p. 15). 
 

 

De posse dessas suspeitas explanadas pelo referido autor é que buscamos 

nos documentos oficiais do PRONATEC as linguagens latentes. E sabemos que estamos 

diante de uma árdua atividade, pois com fundamento em Bourdieu (2001), ao que ele 

denomina de contrarrevolução simbólica, observa-se que nas sociedades capitalistas o 

que tem prevalecido é o discurso progressista que na verdade se assenta em anseios 

conservadores, daí a necessidade de na avaliação de políticas públicas buscar ir além do 

oficialmente anunciado, como bem afirma Souza (2013a).  

Com o objetivo de facilitar a nossa sistematização e prosseguimento com a 

avaliação política do PRONATEC, recorremos ao exposto por Kosik (1976) acerca do 

método dialético, com o intuito de buscarmos trabalhar com as seguintes categorias 

gerais que, a nosso ver, têm vinculação com a avaliação política (AVP): fenômeno – 

essência; mundo da aparência – mundo real; aparência externa dos fenômenos - lei dos 
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fenômenos; sistematização doutrinária das representações (“ideologia”) – teoria e 

ciência.  

Com relação às categorias específicas, a partir da nossa fundamentação 

teórica e também da hipótese nuclear, elencamos como categorias específicas: defensor 

dos interesses gerais - Estado Capitalista, políticas públicas - função de legitimação, 

educação profissional - dualidade estrutural da educação. As quais, foram desenvolvidas 

no decorrer da terceira seção e também ao situarmos o contexto social e econômico em 

que foi elaborado o Pronatec.  Mediante as leituras dos documentos, compreendemos 

que de maneira relacionada mais diretamente ao Pronatec devemos discutir acerca dos 

seguintes pontos: vinculação que se faz entre a política de educação e o 

desenvolvimento econômico, concepção de que a qualificação profissional garante a 

empregabilidade, vinculação entre o Ministério de educação e Ministério do trabalho, 

expansão da educação profissional pela chamada parceria público-privado, contratação 

provisória de profissionais para atuar no programa e oferecimento de cursos técnicos 

concomitantes e cursos FIC (formação inicial e continuada) aligeirados. Elaboramos o 

quadro a seguir como forma ordenar essas ideias: 

 

Quadro 6:  Categorização da avaliação política do PRONATEC 
Categorias 

Gerais com base em 
Kosik(1976) e na AVP: 

Específicas voltadas para 
as políticas públicas e com 
recorte na política de 
educação profissional:  

Específicas mais 
direcionadas ao Pronatec: 

1-fenômeno – essência; 

2-mundo da aparência – mundo 

real;  

3-aparência externa dos 

fenômenos - lei dos fenômenos;  

4-sistematização doutrinária das 

representações (“ideologia”) – 

teoria e ciência 

1- Defensor dos interesses 

gerais - Estado Capitalista; 

2- Políticas públicas - função 

de legitimação; 

3- Educação profissional - 

dualidade estrutural da 

educação. 

1- Política de educação - 

desenvolvimento econômico; 

2- qualificação profissional - 

empregabilidade; 

3- Ministério da educação - 

Ministério do trabalho;  

4- expansão da educação 

profissional - parceria público-

privado;  

5- profissionais para atuar no 

Programa - contratação 

provisória;  

6-  oferecimento de cursos 

técnicos concomitantes e cursos 



122 

 

FIC (formação inicial e 

continuada) aligeirados – 

dualidade estrutural da 

educação; 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

   

Por meio dessas categorias de análises é que procuraremos levantar a 

ideologia, as teorias e objetivos explícitos e implícitos do Pronatec. 

 

4.2.2.1 No campo ideológico: subordinação da política educacional ao desenvolvimento 
econômico 
 

No que se refere ao discurso anunciado, a Lei que instituiu o Pronatec, no 

seu artigo 1° estabelece que o Programa, sob execução da união, foi criado “com a 

finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de 

programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira”. Uma leitura à primeira 

vista, nos faz acreditar que tal iniciativa do Estado de ampliação da educação 

profissional seria bastante positiva e que essa ampliação da educação profissional 

estaria aliada a um projeto dito democrático e, portanto, com garantia de acesso das 

classes populares à educação. Entretanto, os discursos e propagandas sobre o Pronatec 

demonstram que essa ampliação da oferta de educação tem sua principal preocupação 

voltada para o desenvolvimento econômico, vejamos: 

 

 

A qualidade da educação básica é hoje o grande desafio ligado à nossa 
geração. O Brasil vive um momento de desenvolvimento, ocupando a 
7ª colocação na economia mundial, o que nos aponta cada vez mais na 
direção de uma qualificação profissional que nos insira no mercado de 
trabalho. Diante dessa realidade, surge a urgente necessidade de 
formar profissionais qualificados para atuar num mercado globalizado 
e cada vez mais exigente. O Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e ao Emprego - PRONATEC, surge como resposta 
imediata para estas novas questões e tem por meta beneficiar 3 
milhões de brasileiros com a oferta de Cursos Técnicos e 
Profissionalizantes43. 

                                                           
43

 Disponível em vários sites e blogs: 
http://m.cabofrio.rj.gov.br/noticia/Turismo+e+Senac+certificam+alunos+do+Pronatec+para+o+mercado

+turistico/84b6c769-d15a-431f-b6c7-8770b3220d09; http://www.pronatec.rn.gov.br/; 

http://www.regiaodoslagos.com.br/noticias-de-cabo-frio/1947-pronatec-para-o-mercado-

turistico.html; http://serradocajueiro.blogspot.com.br/2013/08/pronatec-qualidade-da-educacao-

basica-e.html; Acessos em: agosto de 2014.  
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O próprio documento que compõe a formulação do Programa44 apresenta 

essa preocupação:   

 

 

O central da proposta é oferecer oportunidade de formação 
profissional aos trabalhadores e jovens estudantes brasileiros, criando 
condições favoráveis para sua inserção no mercado de trabalho e 
enfrentando um dos maiores desafios colocados hoje para 
continuidade do crescimento econômico do País, que é a falta de mão-
de-obra qualificada.   

 

 

Essa vinculação entre educação e crescimento econômico figura-se 

ideologicamente no campo situado por Althusser (1985), em que o aparelho ideológico 

escolar aparece como um conjunto de práticas necessárias à reprodução das relações de 

produção. Daí, esse autor situar que a grande função da escola não estaria na 

qualificação conteudística para determinada profissão, mas sim em fazer acreditar na 

tese de que ascensão social é possível por meio de qualificação profissional. De outro 

modo, esse discurso também serve para ocultar o processo de dominação capitalista, ao 

passo que responsabiliza o próprio sujeito quando não consegue ocupação no mercado 

de trabalho, já que o Estado “supostamente” 45  tem garantido acesso as políticas 

educacionais.  

 

4.2.2.2 - No campo ideológico e teórico: qualificação profissional como garantia para a 
empregabilidade 

  

Como também se pode observar nas duas citações anteriores, o discurso que 

vincula educação e crescimento econômico, também está aliado ao de qualificação 

profissional e ao da chamada empregabilidade. Essa questão é reforçada de maneira 

incansável nos discursos oficiais: 

 

 

                                                           
44

 Esse documento foi encaminhado à presidência da República pelos seguintes ministérios: MEC,MTE, 
MF, MP e MDS. E como fizemos referência, anexamos esse documento.   
45

  Destacamos o supostamente porque nem todos tem acesso a esses cursos, dado que a procura é maior 
do que a quantidade de vagas oferecidas;  
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[...] O Brasil precisa de ensino técnico para poder competir no mundo. 
Nós precisamos para nós mesmos, para melhorar a nossa economia. 
Sem trabalhadores especializados, com empregos cada vez melhores, 
ganhando melhores salários, nós não seremos e não realizaremos tudo 
aquilo que podemos, todo nosso potencial. Por quê? Porque é sabido, 
é sabido isso: o mundo hoje, ele está entrando num outro momento, é 
a chamada economia do conhecimento. Quanto mais estudo, melhor 
para o país. [...]Por isso, eu digo para vocês que o momento em que 
venho no Pronatec, participo dessa diplomação, é um momento muito 
especial. Ser presidenta da República exige um grande compromisso 
com o povo deste país, mas a gente também tem alegria, e quero dizer 
que hoje é momento de grande alegria.Cada vez que venho aqui e vejo 
uma formação, eu sei que estamos dando mais um passo. Para quê? 
Para que nosso país, que antes era um dos lugares mais desiguais do 
mundo, havia a maior desigualdade. Cada vez que eu venho numa 
formatura, eu sei que nós estamos garantindo que essa luta contra a 
desigualdade, transformar o Brasil num país sem miséria, seja 
irreversível. Porque nós só temos certeza que a gente, de fato, vai 
acabar completamente com a miséria neste país, com a pobreza, por 
dois caminhos: educação e emprego. Tem de ter educação e emprego 
para todo mundo, e de qualidade, e as mesmas oportunidades para 
todos os brasileiros46. 

   

 

Essa fala da Presidente Dilma Roussef por ocasião de formatura de turmas 

do Pronatec Brasil Sem Miséria, Uberlândia-MG expõe o entendimento de que o central 

para garantia de emprego é a qualificação. Conforme enfatiza Rocha (2011), ao analisar 

o Planflor, é notório que as pessoas com maior escolaridade têm mais facilidade de 

ocupação de cargos no chamado mercado de trabalho, todavia nem todas aquelas que 

possuem um alto índice de qualificação possuem emprego. E isso, podemos observar 

por meio do gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-
presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-cerimonia-de-formatura-de-
alunos-do-programa-nacional-de-acesso-ao-ensino-tecnico-e-emprego-pronatec-brasil-sem-miseria-
uberlandia-mg. Acesso em: Agosto de 2014.  
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GRÁFICO 1: Indicadores de distribuição da população desocupada, por região 
metropolitana, segundo algumas características, em abril de 2014 

População 
desocupada 

(%) 

Total 
das 
seis 

áreas 

Recife Salvador Belo 
Horizonte 

Rio de 
Janeiro 

São 
Paulo 

Porto 
Alegre 

Sexo: 

Masculino 42,4 43,8 34,6 46,6 42,2 43,6 46,3 

Feminino 57,6 56,2 65,4 53,4 57,8 56,4 53,7 

Faixa etária: 

10 a 14 anos 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,6 0,7 
15 a 17 anos 7,7 4,0 7,4 9,8 4,6 9,6 5,8 
18 a 24 anos 33,3 34,7 33,0 33,1 31,1 34,0 34,2 

25 a 49 anos 50,3 55,4 51,0 47,4 52,4 48,8 49,7 

50 anos ou 

mais 

8,3 6,0 8,4 9,7 11,9 7,1 9,7 

Anos de estudo: 
Sem Instrução 

e menos de 8 

anos 

14,7 19,2 17,7 18,7 13,4 11,8 20,1 

8 a 10 anos 23,6 13,6 20,3 25,0 21,6 27,2 23,6 

11 anos ou 

mais 

61,7 67,1 62,0 56,3 65,0 61,0 56,3 

Fonte: Disponível em: 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Mensal_de_Emprego/fasciculo_indicad
ores_ibge/2014/pme_201404pubCompleta.pdf  Acesso: julho de 2014. 
 

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

demonstram que há pessoas com 11 anos ou mais de escolarização e que ainda assim 

continuam desocupadas, portanto, a educação e formação profissional não podem ser 

tomadas isoladamente para a solução da geração de empregos e desenvolvimento 

econômico, como também enfatiza Rocha (2011). 

Quanto ao discurso de qualificação profissional e empregabilidade, 

difundido com o Pronatec, devemos atentar que tem por base a Teoria do Capital 

Humano. Essa teoria tem por grande referência os estudos de Schultz (1973) nos anos 

de 1956-57 no Centro de Estudos Avançados das Ciências do Comportamento, que 

observou que muitas pessoas nos Estados Unidos estavam investindo fortemente nas 

suas qualificações e que estes investimentos tinham alguma influência sobre o 

crescimento econômico. Para Schultz (1973), o outro elemento constitutivo do “capital 

humano” era o investimento em saúde. 

De acordo com Frigotto (2006), essa teoria refere-se a uma noção que os 

intelectuais da burguesia mundial produziram para explicar o fenômeno da desigualdade 
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entre as nações e entre indivíduos ou grupos sociais, sem desvendar os fundamentos 

reais que produzem esta desigualdade: a propriedade privada dos meios e instrumentos 

de produção pela burguesia ou classe capitalista e a compra, numa relação desigual, da 

única mercadoria que os trabalhadores possuem para proverem os meios de vida seus e 

de seus filhos – a venda de sua força de trabalho. 

Além disso, esse autor destaca que a evidência da limitação da Teoria do 

Capital humano é que, inversamente à tendência universal do aumento da escolaridade, 

o que tem ocorrido é recrudescimento no desemprego estrutural, precarização do 

trabalho com perda de direitos e, especialmente, em países dependentes como o Brasil, 

oferta de empregos que exige trabalho simples e oferece baixíssima remuneração. 

Outro destaque necessário sobre o discurso no Pronatec que vincula 

qualificação profissional e empregabilidade, podemos fundamentar nos escritos de 

Ramos (2006) ao asseverar que com o agravamento da desigualdade no capitalismo 

contemporâneo, a noção de “capital humano” vem sendo redefinida e ressignificada 

pelas noções de sociedade do conhecimento, qualidade total, pedagogia das 

competências e empregabilidade. De acordo com a autora, essas noções acabam por 

atribuir aos próprios sujeitos, a crença na liberdade de escolha individual, a 

responsabilidade por seu desemprego ou subemprego.  

Dessa feita, ressaltamos que ideologicamente a Teoria do Capital humano 

explícita no Pronatec tem essa intenção implícita de fazer com que as pessoas acreditem 

que estão sendo criadas condições de igualdades de acesso a empregos por meio do 

Programa. Por outro lado, essa mesma crença propaga que se não houver a inserção no 

mercado de trabalho é em razão das seleções que só absorverem os “melhores 

profissionais”, ou seja, a responsabilidade recai sobre os próprios sujeitos 

individualmente. Isso também implica afirmarmos que o Estado Capitalista legitima-se 

como um suposto garantidor dos interesses gerais, como podemos encontrar em 

Poulantzas (2000) e Offe (1990). 

Vale retomarmos também que o conceito de empregabilidade foi altamente 

difundido no Planflor, implementado de 1996 a 2002, por ocasião do Governo de FHC. 

A autora Almada Lima (2013) discute que no contexto do Planflor, a empregabilidade 

era entendida como a capacidade individual de obtenção de emprego ou de 

desenvolvimento de alternativas de geração e elevação de renda. Por esse motivo, 
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Como objetivo perseguido pelo Planfor, a ‘empregabilidade’ não 
significa assegurar emprego no sentido clássico, mas tão-somente 
tornar ‘empregáveis’ os trabalhadores contemplados pelas ações de 
qualificação[...]. Em outras palavras, o Estado estaria desobrigado de 
assegurar emprego aos trabalhadores qualificados, limitando-se ao 
papel de conferir a estes ‘igualdades de oportunidades para competir 
no mercado, no atual contexto de economia globalizada e de 
emergência de novos padrões competitivos. Nesse sentido, qualquer 
insucesso na busca de inserção no mercado de trabalho seria atribuído 
à incapacidade dos indivíduos, e não às desvantagens estruturais 
inerentes a um sistema excludente e concentrador (LIMA, 2013, p. 
195).  

 

 

Nessa mesma perspectiva de Lima (2013), Antoniazzi (2005), ao analisar  se 

o Planfor constituiu-se ou não uma política pública de emprego destaca que o objetivo 

da qualificação para a empregabilidade não é integrar  todos ao mercado de trabalho, 

mas somente aqueles que adquirirem “habilidades básicas” que geram “competências” 

reconhecidas e não mais para garantir um posto de trabalho e ascensão em uma 

determinada carreira.  Essa autora, enfatiza, assim, que a educação transforma-se em 

serviços ou bens a serem adquiridos para competir no mercado produtivo. Dessa feita,  

na época de vigência do Planfor era muito forte o modelo da “pedagogia das 

competências”, no contexto do Pronatec avaliamos que ideologicamente esse discurso é 

retomado com  a intenção preponderante de legitimação do modo de produção 

capitalista, sobretudo com os cursos aligeirados (FIC).   

Por meio dessas observações, convém dizer que as semelhanças entre o 

Planflor e o Pronatec não são mera coincidência, como já destacamos ao fazermos 

analogias com base em “O 18 Brumário de Luís Bonaparte”. 

Outro ponto de reflexão sobre a noção de empregabilidade que nos interessa 

para a compreensão da função de legitimação do Estado Capitalista por meio do 

Pronatec, encontramos em Gentili (1999), ao destacar principalmente o caráter 

ideológico do conceito ao institui-se como mecanismo de “modelização da 

consciência”. Esse autor levanta reflexões sobre a forma como, a partir desse conceito, 

as pessoas são qualificadas para o desemprego, assim na verdade a qualificação aparece 

como uma estratégia para a garantia da harmonia social. E esse aspecto é notável no 

Pronatec, quando se utiliza para criação do Programa o discurso de “apagão de mão-de-

obra” e investe-se em cursos que não resolvem essa suposta necessidade do mercado, 

por pessoas altamente qualificadas, boa parte dos cursos FIC reflete isso.   
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4.2.2.3 No campo ideológico: vinculação entre o Ministério de Educação e Ministério 
do Trabalho 

 

É necessário que exploremos também que, juntamente com a criação do 

Pronatec, na mesma Lei que o instituiu houve alterações das Leis n°. 7.998, de 11 de 

janeiro de 1990 que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e 

institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), da Lei no 8.212, de 24 de julho de 

1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, 

da Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior, e da Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005, que 

institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem).   

Enquanto no Planfor o caráter de Política Pública estava explicitamente 

voltado para o Trabalho e Renda47, pois o Ministério de frente do Governo no Programa 

era o Ministério do Trabalho, no Pronatec essa característica de atendimento às 

necessidades de manutenção do modo de produção capitalista procura ser mais velada, 

pois mesmo envolvendo vários ministérios e tendo por vinculação direta também o 

MTE, o principal Ministério de execução do Programa é o da educação. A leitura que 

fazemos disso, com base no referencial teórico que temos utilizado, é que aliar o 

Pronatec ao conceito de empregabilidade por meio da política de educação, reforça 

ainda mais ideologicamente o caráter individual do sucesso ou fracasso na obtenção do 

emprego.  

De outro modo, a participação do Ministério do Trabalho torna-se 

igualmente importante do ponto de vista ideológico para o cumprimento da função de 

legitimação do Pronatec no sentido de que a alteração da Lei n°. 7.998, de 11 de janeiro 

de 1990 que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), busca condicionar o recebimento do seguro a 

participação em curso de qualificação profissional, vejamos em seu art.14: 

 

  

Art. 14.  Os arts. 3o, 8o e 10 da Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
passam a vigorar com seguinte redação:  
“Art. 3o  ......................................................................... 

                                                           
47 A chamada política Pública de trabalho e Renda no âmbito do Planfor, articulada pelo MTE  em âmbito 
federal e pelas secretarias estaduais de trabalho ou equivalentes em âmbito estadual, anunciavam como 
objetivos integrar os diversos programas do Sistema Público de Emprego, quais eram: Programa de 
Qualificação e Requalificação Profissional, Programa de Intermediação de Mão-de-obra e Programa de 
Pagamento do Seguro-Desemprego (Lima, 2013). 
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..............................................................................................  
§ 1o  A União poderá condicionar o recebimento da assistência 
financeira do Programa de Seguro-Desemprego à comprovação 
da matrícula e da frequência do trabalhador segurado em curso 
de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, com 
carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas.  
[...] 
“Art. 8o  O benefício do seguro-desemprego será cancelado:  
I - pela recusa por parte do trabalhador desempregado de outro 
emprego condizente com sua qualificação registrada ou declarada e 
com sua remuneração anterior;  
II - por comprovação de falsidade na prestação das informações 
necessárias à habilitação;  
III - por comprovação de fraude visando à percepção indevida do 
benefício do seguro-desemprego; ou  
IV - por morte do segurado.  
§ 1o  Nos casos previstos nos incisos I a III deste artigo, será suspenso 
por um período de 2 (dois) anos, ressalvado o prazo de carência, o 
direito do trabalhador à percepção do seguro-desemprego, dobrando-
se este período em caso de reincidência.  
§ 2o  O benefício poderá ser cancelado na hipótese de o 
beneficiário deixar de cumprir a condicionalidade de que trata o § 
1o do art. 3o desta Lei, na forma do regulamento.” (NR) (BRASIL, 
2011, n.p., destaques nossos). 

 

 

Por meio dessa condicionalidade de participação em cursos com carga 

horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas para recebimento do seguro-

desemprego, o Pronatec busca implicitamente preparar os desempregados para a 

aceitação de suas ocupações nas forças produtivas, inclusive se houver a ausência de 

retomada aos postos de trabalho já que se faz acreditar que isso é uma condição 

individual - o que seria a qualificação para a proletarização passiva, como colocam Offe 

e Lenhardt (1984).  Nesses termos, também podemos retomar o que Althusser (1985) 

evidencia que a reprodução da “qualificação” da chamada força de trabalho, responde 

também a reprodução de sua submissão à ideologia dominante. 

É importante que destaquemos ainda sobre essa categoria que o Decreto que 

regulamentou o condicionamento do seguro-desemprego à comprovação de matrícula e 

frequência em curso FIC é o de n° 7.721, de 16 de abril de 2012. Com esse Decreto a 

condicionalidade/obrigatoriedade ficou restrita ao trabalhador que em um período de 

dez anos solicitar o benefício, artigo 1° do referido Decreto, exatamente àqueles que 

mais se enquadram no perfil do proletariado passivo, ou seja, com instabilidade nas 

situações de trabalho. O curioso nessa regulamentação é que implicitamente reforça-se a 

noção de empregabilidade ligada às condições individuais, ao passo que não é proposta 
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nenhuma ação do Ministério de Trabalho que busque garantir condições aos 

trabalhadores que frequentarem esses cursos para a retomada aos postos de trabalho. 

  

4.2.2.4 Objetivos explícitos: expansão da educação profissional pela chamada parceria 
público-privado 
 

No que se refere aos objetivos explícitos do Programa, a Lei de criação do 

Pronatec apresenta em seu Art. 1°, Parágrafo único:  

 

 

I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 
educação profissional técnica de nível médio presencial e a distância e 
de cursos e programas de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional;  

II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento 
da educação profissional e tecnológica;  

III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio 
público, por meio da articulação com a educação profissional;  

IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, 
por meio do incremento da formação e qualificação profissional;  

V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a 
oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.  

VI - estimular a articulação entre a política de educação 
profissional e tecnológica e as políticas de geração de trabalho, 
emprego e renda. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013) (BRASIL, 
2011, n.p). 

 

 

A partir desses objetivos, observa-se que a proposta da chamada  

democratização da educação profissional via Pronatec se assenta em ações que tem 

bases históricas  direcionadas para o oferecimento de um modelo que retoma e reforça a 

dualidade estrutural da educação. Isso quer dizer que, a ampliação da educação 

profissional proposta no Pronatec por intermédio de cursos de qualificação profissional 

desarticulados  da elevação da escolaridade, caminha num sentindo oposto ao que classe 

trabalhadora brasileira organizada anseia há bastante tempo. Daí evidenciar o 

atendimento aos segmentos hegemônicos da sociedade brasileira, ou seja, os grandes 

empresários.  

Nesse sentido, Lima (2014) levanta reflexões sobre esses aspectos e afirma 

que com o Pronatec o governo brasileiro completa o ciclo da privatização, precarização 

e aligeiramento da formação técnica de nível médio, destacando principalmente os 

seguintes pontos da Lei n° 12.513/2011, que tratam da transferência de recursos 
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públicos para as empresas privadas, quais sejam os artigos 3° e 6° da referida Lei. Esses 

artigos apresentam que a proposta de expansão da educação profissional via Pronatec 

encontra amparo na chamada parceria público-privado, que na verdade com bem 

acentua Lima (2014) e também Marcelo Lima (2012) não deixa de ser a privatização da 

educação profissional.  

Dessa feita, ressaltamos que um dos objetivos explícitos do Pronatec é 

expansão da educação profissional, que por trás encontra-se implicitamente o objetivo 

de privatizar a educação profissional com utilização de recursos públicos.  Nota-se que 

o artigo 6°, §1° estabelece igualdade de condições para recebimento de recursos entre as 

instituições públicas e as do Sistema S (serviços nacionais de aprendizagem) isso 

também resta claro no artigo a seguir e o caminho encontrado para essa “igualdade” é a 

oferta de bolsa-formação:  

 

 

Art. 4o  O Pronatec será desenvolvido por meio das seguintes 
ações, sem prejuízo de outras:  

I - ampliação de vagas e expansão da rede federal de 
educação profissional e tecnológica;  

II - fomento à ampliação de vagas e à expansão das redes 
estaduais de educação profissional;  

III - incentivo à ampliação de vagas e à expansão da rede 
física de atendimento dos serviços nacionais de aprendizagem;  

IV - oferta de bolsa-formação, nas modalidades:  
a) Bolsa-Formação Estudante; e  
b) Bolsa-Formação Trabalhador;  
[...] (BRASIL, 2011, n.p., grifos nossos); 

  

 

Percebe-se explicitamente que as ações visam ampliar a rede federal de 

educação profissional e tecnológica e incentivar à ampliação de vagas do Sistema S e 

com isso nos vêm à reflexão:  por que não incentivar também a ampliação ou criação de 

instituições de educação profissional das redes estaduais, como se propunha o Brasil 

Profissionalizado? E a resposta bastante óbvia que nos vêm à tona, é que na verdade 

uma das perspectivas do Pronatec além de cumprir a função de legitimação é também 

assumir em alguma medida função de acumulação (O’Connor, 1977), com a 

dinamização do mercado de educação profissional. Daí, implicitamente, as instituições 

federais de educação profissional figuram ideologicamente como uma forma de o poder 

público se fazer presente, ou seja, demonstrar que também está atuando na 
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implementação do programa.  E sob esse aspecto a Lei n° 12.816/201348, cuidou de 

fazer as alterações e acréscimos necessários a Lei que criou o Pronatec, ampliando a 

privatização:  

 

 

Art. 6o-A.  A execução do Pronatec poderá ser realizada por 
meio da concessão das bolsas-formação de que trata a alínea a do 
inciso IV do caput do art. 4o aos estudantes matriculados em 
instituições privadas de ensino superior e de educação profissional 
técnica de nível médio, nas formas e modalidades definidas em ato 
do Ministro de Estado da Educação.  (Incluído pela Lei nº 12.816, de 
2013) 

§ 1o  Para fins do disposto no caput, as instituições privadas de 
ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio 
deverão:  (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013) 

I - aderir ao Pronatec com assinatura de termo de adesão por 
suas mantenedoras;  (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013) 

II - habilitar-se perante o Ministério da Educação;  (Incluído 
pela Lei nº 12.816, de 2013) 

III - atender aos índices de qualidade acadêmica e a outros 
requisitos estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Educação; 
e  (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013) 

IV - garantir aos beneficiários de Bolsa-Formação acesso a sua 
infraestrutura educativa, recreativa, esportiva e cultural.  (Incluído 
pela Lei nº 12.816, de 2013)  

[...] (BRASIl, 2011, n.p., grifos nossos). 
 

 

Por meio da inclusão das instituições privadas de ensino superior e de 

educação profissional técnica de nível médio para a execução do Pronatec, demonstra-se 

implicitamente que a finalidade também é incentivar as suas expansões, tal qual foi 

exposto no artigo 4° da mesma Lei em relação às da Rede Federal de EPT e do Sistema 

S. Isso sinaliza além de preponderantemente cumprir a função de legitimação, o 

Pronatec caminha também com a função de acumulação com as ressalvas necessárias do 

que foi teorizado por O’Connor (1977) já que o autor centra sua atenção na realidade 

norte-americana a partir do estudo da política fiscal. 

A Portaria n° 160, de 5 de março de 2013, dispõe sobre a habilitação das 

instituições privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de nível 

                                                           
48 Na realidade muito dos pontos colocados nessa Lei haviam sido objeto da Medida Provisória de n° 
593/2012. Do ponto de vista legal, esse tipo de manobra jurídica (BRASIL, 1988, artigo 62)  é utilizado 
em casos de relevância e urgência, por meio do qual pelo presidente da República aprova determinada 
matéria  que posteriormente deverá passar pelo legislativo. Assim, ressalta-se a urgência da presidenta em 
incluir as empresas privadas na execução do Pronatec. 



133 

 

médio  para atuação no Pronatec. Essa Portaria possibilita a criação de um novo espaço 

de atendimento às universidades privadas, ou seja, de oferecimento de ensino técnico, 

enquanto que às escolas técnicas privadas proporciona as suas ampliações.  

Em que pese continuarmos ilustrando a dimensão da expansão da educação 

profissional por meio da chamada parceria público-privado que caminha no sentido da 

privatização, é possível perceber a partir da observação de que boa parte dos 

documentos publicados no Pronatec está relacionada à transferência de recursos para as 

instituições privadas. Além disso, a quantidade de recursos públicos destinados à 

propaganda do Pronatec também aponta o aspecto de privilegiar o setor privado, ao 

passo que o Programa até nesse aspecto se assemelha ao Fies universitário49, como se 

apresenta em notícia veiculada no Blog “IG Educação”50:  

 

 

Dos R$ 28 milhões gastos em publicidade na divulgação de 22 
programas e ações do Ministério da Educação (MEC), mais de 55% 
foram concentrados em apenas uma iniciativa: no Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Em 
2013, o programa teve um gasto total de R$ 15,6 milhões com 
publicidade. 
Esses recursos reservados ao Pronatec foram utilizados para arcar com 
as despesas de produção e veiculação de anúncios nos meios de 
comunicação. Pelo menos nos últimos cinco anos, é a primeira vez 
que um programa concentra tantos recursos. O recorde de 2012 foi 
do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que consumiu 25% 
dos gastos, num total de R$ 7,6 milhões (grifos nossos).  

 

 

Esses gastos com publicidade também deixam clara a preocupação que o 

Governo Federal tem assumido em divulgar o Pronatec, constituindo-se assim o 

Programa de educação que mais tem sido utilizado para sua legitimação. 

Vale ressaltar ainda acerca da notícia anterior e sobre o Fies de cursos 

superiores que a Lei que criou o Pronatec (Lei n° 12.513/2011, artigo 13°) também 

cuidou de estender o Fies para cursos da educação profissional e tecnológica, com 

contratação pelo estudante e também pelas empresas. Dessa maneira, beneficia-se 

                                                           
49  O Fies  (Fundo de Financiamento  Estudantil) foi criado no Governo de Fernando Henrique por meio 
da Lei n° 10.260/2001, quando foi denominado de fundo de financiamento ao Estudante do ensino 
superior , que apresentou como finalidade declarada de financiar cursos não gratuitos contratados por 
estudantes.   
50   Disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2014-07-11/mec-concentra-55-do-gasto-
total-de-publicidade-somente-no-pronatec.html. Acesso em: Agosto de 2014.  
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duplamente as empresas privadas em geral, as que contratam o Fies, ao qualificarem os 

seus profissionais, e às universidades privadas, ao ampliarem o seu atendimento.  

E para esse caminho a Lei n° 12.816/2013 propôs acréscimos à Lei de 

criação do Pronatec dando autorização às instituições privadas de ensino superior e ao 

Sistema S para ampliarem os seus atendimentos, vejamos como consta na Lei em seus 

artigos 20-A e 20-B: 

 

 

Art. 20-A.  Os serviços nacionais sociais terão autonomia para 
criar unidades de ensino para a oferta de educação profissional técnica 
de nível médio e educação de jovens e adultos integrada à educação 
profissional, desde que em articulação direta com os serviços 
nacionais de aprendizagem, observada a competência de supervisão e 
avaliação dos Estados. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013) 

Art. 20-B.  As instituições privadas de ensino superior 
habilitadas nos termos do § 2o do art. 6o-A ficam autorizadas a criar e 
ofertar cursos técnicos de nível médio, nas formas e modalidades 
definidas no regulamento, resguardadas as competências de 
supervisão e avaliação da União, previstas no inciso IX do caput do 
art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.   (Incluído pela 
Lei nº 12.816, de 2013) (BRASIL, 2011, n.p). 

 

 

Em entrevista ao “Jornal de todos os Brasis”51, o diretor geral do SENAI 

também indica a atenção especial do Governo com o Pronatec:  

 

 

Rafael Lucchesi elogiou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico (Pronatec), que já garantiu, de 2011 a 2014, 8 milhões de 
matrículas na educação profissional. Até 2018 devem ser mais de 12 
milhões de matrículas. O executivo, como voz do Senai, garantiu a 
satisfação com o apoio que o governo federal está dando à área de 
formação técnica. Para ele, o processo de universalização da 
educação brasileira levou décadas e o esforço da melhoria da 
qualidade vai ser progressivo. "O Pronatec é interessante porque é 
um programa por adesão, criou-se uma rede", disse ele, "foi um 
programa bem concebido, que deveria ser um programa de 
Estado, não apenas de Governo”, concluiu (grifos nossos). 

 

 

                                                           
51   Disponível em: http://jornalggn.com.br/noticia/diretor-do-senai-elogia-o-pronatec-e-defende-
eficiencia-nos-gastos-com-educacao. Acesso em: Agosto de 2014. 
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Ao destacar essa adesão e ressaltar que o Pronatec “deveria ser um 

programa de Estado”, o diretor geral do Senai levanta a sua posição em defesa da 

consolidação da política de educação profissional via empresas privadas. Além disso, 

nas entrelinhas apresenta-se a ideia de que já houve a democratização da educação e, 

portanto, a melhoria da sua qualidade só é possível por essa via, discurso fortemente 

utilizado na ofensiva neoliberal.  

Ainda nessa discussão acerca da expansão da educação profissional, por 

meio do Pronatec com ênfase do oferecimento no Sistema S, podemos continuar 

refletindo a partir do exposto por Gabriel Grabowski, professor da universidade gaúcha 

Feevale e ex-superintendente Estadual de Educação Profissional do Rio Grande do Sul, 

em entrevista à comunicação social da Unicamp52: 

 

 

Na opinião de Gabriel Grabowski, o protagonismo do Sistema S na 
operação do Pronatec é questionável. Das 2,5 milhões de matrículas 
criadas em 2011 e 2012, 1,309 milhão estão na conta das entidades 
empresariais, que recebem transferências por cada matrícula. "[O 
Sistema S] Acaba virando um braço de gestão privada do Estado. O 
governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, entregou 100% das 
vagas estaduais do Pronatec ao Sistema S. Me preocupa a concepção 
de formação de curta duração dos cursos e a questão pedagógica 
secundarizada. Poderemos ter surpresas na avaliação final do 
programa quanto à real efetividade pedagógica e social", pondera 
Grabowski. 

 

 

A opinião do professor reforça exatamente a preocupação de que o Pronatec 

vem possibilitando a destinação dos recursos públicos para a esfera privada, o que para 

nós sinaliza o cumprimento da função de acumulação através do Programa, nos termos 

de O’Connor, 1977. E, além disso, destaca também a questão da concepção pedagógica 

do Pronatec, com os cursos de curta duração, que dentro do nosso enfoque teórico 

possibilitam o atendimento a função de legitimação capitalista.  

 

 

 

                                                           
52

  Disponível em: http://www.unicamp.br/unicamp/clipping/2013/03/22/brasil-avanca-na-educacao-
tecnica-mas-foco-e-curso-rapido, Acesso em: Agosto de 2014.  
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4.2.2.5 Objetivos implícitos: precarização dos vínculos de trabalho via contratação 
provisória de profissionais para atuar no Programa 
  

Outra categoria importante para compor a avaliação Política do Pronatec é a 

proposta de contratação provisória de profissionais para atuar no Programa. A Lei 

12.513/2011, no seu artigo 9°, utiliza mais uma vez a nomenclatura de “bolsas”53 para 

implementar o Pronatec com recursos públicos pela via da criação de uma estrutura 

paralela ao Estado, declarada da seguinte forma: 

 

 

Art. 9o  São as instituições de educação profissional e 
tecnológica das redes públicas autorizadas a conceder bolsas aos 
profissionais envolvidos nas atividades do Pronatec.  

§ 1o  Os servidores das redes públicas de educação profissional, 
científica e tecnológica poderão perceber bolsas pela participação nas 
atividades do Pronatec, desde que não haja prejuízo à sua carga 
horária regular e ao atendimento do plano de metas de cada instituição 
pactuado com seu mantenedor, se for o caso.  

§ 2o  Os valores e os critérios para concessão e manutenção das 
bolsas serão fixados pelo Poder Executivo.  

§ 3o  As atividades exercidas pelos profissionais no âmbito 
do Pronatec não caracterizam vínculo empregatício e os valores 
recebidos a título de bolsa não se incorporam, para qualquer efeito, 
ao vencimento, salário, remuneração ou proventos recebidos.  

§ 4o  O Ministério da Educação poderá conceder bolsas de 
intercâmbio a profissionais vinculados a empresas de setores 
considerados estratégicos pelo governo brasileiro, que colaborem em 
pesquisas desenvolvidas no âmbito de instituições públicas de 
educação profissional e tecnológica, na forma do regulamento 
(BRASIL, 2011, Art. 9°).  

 

 

A utilização dessas bolsas para pagamento aos profissionais envolvidos na 

execução do Pronatec revela que o Governo investe em Educação Profissional sem criar 

as condições necessárias para a garantia da continuidade das ações com profissionais 

efetivos e também ao dispensar recursos públicos para as empresas privadas exime-se 

de estabelecer infraestrutura na rede pública de educação. E esses aspectos favorecem 

duplamente as escolas privadas: ampliando as suas estruturas, ao receberem os recursos 

públicos; e ao se deixar de dotar as escolas públicas de condições materiais necessárias 

                                                           
53  Expomos que a Lei “utiliza mais uma vez a nomenclatura bolsas”, porque por meio das chamadas 
bolsas de formação é que possibilita-se a transferência de recursos públicos para as empresas privadas.  
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para o funcionamento, as escolas privadas ganham ainda mais com o rótulo de que são 

as que mais têm “qualidade”.  

Lima (2014) chama atenção para a precarização54 que o Pronatec impõe 

com a contratação provisória dos profissionais e dar ênfase ao parágrafo 3°, do artigo 

9°, da Lei 12.513/2011, ao prever que “as atividades exercidas no âmbito do Pronatec, 

não constituem vínculo empregatício”. Dessa forma, o citado Programa caminha na 

contramão da criação de uma estrutura de pessoal para trabalhar com a educação 

profissional. Se isso gera descontinuidade em relação aos cursos voltados apenas para a 

formação profissional (FIC, por exemplo), muito mais complicado se torna em relação à 

formação de equipe de profissionais para atuar na rede pública de ensino nos cursos que 

integram educação profissional à educação propedêutica55.  

Outro ponto relevante a ser observado com a contratação provisória de 

profissionais diz respeito ao aspecto de legitimação do Estado capitalista também por 

essa via. Muitos professores que estão na rede pública e que sofrem com a situação de 

baixos salários, ou até mesmo aqueles que estão desempregados ao assumirem as 

funções do Pronatec e, portanto, receberem uma bolsa para o desempenho das funções 

no Programa entendem por satisfatório o valor recebido, sem atentar para as questões 

que norteiam a ausência de criação de quadro específico para a educação profissional. É 

óbvio que o valor destinado às bolsas do Pronatec que comumente corresponde a R$ 

50,00 (cinquenta reais) a hora-aula, é um valor significativo, considerando que o piso 

nacional do magistério público da educação básica é de R$ 950,00 (novecentos e 

cinquenta reais)56. Entretanto, como destacamos na Introdução deste trabalho, Castro e 

Lauande (2009) enfatizam que essas bonificações por trabalho excedido aos 

profissionais da educação não se trata de valorização da categoria e sim corresponde ao 

enfraquecimento da luta dos trabalhadores.  

É importante trazermos à tona que a Resolução CD/FNDE Nº 62 de 11 de 

Novembro de 2011, estabeleceu critérios e procedimentos para a descentralização de 

créditos orçamentários às instituições da rede federal de educação profissional, 

científica e tecnológica visando à oferta de bolsas-formação no âmbito do Pronatec, 

                                                           
54 Entendemos por precarização  no âmbito educacional, o processo descontínuo de oferecimento de ações 
que ocorrem com a ausência de criação de infraestrutura básica para o atendimento regular .  
55  Henrique e Moura(2007) ao discutirem sobre o PROEJA chamam atenção sobre as dificuldades de 
formação de professores para trabalhar com a educação profissional integrada à educação propedêutica.  
56  A Lei n° 11.738/2008 é a que institui esse piso de R$ 950,00. 
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prevê as atribuições e os valores das bolsas aos profissionais que atuam no Programa, 

observemos: 

 

 

Art. 9º O pagamento das bolsas aos profissionais que atuam nos 
cursos do Pronatec deve obedecer aos seguintes parâmetros, relativos 
à carga horária de dedicação semanal ao Programa e respectivos 
valores: 

I. coordenador-geral e coordenador-adjunto: 
a. por dez horas semanais: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais; 
b. por quinze horas semanais: R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais; 
c. por vinte horas semanais: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais; 

II. supervisor de curso: 
a. por dez horas semanais: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) 

mensais; 
b. por quinze horas semanais: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) 

mensais; 
c. por vinte horas semanais: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) 

mensais; 
III. professor: R$ 50,00 (cinquenta reais) por hora (60 minutos) de 

aula, em conformidade com as cargas horárias dos cursos. 
IV. apoio às atividades acadêmicas e administrativas: 

a. por dez horas semanais: R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais; 
b. por quinze horas semanais: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

mensais; 
c. por vinte horas semanais: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais; 
d. por quarenta horas semanais: R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais; 
V. orientador: 
a. por dez horas semanais: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) 

mensais; 
b. por quinze horas semanais: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais; 
c. por vinte horas semanais: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) 

mensais; 
d. por quarenta horas semanais: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais mensais) 
[...] (MEC, 2011, n.p.) 

 

  

Diante da criação desses cargos para atendimento ao Pronatec, no âmbito 

das instituições da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica cabe-

nos a reflexão de tentar desvelar o sentido de se criar uma estrutura paralela em 

detrimento de ampliação da oferta de cursos já existentes na rede, a exemplo dos cursos 

médios que integram a educação profissional à educação propedêutica. E ao citarmos 

ampliação dos cursos existentes, levantamos também a necessidade de contratação 

efetiva de profissionais e de atendimento às reivindicações dos trabalhadores de 

educação.  Destacamos que essa Resolução foi publicada em um período em que a 
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referida Rede acabava de sair de um longo processo paredista e com isso mais uma vez 

reforçamos a função de legitimação que o Pronatec assume também com o oferecimento 

de bolsas aos profissionais.  

Além dos pontos levantados, é importante atentarmos à discussão que 

Otranto (2006) faz em relação às universidades brasileiras e o atendimento do Governo 

Lula às orientações do Banco Mundial (as de 1994 e 199957), considerando a ampliação 

da quantidade de aluno por professor. Segundo a autora, o incentivo é para 

diversificação da educação superior, amparado na crítica ao modelo de ensino superior 

baseado nas universidades de pesquisa que, segundo o Banco, são muito caras e 

inadequadas às necessidades e recursos dos países mais pobres. Com isso, entendemos 

que os encaminhamentos do Pronatec com estrutura paralela na Rede de educação 

profissional e tecnológica, a diretriz é a mesma. Isso quer dizer que, com atendimento 

ao Pronatec em carga horária que ultrapasse a jornada regular dos profissionais, 

caminha-se para a consolidação apenas da dimensão do ensino, sem que haja condições 

de tempo para realização de pesquisas e ações de extensão, limitando a formação ao 

caráter estritamente técnico, com formação meramente conteudística, como destacaria 

Offe (1990).  

 

4.2.2.6 Objetivos implícitos: reafirmando a dualidade estrutural por meio dos cursos  
técnicos de nível médio concomitantes e FIC aligeirados 

 

A última categoria que elegemos para compor a nossa avaliação diz respeito 

ao oferecimento de cursos técnicos de nível médio concomitantes e FIC aligeirados. 

Vejamos como foram declaradas essas modalidades para o Pronatec: 

 

 

Art. 5o  Para os fins desta Lei, são consideradas modalidades de 
educação profissional e tecnológica os cursos:  

I - de formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional; e  

II - de educação profissional técnica de nível médio.  

                                                           

57  Otranto (2006) faz referência aos seguintes documentos do Banco Mundial: WORLD BANK. Higher 
education. The lessons of experience. Washington, D.C.: The World Bank Group, 1994. WORLD 
BANK.. Education Sector Strategy. Washington, D.C.: The World Bank Group. Human Development 
Network, 1999. 
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II - de educação profissional técnica de nível médio; e (Redação 
dada pela Lei nº 12.863, de 2013) 

III - de formação de professores em nível médio na modalidade 
normal. (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013) 

§ 1o  Os cursos referidos no inciso I serão relacionados pelo 
Ministério da Educação, devendo contar com carga horária mínima de 
160 (cento e sessenta) horas.  

§ 2o  Os cursos referidos no inciso II submetem-se às diretrizes 
curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, 
bem como às demais condições estabelecidas na legislação aplicável, 
devendo constar do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, 
organizado pelo Ministério da Educação.  

§ 3o  (VETADO).  (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013) 
(BRASIL, 2011, n.p.). 

 

 

O oferecimento desses cursos em um programa de educação profissional 

apresenta-se à primeira vista como uma perspectiva muito interessante de possibilitar o 

acesso da população brasileira a qualificação profissional. Isso principalmente, com os 

discursos oficiais que anunciam que o Pronatec formará mais de “8 milhões de 

brasileiros”. Todavia, o que precisa ser refletido é o significado de se oferecer tais 

cursos ao invés de se ampliar o acesso à educação profissional integrada à educação 

propedêutica. Cabe aqui, retomarmos que, nos termos de Barry e Rae (1975), a 

avaliação política também deve volta-se para análise de se questionar a intenção de uma 

política ser preferível à outra.  

Como discutimos no capítulo anterior, a política de educação profissional no 

Brasil esteve ao longo dos anos permeada por dois projetos em disputas, como enfatiza 

Ramos (2004), um voltado a um modelo de educação baseado na formação técnica para 

os filhos da classe trabalhadora e formação propedêutica para os filhos das elites 

brasileira e outro defendido pelos movimentos sociais por uma educação pública, cuja 

formação deve integrar trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Refletimos também que  

no Governo Lula, com a revogação do Decreto 2.208/97, houve alguns avanços numa 

declarada intenção em se construir uma política de educação profissional que atenda em 

alguma medida as reivindicações históricas da classe trabalhadora, isso quer dizer que 

caminhou-se para a superação da dualidade estrutural.  

 Kuenzer (1999, 2007), partindo das teorias gramscianas (GRAMSCI, 

1978), analisa a dualidade estrutural e aponta a correspondência entre cada classe social 

e tipo de escola oferecido. A autora afirma ainda que a separação entre escolas 
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propedêuticas e profissionais aprofunda fortemente as diferenças de classes. Apesar 

dessa afirmação, Kuenzer (2007, p. 1162) intensifica o debate ao asseverar que: 

 

  

[...], a superação da dualidade não é uma questão a ser resolvida 
através da educação, mediante novas formas de articulação entre o 
geral e o específico, entre teoria e prática, entre disciplinaridade e 
transdisciplinaridade; ou mediante uma nova concepção de 
competência que tenha impacto nas politicas e programas de formação 
de professores.  A dualidade só será superada se superada for a 
contradição entre a propriedade dos meios de produção e força de 
trabalho. 

 

 

As colocações da autora nos leva a reflexão de que muito mais que uma luta 

centrada na defesa de um determinado modelo de educação, o que se deve ser levantado 

é a busca pela superação do capitalismo. De outra maneira também, faz corroborar com 

a tese de que há uma vinculação entre a forma como Estado direciona a política de 

educação e o modo de produção capitalista. E nesse sentido, situamos mais uma vez o 

Estado Capitalista, a partir de Poulantzas (2000) como uma condensação material de 

uma relação de forças. Com isso é possível compreender os momentos em que se 

caminhou para a superação da dualidade estrutural da educação, reflexo justamente da 

luta de classes.   

Com o Pronatec, o que se anuncia explicitamente para implementação do 

Programa é a retomada da dualidade estrutural, ao passo que as modalidades de cursos 

ofertados estão voltadas para o técnico de nível médio concomitante e FIC de 160 horas. 

A esse respeito, Saldanha (2012, p. 1) afirma que,  

 

 

O PRONATEC ao priorizar a qualificação profissional concomitante 
ao Ensino Médio Público, mediante parcerias público/privado 
fragmenta os insuficientes recursos públicos e promove a 
descontinuidade em relação à concepção progressista de integração 
entre Ensino Médio e Educação Profissional. Interrompe o processo 
de travessia para a escola unitária e não enfrenta a problemática 
complexa da qualidade na escola pública.  
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Esse processo de travessia para a escola unitária58 é apontado por autores 

como Frigoto, Ciavatta e Ramos (2005), a partir da vinculação entre educação 

propedêutica e educação profissional e devem ter como princípios fundamentais: 

“homens e mulheres como seres histórico-sociais, trabalho como princípio educativo; a 

realidade concreta como uma totalidade”, ou seja, apresentem como base a politecnia 

(MOURA, 2010, p. 883). 

A respeito do conceito de politecnia é interessante resgatar que, para Saviani 

(1989, p. 17): 

 

 

A noção de politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos 
científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de 
trabalho moderno. Diz respeito aos fundamentos das diferentes 
modalidades de trabalho. Politecnia, nesse sentido, se baseia em 
determinados princípios, determinados fundamentos e a formação 
politécnica deve garantir o domínio desses princípios, desses 
fundamentos. 

 

 

O autor também destaca que a formação politécnica propiciará ao educando, 

 

  

[...] um desenvolvimento multilateral, um desenvolvimento que abarca 
todos os ângulos da prática produtiva moderna na medida em que ele 
domina aqueles princípios, aqueles fundamentos, que estão na base da 
organização da produção moderna. ( SAVIANI, 1989, p. 17). 
 

 

Diante desses ensinamentos, percebemos que compreender o trabalho com 

princípio educativo não se confunde com a formação para mera inserção no mercado de 

trabalho e tão pouco significa “aprender fazendo” (RAMOS, 2004). No entanto, de 

acordo com Ramos (2004), o trabalho pode ser assumido como princípio educativo na 

perspectiva do capital ou do trabalhador.  Enquanto que, do ponto de vista do capital, a 
                                                           
58  O conceito de Escola Unitária foi elaborado por Gramsci (1978), a partir da análise do sistema de 
ensino italiano e da critica a sua dualidade, existente por dois tipos de ensino: a escola humanista e as 
escolas particulares de diferentes níveis. A primeira destinada a desenvolver a cultura geral dos 
indivíduos da classe dominante enquanto a outra preparava os alunos oriundos das classes dominadas 
para o exercício de profissões de base industrial. Diante disso, propõe uma escola com formação única 
para todos, independentemente da classe social e cuja formação deveria integrar conhecimentos de cultura 

geral, que equilibrasse o desenvolvimento tanto da capacidade intelectual como da manual.  
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dimensão ontológica do trabalho é subsumida à lógica da mercadoria, na perspectiva do 

trabalhador supõe dar condições através da formação que o sujeito compreenda o 

processo inerente às contradições da sociedade capitalista e suas possibilidades de 

transformar a realidade social em que ele vive.   

Para Frigotto (1989, p.8), assumir o trabalho como princípio educativo na  

perspectiva  do trabalhador significa,  

 

 

[...] superar a visão utilitarista, reducionista de trabalho.  Implica 
inverter a relação situando o homem e todos os homens como sujeito 
do seu devir. Esse é um processo coletivo,  organizado,  de  busca  
prática  de  transformação   das relações  sociais  desumanizadoras  e,  
portanto, deseducativas. A consciência crítica é o primeiro elemento 
deste processo que permite  perceber  que  é dentro  destas  velhas  e  
adversas  relações sociais que podemos construir outras relações, onde 
o trabalho se torne manifestação de vida e, portanto, educativo. 

   

 

Por meio das reflexões desses autores, apresentamos que o Pronatec, ao 

propor os cursos FIC e o médio técnico concomitante, explicitamente figura-se como 

um Programa que apresenta como fundamentação o oferecimento de formação 

“meramente técnica” para a classe trabalhadora. Com isso reafirma a dualidade 

estrutural, tendo em vista que se direciona a formação técnica aos filhos da classe 

trabalhadora e aos sujeitos que vivenciam situações de vulnerabilidade social é parte 

integrante do processo de exploração capitalista. Vejamos a quem se destina o 

programa: 

 

 

Art. 2o  O Pronatec atenderá prioritariamente:  
I - estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da 

educação de jovens e adultos;  
II - trabalhadores;  
III - beneficiários dos programas federais de transferência de 

renda; e  
IV - estudante que tenha cursado o ensino médio completo em 

escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de 
bolsista integral, nos termos do regulamento.  

§ 1o  Entre os trabalhadores a que se refere o inciso II, incluem-
se os agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas e 
pescadores.  

§ 2o  Será estimulada a participação das pessoas com deficiência 
nas ações de educação profissional e tecnológica desenvolvidas no 
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âmbito do Pronatec, observadas as condições de acessibilidade e 
participação plena no ambiente educacional, tais como adequação de 
equipamentos, de materiais pedagógicos, de currículos e de estrutura 
física.  

§ 3o  As ações desenvolvidas no âmbito do Pronatec 
contemplarão a participação de povos indígenas, comunidades 
quilombolas e adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas.  

§ 4o  Será estimulada a participação de mulheres responsáveis 
pela unidade familiar beneficiárias de programas federais de 
transferência de renda, nos cursos oferecidos por intermédio da Bolsa-
Formação.  (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013). (BRASIL, 2011, 
n.p.). 

  

 

Ao se voltar a atender prioritariamente estudantes da rede pública de ensino, 

trabalhadores e beneficiários dos programas federais de transferência de renda, o 

Pronatec assume o que foi posto ao longo da história da educação brasileira: educação 

técnico-instrumental destinada à classe trabalhadora, cujo foco principal é “atender as 

demandas do setor produtivo”. Dessa maneira, o Pronatec caminha na contramão da 

perspectiva de formação politécnica.  

Em relação à oferta do Pronatec, os cursos técnicos na forma concomitante 

estão ligados à Bolsa-formação estudante59 e os cursos FIC estão relacionados à Bolsa-

formação trabalhador e apresentam como características e objetivos: 

 

 

Art. 17. São objetivos e características da Bolsa-Formação 
Estudante:  

I - formar profissionais para atender às demandas do setor 
produtivo e do desenvolvimento socioeconômico e ambiental do 
País;  

II - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio 
público, por meio  da articulação com a educação profissional; e  

III - ampliar e diversificar as oportunidades educacionais aos 
estudantes, por meio do incremento da formação técnica de nível 
médio.  

[...] 
Art. 38. São objetivos e características da Bolsa-Formação 

Trabalhador:  
I - formar profissionais para atender às demandas do setor 

produtivo e do desenvolvimento socioeconômico e ambiental do 
País;  

                                                           
59 Tanto a bolsa- formação estudante quanto a bolsa-formação  trabalhador foi a forma encontrada pelo 
Governo para repasse de recursos financeiros do Programa a própria Rede de Educação profissional e 
tecnológica, como principalmente a manobra jurídica para destinação de verbas públicas para o Sistema S 
e demais empresas privadas. 
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II - ampliar as oportunidades educacionais por meio da 
educação profissional e tecnológica com a oferta de cursos de 
formação profissional inicial e continuada;  

III - incentivar a elevação de escolaridade; e  
IV - integrar ações entre órgãos e entidades da administração 

pública federal e entes federados para a ampliação da educação 
profissional e tecnológica.  
           [...] (MEC, 2013, n.p., grifos nossos).  

 

 

Antes de discutirmos sobre esses objetivos e características, é importante 

enfatizar que o documento anteriormente citado (Portaria n° 168) foi publicado em 7 de 

março de 2013, ou seja, um pouco mais de um ano e três meses após a criação do 

Pronatec, e reflete em alguma medida em ajustes no Programa como forma de amenizar 

as recorrentes críticas levantadas por estudiosos da educação no que concerne à 

formação estritamente técnica. Inferimos isso porque, a referida Portaria no seu artigo 

5°, § 1°, inciso II, abriu a possibilidade em se ofertar o Pronatec na forma integrada, na 

modalidade de educação de jovens e adultos. Além disso, fruto dessa ampliação, foi 

elaborado o Documento referência PRONATEC educação de Jovens e Adultos e 

também o Documento referência sobre Concomitância no âmbito do Pronatec, ambos 

do Ministério de Educação. Diante dessas (re)formulações, situamos mais uma vez o 

Estado Capitalista como uma condensação material de uma relação de forças 

(POULANTZAS, 2000) e isso também significa que com esses ajustes o Estado busca 

legitima-se de modo a transparecer que estar disposto a atender as reivindicações  

levantadas.  

No que se refere aos objetivos expostos na Portaria n° 168/2013, fica claro 

que a intenção declarada do Pronatec é “formar profissionais para atender às demandas 

do setor produtivo e do desenvolvimento socioeconômico e ambiental do País”, tal 

objetivo aparece tanto na bolsa-formação estudante (cursos técnicos), como também na 

bolsa-formação trabalhador (cursos FIC). Como já discutimos, isso foi posto no 

documento que enviou o Projeto de Lei do Pronatec à Presidência da República, 

justificando-se com o chamado “apagão de mão de obra”.  

As modalidades que se apresentam para o Pronatec na bolsa-formação 

estudante, conforme a Portaria 168/2013, referem-se aos cursos técnicos concomitantes, 

para estudantes na chamada idade própria, ou seja, que estejam cursando o ensino 

médio, os cursos técnicos na Modalidade de educação de jovens e adultos e os cursos 
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técnicos na forma subsequente, que é voltado àqueles estudantes que tenham concluído 

o ensino médio.  

Outro objetivo que é levantado para a Bolsa-formação Estudante é o de 

“contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da 

articulação com a educação profissional” (MEC, Portaria 168, art. 17, inciso II). O 

Pronatec apresenta que os cursos técnicos submetem-se:  

 

 

[...] à Lei n° 9.394, de 1996, Seções IV-A e V do Capítulo II e 
Capítulo III, ao Decreto nº5.154, de 23 de julho de 2004, às 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio, às diretrizes curriculares estaduais, quando couber, 
bem como às demais condições estabelecidas em legislação aplicável, 
devendo constar do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos organizado 
pelo Ministério da Educação (MEC, 2013, n.p., grifos nossos). 

 

 

Refletindo sobre essa pretensa perspectiva de melhoria da qualidade do 

ensino médio público por meio do Pronatec com os cursos técnicos concomitantes e 

essa obrigatoriedade legal de adequação do Programa à Lei n° 9.394/96 (LDB), é 

interessante perceber que tramita no Congresso Nacional um Projeto de Lei n°  

6840/2013, que busca reformular o ensino médio por meio de alterações na LDB . Esse 

Projeto de Lei adveio da criação de uma comissão denominada de CEENSI (Comissão 

Especial destinada a promover estudos e proposições para a reformulação do Ensino 

Médio), criada 15 de março de 2012, ou seja, já no âmbito de implementação do 

Pronatec.  

Voltando-nos mais uma vez as teorizações de Marx em o “O 18 Brumário 

de Luís Bonaparte”, ao situar que os fatos históricos importantes acontecem por assim 

dizer por duas vezes, sendo o primeiro como tragédia e o segundo como farsa, não 

parece uma mera coincidência que o Pronatec em alguma medida represente a mesma 

dimensão que teve o Planfor: alterações na concepção e oferta da educação profissional, 

inclusive do ponto de vista da legislação que regulamenta a política.  O Planfor com o 

Decreto 2.208/97, que coibiu a integração entre educação profissional e propedêutica e 

o Pronatec com o PL de n° 6840/2013, que busca reformular o ensino médio por meio 

da separação curricular por área de conhecimento. 
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Estudiosos e militantes da área da educação tem se posicionado em desfavor 

ao PL n° 6.840/2013, por argumentarem que as mudanças propostas na LDB 

representam um retrocesso histórico.  Isso porque, o referido PL propõe uma alteração 

no artigo 36 da Lei n° 9.394/96, com a seguinte redação: 

 

 

[...] 
Art. 36. Os currículos do ensino médio, observado o disposto na 
Seção I deste Capítulo, serão organizados a partir das seguintes 
áreas do conhecimento: 
I –linguagens; 
II –matemática; 
III –ciências da natureza; e 
IV –ciências humanas. 
[...] 
 
§ 5º A última série ou equivalente do ensino médio será organizada 
a partir das seguintes opções formativas, a critério dos alunos: 
I –ênfase em linguagens; 
II –ênfase em matemática; 
III –ênfase em ciências da natureza;  
IV –ênfase em ciências humanas; e 
V–formação profissional; 
[...] (BRASIL, 2013, n.p., grifos nossos ). 

 

 

A organização curricular por área de conhecimento representa a construção 

de um modelo que direciona a política de educação no sentindo oposto ao que foi 

reivindicado pelos movimentos sociais, ao longo dos anos e que de alguma forma foi 

conquistado na Constituição Federal de 1988, no artigo 205 com a declaração de 

formação para o pleno desenvolvimento da pessoa humana, que implica acesso amplo 

aos conhecimentos e não de maneira fragmentada.  

Em entrevista ao Jornal Brasil de Fato60, a professora-pesquisadora Marise 

Ramos, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) e da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), afirmou o seguinte sobre essa 

proposta de alteração: 

 

  

Isso representa um retorno à legislação da Reforma Capanema da 
década de 1940, em que o ensino era dividido entre o clássico, o 

                                                           
60 Disponível em: http://www.brasildefato.com.br/node/27562 
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científico e o profissionalizante. Até hoje é possível encontrar pessoas 
que estudaram sob a égide dessa legislação que nunca estudaram 
química ou física, porque fizeram o percurso clássico, ou que nunca 
estudaram filosofia, sociologia ou mesmo história. 
 

 

Além das questões levantadas pela Professora Marise Ramos, a Anped 

também se posicionou criticamente sobre o PL n° 6840/2013 e destacou que as 

alterações previstas no campo da educação profissional negam a existência de ensino 

médio e integrado e além disso desconsidera o relativo número de adolescentes das 

classes mais vulneráveis que são obrigados a trabalhar,  os quais serão cerceados do 

acesso ao ensino médio com a proposição de ausência de ensino médio noturno para os 

menores de 18 anos.  

Mediante essas críticas e análises do PL n° 6840/2013, situamos a retomada 

da dualidade estrutural da educação não apenas no âmbito do Pronatec, mais um 

direcionamento com uma ampliação para a política de educação brasileira como um 

todo, caso o PL seja aprovado.  

Ainda no que se refere à Bolsa-formação estudante no Pronatec, a Portaria 

do MEC 168/2013, ao estabelecer como uma das modalidades dos cursos técnicos a 

EJA, representa como já sinalizamos uma forma de atender algumas críticas ao 

Programa. Ao mesmo tempo entra em contradição, com o Documento de Referência do 

Pronatec EJA, ao ser levantada a proposta de integração nessa modalidade, 

considerando que esse documento procura reproduzir no Pronatec o previsto no 

PROEJA. A contradição na nossa interpretação seria a duplicidade de oferta com 

perspectivas parecidas, quais sejam: ofertar o ensino médio integrado na modalidade de 

educação de jovens e adultos. Entretanto, inferimos que a elaboração do referido 

Documento de Referência do Pronatec EJA e essa intenção de integração aparece como 

uma forma de legitimar o Programa, inclusive para conter ou rebater as críticas 

levantadas por estudiosos da área. 

Essas apreensões são perceptíveis por meio da leitura do referido 

Documento (MEC, 2013) e incorporam uma concepção destoante da qual foi posta na 

Lei n° 12.513/2011, Lei de criação do Pronatec, e também ao enfatizar por diversas 

vezes a oferta do PROEJA61, vejamos um dos trechos: 

                                                           
61 O termo PROEJA aparece 23 vezes no documento. 
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A articulação entre educação profissional e tecnológica (EPT) e 
elevação de escolaridade representa um desafio de ordem 
estratégica, política e pedagógica, no âmbito do Pronatec. Outro 
desafio que tem se apresentado é a articulação estratégica entre as 
políticas e os programas implementados pelo Ministério da Educação. 
Dentre as políticas da educação profissional tem-se a oferta de 
cursos do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos (PROEJA), instituído pelo Decreto nº 5.840/2006, por 
intermédio da Bolsa-Formação no âmbito do Pronatec (MEC, 2013, p. 
4, grifos nossos). 
 

 

                  Esse trecho é bastante ilustrativo ao declarar que a articulação entre 

educação profissional e elevação de escolaridade representa um desafio no Pronatec, 

considerando-se que o grande fomento de implementação do Programa tem sido no 

âmbito dos cursos FIC que não apresentam essa perspectiva. Nessa questão, o 

Documento de Referência do Pronatec EJA também apresenta mais elementos 

contraditórios desse caminho de implementação do Programa quando utiliza dados 

educacionais do INEP 2007 a 2012 para demonstrar a necessidade de articulação entre 

educação profissional e elevação da escolaridade e sintetiza:  

 

 

Com isso, dois desafios apresentam-se para o PROEJA: ampliar as 
oportunidades de acesso à educação para jovens e trabalhadores, 
em especial em cursos técnicos de nível médio; e articular e efetivar, 
de forma criativa e inovadora, a elevação de escolaridade e a 
formação profissional para jovens e trabalhadores. No intuito de 
contribuir para a superação dos desafios que se apresentam e de se 
constituir como uma forma extraordinária de fomentar a oferta de 
cursos do PROEJA, foi estabelecido, dentre o público prioritário 
do Pronatec, o sujeito da EJA, o que possibilitou, a partir da 
publicação da Medida Provisória nº 593, de 05 de dezembro de 2012, 
transformada na Lei nº 12.816, de 05 de junho de 2013, a ampliação 
da oferta de educação profissional e tecnológica articulada à elevação 
de escolaridade para aquele público (MEC, 2013, p.8, grifos nossos). 

  

 

Essas declarações do Documento de Referência do Pronatec EJA 

contradizem a implementação da oferta da Bolsa-formação trabalhador. No âmbito 

dessa Bolsa são ofertados os cursos FIC que não elevam a escolaridade e, portanto, não 

atendem as demandas declaradas no Documento Pronatec EJA. Diante disso, os 

objetivos expressos na Portaria 168/2013, artigo 38, ao qual já havíamos citado, 
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apresentam-se de maneira contraditória, quais sejam: Inciso “I- formar profissionais 

para atender às demandas do setor produtivo e do desenvolvimento socioeconômico e 

ambiental do país” e do inciso “III- incentivar a elevação da escolaridade”. Entretanto, 

essa contradição remete-nos  mais uma vez a reflexão que existem  objetivos na oferta 

nos cursos FIC que não estão declaradas nos documentos oficiais e com base em 

Althusser (1985), Offe  (1990) e, principalmente, em O’Connor (1977) diríamos que 

esses objetivos estão aliados a função de legitimação do Estado Capitalista.  

Em relação à formação para o atendimento das demandas do setor produtivo 

por meio dos cursos FIC, com carga horária de 160 horas, como se propõe o Pronatec 

na Bolsa-formação trabalhador é pertinente atentar que esses cursos na maioria das 

vezes não formam para o chamado mercado de trabalho. Pesquisa realizada pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV-2010)62  realizada em 2010, demonstra que a incidência 

dos cursos FIC63 para inserção no chamado mercado de trabalho fica bastante aquém em 

comparação com os cursos técnicos de nível médio e principalmente no que se refere 

aos cursos superiores.  

Moura (2012), ao analisar o Pronatec, faz referência aos estudos da FGV e 

afirma que a pesquisa por mais que tenha sido patrocinada para atender aos interesses 

dos capitalistas põe em evidência que a execução dos cursos de curta duração no 

Pronatec volta-se para “contenção social por meio do qual proporciona educação pobre 

para os pobres” (MOURA, 2012, p. 26).  

Mediante os pontos apresentados, os quais levantamos como principais para 

desvelarmos a ideologia, teoria e os objetivos explícitos e implícitos do Pronatec, 

elaboramos o quadro que se segue, na intenção de sintetizarmos essa construção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 Em disponível: http://cps.fgv.br/VOT2, acesso em: setembro de 2014. 
63

 Qualificação profissional é o termo utilizado na pesquisa para os cursos FIC. 
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Quadro 7:  Desvelando a ideologia, teoria e objetivos explícitos e implícitos do 
Pronatec 

Avaliação política do Pronatec 
Ideologia Teoria Objetivos 

Explícitos 
(declarados) 

Implícitos 

- Estado como 
suposto defensor 
dos interesses 
gerais;  
- Economia como 
modelo ideológico; 
- Discurso de que a 
educação garante o 
desenvolvimento 
econômico; 
- Discurso de que a 
qualificação 
profissional garante  
empregabilidade e 
que essa possibilita 
melhoria das 
condições 
econômicas dos 
indivíduos ; 

- Teoria do 
Capital 
Humano;  
- Sociedade do 
conhecimento e 
da Informação ; 

-Ampliar a 
oferta da 
educação 
profissional; 
- Ampliar as 
oportunidades 
educacionais 
dos 
trabalhadores; 
- Estimular a 
articulação 
entre a política 
de educação 
profissional e 
tecnológica e 
as políticas de 
geração de 
renda; 
- Melhorar o 
ensino médio; 
 

- Contribuir para a 
manutenção das condições 
necessárias à reprodução do 
sistema capitalista, 
principalmente por meio da 
conformação à ordem 
vigente (ligados à função de 
legitimação); 
 
- Precarização dos vínculos 
de trabalho via contratação 
de profissionais para atuar 
no Programa; 
- 
Dinamização/fortalecimento 
do mercado de educação 
profissional com a 
utilização dos recursos 
públicos (ligados à função 
de acumulação); 
 
- Reforçar a dualidade 
estrutural e reformular o 
ensino médio nessa direção; 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

   

Os documentos do Pronatec, como também os discursos que fizeram parte 

da avaliação, permitem-nos destacar que a principal manifestação de cunho ideológico 

do Programa assenta-se no economicismo, daí a evidência que aparece nos documentos 

e discursos da vinculação direta entre a política educacional e o desenvolvimento 

econômico. Isso é bastante claro, a partir do documento que encaminhou o Projeto de 

Lei do Pronatec ao Governo Federal e perpassa os tantos outros documentos que dão 

materialidade ao Programa. Nos discursos oficiais e propagandas do Pronatec o aspecto 

economicista também é fortemente difundido, sobretudo ao transparecer a ideia de que a 

qualificação profissional é a porta para empregabilidade. E nesse quesito, a 

fundamentação teórica mesmo não se apresentando explicitamente é a teoria do Capital 

Humano.  
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Não é forçoso retomar as colocações de Souza (2013a), a partir de Bourdieu 

(1998), que na ideologia neoliberal o central situa-se no campo da economia, ao 

contrário do que acontecia na Idade Média em que a religião exercia o papel ideológico 

dominante. Além disso, é importante que atentemos com fundamentação em Gramsci 

(1978) que a ideologia assume um papel fundamental na hegemonia de uma classe 

sobre a outra e possibilita que alguns grupos sociais considerem como legítimos certos 

interesses que não são salutares para eles mesmos. É nessa direção que situamos o 

Pronatec, o discurso de que a qualificação profissional possibilita a empregabilidade, 

dificulta que a comunidade que tem acesso aos cursos perceba que os interesses 

principais que são atendidos são de reprodução do capitalismo (inclusive sob a forma de 

criação da proletarização passiva, nos termos de Offe e Lenhardt).  

É óbvio que para a população usuária do Pronatec, as quais vivenciam 

diariamente e mais fortemente as problemáticas sociais, fruto da divisão de classes entre 

detentores dos meios de produção e vendedores de sua força de trabalho,  o Programa 

aparece como uma condição de acesso a educação e  uma “chance” de mudar de vida. 

Nesse sentido, frente aos movimentos contraditórios da sociedade capitalista, não 

descartarmos a possibilidade de que alguns consigam obter alguma ascensão econômica 

e social. Entretanto, o nosso objetivo de avaliação é de perceber o principal objetivo do 

Programa e a que valores e princípios ele se encontra alicerçado. E os documentos e 

discursos, nos permitem aliar o Pronatec aos interesses direto do Capital, sobretudo na 

função de legitimar a ordem social vigente.  

A forma como o programa se propõe a expandir a educação profissional por 

meio da chamada parceria público-privada é um mecanismo que demonstra a ofensiva 

neoliberal, ao passo que se caminha para a criação de um mercado de educação 

profissional e atende, portanto, diretamente os interesses dos capitalistas e isso em 

alguma medida faz com que o Pronatec assuma também a função de acumulação. Frente 

a isso, destaca-se também a estrutura paralela e provisória de organização do Programa 

para a sua implementação, que apresenta um viés para descontinuidade das ações como 

também de desperdício dos recursos públicos: contratação provisória de profissionais, 

investimento dos recursos públicos nas empresas privadas e oferecimento de cursos 

rápidos que claramente sequer são capazes de formar para o chamado mercado de 

trabalho.  

A formulação do Pronatec deixa evidente que a demanda não partiu 

prioritariamente das necessidades dos brasileiros e brasileiras aos quais se destinam os 
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cursos e sim que compreende uma lógica de mundialização do capital, orientada pelos 

organismos internacionais. A ideia mais difundida no campo da educação é a de que a 

educação é o maior instrumento para o desenvolvimento econômico e social e também é 

recorrente a questão da pobreza e do temor que se tem quanto à segurança, conforme 

destaca Leher (1999) sobre as orientações do Banco Mundial. Assim, enfatizamos que 

ideologicamente o Pronatec cumpre a função de legitimação, principalmente por meio 

dos cursos FIC de 160 horas que possuem uma incidência muito pequena na inserção 

das pessoas no mercado de trabalho, como demonstra a pesquisa da Fundação Getúlio 

Vargas.  

No âmbito da Política de Educação Profissional, ressaltamos a retomada da 

dualidade estrutural da educação por intermédio do Pronatec, ao passo que a concepção 

de educação explícita pelo programa baseia-se fundamentalmente na formação 

exclusivamente técnica, contrariando as reivindicações sociais expressas ao longo da 

história da educação em prol de uma formação que articule educação propedêutica e 

formação profissional. Além disso, o fato de se ter tramitando no Congresso um Projeto 

de Lei (PL 6840/2013) que busca reformular o ensino médio com vistas a uma 

formação com divisão curricular por área de conhecimento aguça ainda mais a 

preocupação com os rumos da política de educação brasileira. O receio mais presente é 

que as mudanças propostas pelo referido PL coloquem abaixo as conquistas da garantia 

legal da oferta dos cursos profissionais integrados à formação propedêutica (possíveis 

com o Decreto Federal de n° 5.154/04), que mesmo não representando uma formação 

com base na politecnia preconizada por Gramsci, apresenta-se como uma travessia 

(como diriam Figotto, Ciavatta e Ramos). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desse estudo permite-nos afirmar, em primeiro lugar 

que, a avaliação política de políticas públicas destaca-se como uma abordagem de 

extrema relevância para se compreender o significado de determinada política pública. 

Nesse mesmo norte, apresentamos que ampliar a vinculação entre o método dialético e 

esse tipo de avaliação pode contribuir para ultrapassarmos o que aparenta a política 

pública avaliada e percebermos, então, a sua essência. Além disso, como assumimos a 

avaliação de políticas públicas como uma pesquisa social, entendemos a pertinência de 

principalmente nesse tipo de avaliação, e nos demais também, trabalha-se como o 

método dialético.  
No que se refere à perspectiva de desvelar a ideologia, teoria e objetivos 

explícitos e implícitos na abordagem de avaliação política de políticas públicas, 

enfatizamos que esse caminho possibilita uma leitura crítica, com o propósito de ir além 

do expresso nos documentos e discursos oficiais da política avaliada. Entretanto, 

ressaltamos que no caso do Pronatec muito do que é anunciado é evidentemente 

explícito quanto ao projeto de contribuição para o fortalecimento do capitalismo, pois a 

proposta de criação do Programa é bastante clara e definida: “enfrentar o desafio do 

apagão de mão de obra”. Desse modo, qualquer interpretação que seja feita do 

Programa e o próprio percurso metodológico vai depender do projeto societário 

assumido pelo pesquisador ou avaliador.  
Em relação à compreensão do papel do Estado Capitalista na formulação e 

implementação das políticas públicas, no nosso estudo foi essencial para o 

desenvolvimento da análise dos documentos oficiais do Pronatec. Elucidamos que 

avaliar politicamente uma política pública requer que entendamos o processo de 

correlações de forças ao qual o Estado está submetido, atendendo em alguns momentos 

às reivindicações da classe trabalhadora e, contraditoriamente, contribuindo dessa 

maneira para reprodução do sistema capitalista.  
Realizar uma síntese histórica da política de educação profissional 

contribuiu para a nossa apreensão sobre o atual estágio dessa política, que tem 

apresentado o Pronatec como Programa de frente do atual Governo Dilma. Essa 

retrospectiva histórica permite-nos dizer que o Pronatec acirra ainda mais a dualidade 

presente na educação brasileira, ao passo que traz explicitamente uma proposta que 

separa educação propedêutica e profissional. Digno de nota é também que, o Programa 
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resgata em alguma medida a concepção de alguns programas desenvolvidos 

anteriormente, a exemplo do Planfor. 
A problemática que construímos para o desenvolvimento dessa pesquisa, e 

as considerações iniciais sobre o Pronatec, foram ampliadas por meio do estudo dos 

documentos e discursos oficiais do Programa. O grande destaque que damos nesse 

quesito é o fato de termos levantado como hipótese nuclear que o Pronatec cumpre 

principalmente a função de legitimação do Estado Capitalista e termos percebido que a 

função de acumulação também está fortemente apresentada por meio da chamada 

parceria público-privada. 
Os diversos documentos oficiais do Pronatec possibilitam que recursos 

públicos sejam transferidos diretamente para as empresas privadas com igualdades de 

condições com as instituições públicas de ensino. Isso deixa evidente a perspectiva de 

ampliação de atendimento no âmbito privado, ao passo que o repasse de recursos 

públicos para as instituições públicas tem concentração na Rede Federal de Educação 

Tecnológica, por serem as que têm condições de estrutura física e de corpo docente, e 

não apresenta previsão orçamentária para dotar a rede estadual de educação de 

condições para execução do Programa. Lembrando que as escolas das redes estaduais 

são as responsáveis pela universalização básica, conforme preceitua a LDB. Nesse 

sentido, é importante resgatar o viés de descontinuidade das ações construída com o 

Pronatec, fundada na estrutura paralela montada por meio da contratação provisória de 

profissionais, carga horária extra dos profissionais do quadro efetivo da rede de EPT e 

execução do Programa pelas empresas privadas.  
No que se refere à função de legitimação por meio da qual o Pronatec se 

apresenta como um programa que visa contribuir para a chamada harmonia social, 

destaca-se a atuação de cursos aligeirados (FIC) reforçando o que já foi posto 

historicamente ao longo da história da educação profissional: ações que não são capazes 

de garantir a autonomia dos sujeitos e não permitem efetivamente a inclusão social do 

público atendido. 
Em suma, o Pronatec tem um projeto bem definido de contribuição para 

reprodução do sistema capitalista. Desse modo, a concepção de educação do Programa é 

centrada na formação exclusivamente técnica em detrimento de uma formação capaz de 

possibilitar uma formação ampla, por meio da integração entre educação, trabalho, 

ciência e tecnologia. 
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Levantamos, também, para continuar ampliando o debate sobre o Pronatec, 

a necessidade de avaliações que se proponham a estudar a implementação do Programa. 

É necessário avaliar empiricamente se o Programa tem provocado mudanças na 

qualidade social na vida dos estudantes atendidos ou tem reproduzido à ordem social 

vigente. Além disso, é imprescindível perceber se o Pronatec tem substituido ações na 

Educação Profissional, a exemplo do ensino médio integrado, Proeja, que mesmo diante 

das fragilidades representam avanços históricos na concepção da educação.  
Frente a esses pontos que servem de uma síntese geral, destacamos como 

preocupação mais latente, a vigilância de que a concepção e execução do Pronatec sirva 

como fundamento para a alteração na legislação da educação brasileira que venha 

assumir terminantemente a separação entre educação propedêutica e educação 

profissional.  
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ANEXO A 

ANEXO A: SUBMISSÃO DO PROJETO DE LEI DO PRONATEC 
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