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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo analisar as relações da Confederação Nacional da 

Industria (CNI) com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 

considerando os fatores ligados a implementação que influenciam na execução do programa; o 

local que ocupa o Pronatec e a CNI dentro das políticas públicas profissionalizante; e a presença 

do sistema indústria no oferecimento dos cursos do programa. Desta forma, tentamos responder a 

seguinte questão: qual o interesse da CNI no Pronatec? Isso porque, mesmo oferecendo grande 

parte dos cursos do Pronatec (pelo SENAI e SESI) a indústria produtiva pouco contrata os 

estudantes formados. Assim, partimos da ideia de que o interesse da CNI no Pronatec é em ofertar 

os cursos e expandir o seu mercado educacional. Mas, ao testar nossa hipótese verificamos 

algumas alterações. Fizemos isso com base no estudo em três etapas: do Estado, empresariado e a 

relação com a formulação das políticas públicas; em seguida aprofundando na análise da atuação 

do empresariado industrial enquanto sujeito político e da formulação e características do Pronatec 

(RODRIGUES, 2007; BASSO, 2014); e por fim, avaliando o processo de implementação do 

programa, destacando a participação da CNI, que se verifica presente desde a formulação até a 

oferta dos cursos (LEOPOLDI, 2010; MANCUSO, 2007; POCHMANN, 2007; DRAIBE, 2001). 

Foi possível perceber que além da expansão do mercado educacional, dos lucros na oferta dos 

cursos, a CNI busca com o Pronatec ampliar sua influência política perante o empresariado e o 

Estado brasileiro.   

 

 

PALAVRAS CHAVE: Pronatec. Avaliação de Políticas Públicas. Estado capitalista. 

Confederação Nacional da Industria.  
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ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to analyze the relationship of the National Confederation of Industry (CNI) with 

the National Program for Access to Technical Education and Employment (Pronatec), considering 

the related implementation factors that influence the implementation of the program; the place it 

occupies Pronatec and CNI in professionalizing public policies; and the presence of industry 

system in offering the program's courses. In this way, we try to answer the following question: 

what is the interest of the CNI in Pronatec? This is because even offering much of Pronatec courses 

(at SENAI and SESI) the unproductive industry hires graduates students. So we start from the idea 

that the interest of the CNI in Pronatec is in offering courses and expand their educational market. 

But, to test our hypothesis we see some changes. We did this based on the study in three stages: 

the state, business, and the relationship with the formulation of public policies (OFFE, 1984; Diniz, 

1979; Poulantzas, 2000); then deepening the analysis of the performance of the industrial business 

as a political subject and the formulation and characteristics of Pronatec (RODRIGUES, 2007; 

BASSO, 2014); and finally, evaluating the program implementation process, highlighting the 

participation of the CNI, which occurs this from formulation to offer courses (Leopoldi, 2010; 

MANCUSO, 2007; POCHMANN, 2007; DRAIBE, 2001). It was possible to see that in addition 

to the expansion of the educational market, profits in the provision of courses, CNI seeks to 

Pronatec expand its political influence to the business community and the Brazilian State. 

 

KEYWORDS: Pronatec. Public Policy Evaluation. Capitalist state. National Confederation of 

Industry.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

 A relação dos mandatos Lula e Dilma com setores do empresariado brasileiro, levantou 

uma série de elementos conjunturais amplamente estudado nas ciências sociais (SINGER, 2012; 

RODRIGUES, 2007; POCHMANN, 2007; MANCUSO, 2007; MELLO, 2014; LEOPOLDI, 

2010; DINIZ, 2013; BRESSER-PEREIRA, 2012). Partindo destas leituras, é correto afirmar que 

ocorreu uma mudança de comportamento na relação entre o empresariado industrial brasileiro com 

os governos federais do Partido dos Trabalhadores (PT) (os dois mandatos governo Lula de 2003 

a 2010 e um mandato governo Dilma de 2011 a 2014), em contraposição ao período de Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), nos anos de 1990. Para Boito (2013), ira existir uma movimentação de 

frações burguesas no Brasil, que representa as disputas presentes no interior dos setores 

empresariais e que irá influenciar profundamente a atuação e características dos mandatos petistas, 

inclusive interferindo na elaboração das políticas públicas.  

 Nosso trabalho se insere neste campo de observação relacionando a disputa dentro de uma 

conjuntura política com as políticas públicas adotadas. Assim, a constatação da presença e 

participação constante do empresariado industrial produtivo do Brasil na construção (das propostas 

iniciais, passando pela proposição e implementação) do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec) é o ponto de partida para esta pesquisa. Por questões metodológicas 

vamos trabalhar com a organização geral do sindicalismo patronal industrial brasileiro, a 

Confederação Nacional da Industria (CNI) para tratar do empresariado industrial no Brasil. Como 

iremos demonstrar a CNI possui uma relação oficial e estreita com o Pronatec através do Sistema 

S.  A CNI surge em 1938 vem se desenvolvendo e aperfeiçoando sua relação com o Estado e a 

formação técnica. Antes da criação da CNI, essa fração da classe burguesa ainda encontrava muitas 

dificuldades para superar suas diferenças internas. Somente no período Vargas que a entidade 

(assim como grande parte da estrutura sindical brasileira) ganha grande impulso do Estado e se 

articula enquanto entidade política atrelada a Constituição do Estado Novo. Porém, como 

condicionante de sua atuação política a CNI já articula a criação de suas “frentes de trabalho”. 

Esse ciclo se inicia com o SENAI em 1942. Sua criação é pensada junto com o decreto de lei que 

buscava uma reorganização educacional, proposta pelo então Ministro da Educação Gustavo 

Capanema, dando a entidade empresarial o papel de “preparar” os trabalhadores para a indústria. 
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Já o SESI, surge em 1946, com o objetivo de atuação na disputa ideológica da classe trabalhadora, 

na oferta de cursos para o trabalhador e cursos de complementação (que vão para além de sua 

atuação fabril), visando cercar o trabalhador das ideias e propostas da indústria. Se buscava fazer 

frente a influência política da União Soviética. O crescimento, tanto no Brasil quanto a nível 

internacional, das ideias socialistas obrigaram a burguesia industrial a criar este segmento de 

disputa ideológica que vem se destacando até hoje. Por fim, em 1969, a CNI articulada com os 

setores golpistas militares, cria o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que busca influenciar nas 

instituições de ensino superior no país. Desta forma, completava-se a tríade que seria um dos 

tentáculos da influência política da CNI ao longo dos anos na educação brasileira (RODRIGUES, 

2007). 

 A CNI desde então vai atuando na tentativa de disputar o Estado para obter espaços cada 

vez mais privilegiados dentro da estrutura e formulação destas políticas. Essa disputa ocorrerá com 

as outras frações da classe burguesa e com o conjunto da classe talhadora. Isso porque, como 

afirma Valerio Costa, “o Estado contemporâneo, é, por sua natureza (histórica), o Estado das 

Políticas Públicas (PPs). Mas, ao mesmo tempo, as PPs que estão sendo construídas nesses Estados 

também refletem a natureza conflituosa e dinâmica dessa relação” (COSTA, 2015, p. 140).  O 

Pronatec seria então fruto deste comportamento e relação estrutural do Estado Brasileiro. 

 

A gente vai ver isso em todas as políticas: as PPs que são a expressão dessa 

contradição. Isso porque elas visam garantir condições de existência, de boa vida 

ou de representatividade, espaço de expressão dos interesses mais diversos da 

sociedade, mas ao mesmo tempo estão estruturadas nesse Estado moderno, que 

tem características concentradoras de poder e, em certas dimensões, muito 

violento, e esses conflitos vão aparecer durante todo o processo de formulação e 

implementação das políticas. As políticas públicas, portanto, refletem a 

heterogeneidade dessas sociedades e refletem as contradições que essas 

sociedades enfrentam nesse duplo desafio (COSTA, 2015). 

 

 

 Um dos segmentos da educação onde a CNI detém maior influência é o ensino técnico, 

principalmente com a atuação do SENAI e SESI. Nos últimos anos, essa atuação tem se 

concentrado no Pronatec. Vale destacar que se entende por ensino técnico a transmissão de 

conhecimento práticos sobre uma atividade profissional, fundamental para a sua realização. A 

ideia de ensino técnico hoje é articulada a tecnologia, entendida como ensino da técnica que 

engloba os meios, máquinas e forma de fazer. No Brasil o ensino técnico vai ser um nível ou 
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subsistema do ensino, que é oferecido tanto por escolas públicas quanto privadas. Ele assumia a 

característica de ser um ensino rápido e voltado para uma atividade específica, com conhecimentos 

mínimos para o ingresso no mercado de trabalho. A dimensão que o ensino técnico irá assumir 

com o Pronatec é um exemplo da tentativa de adaptá-lo para o mercado (BASSO, 2014). 

 Essa tentativa de distorção dos processos educacionais é fruto da disputa sobre o 

entendimento que cada conceito irá ganha no contexto ao qual ele está inserido, ou seja, as políticas 

públicas e programas voltados para profissionalização, por exemplo, apresentam novos 

comportamentos a cada período, de acordo com as disputas e interesses das frações em 

determinado momento. Como afirma Costa, “as políticas públicas, então, refletem justamente essa 

natureza conflitante de cada sociedade. Não adianta discutir o conceito de política pública 

independente das realidades sociais e históricas, culturais e indenitárias de cada sociedade” (2015, 

p. 143).  Deste modo, como aponta a própria Lei de criação, o Pronatec, por mais que se apresente 

como continuidade das políticas profissionalizantes, tem elementos novos constitutivos de um 

reagrupamento institucional. 

 

Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); 

altera as Leis no 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), no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a 

organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, no 10.260, de 12 

de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior, e no 11.129, de 30 de junho de 2005, que institui o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem); e dá outras providências (D.O.U. 

DE 27/10/2011, P. 1)1 

 

 

 O Pronatec é um programa criado pelo governo federal, no ano de 2011, que visava ampliar 

(expandir e interiorizar), além de democratizar as vagas em novos cursos de educação profissional. 

Ele foi fundamentado na Lei 12.513/2011, segundo o próprio governo federal, ele serviria para 

ampliar as possibilidades de acesso a formação profissional mais qualificada, atendendo aos jovens 

(estudantes), trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda (como o bolsa 

família). De acordo com o Ministério da Educação (MEC)2, já foram “realizadas mais de 8,1 

milhões de matrículas, entre cursos técnicos e de qualificação profissional, em mais de 4.300 

                                                           
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm 
2 http://portal.mec.gov.br/pronatec 
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municípios. Em 2015, foram 1,3 milhão de matrículas”. Ainda segundo o MEC, o Pronatec tem 

como objetivos principais, além da expansão da oferta dos cursos, contribuir para melhoria do 

ensino médio público, através da educação profissional; dar oportunidade dos trabalhadores 

realizarem um curso de qualificação e formação profissional; estimular o desenvolvimento de 

novas metodologias e técnicas pedagógicas que visem contribuir com a demanda dos cursos 

profissionalizantes; e por fim, “estimular a articulação entre a política de educação profissional e 

tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda”.  

 Ainda sobre o programa, podemos perceber a influência da iniciativa privada, quando o 

próprio MEC define sua atuação em cinco iniciativas próprias, que compõe o conjunto de ações 

que interligam as atividades (sendo que boa parte indicam relações com o privado): a expansão da 

rede federal de educação profissional, cientifica e tecnológica, que compreende um total de 562 

campis espalhados pelo Brasil; O programa Brasil Profissionalizado que busca “à ampliação da 

oferta e o fortalecimento da educação profissional integrada ao ensino médio nas redes estaduais”, 

e que canaliza os repasses do governo federal para os estados, destinados as redes de educação 

profissional; a rede e-Tec Brasil, em que “são oferecidos gratuitamente cursos técnicos e de 

qualificação profissional, na modalidade a distância. Participam as instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as unidades de ensino dos Serviços Nacionais de 

Aprendizagem (SENAI, SENAC, SENAR e SENAT) e instituições de educação profissional 

vinculadas aos sistemas estaduais de ensino”; O acordo de gratuidade com os serviços nacionais 

de aprendizagem, neste caso se “tem por objetivo ampliar, progressivamente, a aplicação dos 

recursos do SENAI e do SENAC, recebidos da contribuição compulsória, em cursos técnicos e de 

qualificação profissional, em vagas gratuitas destinadas a pessoas de baixa renda, com prioridade 

para estudantes e trabalhadores. O Acordo foi celebrado em 2008 e, em 2014, as instituições 

atingiram o percentual de alocação de 66,7% da receita líquida oriunda da contribuição 

compulsória nos seus programas de gratuidade”; por fim, a bolsa-formação que oferta vagas em 

“cursos técnicos e cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, utilizando 

as estruturas já existentes nas redes de educação profissional e tecnológica. A iniciativa oferta 

cursos técnicos para estudantes matriculados no ensino médio (cursos técnicos concomitantes), 

para quem concluiu o ensino médio (cursos técnicos subsequentes, por meio do Sisutec), para 

estudantes da educação de jovens e adultos e, ainda, cursos de qualificação profissional”.  



16 
 

 Para além de seus objetivos e linhas de atuação, ao relacionar o conteúdo do programa com 

a forte presença da indústria produtiva, com a CNI, ressaltando o levantamento de alguns dados 

preliminares, esta pesquisa se estruturou na busca de responder a seguinte questão: Quais os 

interesses da CNI no Pronatec? Isso porque, chama a atenção que o sistema Indústria controla mais 

da metade da oferta dos cursos do Pronatec, além de apresentar a cada dia nas mídias digitais e em 

seus aparelhos de comunicação3 uma nova unidade e/ou estruturação do SENAI a partir do 

Pronatec. Porém, após mais de quatro anos de programa, pouco o governo federal e a CNI/SENAI 

divulgam sobre os resultados obtidos por parte dos trabalhadores, ou seja, pouco mostram os 

resultados das contratações e principalmente (o que nos chama mais a atenção), em que setores da 

indústria estão sendo (ou se não estão sendo) alocados estes novos trabalhadores formados nos 

cursos do Pronatec.  

 Desta forma, neste trabalho, iremos justamente aprofundar um aspecto deste processo, a 

relação entre empresariado industrial e o interesse pela formação educacional profissionalizante 

da classe trabalhadora. Para isso, este estudo irá observar os interesses do empresariado industrial 

- representados pela CNI - na oferta dos cursos técnicos pelo Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), ou seja, observando um programa voltado ao ensino 

profissionalizante. 

 De forma geral, buscamos analisar as relações da CNI com o Pronatec, mais 

especificamente no que se refere aos fatores ligados a implementação do programa, o local que 

ocupa o Pronatec dentro das políticas públicas profissionalizantes, além da relação criada entre a 

CNI e o governo federal, que permitiu a presença do sistema indústria (composto pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social da Indústria (SESI), e Instituto 

Evaldo Lodi (IEL) durante todo o caminho do programa. 

Tais considerações nós leva a hipótese de que o maior interesse da CNI-SENAI no 

PRONATEC é em ofertar os cursos e, consequentemente, ampliação do seu mercado de educação 

profissional, atrelado ao sistema Industria. 

 Não partimos apenas da análise especifica da Lei que regulamenta o projeto, ou dos 

discursos que se fundamentam as matrizes teóricas norteadoras do conteúdo, mas da vários 

âmbitos que podem nos ajudar a responder esta questão. Resgatamos Ciavatta (2014), quando nos 

ajuda a perceber os vários aspectos que norteiam a pesquisa, situando que ao trabalhar a relação 

                                                           
3http://www.portaldaindustria.com.br/senai 
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capital, trabalho e educação devemos considerar a necessidade das mediações no percurso do 

estudo cientifica: 

 

Neste percurso, buscamos destacar três aspectos: primeiro, não entendemos a 

relação trabalho e educação apenas como uma relação lógica ou nominal. Trata-

se, sim, de uma relação ontológica, isto é, construída entre seres que têm uma 

existência social, objetiva, exterior à sua representação. Segundo, não buscamos 

defini-la como um relacionamento geral e abstrato, uma categoria genérica, 

valida universalmente. Ao contrário, buscamos reconstruir historicamente (pelo 

seu movimento, como união de contrários e em situação de reciprocidade) como 

determinados objetos constituem um campo de mediações particulares. Terceiro, 

é o conceito de totalidade que nos permite abordar o tema das relações entre as 

partes, ou dos objetos reais e dos sujeitos sociais envolvidos em relação dialética, 

construindo uma totalidade social (CIAVATTA, 2014, p. 226).  
 

 

 Acreditamos que a relevância desta pesquisa ocorre justamente no aprofundamento do 

entendimento entre as frações do empresariado e a formulação das políticas públicas no Brasil. O 

Pronatec, apesar de ser um programa que tem sido bastante estudado no último período, não é 

abordado com relação a influência das frações burguesas no seu desenvolvimento. Em geral, os 

estudos destacam o seu funcionamento, se conseguiu ou não cumprir as metas 

pretendidas/declaradas, sua eficiência e/ou efetividade. A abordagem que realizamos, por mais que 

seja minoritária, e disponha de críticas a visão majoritária, demonstra ser viável e necessária, pois 

os materiais estão em grande parte disponíveis, sendo um dos maiores desafios o cruzamento de 

informações e relação com questões teóricas/conjunturais.  

 Este que se apresentou como grande desafio, foi fruto de uma escolha metodológica. Para 

dar conta de responder nossa pergunta inicial e averiguar se de fato o que acreditávamos ser o 

interesse da CNI no Pronatec era a oferta e ampliação do mercado de cursos para o sistema 

Indústria, buscamos realizar a pesquisa incluindo elementos do estudo da avaliação do processo 

de implementação do programa. Isso porque, a avaliação de processo busca compreender as 

estratégias de execução, focando na forma de implantação do programa (FIGUEIREDO; 

FIGUEIREDO, 1986, p. 112).  

 Desta forma, a metodologia seguiu três passos complementares. Primeiramente realizamos 

um levantamento bibliográfico focando em outras três linhas de materiais: estudos sobre o 

Pronatec (artigos, teses, dissertações); documentos e materiais oficiais sobre o programa e a 

política nacional de formação profissional (documentos do governo, estudos dos órgãos 
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governamentais, relatórios e dados da CNI); e textos teóricos sobre avaliação de políticas públicas, 

educação profissional, empresariado e Estado capitalista. Em seguida, analisamos os materiais 

com o olhar focado na implementação do programa, e o papel que o sistema Indústria vai 

desempenhando. Por fim, cruzamos os materiais (bibliografia) partindo da análise mais geral ao 

âmbito mais particular do programa. De outra maneira, como ocorreu a relação entre a estrutura e 

o desenvolvimento da política pública. Ao exemplo de como as propostas da política de formação 

da classe trabalhadora por parte de instâncias internacionais (Banco Mundial, por exemplo) 

interferem na linha local e na execução do programa. 

 Para dar cabo a esse aspecto da pesquisa e a derivação da relação entre o Estado e o 

empresariado, estruturamos o trabalho em quatro outros capítulos. No próximo desenvolvemos 

uma síntese das abordagens das políticas públicas com o intuito de retomar brevemente o debate 

acerca do Estado e a relação com o empresariado, em seguida iremos traçar algumas considerações 

sobre o histórico e as correntes da avaliação de políticas públicas que nos influencia com alguns 

elementos para esta pesquisa. Já no terceiro ponto, abordamos a atuação do empresariado industrial 

e sua busca por maior influência perante os espaços estatais. Como a CNI vai se estruturar desde 

o fim do século passado e como ela organiza suas pautas políticas. Também trabalhamos a 

estruturação do Pronatec, como se situa o programa dentro das políticas públicas 

profissionalizantes. No quarto capítulo, discutimos a posição do empresariado perante o estado, 

que nos ajuda a testar nossa hipótese, visando entender seu espaço privilegiado em comparação a 

classe trabalhadora, e como isso influencia na relação da CNI na implementação do programa, que 

como veremos foi decisiva na estruturação e oferta dos cursos pelo sistema Indústria. Por fim, na 

conclusão, retomamos os debates feitos e até que ponto foi possível chegar com a pesquisa. 
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS, AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

   

 Neste capítulo abordaremos a relação entre o Estado, empresariado e as políticas públicas, 

com enfoque maior na avaliação e em seguida na implementação do programa. Buscamos 

introduzir as concepções teóricas e metodológicas que iremos nos basear para o desenvolvimento 

e verificação de nossa hipótese, tendo em vista que nos colocamos o desafio de avaliar os interesses 

da CNI ligados a implementação do Pronatec. Utilizamos primordialmente o referencial teórico 

marxista para nos ajudar a compreender a relação entre Estado e as políticas públicas, além dos 

teóricos da avaliação de políticas, que buscam não apenas averiguar as metas dos programas, mas 

aprofundar em sua lógica de atuação. 

 Em se tratando de políticas públicas, estamos adentrando em um conjunto de questões de 

um campo especifico do conhecimento, que carece de uma linguagem e regras próprias que se 

fazem necessários para o desenvolvimento da pesquisa. Desta forma, é positiva a contribuição 

dada por Sônia Draibe (2001, p. 3) ao demonstrar em seu texto - “Avaliação de implementação: 

esboço de uma metodologia de trabalho em políticas públicas” - que em uma pesquisa de avaliação 

devemos realizar um levantamento profundo da realidade, com métodos científicos minimamente 

definidos, de forma a garantir uma densidade e a constituição de um novo conhecimento que será 

produzido.  

 O Pronatec é um programa que não está isolado do contexto das demais atividades 

governamentais. A princípio ele faz parte de uma política localizada dentro de uma lógica de 

atuação do Estado brasileiro, que tem relação com outras iniciativas nas mais diversas instâncias 

(federais, estaduais e municipais, ministérios, entre outros) atuando de forma simultânea (não 

necessariamente coordenada). Ou seja, isso significa que ao se trabalhar ou tentar compreender 

um programa específico temos de seguir dois caminhos: situar o programa dentro do contexto mais 

amplo e em seguida, localizar sua atuação nas questões particulares. Desta forma se tenta abordar 

o seu movimento dentro da estrutura a qual está colocado.   

 Portanto, devemos entender que a movimentação feita com esse Pograma, com as mudanças 

e adaptações ao ensino profissionalizante são parte das tentativas de soluções às crises intrínsecas 

ao capitalismo estes momentos de instabilidade do capital. A crise se apresenta a partir do 
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momento em que a expansão da taxa de lucro é abalada, gerando movimentações dos capitalistas, 

que buscam continuar aumentando e especulando sobre seus bens.  

 As respostas encontradas para fuga da crise mudam ao longo da história do capitalismo, 

porém, algumas características continuam presentes. Uma das mais importantes destas 

características é o papel dado/assumido pelo Estado para tentar sanar os momentos de 

“turbulência”, o que fica claro no livro “Fundo Público e Seguridade Social no Brasil”, de Salvador 

(2010). Nesta obra o autor evidencia como o Estado, nas crises bancárias dos últimos trinta anos, 

desenvolveu um apoio gradual e sistemático no resgate das instituições financeiras. Salvador 

(2010) vai demonstrar que com a financeirização das riquezas a disputa pelas parcelas de mercado 

de investimentos públicos aumenta, assim, o aspecto público do Estado, assume um papel tático 

elevado, gerando um acirramento na disputa entre - de um lado - os direitos sociais da população 

e - do outro lado - as empresas privadas, na medida em que os recursos não servem para o social, 

mas para subsidiar o mercado financeiro. É a partir dos argumentos construídos pelo autor, sobre 

o fundo público e a crise capitalista, que questionamos como podemos perceber as políticas 

públicas dentro do âmbito do Estado capitalista e trabalhar neste campo focalizado no contexto 

brasileiro.  

 

 

2.1 Estado e Políticas Públicas  

  

  Salvador (2010) acredita que o estudo das políticas públicas é central para entender o 

comportamento do Estado capitalista das últimas décadas, sendo estas totalmente vinculadas às 

características capitalistas (e consequentemente, do Estado) em cada país. O desafio porém, seria 

aprofundar para além da aparência. Entender o interesse da CNI no Pronatec recorre a questão do 

Estado e da camada de superficialidade em que se escora os programas como o Pronatec.  

 Marx e Engels afirmam no “Manifesto do Partido Comunista”, que “o poder do Estado 

moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa como um 

todo” (2008, p.12). Ao longo da obra, irão mostrar que existe uma realidade superficial e enganosa 

na sociedade, nas relações sociais e econômicas, articuladas pelo aparato do direito da classe 

dominante. O fruto da ideia produzida nesta realidade superficial é que todos, inclusive o 
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proletariado, são sujeitos livres e com poderes equivalentes entre si, mas ao considerar o processo 

de produção, pode se comprovar a ausência de igualdade e liberdade. No seu livro “O Dezoito de 

Brumário” (2008), Marx vai demostrar que essa aparência nada mais é que uma espécie de 

apresentação, uma cena política, ou seja, um espaço onde os personagens (partidos, organizações 

sociais) disputam, mas não aprofundam para além da superestrutura da luta de classe. O Estado 

teria essa função de manter uma aparência de neutralidade. Na superfície uma realidade fantasiosa, 

que esconde a profundidade das relações de dominação que ele articula.  

 Apesar da atualidade e importância deste debate sobre o Estado capitalista, ele é deixado de 

lado no período posterior a revolução russa de 1917, sendo retomado de forma mais expressiva 

somente no debate travado entre Ralph Miliband e Nicos Poulantzas. Estes dois autores ocuparam 

as páginas das revistas marxistas entre 1969 e 1976 com textos4 que resgatavam o debate do Estado 

para o centro da política. Fundamentalmente, o que se discutia era o papel central que devia ocupar 

o Estado na teoria marxista, isso porque, o Estado era entendido como resultado da economia 

(influência da terceira internacional comunista), ou seja, não seria necessário qualquer esforço na 

tentativa de desenvolver uma teoria acerca de seu funcionamento estrutural e político, visto que 

todo o meio social seria fundamentado na infraestrutura econômica.  

 Esta concepção motiva a linha economicista - e de certa forma a esquerdista - da atuação 

política, visto que se centravam os esforços na economia, ou seja, a “tarefa” seria a transformação 

da economia. As políticas públicas seriam totalmente submetidas à estrutura dominante burguesa, 

sem desenvolver uma duplicidade ou aspectos mais complexos entre o público e o privado. Essa 

leitura ignorava, por exemplo, que uma das questões necessárias para a transformação econômica 

era a transformação do Estado burguês. Poulantzas dirá em seu texto que:  

  

Gostaria de avançar nesta altura, com todas as necessárias precauções, a tese 

seguinte: a ausência de um estudo sobre o Estado resultou do facto de a concepção 

dominante nas referidas Internacionais ser um desvio, o economicismo, que é 

normalmente acompanhado por uma ausência de estratégia e objetivos 

revolucionários [...]. O economicismo considera, com efeito, que os outros níveis 

da realidade social, incluindo o Estado, são simples epifenômenos redutíveis à 

base econômica. Essa a razão por que um estudo específico do Estado se torna 

supérfluo. Paralelamente, o economicismo considera que qualquer mudança no 

sistema social surge, em primeiro lugar, na economia e que a ação política deve 

                                                           
4 Nicos Poulantzas: “The Problem of Capitalist State” e “The Capitalist State: a reply to Miliband and Laclau”, 

publicados, respectivamente, em 1969 e 1976; e Ralph Miliband: “The Capitalist State: reply to Poulantzas” e 

“Poulantzas and the Capitalist State”, publicados, respectivamente, em 1970 e 1973.  
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ter a economia como seu principal objetivo. Uma razão mais para que um estudo 

específico do Estado seja redundante. O economicismo conduz, 

consequentemente, quer ao reformismo e ao tradeunismo, quer a formas de 

esquerdismo tais como o sindicalismo (1975, pag. 8). 
 

 

 Por outro lado, no mesmo período, dominava no campo da teoria política produções que 

desenvolviam análises fundadas na desvinculação total entre a ação política e a ação econômica, 

ou seja, buscavam demonstrar que elas seriam âmbitos opostos e desconectados. Levada em 

profundidade, esta análise irá afirmar que a tentativa de entender os conflitos sociais baseados em 

conflitos de classe está equivocado, portanto, os marxistas estariam enganados ao tentar entender 

as questões sociais a partir da exploração e dominação de uns sobre os outros. 

 A concepção liberal (dominante) desenvolvia enquanto procedimento teórico e 

metodológico a descrição dos acontecimentos, desconsiderando a perspectiva da história, portanto 

a concretude histórica e a possibilidade de superação. Desta forma, predominava uma 

naturalização das relações sociais existentes. Caberia à política o papel de se adequar ao 

capitalismo, modelo definitivo (além da história), assim, de acordo com esta concepção as políticas 

públicas seriam instrumentos de adequação, otimização dos possíveis pontos positivos ou 

negativos. Existiria uma independência total entre as políticas públicas e o caráter político do 

Estado. Aos teóricos caberia apenas o papel de averiguar as metas, ver se as políticas públicas são 

rentáveis, se contemplam os governos enfim, se elas suprem com as demandas da otimização do 

Estado mais “dinâmico” (leia-se, enxuto, reduzido) (MARTUSCELLI; GALASTRI, 2008). 

 Esse era um contexto desfavorável para as reflexões acerca do Estado capitalista.  Os liberais 

percebiam as disputas apenas no âmbito dos chamados grupos de interesses ou pressão, que partem 

do princípio da vontade dos indivíduos na política, e não dos interesses macro estrutural ao qual 

estão se relacionando. O debate entre Miliband e Poulantzas vai andar na contramão, tanto no 

campo da teoria política dominante, quanto na própria tradição marxista do início da segunda 

metade do século XX. Mas apesar de enfrentar tais limitações, estes autores tinham mérito de (re) 

colocar o Estado no centro da questão (da ação política). Os pilares baseados no rigor científico 

dentro dos quais são travados as discussões, contribuíram para instrumentalizar críticas mais 

incisivas acerca do suposto fim do poder centrado no “Estado”, do poder difuso, ou mesmo, a 

possibilidade de superação do capitalismo, sem a superação do Estado burguês.  
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 Miliband (1975), por exemplo, através de um estudo empírico tenta comprovar o caráter 

classista do Estado e o quanto que ele é subordinado à estrutura econômica. Ele utiliza alguns 

conceitos e palavras provenientes da ideologia liberal (como o exemplo do “pluralismo”) para 

tentar voltá-las contra os seus criadores, ou seja, sua intenção é desconstruir a partir da linha da 

ideologia dominante a ideia liberal acerca do Estado: “[...]ao descrever a teoria Marxista do Estado, 

eu estava interessado em me opor à perspectiva democrática-pluralista dominante e em demonstrar 

as deficiências desta última pelo único meio que me parece viável, ou seja, em termos empíricos.” 

(1975, p. 36). 

 Para ele, os agentes ainda detêm certa autonomia perante a estrutura, ao mesmo tempo em 

que sofrem eles também exercem influência. Os estudos de Miliband se encaixam perfeitamente 

quando tratamos das estruturas do aparelho de Estado. Importante destacar a diferenciação que ele 

demonstra entre o Governo e o Estado (de encontro as leituras liberais que pensam as políticas do 

“governo”), aonde governo representaria apenas uma parte do Estado. O Governo, administração, 

forças militares, judiciário, são esses elementos que constituem o Estado e as interpelações que 

dão forma ao sistema estatal. Segundo Miliband, no sistema estatal opera uma elite que detém o 

poder, atua nela – nos sistemas do Estado - como se fosse uma entidade distinta e separada. Assim, 

por mais que a burguesia crie o Estado para mediar os conflitos de classe, ela também o incorpora 

para mediar os conflitos entre as suas frações de classe. Ou seja, a elite estatal governa o Estado, 

porém é a elite política ????? 

e econômica que detém o poder sobre ele. A burguesia domina, mas não necessariamente governa, 

o Estado seria um instrumento nas mãos da classe. (MILIBAND,1982). Neste contexto, uma 

questão que adquire especial relevância é a abordagem das políticas públicas. Posteriormente ao 

debate entre Miliband e Poulantzas, outros autores irão retomar a problemática do funcionamento 

do Estado capitalista. Claus Offe (1984), por exemplo, dirá que o Estado tem interesses próprios, 

que em certa medida se aproximam dos interesses da burguesia. Desta forma, as políticas públicas 

serviriam para satisfazer as vontades dos Estados e ao mesmo tempo da burguesia. 

Consequentemente o Estado e as políticas públicas se apresentam como agentes, com autonomia 

perante interesses da classe dominante.  

 O’Connor (1977) por sua vez, ao estudar o Estado capitalista nos Estados Unidos vai se 

aproximar das teses apresentadas por Poulantzas. Para ele o Estado exerce um papel básico de 

legitimação e acumulação, sendo responsável não apenas por seus interesses próprios, mas também 
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pelos interesses das camadas burguesas dominantes. Não teríamos uma autonomia total do Estado, 

mesmo considerando que seria presente interesses internos. As políticas públicas assumiriam então 

sentido oposto ao apresentado por Offe (1984), visto que não teriam total autonomia perante os 

interesses capitalistas.  

 Nicos Poulantzas, em seu livro “Poder Político e Classes Sociais” (1977), afirma acerca desta 

autonomia relativa, a importância de atentar para a questões de que a presença da burguesia no 

Estado capitalista é um dado considerado estrutural. Condiciona os indivíduos, sendo seus 

comportamentos previamente definidos pelo lugar que eles ocupam na estrutura produtiva. As 

funções particulares de controle (ideológicas, econômicas e políticas), todas elas inseridas no 

âmbito mais geral da política garantidora da coesão, assegurando dominação da classe burguesa, 

ou seja, o Estado operaria em vários níveis para garantir a dominação. Resgatando conceitos do 

marxismo (e da leitura de Lenin sobre a revolução russa) irá afirmar que o Estado é o problema 

fundamental para uma revolução, já que possui a função particular de construir o fator de coesão 

dos níveis de uma formação social e o fator da “ordem”, como princípios de organização. É através 

desse consenso que o Estado capitalista opera e se mantém sobre a aparente autonomia, 

escondendo os projetos dos burgueses de longo prazo.  

Assim, nos ajuda a compreender esta questão quando se diferencia poder de Estado e 

aparelho de Estado. O poder de Estado seria para Poulantzas a hegemonia na sociedade civil, que 

opera baseado no modo de produção da estrutura econômica, já o aparelho de Estado caracteriza-

se como os aparelhos de dominação no plano mais imediato, como polícia, exército, entidades ou 

mandatos. A ação revolucionária tem de se basear nas duas esferas de poder, mas sabendo que o 

que se está em questão é a disputa do poder de Estado, ou seja, a reorganização da classe 

trabalhadora em ruptura com a ordem.   

Além de colocar o debate sobre o Estado novamente em tona, Poulantzas foi responsável por 

subsidiar uma disputa com a teoria política não marxista acerca das questões do Estado. O próprio 

conceito foi se transformando e incorporando novos elementos, chegando Poulantzas, nas ultimas 

obras, com uma concepção de Estado mais relacional. (CODATO, 2008) 

 

O Estado é imaginado como uma espécie de registro físico do estado presente nas 

lutas da sociedade e sua função se desloca do domínio repressivo-ideológico para 

o domínio econômico. Ele torna-se a confissão institucional da relação entre as 

classes (dominantes e dominadas) numa dada formação social. A “via 

democrática para o socialismo democrático” é o resultado de um novo Estado, 
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produzido por uma infinidade de rupturas políticas. O desejo de quebrar o Estado 

através de uma guerra civil cede lugar ao propósito de realizar uma 

“transformação radical não somente dos aparelhos ideológicos de Estado, mas 

também dos aparelhos repressivos”, processo esse cujo ponto decisivo é uma 

nova correlação de forças em favor das massas populares no campo estratégico 

do Estado. (CODATO, 2008, p.73). 
 

 

 Em “O Estado, o Poder, o Socialismo” (2000), Poulantzas aprofunda essa concepção. Ele 

vai afirmar que o Estado é uma condensação material de uma correlação de forças, rompendo com 

o que ele chama de uma concepção instrumental e a autonomista - que reduz “aparelho de Estado 

a poder de Estado” e coloca o Estado como sujeito autônomo, respectivamente.  

 

(...) no aspecto do Estado como condensação de uma relação: compreender o 

Estado desse modo é evitar os impasses do eterno pseudodilema da discussão 

sobre o Estado, entre o Estado concebido como Coisa-instrumento e o Estado 

concebido como Sujeito. O Estado como coisa: a velha concepção 

instrumentalista do Estado, instrumento passivo, senão neutro, totalmente 

manipulado por uma única classe ou fração, caso em que nenhuma autonomia é 

reconhecida ao Estado. O Estado como Sujeito: a autonomia do Estado, 

considerada aqui como absoluta, é submetida a sua vontade como instância 

racionalizante da sociedade civil. [...] Mas o Estado não é pura e simplesmente 

uma relação, ou a condensação de uma relação; é a condensação material e 

especifica de uma relação de forças entre classes e frações de classe 

(POULANTZAS, 2000, p. 130-131). 

 
 

 Isso implica que ele, o Estado, contem aspectos das classes sociais que estão em disputa. O 

Estado teria uma dominação do capital, porém, com traços das forças dominadas, a classe 

trabalhadora. As disputas com a classe dominada exige ao Estado um caráter público, uma espécie 

de mediação. Não seria possível então, pensar nas políticas públicas sem considerar os 

condicionantes da relação entre Estado e capital, ou seja, sem considerar a existência de uma 

autonomia relativa do Estado capitalista. Poulantzas (2000) irá afirmar que as brechas criadas no 

Estado são reflexos das relações entre as massas e o poder do Estado, essa relação possui sempre 

uma base material, baseando-se na produção do consenso na sociedade. O Estado atuaria para a 

hegemonia da classe, trabalhando no equilíbrio, sempre instável, entre as classes (dominadas e 

dominantes), por isso, ele seria responsável por uma série de medidas para as massas populares, 

tais medidas, vale destacar, seriam frutos das lutas sociais e da correlação de forças do período. 

Assim, poderíamos perceber o caráter material que se coloca na relação entre o Estado e a classe 

dominada, pesando na constituição dos espaços públicos em cada contexto de exploração. O 
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Estado no contexto atual seria, portanto, responsável pela reprodução do capital e, ao mesmo 

tempo, responsável por uma série de medidas de intervenção na dominação de classe e correlação 

de forças entre as classes e frações.  

 Retomar o exemplo dado por Salvador (2010) é importante para nos dar uma boa ideia deste 

fenômeno no contexto brasileiro: como ocorrem as disputas do capital financeiro por parcela das 

conquistas obtidas (no caso o fundo público) historicamente pelos trabalhadores. Percebemos 

então que a ação estatal, no que se refere as políticas públicas, vai ser de acordo com o momento 

histórico a que se busca analisar. Porém, Souza (2009, p. 11) irá afirmar “que a ideia de público 

supõe, como condições mínimas, a transparência, a acessibilidade, a permanência e a participação 

da população nos assuntos importantes e naquilo que afeta diretamente a sua vida”, assim, os 

pressupostos de “público” se limitam, chegando alguns autores a afirmar a sua inexistência ou 

parcial existência, como aponta Jünger Habermas, em seu livro “Mudança estrutural da Esfera 

Pública” (2003). Neste sentido, por mais que o Estado não esconda as suas intenções imediatas, 

ou seja, a sua ação na sociedade, ele esconde o motivo final a que se destina (a preservação do 

capital). O Estado, portanto, não esconde os meios e sim os fins a que pretende chegar 

(POULANTZAS, 2000).  

 

O Estado jamais se esconde, nem as táticas que apresenta; não que se trate de 

conciliábulos de ante-sala que se tornam conhecidos contra a vontade do Estado, 

mas porque a um certo nível o dizer da tática é parte integrante das disposições 

do Estado com vistas a organizar as classes dominantes, é parte do espaço cênico 

do Estado em seu papel de representação dessas classes. [...] “Se o Estado nem 

sempre diz sua estratégia ao discursar à classe dominante, é que frequentemente 

receia desvendar seus desígnios às classes dominadas. Se, no seio do Estado, há 

táticas que se realçam, a estratégia não passa de resultante da conduta 

contraditória de entrechoques entre as diversas táticas e circuitos, redes e 

aparelhos que as encarnam e, portanto nem sempre é sabida ou conhecida 

previamente no (e pelo) Estado, portanto nem sempre é formulável 

discursivamente (POULANTZAS, 2000, p.31). 

 

 

É neste sentido que adentra o debate sobre as políticas públicas, pensando na atuação do 

Estado dentro da correlação de forças na sociedade. As políticas públicas seriam de forma geral, 

as ações do Estado no caráter público da sociedade, uma espécie de táticas de mediação e de 

disputas estratégicas, na medida em que não sabemos se as ações positivas, destacadas por 

Poulantzas (2000), podem ser ações, a médio ou longo prazo, atreladas a alteração da correlação 

de forças para o lado das frações dominantes. Quando em outro aspecto de sua obra o autor discorre 
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sobre a importância da ideologia nas relações desiguais de produção, vemos o caráter ideológico 

presente em cada ação do Estado e sua tática de atuação no contexto do capitalismo do momento, 

que em geral, vão para além do explícito. No caso, o convencimento da existência de um caráter 

social, público do Estado está atrelado não somente ao “ceder” ou “coibir”, mas também na 

construção de espaços públicos que não se sabe até onde “flerta” com o privado.   

 

As relações ideológicas são em si essenciais na constituição das relações de 

propriedade econômica e de posse, na divisão social do trabalho no próprio seio 

das relações de produção. O Estado não pode sancionar e reproduzir o domínio 

político usando como meio exclusivo a repressão, a força ou a violência “nua”, e 

sim, lançando mão diretamente da ideologia, que legitima a violência e contribui 

para organizar um consenso de certas classes e parcelas dominadas em relação ao 

poder público (POULANTZAS, 2000; p.27). 

 

 

Florestan Fernandes, no livro “Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América 

Latina” (2009), já apontava também para o uso do poder político estatal e das funções do Estado, 

se desenvolvendo na América do Sul. 

 

(...) as ramificações, as influências diretas ou indiretas, e a eficácia da plutocracia 

ampliaram-se e aprofundaram-se. O que antes só podia ser conseguido mediante 

tráfico de influências, corrupção ou coação, hoje pode ser feito de modo simples 

e direto, através da composição entre interesses privados (nacionais e 

estrangeiros) e as cúpulas políticas, militares ou tecnocráticas dos governos. 

Diferentes tipos de políticas “nacionais”, de programas de “racionalização” e de 

“planificação estatal” canalizam decisões, que interessam à “iniciativa privada” e 

mobilizam os meios para atingi-las. [...]. As classes privilegiadas entenderam que 

não podem ser “iluministas”, “liberais” e muito menos “tolerantes”. Acabaram 

acomodando-se à ideia de que não podem repetir o padrão europeu de revolução 

burguesa e que podem tirar maior proveito do “pragmatismo político”, que lhes 

ensina ser impossível conciliar capitalismo e democracia, sem abrir mão do seu 

super privilegiamento relativo e sem atacar as iniquidades do 

subdesenvolvimento. Portanto, o resultado final dessa complexa evolução foi 

uma concentração ainda maior do poder político no topo, uma adulteração ainda 

maior do ritualismo democrático e uma desenvoltura sem contenções no uso do 

Estado para fins particulares (FERNANDES, 2009, p. 109-110).  
 

Sotelo (1975), analisando os desafios da industrialização na América Latina também  retoma 

esse debate, indicando o papel central do Estado no desenvolvimento industrial do continente. Para 

ele, “o Estado é hoje na América Latina o único motor viável do desenvolvimento industrial” 

(SOLETO, p. 143). Neste caso o autor destaca que esse desenvolvimento deve ser pautado por 

uma autonomia perante a influência externa. A partir da necessidade de desenvolvimento industrial 
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autônomo dos países latinos, deveria se aprofundar um Estado forte que superasse ao mesmo 

tempo os “interesses oligárquicos do interior” – a burguesia ligada ao capital externo que era 

representante dos seus interesse nos países – e a “hegemônicos do exterior” – a influência direta 

pelo capital especulativo e que contribui para a desindustrialização. (SOLETO, 1975, p.143). 

No caso brasileiro não é diferente. Isso porque Fernandes (2005, p.306-315), não segue a 

mesma linha de análise e afirma que historicamente o Estado sempre teve forte presença das forças 

privadas. Ele assume papel estratégico no desenvolvimento do nosso capitalismo dependente (de 

país periférico) e na institucionalização política da autodefesa de classe. O Estado no Brasil seria 

o vínculo forte do poder burguês, que se instrumentaliza através da máquina estatal em aspectos 

que vão para além do “administrativo”. Deriva daí, em grande parte, o motivo pelo qual a classe 

dominante brasileira conseguiu passar de forma tão rápida da automobilização social para a ação 

militar e política, e como o Estado ficou a postos para fins tão particulares da dominação burguesa, 

tornando possível a alteração da correlação de forças e dispondo margem para o avanço do 

capitalismo monopolista.  

Porém, Furtado (1965, p. 138), escrevendo em um período de grande agitação política da 

forças burguesas e operarias, vai refletir sobre as mudanças nestes setores e a “falta de uma classe 

industrial armada de ideologia própria e com forte atuação política” que seria responsável pela 

lenta modernização dos espaços institucionais políticos brasileiros. Um exemplo é a constituição 

de 1946, onde se tinha uma estrutura administrativa que contemplava as elites rurais, conservando 

seu poder político. Assim, o exercício do poder de Estado vem sendo exercido em conciliação 

entre o empresariado brasileiro mais ligado aos interesses estrangeiros e as próprias empresas 

multinacionais. Mas, as mudanças ocorridas na migração do campo para a cidade interferem nas 

relações de poder, dando maior relevância as frações burguesas que atuam na cidade. (FURTADO, 

1965). 

Em seguida, Motta (1979, p. 81) analisando o comportamento de busca de hegemonia da 

burguesia defende que “o Estado brasileiro completa seu processo de modernização administrativa 

em função do capital multinacional, e estabelece controles mais estritos sobre as forças econômicas 

e sociais”, desta forma inibindo e se antecipando a possíveis questionamentos que poderiam 

colocar sobre áureas de duvidas as premissas econômicas dominantes. Com isso, Motta (1979) não 

se refere somente a classe trabalhadora, mas também a frações da classe dominante, mais 

especificamente a parcela da burguesia considerada produtora no Brasil, que já se destaca com 
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pautas divergentes a curto prazo. A influência multinacional estaria constantemente compondo e 

ajustando no Brasil “um Estado a sua imagem e semelhança, ou, pelo menos, à semelhança de suas 

necessidades” (MOTTA, 1979, p. 81).  

A composição do Estado Brasileiro e a relação com a burguesia presente no país 

historicamente, faz com que o Estado assuma o papel de “agente econômico direto”, na medida 

em que o desenvolvimento de cada setor ou ramo produtivo, passa diretamente pelas decisões e 

aplicação da força estatal. Desta forma, ao longo das décadas a burguesia interna tem se articulado, 

porém com dificuldade para pautar suas demandas, revezando as formas de associação entre o 

Estado e as multinacionais como clientes quase exclusivos, elas apresentam um elevado grau de 

imposições contra a tentativa de pautar uma política mais favorável a sua atuação econômica e 

incidência política.  

 

Essa e outras formas de associação dificultam a articulação interna da burguesia 

nacional, todavia não a impossibilitam. Um fato novo, que pode ter alguma 

repercussão sobre a burguesia nacional, é a sua impossibilidade crescente de agir 

sobre os projetos do Estado. Em grande medida, ela compartilha essa dificuldade 

com empresas multinacionais e com algumas empresas estatais, Trata-se de um 

conflito complexo, em que nenhum interesse ou bloco de interesses consegue se 

impor, face ao poder de Estado. Tudo indica que a burguesia nacional procurará 

articular-se de alguma forma, conclamando, inclusive, outros setores 

descontentes, como os próprios trabalhadores, os estudantes, os intelectuais do 

mundo acadêmico e artístico, os jornalistas etc. (MOTTA, 1979, p. 82). 

 

 

 Curiosamente essa leitura feita por Motta nos anos de 1970, permanece bastante atual, não 

somente acerca do caráter e características do Estado brasileiro, o qual Fernandes (2009) também 

aborda de forma precisa, mas sobretudo ao prever uma movimentação da fração burguesa 

produtiva no Brasil, que nos anos 2000 e governos PT fica bastante evidente. Essa movimentação 

do empresariado produtivo, que se aproxima da classe trabalhadora e setores descritos por Motta 

na articulação para eleição de Lula em 2002. Como destaca Boito (2013), irá ocorrer o apoio 

sistemático, por parte destes setores a candidatura e posteriormente ao governo do PT. 

Compreender esta movimentação da fração burguesa é fundamental para o desenvolvimento desta 

pesquisa.  

A importância deste novo elemento é justamente o fato de que ele interfere também na 

estruturação das políticas públicas. Essa movimentação de fuga e readaptação do capitalismo 

brasileiro vem nas últimas décadas, recompondo e transferindo espaços de lutas, desenvolvidos 
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principalmente no fim dos anos de 1970 e aprofundado nos anos de 1980, com luta mais gerais, 

para um aspecto das lutas ativistas e mais focalizadas, onde o centro da luta pelo Estado - entre as 

classes sociais - sai de cena e assume lugar a busca pelo combate à fome e miséria. Essa 

movimentação orquestrada pela burguesia no Brasil, junto da burguesia internacional vai dar 

contornos às ações filantrópicas e posteriormente, às políticas generalistas e de gotejamento. Serão 

características dos governos neoliberais, que fundamentarão uma relocação das políticas públicas 

no Estado brasileiro (FONTES, 2010, p. 346-347). 

  A atuação do empresariado industrial, com a CNI, atrelado ao PT irá trazer novas 

roupagens a ação do governo. Porém, como não ocorreu uma mudança na estrutura de 

representação política atrelada a uma ruptura econômica, o que se percebe é uma continuação da 

dominação burguesa, apenas alterando a relação entre as frações dominantes. O empresariado 

industrial continua dependente, mas agora obteve mais espaço perante a estrutura de governo. 

Podemos comparar o caso brasileiro com as análises de Mészáros (2010). O autor demonstra que 

essa movimentação feita pela burguesia junto aos trabalhadores ocorreu também em outros países, 

repercutindo de formas variadas para a classe operaria. 

  

Como sabemos, mais de dez anos se passaram desde a instalação do governo do 

Novo Trabalhismo na Grã-Bretanha. A vitória eleitoral de Pirro revelou-se muito 

pior do que as piores expectativas. Todas as medidas legislativas contrárias aos 

trabalhadores adotadas pelo governo conservador mais reacionário da Grã-

Bretanha em décadas – o governo de Margaret Thatcher, à época condenado de 

forma ruidosa pela oposição trabalhista – foram mantidas pelo novo governo, 

com total cumplicidade da liderança sindical dominante. Ao mesmo tempo, 

alguns representantes do mundo empresarial foram recompensados não apenas 

com vantagens econômico-financeiras significativas, como até mesmo com 

cargos ministeriais e de assessoria duradouros e importantes (MÉSZÁROS, 2010, 

p. 12). 

 

 

Neste mesmo sentido, Mészáros (2010) afirma que a aproximação da burguesia dos 

trabalhadores, aparentava representar os interesses dos trabalhadores, mas na verdade, no plano 

mais geral representou os interesses imediatos das frações burguesas, completando, no que se 

refere aos trabalhadores, “o círculo vicioso desse processo de espoliação total de direitos de que 

não se pode fugir sem a superação radical – e efetivamente sustentável – do próprio sistema 

parlamentar historicamente anacrônico” (2010, p. 17). Assim, se por um lado, nos governos PT a 

aproximação da burguesia com a classe trabalhadora apresentava uma saída alternativa para o 
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ganho dos trabalhadores, na realidade, o que ocorreram foram medidas de iniciativa governamental 

paliativas, não tratando de ganhos estruturais para a classe.  

O que se verifica é por parte do empresariado industrial expresso nas ações da CNI é a 

tentativa de fortalecer o seu “Lobby”, ou seja, aumentar seu poder de persuasão perante o governo 

e o Estado brasileiro (FINER, 1979). O Lobby contribui no cotidiano político dos grupos que 

disputam a ação do Estado. Finer (1979) vai mostrar como o “Lobby” se manifesta no Brasil 

através dos grupos de pressão, ou seja, a articulação do empresariado na disputa por parcelas do 

Estado, que se explicita na formulação de leis, políticas e programas sociais.  

 

Os grupos de pressão voltam a atuar quando o governo formado pelo partido 

vitorioso procura pôr em prática algum dos seus planos. Geralmente o ministro 

ouve os partidos interessados antes de preparar seus projetos de lei. O momento 

seguinte, em que o projeto é publicado, é, por convenção, aquele em que se abre 

as portas para que os grupos atuem. [...] Ao mesmo tempo, através de contatos 

com o ministro ou seus assessores, procura obter o compromisso da introdução 

de emendas na tramitação ulterior do projeto. Na verdade, uma das finalidades 

mais importantes das fases dos debates em comissão e do relatório consiste 

justamente em proporcionar aos grupos interessados a oportunidade de sugerir 

modificações nos detalhes do projeto. Em virtude disso, muitas vezes este acaba 

saindo do Parlamento com alterações fundamentais (FINER, 1979, p. 214). 

 

 

 A formulação das políticas públicas irá passar por esse momentos de “filtro”, sendo que 

nas últimas décadas a CNI consegue ter maior influência neste processo. Vogel (2013) demonstra 

que nos governos FHC as mudanças ocorridas no aspecto “público” do Estado só foram possíveis 

com a articulação de outros setores sociais para além da burguesia que estava mais atrelada ao 

neoliberalismo e economia de mercado, facilitando a ação executiva no sentido de atuação voltada 

para seu projeto econômico. Como destaca Offe (1984), para consolidar uma linha política 

determinada, é necessário ter um espaço de controle sobre o Estado, possibilitando o 

posicionamento ou influência considerável sobre as instâncias que ele irá passar. A formulação 

das políticas e execução dos projetos se dá neste âmbito. E será exatamente esta a leitura que fará 

a CNI, visando aumentar sua parcela no Estado para garantir maior participação deste no seu 

processo de acumulação do capital. 
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2.2 Considerações Sobre Avaliação de Políticas Públicas, de Processo e de implementação 

de programas 

 

 Para Souza (2006), os estudos sobre políticas públicas se destacaram nas últimas décadas 

pelo seu crescimento acentuado, isso se apoiando basicamente em três fatores sociais que 

propiciaram o incentivo destes estudos: políticas voltadas para condição de despesas, substituição 

da política keynesiana no fim da segunda guerra por políticas restritivas e pouca capacidade 

(principalmente no caso dos países da América do sul) de desenvolver policias capazes de 

solucionar o econômico e social da população. Todos eles estão relacionados com uma concepção 

em que o Estado restringe seu peso perante a dimensão econômica e social, dentro da cartilha de 

intervenção estatal dos organismos internacionais. O objetivo de tais ações, segundo esse discurso, 

era desenvolver políticas públicas mais “equilibradas” quanto aos custos e rentabilidade. 

 Porém, destaca Souza (2006), o campo das políticas públicas, enquanto área cientifica que 

adentrava as universidades e departamentos, se desenvolveu com características muito opostas, 

com caminhos distintos no aspecto do estudo cientifico. Nos EUA, por exemplo, os estudos das 

políticas públicas foram marcados prioritariamente por pesquisas relacionadas a ações dos 

governos, sem desenvolver necessariamente relações atreladas ao estudo do contexto do Estado 

ou de seus aparelhos.  Mas, diferentemente da tradição norte americana, os estudos das correntes 

europeias acerca das políticas públicas surgiram como sub campo das pesquisas que destacam o 

papel do Estado moderno. Derivado da ciência política as correntes europeias tinham como 

objetivo buscar aprofundar a analise acerca das instituições ligadas ao Estado (como por exemplo, 

o governo). Deriva daí, mesmo conectadas a tradições opostas, o desenvolvimento de linhas e 

perspectivas analíticas dos estudos das políticas públicas que resultam no fortalecimento deste 

campo teórico.  

 Já Muller e Surel (2002), que partem da análise de políticas públicas, destacam o estudo 

das políticas públicas baseado na ação do Estado entendendo que este é um dos grandes fenômenos 

da modernidade e que é a partir de sua concepção que se estabelecem as políticas. Se inicia na 

segunda guerra mundial a composição do Estado Providência dentro do contexto dos países 

desenvolvidos. Porém a analise, centrada no Estado, é colocada de lado, com o entendimento da 

compreensão da ação pública através de outros modos, ou seja, essa derivação muito presente na 
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corrente europeia (da centralização estatal, passando pelos governos), sobrepõe as noções 

administrativas, porém, as correntes norte americanas que desenvolveram, a maioria das análises 

das políticas públicas, na busca de compreender os chamados bons governos, de desenvolver 

políticas “mais eficientes”, saiu do viés mais técnicos para galgar espaço no campo das ciências 

sociais, mais especificamente da ciência política. 

 Sendo assim, ainda de acordo com Muller e Surel (2002) o termo “política pública” cobre 

ao mesmo tempo a esfera da política e a ação pública. Mesmo o não fazer algo pode ser considerado 

uma política pública na medida em que cumpre os aspectos de formulação e deliberação, por 

exemplo. Mas, ao tentar criar “fronteiras” para o estudo destas políticas, se faz um movimento 

artificial, justamente pelo fato de que não se pode com clareza delinear estas áreas de forma e se 

ter um “dado” concreto, isso porque não temos como saber até que ponto se dá uma política, quais 

áreas cobre, quais impactos e outros campo ela pode assumir. Estas fronteiras estão sempre 

suscetíveis a questionamentos. O que se pode considerar é que uma política pública constrói um 

quadro normativo de ação, ela é geralmente formada por um conjunto de medidas concretas que 

constituem a substancia “visível” da política. Para além do primeiro plano de uma política, os 

autores afirmam que existe um aspecto implícito em cada política, ou seja, os objetivos que não 

estão colocados nos aspectos formais e documentos apresentados, estes dados são característicos 

de análises mais profundas sobre elas presentes nas pesquisas. 

 Figueiredo e Figueiredo (1986) acreditam que o desafio é que tais pesquisas desenvolvidas 

pelos cientistas políticos se voltam mais para o como - levando em conta os “fatores (que) 

influenciam o processo de tomada de decisões e as características desse processo” – ao invés dos 

motivos que levaram a tais. 

 

Na análise de políticas públicas os cientistas têm se preocupado, essencial e 

tradicionalmente, em estudar como as decisões são tomadas: que fatores 

influenciam o processo de tomada de decisões e as características desse processo. 

[...] Para tanto é necessário estabelecer critérios de avaliação que nos permitam 

dizer se e porque uma política é preferível à outra. Na medida em que envolve 

princípios políticos, cuja relevância é dada por sua conexão com alguma 

concepção de Bem-Estar humano, e as prioridades a serem observadas entre eles, 

a análise de avaliação terá sempre um caráter complexo e controverso 

(FIGUEIREDO, FIGUEIREDO, 1986 p.108). 
 

 

Isso influencia na medida em que permite que com o desenvolvimento do campo da análise 

de políticas públicas se possa notar essa influência, no sentido de se buscar a eficácia, sem 
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considerar a avaliação, ou seja, a atribuição de valor. Desta forma predomina um comportamento 

“neutralista”, onde se desconsidera os princípios fundadores de tal política e consequentemente 

seu conteúdo. Mas também existe uma compreensão de que avaliar significa atribuir valor, ou seja, 

seria necessário criar parâmetros de avaliação para possibilitar comparações. Tais parâmetros são 

estabelecidos de acordo com as questões envolventes do bem estar dos indivíduos – participação 

social, melhoria qualidade de vida. Desta forma, afirmam Figueiredo e Figueiredo (1986) a 

avaliação política é como uma espécie de prévia para a avaliação de políticas, já que a avaliação 

política é entendida como a análise que, através de critérios, torna uma política preferível a outras. 

Retomando o entendimento da avaliação de políticas públicas, percebemos a influência da 

concepção neoliberal na “função avaliação” das políticas públicas no contexto brasileiro, presente 

desde dos anos 90. Justificado pela necessidade de “modernização” da gestão pública, em um 

contexto de busca de reforma liberal do Estado (FARIA, 2005). 

 

Diga-se, logo de início, o essencial: nas décadas de 1980 e 1990 a avaliação de 

políticas públicas foi posta a serviço da reforma do Estado.Se parece haver 

consenso quanto a essa questão, há,contudo, uma diversidade de maneiras de se 

pensar a evolução do papel atribuído à pesquisa avaliativa desde o início do boom 

da avaliação de políticas e programas públicos, ocorrido nos Estados Unidos na 

década de 1960 (FARIA, 2005, p. 98). 
 

 

 Com isso, a função avaliação está muito atrelado a reforma gerencialista do Estado, porém, 

a avaliação de políticas públicas não é característica somente do Estado capitalista, ela tem um 

caráter político. As avaliações e concepções de Estado e reformas estão implícitas nas políticas. 

Mesmo tendo o predomínio da concepção gerencialista.  

 

É importante destacar o viés acentuadamente normativo da maior parte destes 

trabalhos, bem como o fato de a Revista do Serviço Público republicar trabalhos 

de consultores internacionais muitas vezes produzidos a partir de demandas dos 

organismos multilaterais, o que evidencia o forte caráter de indução externa a 

vincar o processo de institucionalização dos sistemas de avaliação na América 

Latina (FARIA, 2005, p. 100). 
 

 

A forte hegemonia da linha gerencialista sobre a avaliação de políticas públicas, se deve 

muito pela omissão da ciência política, atrelado ao fato de não se institucionalizar determinados 

estudos e campos do conhecimento. Deriva que estudos das políticas públicas, em geral 
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apresentam questões de ordem metodológica ou de caráter classificatório, as avaliações são usadas, 

em geral, de acordo com os períodos que estão se dando, ou seja, o antes, o durante ou o depois da 

execução/implementação da política. Isso ainda leva em conta o contexto do objeto de pesquisa e 

o fato de se ter a consideração quanto a posição do avaliador em relação a sua pesquisa, se está 

inserido, é externo ou semi-independente, além do contexto do objeto. O feedback esperado pela 

avaliação não ocorreu de forma satisfatória, as expectativas de se produzir “mais e melhores 

decisões” com base nas avaliações não se comprovou nos últimos períodos, isso revelou as 

possibilidades dadas aos resultados das avaliações e a possível interferência deles nos devidos 

objetos, ou seja, o quanto que pode influenciar na melhor decisão da política ou mesmo subsidiar 

oposições, enfim, os usos ou não usos da avaliação. (FARIA, 2005). 

As abordagens acerca das políticas públicas no Brasil, se diferenciando, basicamente, no 

modo em como lidam com a busca dos seus resultados, isso porque, no geral, como já foi dito, as 

abordagens acerca das políticas públicas no país estão mais preocupadas no “como” do que no 

“porque”. 

 Em grande medida esta controvérsia se deve ao fato de que ao se buscar o “como”, estamos 

buscando uma verificação das metas. Essa ideia tem grande influência na administração pública, 

baseada nas concepções neoliberais de análise do Estado, que o veem como uma espécie de 

empresa e os beneficiados como clientes, onde as analises das políticas públicas assumem um 

caráter gerencial e consultivo (espécie de auditoria). Essa chamada “nova administração pública” 

teve grande influência, no Brasil, com Bresser-Pereira (2001). 

   

Depois da grande crise dos anos 80, na década de 90 está sendo construído um 

novo Estado. [...] Para isto, são mudanças essenciais: a reforma política, que dê 

maior legitimidade aos governos; o ajuste fiscal, a privatização; a 

desregulamentação, que reduzam o tamanho do Estado e recuperem sua saúde 

financeira; e uma reforma administrativa que, combinada com a financeira, dote 

o Estado de meios para alcançar uma boa Governança. [...] – a reforma do 

aparelho do Estado – uma reforma que permitirá que se estabeleça, no setor 

público, uma administração pública gerencial” (BRESSER-PEREIRA, 2001). 

 
 

 Já quando buscamos o “porque” estamos indo para além do explicito - do aparente. Desta 

forma, tal busca se baseia em princípios de valoração, sendo necessários elementos não apenas de 

checagem das metas, mas fundamentalmente científicos, com atribuição de valor às conclusões 

encontradas. Com esta ferramenta - a pesquisa - podemos trabalhar na adaptação dos métodos, 
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tendo em vista elementos da avaliação, de forma que possa nos aprofundar acerca da 

implementação do programa. Assim, aprofundar nos interesses ligados à implementação do 

Pronatec. Avaliar é atribuir valor e méritos, apontando também os acertos e possíveis falhas quanto 

ao seu processo de implementação. Porém, essa valoração, se baseará nos aspectos do programa 

quanto às suas contribuições ao processo de participação social dos jovens e melhoria de vida dos 

seus integrantes.   

 

[...] supomos que, teoricamente, quando se inicia o movimento da 

implementação, tenha já sido superadas as etapas de formulação (e decisão) e 

definidas as estratégias de implementação. Para fins de pesquisa, é conveniente 

captar o que chamo a anatomia do processo de implementação, identificando seus 

principais sub processos ou sistemas5 (DRAIBE, 2001, p.16). 

 

 

 A avaliação de processo é voltada sobretudo para a aferir a eficácia de um programa, assim, 

busca trabalhar em que medida este programa está ou não sendo implementado da forma que está 

indicado nas diretrizes preestabelecidas, além de mostrar a relação entre as metas preestabelecidas 

e o produto final. Portanto, como objetivo da avaliação de processo temos o desejo de identificar 

que é mais preponderante para os acertos e equívocos da implementação do programa; os 

condicionantes institucionais e culturais que podem influenciar diretamente no sucesso ou fracasso 

do programa; organizar e coletar informações sobre o programa; por fim, oferecer propostas para 

garantir maior acertos na implementação do programa. A avaliação de processo seria esse “exame 

crítico” acerca da implementação que busca relacionar os envolvidos no processo para perceber a 

composição dos sujeitos no programa (SILVA, 2001).  

 Nesta perspectiva que buscamos os fundamentos da avaliação de processo para ajudar a 

entender a implementação do Pronatec, referentes aos interesses da CNI atrelados desde sua 

implantação. Entendendo que este tipo de avaliação (a avaliação de processo) se torna mais rica 

quando consegue captar o sentido e a lógica dos programas, movidos pelos seus interesses e 

negociações – tanto pessoais quanto por parte do Estado (DRAIBE, 2001, p. 12). Isso implica em 

querer saber seus aspectos de formulação, obstáculos, incentivos e estratégias,  

 

                                                           
5  Sistemas ou sub processo de implementação: Sistema gerencial e decisório; Processos de divulgação e informação; 

Processos de seleção (de agentes implementadores e ou de beneficiários); Processos de capacitação (de agentes e ou 

beneficiários); Sistemas logísticos e operacionais (atividade-fim) - financiamento e gasto e previsão de recursos 

materiais; processos de monitoramento e avaliação internos.  
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Se o programa está sendo (ou foi) implementado de acordo com as diretrizes 

concebidas par a sua execução e se o seu produto atingira (ou atingiu) as metas 

desejadas. A importância desta linha de avaliação está no fato de que é impossível 

antever todos os tipos de entraves, problemas e conflitos possíveis durante a 

realização de um programa (FIGUEIREDO, FIGUEIREDO, 1986 p.110-101).  

 

 

 Estes entraves, habituais dos programas, se devem aos fatores subjetivos presentes na 

formulação e execução, mas também em grande medida a análise que é feita sobre eles (DRAIBE, 

2001). Isso porque, assim como outros programas já tentados no Brasil, elaborados com uma 

proposta apresentada por parte do governo de incorporar e dinamizar as demandas dos 

trabalhadores e da indústria, o Pronatec é tido como um programa que visa ampliar o acesso ao 

ensino profissionalizante e responder às demandas da geração de emprego6. O entendimento do 

Estado brasileiro enquanto dependente e com atuação neoliberal, colabora a entender essa 

dimensão contraditória que assumem tais políticas públicas: 

 

Pode-se dizer que o Estado, nas políticas sociais, tem optado por programas muito 

seletivos e focalizados, dificultando um pouco a institucionalização das políticas 

a nível federal. Esse chamado “movimento contrário”, segundo alguns 

especialistas, também é considerado uma das tendências nas políticas sociais da 

América Latina, além, é claro, das questões relativas à descentralização, 

privatização e execução de programas de base local e à relação Estado-sociedade 

(STEPHANOU, 2005). 

 

 

 No primeiro momento, não encontramos relação entre a formulação destas políticas, 

porém, as suas formulações estão fundamentadas em uma mesma base acerca das políticas no 

Brasil, que se trata em integrar no “desenvolvimento” do país os novos segmentos de jovens 

trabalhadores. No caso do Pronatec, fica explicito:  

 

Em 2003, teve inicio uma trajetória inédita no mercado de trabalho brasileiro: 

forte criação de novos postos e simultânea formalização dos contratos. A 

retomada crescimento econômico, a partir de 2004, provocou, em relativamente 

pouco tempo, um bom problema: em 2006-2007 começaram a aparecer os 

primeiros indícios de escassez localizada de mão de obra qualificada 

(CASSIOLATO; GARCIA, 2014, p. 11). 

 

 

                                                           
6 Objetivos presentes no discurso da lei que institui o Pronatec: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/lei/l12513.htm 
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 Esta analise tem influência na formulação das políticas para o emprego. Apesar de hoje se 

considerar que encontramos características diferentes, com a redução das vagas de trabalho e 

desaceleração da economia, existe ainda a necessidade de se adequar a composição da formação 

da força de trabalho com a divisão social no país. Assim, apesar de se encontrar alterações 

aparentes na formulação da política, ela corresponde a pressupostos estruturantes das relações 

capitalistas no Brasil. Como afirma Poulantzas (2000), as relações de produção (que estão ligadas 

à dominação política e ideológica) definem os lugares na divisão social do trabalho, desta relação 

resulta que as classes sociais se inserem no meio das relações de produção, assim: 

 

É a divisão social do trabalho, tal como se apresenta nas relações políticas e 

ideológicas no seio do processo de trabalho, que detém a primazia sobre a divisão 

técnica do trabalho. Isso não significa que a divisão técnica do trabalho seja 

redutível a divisão social, porém que não existe nem se reproduz a não ser inserida 

na divisão social (POULANTZAS, 2000, p. 26). 

 

 

 Desta forma, as classes exercem o poder de acordo com o lugar que ocupam e o traduzem 

em formas diferentes de lutas, no caso da política pública do programa Pronatec, se vê uma 

destinação na relação de produção onde se assume o papel do Estado no contorno de sua presença 

nestes conflitos na relação com as contradições do trabalho encontradas no Brasil. Ele, o Estado 

se posiciona, e o governo assume como demanda a resolução dos conflitos através do objetivo de 

envolver um grande número de jovens brasileiros nos cursos profissionalizantes, para suprirem a 

demanda interna.  

 

Como o problema era reconhecido pelo núcleo dirigente do governo, que por sua 

vez se mostrava insatisfeito com as dispersas e ineficazes ações de qualificação 

profissional então produzidas em diversos ministérios, a proposta do Pronatec 

teve trânsito rápido no processo decisório. [...] A complexidade do problema e a 

ambição do programa exigem que todas as formas de execução sejam adotadas 

em sua implementação: direta pela SETEC/MEC; desconcentradas pelos 

institutos federais, inclusive realizando o credenciamento de escolas privadas de 

EPT (educação profissional e tecnológica) para operar o Fies; descentralizada 

pelas governos estaduais; mediante parceria com Sistema S (CASSIOLATO; 

GARCIA, 2014, p. 48-49). 

 

  

 Desta forma, para avaliar o processo de implementação do programa temos que nos 

aprofundar em fatores que consideramos relevantes. Desde sua destinação enquanto programa 
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nacional, o percurso ao chegar nos executores (com destaque ao Senai) e principalmente, como 

está sendo implementado. A importância de se entrar nesta análise, porque, como diria Poulantzas 

(2000), “sempre existe uma distância estrutural entre a teoria e a prática, entre a teoria e o real” (p. 

21). Assim, supostamente este vazio não representa uma barreira intrínseca ao avanço, na 

realidade, as análises se dão neste espaço, porque é nele que as referências responsáveis pelos 

processos atuam (POULANTZAS, 2000, p. 21- 22). 

 

 

 

  



40 
 

3 A CNI E O PRONATEC  

  

 Neste capítulo, buscando aprofundar o entendimento da relação entre o Estado, o 

empresariado e a composição das políticas públicas, iremos abordar a composição do empresariado 

brasileiro enquanto sujeito político organizado e como as pautas empresariais estão articuladas 

com a educação técnica, ou seja, ao mesmo tempo em que se consolida como sujeito político 

organizado a CNI se aproxima dos debates educacionais e da formação da classe trabalhadora, 

setores que se mostram valiosos para imposição de sua busca por espaço político. A transformação 

da educação em mercadoria vai exigir novas atitudes por parte do empresariado industrial.  

 Em seguida, localizamos o Pronatec dentro destas políticas públicas, observando seu 

comportamento como proposta educativa para a classe trabalhadora, apontando para o seu 

funcionamento interno, no que se refere à estrutura e ligações governamentais. Além de destacar 

o seu processo de implementação, que por si só, nos dá indícios da ampliação da educação 

mercadoria e de uma estrutura complexa entre governo e empresas privadas.  

 

 

3.1 O empresariado enquanto sujeito político  

 

Para Rodrigues (2007) existem basicamente duas formas do capitalismo se apropriar da 

educação: educação-mercadoria ou mercadoria-educação. A primeira se caracteriza pela venda de 

serviços educacionais (tais como investimentos em instituições de ensino), já a segunda tem por 

característica a busca por educação e conhecimento enquanto insumos necessários para a produção 

de mercadorias. Cada uma delas seria uma face da mesma moeda, ou seja, se completariam no 

processo de valorização do capital. Mas, apesar da proximidade existiria uma contradição que as 

tenciona constantemente. Essa contradição ocorre na educação-mercadoria onde a venda de vagas 

em cursos de graduação, técnicos ou especialização, tem como limite apenas a oferta e a demanda. 

Em paralelo na mercadoria-educação, ocorre a expansão rápida de profissionais graduados, que 

acaba gerando um grande exército de reserva, baixando os salários e ajudando, em curto prazo, o 

empresariado. Porém, na medida que esse exército não obtém qualificação necessária, a médio 
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longo prazo, o empresariado poderá enfrentar dificuldades. Como resposta a essa contradição, cada 

setor do empresariado, ou melhor, cada fração da classe burguesa no Brasil, tentou apontar 

algumas soluções que lhes cabem, muitas vezes entrando em conflitos entre as próprias frações, 

como exemplifica o autor:  

 

De forma, ao mesmo tempo, análoga e contrária ao capital comercial, o capital 

industrial, que demanda propriamente mercadoria-educação, elaborará propostas 

claras de subsunção da educação superior (e do conhecimento) às necessidades 

do processo produtivo, tal qual o slogan “educação para o desenvolvimento " ou 

"conhecimento para a competitividade”, geralmente clamando pela ação do 

Estado, seja como fornecedor qualificado de mercadoria-educação, seja como 

agência reguladora (RODRIGUES, 2007, p. 7). 

 

 

As propostas da CNI, que organiza os setores mais ligados ao capital produtivo, a princípio, 

tendem a entrar em conflitos com outros setores do empresariado, como o caso dos empresários 

da educação (donos de escolas, faculdades, cursos técnicos, por exemplo). Mas, vale retomar o 

que acima foi destacado, que todas as frações tentarão junto ao Estado a predominância dos seus 

interesses. Parcelas do Estado estariam nos interesses dessa burguesia industrial. As propostas para 

a educação no Brasil e os recursos que envolvem essa questão entram nos interesse da CNI. Ela 

tenta garantir a hegemonia do Capital, a manutenção e ampliação do capital industrial, sob o télos7 

da “economia competitiva”. (RODRIGUES, 2007) 

A “economia competitiva” significa para a CNI, entre outras coisas, uma hegemonia da 

indústria perante o Estado, a diminuição da máquina estatal, a reestruturação produtiva, 

privatização de empresas estatais, diminuição dos direitos trabalhistas, redução de impostos, fim 

da indexação salarial às taxas de inflação, além da redefiniçao educacional. 

Fernandes (2009), ao estudar as características históricas e a composição capitalista do 

Brasil, defende que estas são propostas8 características do caráter dependente do capitalismo 

latino-americano. Para ele, nosso contexto de dependência nos coloca em uma encruzilhada: uma 

estrutura econômica, política e social que inibem a integração e o desenvolvimento autônomo 

nacional; e a dominação externa que estimula o desenvolvimento em pontos avançados do 

capitalismo, mas impede a revolução e autonomia nacional. Estes dois aspectos, são 

                                                           
7 Por télos o autor entende ser “uma imagem construída pelo discurso hegemônico com o fito de tornar-se uma meta 

a ser perseguida pelo conjunto da sociedade”. (RODRIGUES, 2007, pag. 10-11) 
8 As propostas historicamente apresentadas pelos empresários industriais brasileiro (FERNANDES, 2009) 
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complementares. O capital externo somado às frações dominantes e a elite no poder presente nos 

países latino-americanos, defendem a possibilidade de “reproduzir a história”, isto é, o novo 

padrão de dominação imperialista pode incorporar nos países dependentes o “desenvolvimento 

com segurança” para todas as partes. Porém, as contradições políticas, econômicas e sociais que 

este processo gera torna questionável esta tese. As tenções causadas internamente pela pobreza, 

desigualdade, concentração de renda, tornam as nações dependentes um turbilhão que só apresenta 

a possibilidade de avanços mais sólidos com perspectiva de mudanças estruturais, que neste caso 

entram em choque com os padrões gerais de dominação.  

Essa desigualdade social e a composição específica das classes sociais brasileiras, diferente 

da composição clássica (europeia), tem relação com nosso passado escravocrata e com as relações 

de dependência e de superexploração, que seriam respectivamente: a nossa subordinação às 

economias centrais, imperialistas e o mecanismo particular desenvolvido pelos capitalistas da 

América Latina, para poderem reverter sua perda de lucro na relação de dependência com o 

mundo9 (MARINI, 2007). Essa situação de sujeição é resultado da ação reciproca de fatores 

estruturais e dinâmicos, externos e internos. As frações, setores externos que dominam o nosso 

pais, são tão responsáveis pela dominação quanto os setores localizados internamente. Ambos 

tiram vantagens e se apropriam dos recursos. Para estes setores, “dependência e 

subdesenvolvimento são um bom negócio para os dois lados”. (FERNANDES, 2009, p.34). 

A fração burguesa industrial tenta se movimentar nesse cenário para almejar um espaço mais 

privilegiado, e um destes campos de disputa é o educacional. Deste a década de 1930 que o 

empresariado produtivo se movimenta na disputa pela proposta educacional hegemônica no país. 

Apesar de as propostas específicas mudarem ao longo dos anos, o objetivo geral jamais se alterou: 

“operar a formação humana de forma a cumprir as necessidades do Capital em sua busca de 

reproduzir-se de forma ampliada”. (RODRIGUES, 2007, p. 9) 

Porém, Rodrigues (2007) acrescenta que com as alterações conjunturais, reestruturação 

capitalista, produtiva, tenções sociais internas, a influência da CNI vai se alternando. Após a 

                                                           
9 Outros autores clássicos nos ajudam a entender a composição social do povo brasileiro, apesar de não trabalhar com 

eles diretamente, trabalhamos com os autores que debatem a composição de classe no Brasil e o setores dominantes 

que se baseiam nestes teóricos para formular as teorias que veremos mais adiante. Entre estes clássicos, destacamos 

Florestan Fernandes, que é central para entender a composição das classes sociais no Brasil, além das contribuições 

de Caio Prado Júnior e Celso Furtado (mais voltado para as teorias do desenvolvimento). Estes autores retomam a 

formação histórica do país e nos mostram a composição da burguesia brasileira além das reformas pendentes e as 

consequências que isso teve e tem na nossa composição social/econômica/política. (FERNANDES, 1976; FURTADO, 

1965; PRADO JR, 1987) 
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ditadura, o empresariado industrial percebe a importância da alteração na composição educacional 

da nova geração de trabalhadores no Brasil, essa mudança significava a intelectualização do 

trabalho, ou seja, a elevação da qualidade e quantidade da educação e escolas para a os jovens que 

estariam entrando no mundo do trabalho. Mas com o processo de desmonte, abertura de mercado, 

privatização e venda de empresas nacionais a transnacionais, iniciado principalmente nos anos 

1990, coloca em cheque tais objetivos (supostamente supraclassistas). O que se percebeu, por parte 

dos estudiosos em educação, foi uma qualificação generalista para a classe trabalhadora jovem e a 

qualificação mais aprofundada para uma minoria de filhos da classe dominante. 

Neste período, o processo de reestruturação produtiva (tocada pelos governos da década de 

1990) na divisão internacional do trabalho, colocam o Brasil em um caminho de “modernização 

sistêmica”, implantando novas formas de trabalho (gestão de pessoas de empresas) e tecnologia 

industriais especializadas, provocando a desindustrialização por especialização regressiva. Assim, 

a indústria cada vez mais perde a importância na economia do país, acaba mudando seu perfil, 

perde integração e capacidade tecnológica mais sofisticada, passa aos bens primários e 

manufaturados de baixo valor agregado. (BOITO JR, 1999).   

Para Diniz e Boschi (1978) a CNI, de acordo com seus interesses, vai buscar rearticular 

apoio, reformulando propostas com o objetivo de desenvolver uma conjuntura mais adequada ao 

que entende ser capaz de transformar o Brasil em uma “economia competitiva”. Neste sentido, o 

Estado assume papel central. Historicamente o papel do Estado no desenvolvimento da indústria 

no Brasil sempre foi decisivo. O empresariado nacional possui limites estruturais na atuação 

política, porém graças a sua maleabilidade enquanto ator político, ao longo da história foi possível 

intervenções organizadas, principalmente, nos anos de retomada de industrialização (1930-1970). 

O empresariado brasileiro se torna um protagonista da política brasileira, cada vez mais buscando 

estar presente nos espaços de poder. Essa tática fica evidente no trato da CNI com as políticas 

educacionais, por exemplo, pois como retoma os autores: “Ao isolar o núcleo vital do processo 

decisório, o Estado perde o controle do resultado final das políticas adotadas e o empresário, se 

não participa das decisões, tem a prerrogativa de impedir o sucesso de algumas delas” (DINIZ e 

BOSCHI, 1978, p. 165). Os autores ainda apontam para a existência de uma plataforma política, 

um programa da burguesia, para dar corpo ao conjunto de propostas para o país. O elemento central 

para entender o comportamento e a relevância política do empresariado industrial no processo de 

industrialização do Brasil é ver sua atuação enquanto protagonista, um ser político atuante.  
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Pensar na burguesia como grupo politicamente desarticulado e fraco, corresponde 

a uma mistificação em termos do seu real papel político. Esperar, porém que um 

projeto de maior libertação do regime possa partir da burguesia ou que essa possa 

pressionar no sentido de reativação dos mecanismos da sociedade civil é, quando 

muito, apenas conjunturalmente viável, para não dizer mesmo impossível. 

Embora a classe burguesa seja fragmentada, é necessário recuperar, nas análises 

da atuação política, a sua capacidade de sustentar um projeto de dominação 

capitalista, quanto mais não fora, senão pela própria articulação de um núcleo da 

elite industrial que, [...] connseguiu insinuar-se nos meandros da atividade estatal 

e manter sua integridade econômica (DINIZ e BOSCHI, 1978, p. 18). 

 

 

Essa insinuação perante o Estado, ocorre através da “logica da eficácia condicionada”, que 

seria a relação entre ambos, garantido a burguesia a possibilidade de construir e reconstruir seus 

espaços e aparelhos de disputa política e ideológica. O destaque para esse caso é que muitas vezes 

a própria fração burguesa, os empresários não tem consciência dessa movimentação. Isso porque, 

o empresariado industrial brasileiro não teve o mesmo caminho que o empresariado industrial 

clássico, o capitalismo no Brasil não teria exigido da burguesia romper, destruir outro modo de 

produção anterior, que inviabilizasse a expansão industrial. (DINIZ e BOSCHI, 1978). 

Mas, mesmo assim, a CNI veio crescendo enquanto órgão representativo da burguesia 

industrial. Sua influência nos governos se dá cada vez de forma mais qualificada (não 

necessariamente obtém vitorias, mas tem interlocução em vários espaços governamentais). De 

acordo com Rodrigues (2007), baseado em Antônio Gramsci, a CNI seria hoje o moderno príncipe 

da indústria brasileira. A confederação, se caracteriza não como um partido, mas sim, um “Estado-

maior intelectual” da burguesia industrial, capaz de atrair os interesses coletivos do empresariado 

e dar concretude às aspirações, tornar sua vontade um interesse coletivo.  

Esse processo de consolidação política não foi imune às disputas internas que afetaram 

drasticamente a história desse setor. Foi no período de estruturação da CNI (durante a ampliação 

para os estados brasileiros) que se deparavam com desafios de envolvimento de uma 

industrialização diferente em cada região, ou seja, em cada território nacional se encontrava 

indústria em um ritmo diferente10. Nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubistchek a 

relação entre indústria e executivo também favoreceu a ampliação e consolidação interna. Porém, 

nesse último governo, um setor do empresariado mais ligado às pautas e propostas de JK, de 

                                                           
10 Foi nesse processo que o SENAI vai assumir protagonismo na capitalização das propostas da CNI, garantido 

recursos e peso político para a entidade. 
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democracia e industrialização nacional se destaca, em contrapartida, posteriormente setores mais 

ligados a FIESP assumem uma postura de articulação do golpe militar de 1964, resultando no 

afastamento de Lídio Lunardi e Haroldo Cavalcanti, presidentes da CNI na época, e que tinha 

ligações com os setores do período de JK, se posicionando publicamente contra o golpe.  

Além desse, outro caso também é emblemático para entender o comportamento político da 

CNI na atualidade. Nos anos de 1990, a CNI apoia a campanha de FHC, porém, internamente, 

muitos setores do empresariado industrial estavam descontentes com políticas adotadas pelo 

governo, principalmente quanto à falta de segurança para a indústria. Várias indústrias foram à 

falência, a disputa aberta com o mercado externo enfraqueceu muito o empresariado industrial e a 

CNI se sente pressionada a se posicionar neste contexto. Em carta, Fernando Bezerra11 (presidente 

da CNI) apresenta para o Executivo:  

 

A mensagem central do documento que estamos entregando a vossa excelência, 

resultado de amplo processo de consultas ao setor industrial brasileiro, é a 

reafirmação da importância estratégica da indústria e da necessidade de preservar 

o Brasil industrial. Para tanto, a indústria propõe um caminho: o da 

competitividade para crescer. O Brasil industrial não deseja o retorno a uma 

economia fechada e sob a tutela do Estado. [...] O que precisamos é de igualdade 

de condições para a competir, rompimento com os obstáculos institucionais ao 

crescimento e geração de competências centradas na educação e tecnologia, para 

a nossa consolidação como liderança industrial no século XXI (BEZERRA, 2002, 

p. 42-43). 

 

 

A carta representa como estava a CNI. Fernando Bezerra, por exemplo, era da base aliada 

do governo federal, durante seu mandado de senador e chegou inclusive a ser líder do governo 

FHC no senado. Mas a ideia do “Brasil vencedor”, “Brasil competitivo” (Bezerra, 2002), estava 

claramente longe das metas do governo federal. Projetos como a ALCA, que desfavoreciam o 

empresariado brasileiro movimentaram esse setor na CNI, organizando atividades de rua, fóruns, 

encontros nacionais de industriais, com o objetivo de se fortalecer perante esse desgaste.  

Estes descontentamentos criaram a necessidade de uma articulação ainda maior do 

empresariado brasileiro. Isso ficou claro na manifestação em Brasília, em maio de 1996, onde se 

tinha como foco a reforma, por parte do governo FHC, dos juros elevados, a chamada reforma na 

previdência, medidas de proteção aos industriais, linhas de crédito para os pequenos produtores. 

                                                           
11 Além de presidente da CNI de 1995 a 2002, foi também senador de 1994 a 2007.  
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Ainda assim, tais ações surtiam pouco efeito na linha econômica e política do governo. Em paralelo 

à Marcha, e como objetivo de qualificar sua intervenção junto as instâncias governamentais, a CNI 

lança a “Agenda Legislativa”, documento onde se apresenta as pautas e propostas da CNI para 

tornar o Brasil mais competitivo. Na Agenda Legislativa se observa estudos sobre as leis no 

congresso, a opinião da indústria e possíveis encaminhamentos. Se configura assim, uma nova 

forma de atuação do empresariado (MENDEZ, 2010). 

Apesar de disputas internas entre os setores do empresariado, se tinha na Agenda Legislativa 

e no “Custo Brasil – Dialogo com o Congresso Nacional”, propostas mais consensuais que 

estariam na pauta do dia para a CNI. O Custo Brasil, por exemplo, surgiu em 1995, quando 

industriais se reuniram com políticos profissionais de diversos partidos, para criar uma plataforma 

com o objetivo de reduzir os custos do empresariado brasileiro, visando a maior competitividade12. 

Essa expressão (“Custo Brasil”) se torna comum na academia, na política, jornais, enfim, todos os 

setores que de uma ou outra forma a CNI tenta influenciar (MANCUSO, 2007, p. 27-29). 

As novas formas de atuação política elaboradas pela CNI vão tentar colocar em outro 

patamar a defensiva contra os ataques sofridos do governo federal e capital internacional ao longo 

dos anos 90. A inserção no cotidiano do congresso, somado a uma linha de disputa constante de 

parcelas do estado para essa fração da burguesia, faz a CNI se antecipar nas disputas eleitorais dos 

próximos anos, mais especificamente na segunda metade da década de 90. Como destacam Boito 

Jr e Berringer (2013), esses elementos contribuirão de forma significativa para a organização da 

grande burguesia interna brasileira. O Melhor exemplo de unificação dos seus interesses, é a 

iniciativa em 1996 da chamada Coalizão Empresarial Brasileira (CEB), que visava unir os pontos 

dos empresários e interferir nas negociações a nível internacional.   

 
Pela primeira vez na história da política externa brasileira, as classes dominantes 

reuniam-se em torno de uma pauta comum e de uma organicidade multi-setorial 

e nacional. A CEB foi criada após a participação de alguns empresários 

brasileiros no II Fórum Empresarial das Américas em 1996, em Cartagena 

(reunião das burguesias latino-americanas para a negociação da proposta da 

ALCA). Nesse encontro, que integrava as reuniões de negociação da ALCA, a 

burguesia brasileira surpreendeu-se com a preparação do empresariado 

estadunidense durante a reunião e sentiu-se ameaçada com o seu conhecimento 

técnico e a sua capacidade de influência no Estado. Coincidentemente ou não, 

ficou acertado que o próximo Fórum seria no Brasil, em Belo Horizonte. Com 

                                                           
12 Entram na pauta do discursos do Custo Brasil: legislação trabalhista inadequada, sistema tributário que onera a 

produção, elevado custo de financiamento da atividade produtiva, infra-estrutura material e social insuficiente e 

deficiente.  
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isso, a CNI percebeu a necessidade de ampliar a sua influência e se dispôs a 

organizar o Fórum. (BOITO JR. & BERRINGER, 2013 p. 35) 

 

 

 

Essa elevação da organização e destaque da CNI confere a entidade um peso maior perante 

o Estado e o governo. A influência da CNI, por mais que seja de difícil mensuração pode ser 

comprovada após essa tomada de iniciativas (MANCUSO, 2007, p. 137). Porém, não foi nesse 

período que se iniciou a mudança econômica nos rumos mais favoráveis à indústria interna. No 

fim do mandato FHC, já se via uma movimentação destes setores descontentes unificados com 

outras propostas de reformas.  

 

Durante o ano de 2002, o tom do discurso empresarial foi sendo elevado a cada 

choque, chegando ao ápice por ocasião da divulgação pelo governo de uma 

proposta da minirreforma tributária. No começo de agosto de 2002, foi lançado 

na sede da Fiesp um manifesto empresarial contra a proposta do governo. Além 

da Fiesp e da CNI, participaram do lançamento representantes da Confederação 

Nacional do Comercio (CNC), Confederação Nacional do Transporte (CNT) e da 

Confederação Nacional da Agricultura (CNA), além de um grande número de 

associações e sindicatos patronais (MENDEZ, 2010, p. 256) 

 

 

Essa conjunto de setores, inicia contatos com outras propostas políticas, visando os próximos 

pleitos eleitorais, culminando no apoio da candidatura de Lula. Para Mendez (2010), o candidato 

do PT tinha um discurso de pouco contato com os empresários na década de 90, porém, em 2002, 

a candidatura de Lula apresentava uma moderação maior, sendo entendida pelo empresários como 

um “amadurecimento” político por parte do partido. Esse “amadurecimento” significava a 

confiança por parte do empresariado brasileiro na manutenção da propriedade privada nacional e 

estrangeira, além da estabilidade econômica, sem alterações radicais na economia.  

Nos anos 2000, deu-se início então a construção dessa frente.  Essa era uma frente que 

aglutina os setores desse empresariado que buscavam aumentar a sua parcela no Estado. Boito Jr. 

(2012b) vai chamar essa frente de neodesenvolvimentista, ou seja, seria um desenvolvimentismo 

na época do capitalismo neoliberal, possível dentro dos limites do capital financeiro hegemônico 

no Brasil. Segundo o autor, o projeto neodesenvolvimentista é resultado de uma correlação de 
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forças na sociedade e no Estado onde, após o desgaste da burguesia interna13 e da classe 

trabalhadora nos últimos anos de neoliberalismo no Brasil, um conjunto de organizações sociais 

(representadas principalmente pelo PT) se articularam com algumas frações da burguesia 

produtiva (com protagonismo da CNI), criando uma frente ampla e heterogênea que visa frear as 

derrotas sofridas nos anos anteriores.  Essa frente obtém sua primeira grade vitória na conquista 

das eleições federais de 2002, garantido o crescimento que tanto desejava o empresariado 

industrial.  

 

 

O capitalismo brasileiro, na década de 2000, cresceu, em média, o dobro que na 

década de 1990. Porém, se insistimos no prefixo “neo” é para indicar a existência 

de diferenças importantes em relação ao desenvolvimentismo do período 1930-

1980. [...] Todas elas são adequadas aos interesses da grande burguesia com o 

capital financeiro internacional. (...) O novo desenvolvimentismo produz índices 

mais modestos de crescimento econômico porque está limitado pela acumulação 

financeira, (...) aceita a especialização regressiva, (...) voltado para o mercado 

externo (BOITO JR. 2012b, p. 69-70). 
 

 

Neste contexto, a CNI eleva sua influência perante o governo e o Estado brasileiro. Deste 

período até os dias de hoje, uma sequência de políticas privilegiaram esses setores da indústria 

produtiva. A força da CNI através da intervenção junto aos parlamentares, da grande mídia tem 

aumentado. A Agenda Legislativa e Custo Brasil, estão na pauta do congresso e guiando muitos 

políticos, que vão para além de um partido especifico, tendo a oposição e situação forte influência 

das propostas da indústria (MANCUSO, 2007).  

Vale destacar que na composição desta frente, também estão setores da classe trabalhadora. 

Também descontentes com as políticas provenientes dos governos de FHC, os trabalhadores 

apoiam a candidatura Lula, principalmente em seu segundo mandato. Lula e o PT vão receber 

apoio da massa pobre brasileira, isso porque, “de um lado, o partido já tinha em parte se 

popularizado, ao receber um apoio inédito de eleitores de menor renda em 2002, e sofreu nova 

fornada de popularização, por substituição, ao perder simpatia entre o eleitor de classe média, 

retendo, no entanto, a sustentação popular conquistada” (SINGER, 2012, p. 86). A maior parcela 

                                                           
13 É necessário evidenciar que para o autor a burguesia também está dividida em frações com interesses imediatos 

distintos, sendo heterogênea. Entendemos que a burguesia nacional é diferente da burguesia interna. A nacional possui 

comprometimento com o desenvolvimento da nação, podendo ter posturas nacionalistas e até anti-imperialistas. No 

Brasil a burguesia interna predomina, buscando proteção do Estado frente à concorrência com o capital estrangeiro, 

mas defendo-o ferozmente quando esse capital vem com roupagem de investimento. (BOITO JR., 2012b) 
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dessa massa pobre é o que Paul Singer considerou como o subproletariado, ou seja, a massa 

trabalhadora superempobrecida, constituída como uma fração da classe, de importância política 

fundamental no país, pois são estes, os mais pobres que estão no mundo do trabalho. A composição 

dessa fração de classe está atrelada à grande desigualdade social existente no Brasil (SINGER, 

1981).  

A CNI, enquanto ator político, irá buscar junto ao governo federal, aproveitar esse momento 

da conjuntura brasileira para incidir na classe trabalhadora. Vai aperfeiçoar iniciativas de formação 

da nova geração da classe trabalhadora. Irá existir um tencionamento ao governo, para incentivar 

a ocupação dos postos de trabalho voltados para o aquecimento da economia interna. Mas, mesmo 

que se apresente como semelhante aos desenvolvimentistas, essa política ainda subordinada a uma 

hegemonia do capital financeiro internacional, sem reformas macroeconômicas, ainda não coloca 

os postos de trabalho na dimensão característica da reindustrialização clássica, que é a responsável 

pelo operariado tradicional, minimamente qualificado e com certos direitos (BRESSER-

PEREIRA, 2012).  Dessa forma, apesar da correlação de forças ter melhorado na última década 

para o empresariado produtivo, a nível geral as contradições no Brasil se aguçaram ainda mais. O 

telos industrial tenta ser colocado no centro dessas relações com as classes e frações de classe no 

Brasil. A educação profissional será fator decisório nesta disputa. As características da classe 

trabalhadora se alteraram na última década e os programas sociais, que incidiram de forma 

marcante neste período, tiveram papel importante na formação da consciência. Entender essa 

configuração ajuda a perceber os interesses da indústria.  

 

 

3.1.1. Influência empresarial na formação profissional e desenvolvimento do Pronatec  

 

Caracterizando essa nova geração de trabalhadores, o então Ministro-Chefe interino da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), Marcelo Neri, vai afirmar que a nova classe trabalhadora é composta por uma 

grande quantidade de jovens14 (BRASIL, 2013b). Ele atenta para a questão de que “os jovens 

                                                           
14 “A população jovem (...), que soma 51 milhões de brasileiros, é e sera a maior da história do país”, ou seja, um 

quarto da população brasileira tem entre 15 a 29 anos. 
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brasileiros da atualidade são e serão a maior força de trabalho da história do país, tanto em nível 

absoluto quanto relativo”. Também para o fato de que “o Brasil precisa aproveitar ao máximo a 

longa duração da “pororoca jovem” para impulsionar suas transformações sociais e econômicas 

nas direções desejadas” (MUNDO SINDICAL, 2013). 

Os mesmos dados disponibilizados pelo governo federal, apontam para uma outra questão 

importante, já que além de ser a maior concentração de jovens na história do país, a maior parte 

está voltada para o mundo do trabalho, em um total de 74%. Destes, 53% trabalham e 21% 

procuram emprego. Mas apenas 37% ainda estão na escola.  Entretanto, do total de jovens 

brasileiros 22,8% estão estudando e no mundo do trabalho (ou trabalhando ou buscando emprego). 

Desta forma, três a cada quatro jovens está na PEA (população economicamente ativa). Ou seja, o 

trabalho está presente no cotidiano da juventude da classe trabalhadora – influenciando no 

imaginário e construções sociais desta geração (BRASIL, 2013c). Entre os que estão na PEA 

apenas 53% fazem algum trabalho remunerado, sendo que destes, 46% fazem trabalhos de mais 

de 40 horas semanais. Além da sua precariedade nos postos de trabalho, essa juventude ainda se 

depara com a instabilidade. “40% dos trabalhadores trocam de emprego em um ano, porcentagem 

que salta para 80% entre os que ganham até 2 salários mínimos (ou cerca de 1,3 mil reais) (...) A 

rotatividade, uma das mais altas do mundo, ainda está aumentando” (OLIVEIRA, 2013). 

 Aumentaram os postos de trabalho, porém, a precariedade ainda é um elemento marcante 

desta última década (1990). Como forma de abordar a contradição que vive o pais, o discurso da 

CNI junto ao governo federal aposta na ideia da qualificação profissional para superar o 

desemprego, a rotatividade e o desenvolvimento da indústria (aparentemente justificada pelo que 

a CNI chama de “apagão de mão de obra”, que seria a desqualificação dos trabalhadores para o 

ingresso nos postos de trabalho). Tal iniciativa teve tanta repercussão que em levantamento 

divulgado em 2013, foi verificado que os jovens brasileiros acreditam que ainda podem “mudar 

de vida”: 52% através do trabalho (terá um emprego melhor no futuro) e 42% acreditam que 

através da educação poderão ter melhores credenciais para melhorar de emprego nos próximos 

anos, além disso, 63% dos jovens acreditam que um dos fatores mais positivos no país é a 

possibilidade de estudar, adquirida nos últimos anos, principalmente com o ProJovem (19%) e o 

ProUni (7%) (BRASIL, 2013c). 

 Dependendo da forma que ingressa o trabalhador no mundo do trabalho ele terá maior ou 

menor chance de progressão profissional. Os jovens que primeiro ingressam no mercado de 
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trabalho tem desvantagens sobre aqueles que permanecem em qualificação. Assim, a renda 

familiar se torna um elemento definidor das possibilidades de inserção deste jovem na busca por 

emprego. Quanto maior a renda familiar, maior a possibilidade de estudo e não necessidade de 

contribuir financeiramente com os gastos familiares, do contrário, quanto menor a renda familiar, 

maior a probabilidade deste jovem ter de assumir gastos e responsabilidades no conjunto familiar, 

não conseguindo conciliar estudo e trabalho. Por essa razão que Pochmann (2007) afirma que o 

desempenho profissional deve ser retirado das costas dos trabalhadores. O desempenho 

profissional dependeria menos do trabalhador e mais do projeto econômico do Estado. Para ele, o 

“sucesso” profissional depende do momento e como a economia do país está se comportando. 

Aqueles jovens que ingressam no mundo do trabalho com a economia em recessão tem menos 

oportunidades de desenvolvimento profissional que aqueles que se incorporam no mercado de 

trabalho com a economia em crescimento. 

 

As condições de ingresso do jovem no mundo do trabalho dependem 

consideravelmente do comportamento geral da economia de um país, que define, 

em última instância, o desempenho do mercado de trabalho, além da efetividade 

de proteção e da garantia de renda aos segmentos mais frágeis da sociedade, bem 

como a eficácia do sistema escolar. Assim, quanto mais desfavorável o 

funcionamento do mercado de trabalho para o jovem, quanto mais efetivos os 

programas de garantia de trabalho para o jovem, quanto mais efetivos os 

programas de garantia de renda e quanto maior qualidade tiver o sistema 

educativo, menor a proporção de jovens que tenderão a abandonar a condição de 

inatividade. (POCHMANN, 2007, p.62) 

 

 

Mas, como vimos, de acordo com este levantamento, se pode perceber que existe no imaginário 

dos jovens da classe trabalhadora uma concepção segundo a qual é possível “mudar de vida” 

através do esforço individual, ou seja, para os jovens trabalhadores se coloca a busca pela 

qualificação profissional como requisito para um emprego melhor (melhor salario e mais estável). 

Desta forma, a atribuição do Estado e as contradições do capitalismo não são levadas em conta. 

Os trabalhadores são levados a acreditar que os únicos responsáveis pela sua situação social são 

eles próprios. Como destaca Freitag (1987), as políticas públicas no Brasil não incorporam as 

dimensões do Estado de bem estar clássico, o peso do desemprego e da pobreza as vezes recaem 

sobre entidades privadas, como igrejas e ONGs, porém, é mais frequente recair no ombro do 

próprio trabalhador. 
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Essa é uma das duas linhas das políticas públicas voltadas para o mundo do trabalho. 

Segundo Pochmann (2007), existiriam essas escolas de definição estratégica para o plano das 

políticas públicas profissionalizantes: a atuação no plano microeconômico e no plano 

macroeconômico. A primeira tem por característica atuar sobretudo em consonância com o 

mercado, ou seja, sua dinâmica é determinada pela oferta e demanda de trabalho, levando em conta 

que o emprego dos jovens trabalhadores é considerado pela relação produtividade e custo do 

trabalho. Neste plano, predomina as políticas voltadas para a qualificação pessoal do trabalhador, 

visando a redução de custos e flexibilização das contratações. “Nesses termos, o mercado de 

trabalho termina sendo um fim em si mesmo, pois se entende que o seu exclusivo funcionamento 

possa resolver os problemas de escassez de vagas” (POCHMANN, 2007, p. 75). Algumas 

características presentes na lógica do Pronatec estão de acordo com o plano microeconômico, 

sendo importante aprofundar seus pressupostos para compressão das políticas para os jovens 

trabalhadores. 

Além das questões acima referidas, esse plano ressalta o papel do indivíduo no progresso da 

carreira profissional, desconsidera os fatores da economia mais geral e apresenta que a melhor 

medida para o “sucesso” seria a aprendizagem individual, o acompanhamento de vagas de 

emprego em agências especializadas e a constante busca por um currículo mais “competitivo”. A 

“percepção idealista” vai ter destaque, a medida em que se busca ressonância entre os desafios 

cotidianos dos jovens e as medidas individualizantes que não estão alinhadas ao âmbito mais geral 

da linha econômica.  

 

Em síntese, o mercado de trabalho é entendido como independente do 

funcionamento da economia, cabendo exclusivamente ao indivíduo adaptar-se ao 

contexto dos empregos existentes e procurar favorecer-se do seu próprio esforço 

e postura qualitativa, como forma de superação da concorrência em relação aos 

outros. Nesse caso, a vítima do desemprego é identificada como responsável pelo 

próprio desemprego. (POCHMANN, 2007, p.76) 

 
 

Dessa forma, a estratégia das políticas voltadas para o micro atuam mais sobre a oferta da 

mão-de-obra. No diálogo entre empresariado e governo, se busca a diminuição de direitos para a 

empregabilidade e como consequência se aumenta a rotatividade nos postos de trabalho. O 

argumento dos empregadores de que os novos trabalhadores não são tão produtivos quanto os 

demais, faz com que para se aceitar os novos trabalhadores se tenha em contrapartida incentivos 
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fiscais às empresas. Essa é uma visão de cunho gerencial que predomina no Estado brasileiro. Ele 

retroalimenta a ideologia burguesa ao oferecer cursos de profissionalização e treinamento dos 

trabalhadores e incentivo a linhas de credito dos jovens empreendedores. A renda de cada 

trabalhador deixa de ser uma questão pública e passa a ser de âmbito individual. Essas ações 

governamentais, serviriam para organizar ideologicamente os trabalhadores, reduzir custos e 

retirar da responsabilidade do Estado as contradições que irão aparecendo. 

Já o plano macroeconômico, tenta articular o nível de empregabilidade à dinâmica 

econômica mais geral. Ao contrário da anterior, se busca por meio das políticas públicas articular 

setor público e privado, não se limitando à vontade do empregador na contratação da mão-de-obra, 

na medida em que serão insuficientes para determinar o volume total dos postos de trabalho 

criados, pois, com o investimento público e maior expansão econômica, os jovens tendem a ter 

mais opções (minimamente equilibrando a balança). Assim, as políticas públicas voltadas para a 

inserção no mundo do trabalho assumem um outro caráter não subordinado ao empregador. A 

coordenação entre políticas macroeconômicas (fiscal, monetária, etc.) e as políticas sociais (saúde, 

educação, habitação, etc.) é central para avançar na superação da lógica compensatória e 

individualizante das políticas voltadas ao emprego dos jovens trabalhadores. Além de que ao serem 

incentivadas ações de individualização o Estado acaba criando um contexto desfavorável à 

avaliação de questões de âmbito generalizantes, o que é ainda mais grave em países com classes 

tão distintas e com tanta desigualdade como o Brasil (POCHMANN, 2007). 

Freitag (1987), acredita que essas características das classes sociais e, consequentemente, do 

Estado no Brasil são muito próprias. Nesse sentido é que para a autora, ao tentar entender o 

comportamento e ação do Estado e das políticas públicas brasileiras temos de fazer uma adaptação 

teórica e metodológica. Isso porque, em geral, encontramos nas ciências sociais uma leitura mais 

próxima das análises do Estado capitalista clássico europeu e estadunidense. Para o Brasil, seria 

necessária a mediação levando em conta dois fatores fundamentais: o primeiro decorre das 

características da formação das classes no Brasil, onde se encontra um “ecletismo de estruturas”, 

ou seja, ainda existem resquícios da escravidão e de dominações que lembram o feudalismo, se 

combinando com formas do capitalismo do século XIX e capitalismo mais maduro, semelhante 

aos países dominantes. O segundo fator se deve ao papel assumido pelo Estado brasileiro de 

regulador dessa contradição. Ele é composto por frações de classe distintas que representam o 

heterogêneo da sociedade. Porém, apesar de sua especificidade, tanto no Brasil quanto nos países 
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hegemônicos se tem um Estado que busca a legitimação no crescimento econômico baseado na 

dinamização das forças produtivas. Por esse motivo, o discurso ideológico em torno da 

modernização tecnológica e capacidade técnica assume grandes proporções.  

 Ainda Freitag (1987), vai afirmar, que apesar dessa semelhança pertencente ao Estado 

capitalista, encontramos nas especificidades as questões que diferenciam a atuação do Estado 

brasileiro. No caso do nosso país, as diferenças de estruturação social implicam em políticas 

públicas diferentes do contexto clássico. No que se refere às políticas voltadas aos trabalhadores, 

essa irregularidade se acentua ainda mais. Nos países hegemônicos, de industrialização 

desenvolvida, principalmente com a política de bem estar social foi possível amparar os 

trabalhadores com responsabilização do Estado. Porém, a não realização de uma política clássica 

não significaria que o capitalismo no Brasil não tenha desenvolvido sua própria linha ideológica 

para políticas públicas. Dessa forma, mesmo objetivando uma parcela especifica dos trabalhadores 

no Brasil, o Pronatec pode ser entendido enquanto uma política pública articulada pelo Estado e 

CNI que contribui para “disciplinar” a classe, transmitir a ideologia dominante, reforçando as 

concepções do empresariado brasileiro perante os setores que já estão ou ainda irão se incorporar 

nos postos de trabalho. 

 Fazendo uso de Offe (1984), poderíamos dizer que as políticas públicas no Brasil se dão em 

vinculação a ação do Estado. As políticas seriam usadas como instrumentos pelo Estado para 

manter o funcionamento da esfera privada de acumulação e dominação, visando articular e 

preparar a força de trabalho para o uso do mercado. Além do que, as políticas públicas voltadas 

para o trabalho no Brasil, tem por objetivo doutrinar, disciplinar a classe para se inserir no sistema 

de reprodução capitalista. Ela assumiria um caráter mais geral do que propriamente a busca da 

qualificação profissional, perpassando pelas áreas da educação, saúde, moradia, na medida em que 

busca reagrupar a classe e eliminar os tencionamento, mascarando as contradições. Porém, apesar 

de todo esforço de camuflar as contradições criadas, as políticas públicas não percorrem um 

caminho linear, elas avançam e retrocedem, criando novos subsídios não mensurados ou 

internacionalizados. Admitindo o movimento contraditório presente na ação Estatal que podemos 

desenvolver uma leitura mais lucida dos efeitos das políticas voltadas aos trabalhadores no Brasil. 

(FREITAG, 1987).   

 Partindo de outros pressupostos teóricos, mas buscando também desenvolver uma análise 

sociológica da ação da indústria na formação do trabalhador, Parker et al. (1971), que estava 
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pensando dentro do contexto dos países de capitalismo desenvolvido, vai aprofundar algumas 

questões acerca da influência industrial na sociedade que nos ajuda com dados objetivos, que 

podem ser reinterpretados na lógica descrita acima por Freitag (1987). Para Parker et al. (1971) a 

indústria só iniciou e desenvolveu o ensino técnico no final do último século. No século XIX, ainda 

existia uma indiferença ao ensino técnico, muito pelo fato de que naquele período as ciências e 

tecnologias voltadas para a produção ainda não tinham sido reconhecidas enquanto polo atrativo. 

Predominavam industrias não cientificas, e tanto a administração quanto o chão de fábrica não 

dispunham de mão-de-obra tecnicamente qualificados. Mas, no período do pós guerra, com a 

disputa entre mercados internacionais e crises econômicas sucessivas, além do desenvolvimento 

de setores industriais como químico e de engenharia avançada, se torna um diferencial a qualidade 

técnica da mão-de-obra. Mais uma vez o empresariado vai recorrer ao Estado. Junto a agencias e 

centros de pesquisas financiados pelos governos, foram feitas várias descobertas e estudos 

mostrando o valor prático da adoção e preparação dos trabalhadores. A questão colocada era onde 

“treinar” esse trabalhador, quanto deve ser ensinado pela empresa e quanto deve ser assumido pelo 

Estado. Essa medida vai variando ao longo dos anos, não somente o local, mas também o que cada 

um ensinava, visando a concorrência e a manutenção do exército de mão-de-obra de reserva.  

 Não somente com a qualificação, mas o próprio cotidiano do trabalhador tem relação direta 

com a função que ele ocupa no local de trabalho. Desta forma, a influência da indústria no 

cotidiano familiar é algo muito marcante, principalmente na incorporação de papeis e reprodução 

dos valores culturais de classe.  

 

A indústria, direta ou indiretamente, ajuda a delinear os papéis desempenhados 

no seio família, bem como o relacionamento entre tais papéis. Em geral, as esferas 

de trabalho e da família têm-se diferenciado de forma crescente, devido à 

especialização dos papéis de trabalho na sociedade contemporânea. Não obstante, 

examinando mais acuradamente o grau de integração dos papéis da família e do 

trabalho em vários planos socio-econômicos, vemos diferenças especiais. 

(PARKER et al., 1971). 

 

 

 Quando fala em “socialização”, Parker et al. (1971) demonstra que as experiências 

profissionais dos responsáveis são transmitidas de forma continua para o conjunto familiar, ou 

seja, as experiências dos trabalhadores são passadas para as próximas gerações por meio do 

convívio no emprego e em última instância na própria classe social. Ele acredita que dependendo 

do tipo do trabalho ou função exercida essa transmissão pode se dar de forma mais ou menos 
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intensiva. Para ele, por exemplo, o contexto das famílias rurais, devido ao contato familiar mais 

intenso, torna-se mais propicio para transmitir os valores do mundo do trabalho, quando 

comparado com o trabalhador urbano que trabalha em empresas distantes e tem pouco contato 

familiar.  

 Desta forma, esse autor desconsidera alguns aspectos mais gerais garantidores da reprodução 

da ideologia dominante. Obviamente se considera os aspectos culturais e o convívio como sendo 

fundamental na construção indenitária dos indivíduos, mas, em última instância o que determina 

o futuro dos jovens trabalhadores e que faz muitos deles seguirem as profissões do conjunto 

familiar é a condição de classe à qual ele está inserido.  

 Neste sentido é que o aspecto ideológico é central nos cursos de formação profissional. Por 

vezes nos cabe analisar a partir da noção de ideologia utilizada por Lenin, que como bem resgata 

Lowy (1989), trabalha na perspectiva de apresentar uma dualidade entre ideologia burguesa e 

proletária, ou seja, coloca em cena a luta política e ideológica. Ideologia seria a posição ideológica 

que possa ser associada a uma posição de classe. Esse é um desdobramento da ideia trabalhada 

anteriormente por Karl Marx e Friedrich Engels na “A Ideologia Alemã” (2011), onde eles 

observam a ideologia como uma espécie de ilusão, ou distorção da realidade provocada pelas 

classes dominantes na manutenção cotidiana da exploração do trabalhador15. Mas na sociologia de 

Karl Mannheim, fundamentalmente em seu livro “Ideologia e Utopia”, é apresentado um conceito 

onde busca resgatar e organizar tais elaborações, desde o surgimento do termo até as elaborações 

mais gerais para ideologia. Esse autor trabalha a concepção de ideologia como um conjunto de 

ideias, teorias, que visam a manutenção e legitimação da ordem dominante. (LOWY, 1989). 

 Em “Aparelhos Ideológicos de Estado” (1985), a partir da leitura das obras de Marx, Louis 

Althusser vai falar da reprodução da força de trabalho e contribuir para demonstrar a expansão do 

raio de ação da burguesia na formação da consciência do trabalhador. Para ele a reprodução da 

força de trabalho é garantida em última instância pelo salário, na medida em que garante a 

subsistência e reprodução física dos trabalhadores. Porém, ele (o salário) por si só não garante a 

reprodução da ideologia dominante. Diferentemente do que ocorre nos modos de produção 

anteriores, a reprodução da qualificação da força de trabalho começa a ocorrer fora do “local de 

                                                           
15 “Os homens são os produtores de suas representações, de suas ideias e assim por diante, mas os homens reais, ativos, 

tal como são condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forçar produtivas e pelo intercambio que a 

ele corresponde, até chegar às suas formações mais desenvolvidas. A consciência não pode jamais ser outra coisa do 

que o ser consciente, e o ser dos homens é o seu processo de vida real”. (MARX E ENGELS, 2007, p. 94) 
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trabalho”. Esse espaço é ocupado pela escola, família e Estado. Na Escola se aprende o básico (ler, 

escrever, calcular etc.), e dependendo da classe ou fração de classe à qual pertença se aprofunda 

determinados conhecimentos condizentes com a função que irá desempenhar no sistema produtivo. 

Também na escola se aprende os valores, a moral e a consciência profissional, aprende a receber 

ordens e a ser cidadão, ou seja, “a reprodução da força de trabalho não exige somente uma 

reprodução de sua qualificação mas ao mesmo tempo uma reprodução de sua submissão às normas 

da ordem vigente”. (ALTHUSSER, 1985, p. 58). 

  

Em outras palavras, a escola (mas também outras instituições do Estado, como a 

Igreja e outros aparelhos como o Exército) ensina o “know-how” mas sob formas 

que asseguram a submissão à ideologia dominante ou o domínio de sua “prática”. 

Todos os agentes da produção, da exploração e da repressão, sem falar dos 

“profissionais da ideologia” (Marx) devem de uma forma ou de outra estar 

“imbuídos” desta ideologia para desempenhar “conscensiosamente” suas tarefas, 

seja a de explorados (os operários), seja a de exploradores (capitalistas), seja a de 

auxiliares na exploração (os quadros), seja a de grandes sacerdotes da ideologia 

dominante (seus “funcionários”) etc. (ALTHUSSER, 1985, p. 58-59).  

 

 

 Daí ser considerada tão importante a influência em cursos profissionalizantes e nas pautas 

educativas como um todo. Para se ter uma ideia, a criação do SENAI (1942) e do SESI (1946) 

tinha como um dos objetivos fazer frente à influência da URSS no início da guerra fria e do 

aumento dos acirramentos da luta de classes no Brasil. A CNI buscava ganhar a luta ideológica no 

“chão da fábrica”, apontando o capitalismo como modelo único e superior. Além destas duas 

instituições (criadas por força de lei, em parceria com o Estado brasileiro), a CNI também articulou 

a criação do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) em 1969, em plena relação com os EUA, visando agora 

articular as instituições de ensino superior ao telos da industrial. (RODRIGUES, 2007, p.33).  

 Como vimos, a canalização da influência do empresariado industrial se dá através da CNI, 

essa por sua vez, adquire grande parte de sua legitimidade e força perante a sociedade através da 

formação dos trabalhadores. Para isso, é necessário se afirmar, o sistema S, tende a polarizar com 

as iniciativas de caráter mais “publico”, questionar a formação técnica dos e nos institutos federais, 

por exemplo. A CNI alega mais competência e resultados no sistema empresarial que na formação 

federal.  

 

As escolas federais gastam R$ 500 milhões por ano para manter 100 mil alunos 

matriculados. [...]. Com os mesmos R$ 500 milhões, o SENAI realiza as seguintes 
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atividades: atende cerca de 1,5 milhões de trabalhadores na forma de treinamento, 

reciclagem, reconversão e qualificação com vistas a adaptálos à realidade do 

mercado de trabalho. (BEZERRA, 2002, p.131). 

 

 

 Para Bezerra (2002), a CNI é criadora do sistema de formação profissional de primeiro 

mundo dentro de uma país de terceiro mundo. Ele ainda destaca que no início, a entidade fez sua 

história junto ao governo (necessário para a criação da entidade) porém hoje, cabe apenas o papel 

apenas de fiscalizar, percebendo a grande eficiência do setor privado perante a pública. O SENAI 

presta serviços de consultoria e acompanhamento a empresas na formação internos dos 

funcionários e na elaboração de planos educacionais para os mais variados órgãos governamentais.   

 A CNI, através desse argumento, junto a longa experiência do sistema “S”, especialmente o 

SENAI na formação dos trabalhadores, concentra muitas iniciativas de caráter “público”, como 

exemplo do Telecurso 2000 (curso de educação a distância na rede aberta de televisão). Todas as 

iniciativas são com investimentos públicos, ou seja, o Estado transfere a responsabilidade para a 

CNI, lhe dando aval na formação dos trabalhadores brasileiros.  

 Vale destacar que se acrescenta a importância da formação profissional. Além do aspecto 

ideológico, a estruturação e financiamento da entidade, do sistema indústria e da própria CNI tem 

muito a ver com a relação estabelecida com o Estado. O Pronatec, é um aperfeiçoamento desta 

relação, antes de sua criação a ideia base já existia em outros projeto governamentais e iniciativas 

empresariais da CNI mais audaciosas.  

 Ao mesmo tempo que nega a sua eficiência e subestima as iniciativas desenvolvidas pelo 

Estado, a CNI defende a sua participação junto à empresa privada, como cunho fundamental para 

a realização das mudanças necessárias a competitividade. Já na década de 1990 a CNI buscava 

aumentar sua influência na formação das bases educacionais e preparação para a nova geração de 

trabalhadores, pois, segundo a entidade, o “Brasil competitivo” tinha de melhorar a formação 

técnica e a consciência dos trabalhadores, aos moldes da necessidade industrial16. Os planos não 

eram nada modestos, para se ter uma ideia, previam formar 8 milhões de trabalhadores, com 

investimento de 5,2 bilhões, em parceria com Ministério do Trabalho e outros órgãos 

governamentais, até o início dos anos 200017. (BEZERRA, 2002). 

  

                                                           
16 “Educar para a competitividade é investir no futuro. E o futuro começa hoje”. (BEZERRA, 2002. P. 133) 
17 Mais exatamente de 1998 a fins de 2003.  
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3.2 O Pronatec dentro das Políticas Públicas  

 

Não foi possível afirmar a relação causal, mas observamos que os valores pretendidos pela 

CNI já no início dos anos 2000 são semelhantes às metas propostas pelo governo federal na 

construção do Pronatec alguns anos depois. Tendo como meta inicial formar 8 milhões de 

trabalhadores (entre 2011 e 2014), o Pronatec aparenta uma grande aproximação com os desafios 

colocados pela CNI no fim do período FHC e início do governo Lula. 

De forma geral, isso se deve à continuidade das ações de formação técnica providas nos 

governos de FHC e que se mantiveram até hoje. Após a LDB de 1996, a educação para o 

trabalhador passou por algumas mudanças. A reorganização, característica da LDB de 1996 (e 

alguns documentos normativos posteriores) é considerada um marco dentro do processo de 

reconfiguração gerencialista pretendido pelo Estado brasileiro no que se refere ao campo 

educacional. As políticas adotadas são voltadas para as linhas dos organismos internacionais, 

buscando preparar o trabalhador para as adversidades do mundo do trabalho, ou seja, preparar os 

trabalhadores para ficar à disposição do empresariado. Os programas que seguiram pós LDB de 

1996 se caracterizam também pela especificidade, o recorte de gênero, idade e renda, como por 

exemplo, o programa Mulheres Mil18.  Esses elementos resultam na chamada “inclusão 

excludente”, na medida que não garante o acesso à educação para o conjunto dos trabalhadores 

como um todo, mas de forma fragmentada e limitada a alguns setores. Além de concentrar o que 

deveria ser a ação Estatal nas mãos da parcela privada (empresariado da educação técnica). 

(COSTA, 2015). 

Também, pós LDB de 1996, ocorreram mudanças no sentido da organização dos cursos, que 

objetivava inaugurar turmas voltadas à qualificação para o mundo do trabalho, incluindo a 

atualização e profissionalização de jovens e adultos, somada a educação profissional. No caso, os 

                                                           
18 “O Mulheres Mil foi implantado, inicialmente, como Projeto Piloto, com o objetivo de promover a inclusão social 

e econômica de mulheres em situação de vulnerabilidade, a fim de permitir a melhoria do seu potencial de mão de 

obra, bem como as suas vidas e de suas famílias”. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12299:programa-mulheres-mil-

&catid=267:programa-mulheres-mil-&Itemid=602  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12299:programa-mulheres-mil-&catid=267:programa-mulheres-mil-&Itemid=602
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12299:programa-mulheres-mil-&catid=267:programa-mulheres-mil-&Itemid=602
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cursos foram divididos em três níveis gerais de ensino: nível básico, nível técnico e nível 

tecnológico. 

O nível básico, através dos cursos e programas de Formação Inicial e Continuada (FIC) 

compõe as iniciativas voltadas a pessoas das mais variadas formações, estes cursos podem ser 

oferecidos por qualquer instituição de ensino técnico. Já o nível técnico, oferece cursos na 

modalidade educação profissional técnica de nível médio, corresponde aos cursos técnicos 

voltados a qualquer pessoa que esteja cursando ou já tenha terminado o ensino médio. Esse nível 

pode ser oferecido por qualquer instituição de ensino, desde que obtenha a autorização das 

secretarias estaduais de educação, e pode ser oferecido nas modalidades de subsequente (já tendo 

terminado o ensino médio), concomitante (junto ao ensino médio) ou integrado (em paralelo ao 

ensino médio). Por sua vez, o nível tecnológico, que oferece entre 2 e 4 anos e diploma de 

tecnólogo, podendo seguir a formação em pós-graduação, são cursos ofertados por instituições de 

ensino superior voltados a alunos que já concluíram e participaram de cursos técnicos anteriores 

(de nível médio) (BASSO, 2014).  

Dentro destes níveis, os cursos técnicos são divididos em eixos tecnológicos, esta divisão, 

que busca dinamizar a organização e identificação dos cursos é baseada no Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos (CNCT), que foi criado em 2008 e atualizado em 2011 pelo MEC e SETEC. A 

SETEC ressalta como bom resultado a versão do CNCT de 2012 que corresponde a 220 cursos 

técnicos, dentro de 13 eixos tecnológicos, e que assim, orientam com mais possibilidade os cursos, 

referentes às demandas locais, oferecidos nos estados.  

 

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC), acolheu, no período de 2009 a 2011, 

solicitações de atualização do CNCT, provenientes de diversos setores 

envolvidos com a oferta de cursos técnicos de nível médio em todos os sistemas 

de ensino. Estudantes, professores, gestores escolares, entidades de classe, 

sindicatos e associações, entre outros, encaminharam suas demandas ao MEC, 

que organizou e analisou todas as solicitações recebidas. Para subsidiar o 

Ministério na tomada de decisão, foi designada a Comissão Executiva Nacional 

de Avaliação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CONAC), composta por 

representantes do próprio MEC, do Conselho Nacional de Educação (CNE), de 

entidades diretamente ligadas à autorização e oferta de cursos técnicos, além de 

especialistas da área de educação profissional e tecnológica. (MEC, 2016)19 

 

 

                                                           
19 Dados disponíveis no portal do MEC: http://pronatec.mec.gov.br/cnct/apresentacao.php 

http://pronatec.mec.gov.br/cnct/apresentacao.php
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  A composição e elaboração das propostas conta com a participação de outros parceiros, 

para além do ministério, que em grande medida representa o sistema industria20. Esse é um dos 

argumentos (a grande oferta de cursos e a abrangência de áreas) que é colocado para explicar a 

magnitude que assumiu o Pronatec. 

E notório que o programa já iniciou com grandes proporções, se comparado aos demais 

programas (de caráter semelhante) dos anos anteriores. Um exemplo disso é que mesmo sendo 

inaugurado pela presidenta Dilma Rousseff no ano de 2011, já no início de 2013, estava entre os 

seis programas mais lembrados do governo federal pelos jovens (BRASIL, 2013). Desde sua 

criação ele foi tendo cada vez mais investimento21, se tornando um carro chefe entre os programas 

de maior destaque social e político, entre seus objetivos consta: “expandir, interiorizar e 

democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio e de cursos de 

formação inicial e continuada ou qualificação profissional presencial e a distância; construir, 

reformar e ampliar as escolas que ofertam educação profissional e tecnológica nas redes estaduais; 

aumentar as oportunidades educacionais aos trabalhadores por meio de cursos de formação inicial 

e continuada ou qualificação profissional; aumentar a quantidade de recursos pedagógicos para 

apoiar a oferta de educação profissional e tecnológica; e melhorar a qualidade do ensino médio22”.  

 O Pronatec oferece vagas gratuitas em cursos técnicos e de qualificação profissional, em 

instituições públicas (como os IFs e escolas estaduais) e privadas (como o sistema S – SENAI, 

SENAT, SENAC e SENAR). Este programa é gerido pelo MEC, mais especificamente o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

com a SETEC mais à frente. O FNDE lança os recursos (transfere os valores direto nas instituições) 

e se responsabiliza pela prestação de contas e controle do orçamento. Já a SETEC cumpre o papel 

de coordenação do programa, ou seja, pensar, formular, planejar e avaliar são funções apontadas 

por ela como sendo de sua responsabilidade (para o conjunto de programas de educação técnica). 

Ela articula, ao mesmo tempo, vários atores no que diz respeito a sua execução e busca integrar os 

vários programas de educação técnica com os outros desenvolvidos pelo governo federal, como o 

Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), Plano Brasil sem Miséria, Plano Viver sem Limites, 

Plano Brasil Maior. Então na organicidade do Pronatec se encontra a participação do governo 

                                                           
20 Assunto que veremos no próximo capitulo. 
21 Números que foram diminuindo no último período, chegando a ser cortada boa parte da verba destinada.  
22 Disponível em http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/objetivos-e-iniciativas  

http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/objetivos-e-iniciativas


62 
 

federal, se localizam a existência de fóruns nacionais e nos estados, além de conselhos e 

audiências, e as instituições como MEC, com a SETEC, SEB e SECADI, o MTE e outros como a 

SDH, MCTI, MPS, MDA, MDIC, MDS, os governos estaduais, e as parcerias públicas privadas 

(PPP), (BASSO, 2014). 

Organicamente ele funciona a partir de quatro instâncias maiores: O Conselho Deliberativo 

do FNDE; Fórum Nacional de Apoio à Formação e Qualificação Profissional; Conselho 

Deliberativo de Formação e Qualificação Profissional; e o Comitê Permanente de Gestão e 

Controle Interno.  

O Conselho Deliberativo do FNDE é uma autarquia federal criada por lei em 1968. É um 

órgão de deliberação superior, presidido pelo Ministro de Estado da Educação e responsável pela 

execução de políticas educacionais do MEC. Já o Fórum Nacional de Apoio à Formação e 

Qualificação Profissional tem como responsabilidade subsidiar o conselho deliberativo do 

Pronatec, estimular os fóruns estaduais e distritais, buscando articular a s iniciativas (públicas e 

privadas) que atuam com o oferecimento de cursos profissionalizantes. Dos quatro fóruns, este é 

o único que conta com a participação de instancias governamentais, empresariais, e entidades 

estudantis e dos trabalhadores. Por sua vez, o Conselho Deliberativo de Formação e Qualificação 

Profissional é um órgão vinculado ao MEC que deve promover a articulação e avaliação dos 

programas voltados a qualificação profissional. Fazem parte do conselho o Ministro do Estado e 

Educação e um titular e suplente dos seguintes órgãos: MEC, MF, MTE, MDS, MPOG, MCT. Por 

fim, se tem o Comitê Permanente de Gestão e Controle Interno, que busca formular procedimentos 

para o acompanhamento, avaliação e fiscalização do Pronatec. (COSTA, 2015, p. 60 a 63) 

 O Pronatec é considerado um programa de modelo de gestão flexível, descentralizado e 

colaborativo: Flexível na medida em que a adesão das instituições que pretendem oferecer o ensino 

é voluntario e não é necessário contrato, convênio ou vínculos mais detalhados por parte das 

instituições. No caso das instituições privadas basta a criação de convenio ou elaboração de 

contrato. No que se refere a descentralização da gestão, o Pronatec se articula com as instituições 

públicas a nível de federação, com as dos estados e dos municípios, além das instituições privadas. 

O Princípio colaborativo é atribuído ao caráter voluntario que os participantes demandantes 

(órgãos públicos, ministérios, secretarias estaduais, que veem as demandas locais, mobilizam, 

selecionam e fazem a pré-matrícula dos estudantes) e ofertantes (todas as instituições que aderiram 

ao programa) ingressam no programa (COSTA, 2015). 
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 Este programa se volta principalmente para: estudantes do ensino médio da rede pública, 

trabalhadores, beneficiários dos programas federais de transferência de renda (como Bolsa-Família 

e outros), povos indígenas, comunidades quilombolas, entre outros. Eles podem escolher duas 

modalidades de cursos, conforme o artigo 5º da Lei nº 12.513/2011: os cursos de Formação Inicial 

e Continuada (FIC) ou qualificação profissional e os cursos de educação profissional técnica de 

nível médio. Os cursos FIC contam com uma carga horária mínima de 160 horas e duração média 

de 3 a 4 meses. Os cursos técnicos de nível médio têm uma carga horária que varia de 800 a 1.200 

horas, com duração de 1 ano e meio a 2 anos.  

Os cursos a serem oferecidos pelo Pronatec devem constar no Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos, organizado pelo Ministério da Educação. O Pronatec pode ser ofertado nas instituições 

via pagamento de Bolsa-Formação (Estudante e Trabalhador), pelo financiamento estudantil - 

FIES-Técnico (Estudante e Empresa), pelo Brasil Profissionalizado, pelo programa E-TEC Brasil, 

pela Expansão da Rede Federal IFs, pela continuidade do Acordo de Gratuidade Sistema S e com 

a ampliação da capacidade do Sistema S. Ao estudante que frequenta os cursos do Pronatec é 

oferecido gratuitamente auxílio uniforme, lanche, transporte, material didático (pasta, caderno, 

lápis, caneta etc.), material específico do curso e atendimento ao estudante realizado por 

profissionais capacitados (orientadores). O MEC divulgou que até o ano de 2013 foram mais de 

4,6 milhões de matrículas nos cursos por meio do Pronatec, sendo70% jovens com até 29 anos, 

60% mulheres e 1/3 das matrículas na região Nordeste. Em 2013 foi previsto 2,3 milhões de vagas 

em 724.539 cursos técnicos e 1.565.682 vagas em cursos de formação inicial e continuada (FIC). 

A meta era chegar em 8 milhões de jovens nos cursos técnicos e de formação inicial e continuada 

até final de 2014. Porém, se percebe que na oferta dos cursos irá ocorrer um descompasso. 

(BASSO, 2014) 

 

A inclusão das instituições privadas no programa pode ser compreendida como 

uma disputa entre as frações da classe burguesa que atuam como empresários no 

campo educacional. Os dados da Auditoria do Relatório de Gestão da SETEC-

2013 apontam que tal alteração representou um aumento de 195% entre 2012 e 

2013 no número de parceiros ofertantes de vagas no âmbito da Bolsa-Formação, 

que passou de 105 para 185. Tal disputa justifica-se em virtude de haver um 

público de mais de 7 milhões de jovens elegíveis a Bolsa-Formação na 

modalidade subsequente, ao passo que a rede de educação profissional 

(instituições públicas e privadas) foi responsável por apenas 1,1 milhão de 

matriculas aproximadamente em 2013. (COSTA, 2015) 
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 No que se refere a Bolsas-Formação, ela busca custear a matrícula de trabalhadores e 

estudantes em cursos oferecidos por instituições públicas e privadas. Os valores variam de acordo 

com o curso ofertado. Nos cursos técnicos concomitantes e os cursos FIC, os valores correspondem 

ao valor da hora-aula do aluno, sendo o repasse total sendo feito a partir do número de estudantes 

matriculados23. No caso dos cursos técnicos na forma subsequente e nos cursos técnicos na forma 

integrada EJA, o valor é definido pela instituição ofertante e submetido à aprovação da SETEC e 

MEC.  

 

 

3.2.1 Aspectos gerais da implementação do Pronatec  

 

Apesar de seu elevado sucesso quanto ao reconhecimento público, o Pronatec não é o 

primeiro programa do governo federal que se propõe a suprir as demandas de formação 

profissional. Já no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), podemos encontrar programas 

com mesmas características. O PLANFOR – Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador – 

programa do ministério do trabalho, foi outro exemplo de proposta desenvolvida com vistas à 

qualificação do trabalhador. Diferentemente do Pronatec, o PLANFOR buscava qualificar os 

profissionais desempregados, dentro de um contexto geral da redução do aparato estatal, da 

redução de gastos públicos nos programas e do fortalecimento das parcerias público privadas. 

(FRANZOI; BALESTRO, 2013). 

 O desenvolvimento do PLANFOR, vale destacar, partia do pressuposto de que o mundo 

do trabalho estaria “em constante mutação”, o contexto dos postos de emprego viviam em 

transformação e os trabalhadores teriam de acompanhar esse momento de forma mais positiva, 

junto a isso, outro pressuposto do programa era de que cabia aos trabalhadores se adaptar as 

mudanças do mercado e o governo fomentar essa adaptação. Os estudos mostravam a necessidade 

                                                           
23 O valor da hora-aula do aluno é calculada pelo custo da oferta de uma hora de aula a um estudante, multiplicado 

pela carga horária do curso, ou seja, baseado no valor de 2014, a hora aula foi R$ 10,00, para os cursos FIC de 160 

horas, ou um técnico de 800 horas, a bolsa-formação terá o custo de R$1.600,00 e de R$8.000,00 (respectivamente). 

Caso se matriculam 50 estudantes em cada modalidade (FIC e técnico), a instituição recebera R$ 80.000,00 e R$ 

40.000,00 (respectivamente). (COSTA, 2015) 
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de uma formação para postos de trabalho mais avançados, com mais elevado nível de qualificação, 

porém, se tinham cursos curtos e de formação aligeiradas. Fica claro, o evidente investimento no 

reforço da teoria do capital humano, centralizando no trabalhador os eventuais insucessos no 

mercado e busca pelo emprego. (FRANZOI; BALESTRO, 2013). 

  Em seguida, nos governos Lula e Dilma, essas políticas públicas mudam em algumas 

características, porém, não rompem totalmente com as concepções anteriores, na medida em que 

não se tem mudanças estruturais nas ações governamentais. O Proeja24 (Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos) é um bom exemplo destas ações. Muda, que segundo orientações gerais, 

ocorrem à tentativa de desenvolver ações de articulação entre as políticas, o “Plano de Ação 

Articulada” na área da educação dá uma dimensão de tais iniciativas. O Pronatec é outro exemplo, 

nele estão contidas várias iniciativas que vinham ocorrendo, entre vários ministérios e secretarias 

que se unificam em torno deste programa, e que tentam priorizar as ações dando sustentação 

material e política para o seu desenvolvimento. Porém, ainda em sua essência, existem relações 

próximas com as concepções do PLANFOR, na medida em que guarda os mesmo pressupostos de 

uma linearidade entre a formação e a respectiva inserção no mercado de trabalho, como que 

existiria no Brasil um “apagão da mão de obra” e que a formação por si traria o emprego. 

(FRANZOI; BALESTRO, 2013). 

 

Diante de suas necessidades, o PRONATEC passa a constituir quase que uma 

escola paralela que têm suas próprias regras, seus próprios professores, seus 

próprios sistemas de matrícula e processo seletivo. Uma escola com vida própria 

que orbita os institutos federais, mas não se submete completamente aos seus 

regramentos e projetos políticos. (FRANZOI; BALESTRO, 2013). 

 

 

 O Pronatec, com estes pressupostos, vai articular cursos rápidos que podem vir a suprir as 

demandas do mercado. A grande maioria das ofertas de cursos se dão nos cursos FIC, de duração 

próxima a três meses, enquanto que os cursos que exigem uma maior escolaridade, com maior 

duração são em média menos de um terço de ofertas25. Assim, desde já encontramos desafios na 

implementação deste programa, já que ele propõe cursos rápidos que insiram os trabalhadores no 

                                                           
24Informações em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288&Itemid=567 
25 Lista de vagas disponível em: http://pronatec.mec.gov.br/index.php 
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mercado de trabalho, na medida em que desconsidera a educação profissional integral para o 

mundo do trabalho, que vai para a além da fluidez das vagas oferecidas de acordo com a 

movimentação do capital.  

 Porém, o processo de implementação do Pronatec apresenta alguns desafios, tanto internos 

- elevada taxa de evasão (50%) nos cursos FIC, elevado grau de problemas pedagógicos 

encontrados no cotidiano da formação profissional – como externos – articulação com outras 

iniciativas para além do sistema S, por exemplo (CASSIOLATO; GARCIA, 2014). Isso fica claro 

no processo de convocação dos professores e equipe que não tem preparação e adequação para 

lidarem com as demandas apresentadas pelas realidades encontradas e trazidas pelos participantes 

dos cursos. Durante a implementação do Pronatec no contexto dos estados, percebemos como estas 

contradições se aguçam, cada estado e em seguida, cada local de funcionamento do programa irá 

desenvolver suas características quando a implementação, levando em conta a contexto das 

instituições e as contradições que são geradas com os participantes do programa, como ressalta 

Pochmann,  

 

Nota-se o quanto se tornou importante à temática da juventude no Brasil, (...) a 

juventude passa por uma fase de transição extremamente complexa, talvez sem 

paralelo em relação a outras gerações. Combina-se (...) o maior distanciamento 

entre o que o jovem gostaria de ser e o que realmente consegue ser. A crise do 

trabalho rebate sobre a juventude diferencialmente quando analisada do ponto de 

vista de uma sociedade de classes, uma vez que para o jovem, filho de pais pobres, 

parece haver maior presença de um contexto de violência. (POCHMANN, 2011 

p. 239). 

 

 

 Esse desafio de integrar os jovens, a classe trabalhadora, apesar de não estar apresentado 

como metas do programa, tem sua fundamentação material. Estes indivíduos que serão a massa 

trabalhadora do próximo período, estão sendo preparados para ficar à disposição do capital. Como 

destaca Lima (2012), o Estado está com o Pronatec assumindo o papel estratégico na redução dos 

custos do capital no fornecimento quantitativo e qualitativo das forças produtivas adequada aos 

padrões técnicos vigentes.  Essa questão reforça o objetivo de através do fundo público reduzir os 

custos da formação profissional do capital com a elevação do número de trabalhadores sem 

emprego, que gera uma inserção produtiva acompanhada de um arrocho sobre os salários, com o 

grande número de “reserva”.  
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No entanto, a capacidade estatal de responder às necessidades qualitativas e 

quantitativas do mercado e a disposição dos capitalistas em financiar parte desse 

processo, sobretudo nos países de fora do núcleo do capital, vêm se modificando 

em função das crises nas quais o próprio sistema econômico se vê imerso e suas 

consequências na relação oferta pública e oferta privada no campo da formação 

humana, com destaque para o Ensino Médio e Técnico. Assim, do ponto de vista 

do momento atual, numa situação de esvaziamento da ação do Poder Público num 

estado neoliberal, poder-se-á transferir para as empresas parte desse custo, as 

quais tenderão a mercantilizar o próprio processo formativo.(LIMA, 2012). 

 

É perceptível que o Pronatec veio dar continuidade as ações desenvolvidas no governo 

Lula, no âmbito das políticas educacionais para os trabalhadores. Porém, é importante destacar 

que alguns elementos são diferenciados, o que, altera em grande parte o sentido destes programas 

no aspecto social. Isto porque no governo Lula a formação técnica passava em grande medida pelo 

investimento e fortalecimento de escolas técnicas federais, diferente da proposta de ação do 

Pronatec que sobretudo fortalece entidades privadas. Como já aponta Costa (2015), 

 

[...] a presidente Dilma teve como meta ao instituir o PRONATEC a ampliação 

da oferta de vagas por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica 

e financeira, deixando de lado o investimento de recursos na reordenação e 

expansão física da rede federal de educação profissional e tecnológica 

prioritariamente. Deste modo, é possível afirmar que no governo Dilma os 

investimentos em educação profissional estiveram direcionados à rede de 

educação profissional, o que inclui instituições públicas e privadas, enquanto nos 

governos Lula, o foco foi a rede pública apenas. (COSTA, 2015, p. 58). 

 

 

 Sendo assim, Costa (2015) acredita que irá existir a apropriação do fundo público por parte 

das instituições privadas, que aumentam o monopólio sobre a formação dos trabalhadores e 

desarticulam ganhos sociais para os trabalhadores, na medida em que não fortalecem expansão de 

infraestrutura física e pessoal que garantam a oferta de vagas na educação profissional de forma 

mais continua (para além de gestões e governos).   Compreender essa contradição no Pronatec é 

entender a relação entre os interesses públicos e privados, que fazem parte de uma movimentação 

superior, conjuntural, relacionada a estrutura do Estado brasileiro e reflete na composição da 

iniciativa das políticas públicas. 
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4 AVALIAÇÃO DO INTERESSE DA CNI NO PRONATEC 

 

Até agora, nos capítulos anteriores, vimos sinteticamente como se relacionam as teorias do 

Estado com a abordagem em políticas públicas, em seguida analisamos a construção da CNI 

enquanto sujeito político (principalmente nas últimas décadas) e a ligação com a formação 

profissional, relacionado com a proposta e desenvolvimento da implementação do Pronatec, 

entendendo enquanto continuidade de uma linha de atuação na educação profissional, mas que 

possui especificidades características de uma nova transição e formar de relação com as políticas 

públicas profissionalizantes e o a oferta de cursos.  

Já neste capítulo, iremos trabalhar com os elementos da avaliação de políticas públicas para 

ajudar a entender os interesses da CNI (que corresponde a síntese dos pontos unificados referente 

aos interesses do empresariado industrial brasileiro) sobre o Pronatec. Essa não é uma tarefa fácil. 

É preciso retomar o debate existente nas ciências sociais sobre a posição do empresariado perante 

estados e governos. A partir desse posicionamento teórico, definimos nossa abordagem na 

avaliação de processo da implementação do programa.  

Seguiremos do âmbito mais geral (diretrizes dos organismos internacionais, adoção pelo 

governo e empresariado) até os aspectos mais relevantes da elaboração das política públicas, 

retornando para o contexto (resultado) atual da implementação do programa. Dito de outra 

maneira, veremos como os elementos destacados nos capítulos anteriores se encaixam, gerando 

durante a implementação, um amontoado de contradições e desdobramentos inerentes ao que se 

configura como Pronatec. 

 

 

4.1. Posição dos interesses do empresariado e influência nas políticas governamentais  

  

Como destaca Mancuso (2007), os interesses do empresariado são um tema discutido há 

muito tempo nas ciências sociais. E segundo o autor, é importante perceber as várias formas de 

compreensão e abordagens sobre o tema para se situar acerca dos objetivos da pesquisa. Por isso, 
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de início cabe uma retomada destas abordagens (sintetizadas pelo autor) para localizar o campo de 

trabalho que nos inserimos ao pensar os interesses e os pressupostos presentes em nossa avaliação.  

Buscando essa movimentação, Mancuso (2007) irá considerar como mais relevante para o 

entendimento da relação de interesses entre empresariado e poder público duas vertentes teóricas, 

que embora sejam controversas, elas nos localiza dentro da abordagem mais geral acerca dos 

estudos dos interesses do empresariado com relação ao Estado e as políticas públicas. Até agora, 

temos falado de interesses mas sem precisão conceitual metodológica, por isso se faz necessária 

esse resgate com objetivo de contribuir para os acúmulos presentes neste capítulo e na dissertação 

como um todo. 

As duas grande abordagens, além de matrizes conceituais e teóricas, divergem também no 

quesito metodológico. De um lado temos autores que acreditam na supremacia dos interesses dos 

empresários perante os demais segmentos sociais. As análises partiriam do pressuposto de que ao 

empresariado poderia se atribuir uma posição privilegiada na disputa por políticas estatais, assim, 

se reconheceria esse privilégio “com notável frequência, consequência inevitável do caráter 

especial desses interesses” (MANCUSO, 2007, p. 108). Porém, de outro lado, existem autores que 

acreditam que esta teoria não encontra validade empírica, mostrando que o empresariado ao tentar 

garantir seus interesses perante o poder Estatal, ao pautar no espaço político suas demandas, eles 

sofrem tantos insucessos quanto os demais grupos, ou seja, “é que os interesses empresariais 

podem prevalecer numa circunstância, mas deixar de prevalecer em outra”, a dominância do poder 

do empresariado  é um resultado tão possível como qualquer outro, cabendo aos pesquisadores 

identificar os fatores que em cada caso explicariam as variações. (MANCUSO, 2007, p. 108-109). 

Mancuso (2007) irá afirmar que o grupo dos autores que defendem a posição privilegiada do 

empresariado perante o Estado tem forte inspiração na leitura do marxismo. Para ele, Karl Marx e 

o marxismo ensinam que a dominação econômica derivada do modo de produção se reproduz no 

âmbito da política. Desta forma ocorre o que ele chama de apropriação mais extrema e menos 

extrema:  

 

Em versão mais extrema, o argumento é que a ação do estado espelha os 

interesses dos capitalistas de forma fiel, direta e imediata. Em versão menos 

extrema, o argumento admite um certo grau de autonomia e de independência 

para a ação do estado – que, circunstancialmente, pode ir de encontro aos 

interesses imediatos dos capitalistas, imprimindo-lhes de derrotas; mesmo assim, 

o argumento segue sustentado que, em última instância, o sentido da ação estatal 
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é sempre manter a ordem capitalista, resguardando a dominação econômica e os 

interesses materiais da burguesia. (MANCUSO, 2007, p. 109) 

 

 

 O que Mancuso (2007) vai querer dizer então, é que ao tratar dos interesses do 

empresariado perante o Estado, os marxistas o consideram como um comitê que irá salvaguardar 

a dominação e os privilégios dessa classe em detrimento das classes subalternas. Isso valeria 

inclusive para os casos onde o empresariado não esteja diretamente no governo, pois em última 

instância a autonomia e independência dos governos dependeriam da ação burguesa. Os marxistas 

acreditariam ainda que a posição privilegiada se manifestaria de duas formas complementares. A 

primeira afirma que a posição do empresariado são integralmente protegidos pelo Estado 

capitalista, sendo assim, nenhum grande obstáculo é colocado para afirmar, em última instância, a 

defesa da propriedade privada, autonomia das empresas e livre possibilidade de investimento. 

Estes seriam elementos já dados, não estando em discursão na ação pública. Como exemplos desta 

linha Mancuso (2007, p. 110) aponta: Ralph Miliband, Maria Antonieta P. Lindblom e Michael 

Hayes.  

 A segunda forma de entender a posição de privilégio do empresariado perante o Estado é 

a que atribui a essa situação a abertura dos governos perante as opiniões dos empresários nas ações 

cotidianas da administração política. As classes dominantes teriam espaço no cotidiano 

governamental e atuariam como um grupo articulado de interesse nos processos de decisão. Essa 

abertura se dá em grande medida por recursos financeiros que facilitam essa intervenção: dinheiro, 

ligações pessoais e afinidades com os ocupantes dos altos posto de decisão, os cargos públicos 

mais relevantes na definição de políticas que favoreçam os seus interesses. Muitas vezes estes altos 

postos de trabalho nos governos são ocupados por membros da mesma classe social e grupos que 

o empresariado. Desta forma, enquanto grupo de interesse, o empresariado não trabalharia apenas 

com o lobby mas contaria com articulação de entidades criadas (fundações, grupos permanentes 

de debates) a fim de definir pautas em comum e as projetar a longo prazo. Com estes elementos se 

tornaria capaz de financiar campanhas, promover candidatos e trabalhar a opinião pública de 

acordo com seus interesses. (MANCUSO, 2007). 

 Porém, o pilar central da concepção marxista com relação a posição privilegiada do 

empresariado perante o Estado se baseia na relação estrutural entre o capitalismo e a estrutura 

estatal. Nas palavras de Mancuso (2007, p. 111-112), seria a “dependência do estado, e da 
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sociedade como um todo, em relação ao capital. Essa dependência é condição necessária e 

suficiente para a posição política do empresariado”.   

 Por ser possuidor dos meios de produção, o empresariado assume um papel mais relevante 

no conjunto social, perante os governos, na medida em que eles controlam a distribuição e 

produção de bens e serviços. São essas medidas que definem em grande medida a vida econômica 

e da população de um país. Dessa forma a estrutura dos governos pode atuar em várias áreas com 

políticas públicas, mas sempre submetidos a aprovação da burguesia, na medida em que as ações 

não podem provocar descontentamento no capital, ao não contribuir para a continuidade da 

acumulação de lucros, que provocaria percas, demissões que os governos preferem evitar. “Em 

outras palavras, o controle que o empresariado exerce sobre a atividade econômica é tão grande e 

importante que o estado depende de sua confiança, sendo objetivamente constrangido a atuar de 

maneira que a promova e não a abale”. (MANCUSO, 2007, p. 113).  

 

Em síntese, esse primeiro grupo de autores argumenta que há nos países 

capitalistas uma dependência geral e multifacetada em ralação ao capital, e que 

essa dependência confere aos empresários umas posição política privilegiada. O 

resultado inevitável é o surgimento de um “estado de bem-estar empresarial”. 

(MANCUSO, 2007, p. 114-115) 

 

 

 O outro grupo de autores, que critica a ideia de posição privilegiada dos interesses do 

empresariado perante o Estado, defendem que não existe comprovação empírica relevante, 

“argumentam que a tese ignora uma lista farta e bem documentada de decisões tomadas pelo poder 

público que podem ser, com justiça, interpretadas como importantes derrotas dos interesses 

empresariais” (MNCUSO, 2007, p. 115). As decisões podem significar, para os autores desta 

vertente, uma autonomia do governo perante os grupos de interesse, ou melhor, do Estado perante 

as movimentações do capital. As ações do governo em detrimento de interesses do capital significa 

que a submissão do Estado e, portanto, governos não é algo dado.   

  

Para os autores que não adotam a tese da posição política privilegiada do 

empresariado, a atitude mais promissora é conceber os resultados obtidos pelos 

empresários em processos decisórios como uma variável dependente, que pode 

assumir valores diferentes graças à intervenção de variáveis explicativas cuja 

identidade e relevância o pesquisador social tem o dever de mostrar. 

(MANCUSO, 2007, p. 115). 
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 Segundo Mancuso (2007, p. 116) o maior defensor de tais concepções é David Vogel 

(1987). Para esse autor os cientistas que buscam estudar os interesses do empresariado tem de 

responder duas questões preliminares: “sobre qual parcela do segmento empresarial o foco da 

pesquisa será concentrado?” podendo o autor focar nos indivíduos, nas empresas ou em 

determinados ramos da produção. E, a outra questão é saber “qual é o alvo da atuação política da 

parcela do empresariado escolhida pelo pesquisador?” O pesquisador teria de saber quais 

interesses que o empresariado tinha com tais ações. Para dar conta de responder tais questões seria 

necessário o estudo da história articulada com o estudo da política. Isso pode mostrar que, ao 

contrário do raciocínio marxista, o poder do empresariado varia de acordo com o período, podendo 

ser maior ou menor (em relação aos governos) de acordo com o crescimento da economia.  

 

Quando a economia do país cresce e o desemprego das empresas melhora, o 

público passa a acreditar que a economia continuará bem em longo prazo e que, 

portanto, as empresas podem oferecer uma contribuição maior para o bem-estar 

social. Em circunstâncias como essas, os políticos aumentam a interferência sobre 

as empresas, impondo-lhes novas regulamentações e aumento de impostos. O 

poder político do empresariado diminui. Diferentemente, quando a economia do 

país passa a se preocupar com a própria sorte e com o desenvolvimento 

econômico do país. Em resposta, os políticos diminuem a interferência sobre as 

empresas, impondo-lhes menos regulamentações e impostos. O poder político do 

empresariado aumenta. (MANCUSO, 2007, p.117). 

 

 

 Outro argumento apontado pelos críticos da posição privilegiada é a ideia de que o poder 

do empresariado em relação ao Estado, varia de acordo com o país. Existiria uma relação inversa 

entre poder político do empresariado e o poder político dos interesses antiempresariais. 

Dependendo do comportamento do Estado, o poder político do empresariado pode aumentar ou 

diminuir, tendendo aos seus interesses ou aos interesses que vão de encontro aos empresários. Ao 

Estado caberia a possibilidade de aderir ou não aos interesses dos grupos, se por ventura em 

determinado país o empresariado é mais forte, as suas demandas seriam aceitas, mas se não as 

pautas que não fossem do empresariado seriam admitidas. Surgiriam assim os possíveis sucessos 

e derrotas do empresariado.  

 Nessa perspectiva de medir os sucessos e insucessos que Mancuso (2007) se posiciona 

neste último grupo, ou seja, para ele só é possível ter um estudo capaz de entender a dimensão dos 

interesses do empresariado a partir de métodos empíricos comprováveis. Isso porque, para ele, o 

que o grupo da posição privilegiada entende como derrota é muito diferente do que os seus críticos 
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entendem. Uma derrota em determinada pauta seria vista pelos marxistas como uma coisa menor, 

de menor relevância, enquanto que para ele, deveria ser entendida e averiguada, e mostrar que foi 

um revés sofrido pelo setor. 

 

Tudo isso mostra que a tese da posição política privilegiada dos empresários foi 

construída de uma maneira que a torna intrinsecamente irrefutável. Por um lado, 

a tese é extremamente rígida ao estabelecer um critério elevado demais para 

identificar as questões “de maior importância” em que derrotas a refutariam, mas, 

em relação às quais, na pratica, não surgem derrotas. Em última instância, uma 

derrota política verdadeira dos interesses empresariais só aconteceria se a ordem 

capitalista fosse subvertida pelos políticos que estão no poder. Por outro lado, a 

tese é extremamente maleável ao estabelecer um critério frouxo demais para 

identificar derrotas em questões “não-fundamentais, de menor importância”. As 

derrotas empresariais em questão menores podem ser reinterpretadas, 

salvaguardando a tese. A irrefutabilidade da tese a torna menos interessante do 

ponto de vista científico. (MANCUSO, 2007, p. 119). 

 

 

 Como ele busca considerar em seu trabalho o lobby do empresariado a partir da taxa de 

sucesso e insucesso de seus interesses na assembleia legislativa, o pressuposto básico que ele 

utiliza é levar em conta que eles não estão em vantagem se comparado a qualquer outro grupo, na 

medida em que os sucessos obtidos correspondem a inserção de um longo período de preções. 

Assim, não se considera que existam critérios externos (de classe) que são estipulados previamente 

e que possam interferir em tais resultados. Mancuso (2007, p. 120) resume que “para levar a sério 

as posições tomadas pelos empresários em processos decisórios concretos não é preciso assumir, 

de forma alguma, que tais posições sejam estáticas”, ou seja, estas posições são constituídas através 

da construção do próprio empresariado, e de acordo com o momento histórico e político, pode ter 

ou não maior relevância. Sendo assim, o grande mérito de avaliar os interesses do empresariado 

através deste método (que crítica a posição privilegiada) consiste em entender as disputas mesmo 

nos pequenos embates, entender a possibilidade da realização do interesse de forma ainda em 

aberto, não tendo um resultado previamente definido pela posição de classe.  

 Esse esforço de Mancuso (2007) é muito relevante para o conjunto das ciências sociais. A 

sua síntese e os aspectos da construção metodológica que propiciam os seus resultados foram de 

grande contribuição inclusive para a delimitação e formulação deste trabalho26. Porém, no que se 

                                                           
26 Principalmente no que se refere ao entendimento do empresariado brasileiro e algumas formas de sua atuação 

política: na formulação de síntese, com o “custo Brasil”, e no entendimento dos “interesses” enquanto elemento 

avaliável.  
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refere aos pressupostos teóricos, seguimos a vertente oposta, ou seja, a linha marxista que acredita 

na posição desigual do empresariado nas disputas de interesses. Isso porque consideramos que 

existem outros fatores não apontados por Mancuso (2007) que são uma espécie de mediação 

metodológica. Ao assumir tal posição não significa que estamos entendendo que os interesses do 

empresariado, representados na CNI, estão já garantidos. Na realidade, podemos ao mesmo tempo 

afirmar que existe uma predominância geral dos interesses burgueses perante aos governos, 

entendendo uma posição de classe dentro do Estado capitalista, mas que ela não funcionaria de 

forma linear, existindo um movimento de lutas entre as classes, entre as frações da classe, que nos 

faz aprofundar ao ponto de entender os interesse “na condição de resultado possível” (MANCUSO, 

2007, p. 121). 

 Os críticos, como Mancuso (2007), afirmam ser um erro a ideia da posição privilegiada de 

que apenas se configuraria como uma derrota quando a propriedade e o modo de produção 

capitalista fossem colocados em questão, e os insucessos podem ser entendidos como um exagero 

do empresariado, já que tem muita abertura, exigem muito dos governo, tendo por vezes recusas. 

Os críticos afirmam que as derrotas perante governos, e insucessos do interesses do empresariado 

não podem ser considerados questões menores.  

 Mas, já é de conhecimento no marxismo que o pesquisador não pode apenas contemplar 

ele tem de transformar. Dizia Marx já em 1845 (2011, p. 539): “Os filósofos apenas interpretam o 

mundo de diferentes maneiras; porém, o que importa é transformá-lo”. Ao se analisar os interesses 

do empresariado tem que saber em que posição o pesquisador se posiciona. Com isso não 

afirmamos a criticidade e utilidade dos estudos feitos pelos críticos ao método marxista, apenas 

destacamos que de fato, quando se entende no Estado moderno como sendo uma instância de 

origem capitalista, burguesa, se sabe que o seu papel até última instância é garantir a dominação 

da classe empresarial sobre a proletária. Como destaca Miliband (1982), o Estado é totalmente 

ligado ao capital, a acumulação de bens e garantia da propriedade privada, porém, são duas coisas 

diferentes, cada um tem uma vida própria. Assim, mesmo ligados, e o Estado trabalhando para 

garantir a continuidade da reprodução capitalista, que muitas vezes vai ocorrer de ações irem de 

encontro com os interesses imediatos de determinados grupos do capital, o que por vezes gera 

conflitos e desgastes entre eles, mas não ao ponto de colocar em cheque a função mais geral de 

ambos. 
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 De outra forma, na relação entre classes, usando de Offe (1984), poderíamos dizer que a 

posição do empresariado é diferenciada e não nos permite analisar os seus interesses apenas de 

forma focalizada. Isso porque o autor destaca que existe na sociedade uma ideia que atribui ao 

empresariado as mudanças na vida da população. Desta forma, os trabalhadores entendem que o 

seu emprego, a qualidade de vida dependem do sucesso dos empresários. Seria uma relação de 

dependência assimétrica. Pois, se por um lado, os avanços tecnológicos, técnicas produtivas, 

desvinculam o empresariado da dependência da contratação do excessivo de trabalhadores, por 

outro, quanto mais esses avanços aumentam mais o proletariado necessita de emprego e da “ajuda” 

do burguês. Então, de forma contraditória, quanto mais este quadro se agrava, mais o interesse do 

trabalhador se volta na aposta do desenvolvimento e crescimento do empresariado para poder ter 

acesso ao emprego. Os interesses do proletariado então, se voltam para contribuir com os interesses 

dos burgueses, visto que se entende a realização empresarial como positiva para o conjunto da 

sociedade.  

 Em um trecho famoso, inclusive apontado por Lenin27, Marx (2008) vai mostrar como a 

burguesia busca constantemente a melhor forma de dominação no Estado, como foi aperfeiçoando 

os espaços governamentais a medida de suas necessidades, até o dia em quando o que parecia ser 

a solução é o maior problema, tendo a tarefa de buscar a composição que melhor se adapte à sua 

dominação.  

 

Mas a revolução é radical (gründlich). Ela ainda está passando pelo purgatório. 

Cumpre a sua tarefa com método. Até 2 de dezembro de 1851, tinha terminado 

metade do seu trabalho preparatório; agora, completa a outra metade. Leva 

primeiro à perfeição o poder parlamentar, para poder derrubá-lo. Agora, 

conseguindo isso, leva à perfeição o poder executivo, o reduz à sua expressão 

mais pura, isola-o, enfrenta-se com ele, como único alvo contra o qual deve 

concentrar todas as suas forças de destruição. E quando a revolução já tiver levado 

a cabo essa segunda parte do seu trabalho preliminar, a Europa erguer-se-á e 

rejubilará: bem escavado, velha toupeira! (MARX, 2008, p. 322). 

 

 

 Esses argumentos são a favor da posição privilegiada dos interesses do empresariado 

perante o Estado e os seus governos. Mas, mesmo o Estado tendo características burguesas, 

funcionando para a legitimidade capitalista, podemos não entender todo o comportamento político 

do empresariado, principalmente quando pensamos nas disputas entre as frações da classe 

                                                           
27 No livro “Estado e a Revolução”.   
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dominante e como elas ocorrem em cada contexto. Neste caso, como buscamos saber qual o 

interesse principal da CNI no Pronatec, devemos retomar o que vimos no terceiro capítulo, onde 

se mostrou que cada fração do empresariado no Brasil buscava uma composição institucional que 

ajudasse o seu segmento, seu ramo ou sua empresa a ter maior acumulação de capital. Eis ai uma 

disputa entre as frações que se torna relevante observar o comportamento no jogo político. Mas, 

no caso da disputa ser entre classes, se colocando uma proposta de ruptura sobre a dominação 

empresarial, percebemos que as regras do jogo mudam, as frações burguesas se aglutinam 

buscando a neutralização das força dos trabalhadores.   

 

Enquanto a dominação da classe burguesa não tivesse se organizado 

integralmente, não tivesse adquirido a sua expressão política pura, o antagonismo 

das outras classes também não poderia se manifestar em sua forma pura e, onde 

o fizesse, não poderia assumir esse caráter perigoso que converte toda a luta 

contra o poder do Estado numa luta contra o capital. (MARX, 2008, p. 263). 

 

 

 Seguindo esse raciocínio de Marx, no “O 18 Brumário de Luís Bonaparte” (original de 

1852), onde coloca o debate das contradições principais e secundarias. No livro Marx vai 

demonstrar que no período entre a revolução francesa (1789) até boa parte dos anos de 1800 ocorre 

na França uma disputa aberta pelo poder burguês e como seria essa nova configuração de 

dominação. Esse estudo vai nos ajudar na medida em que fica evidente como as frações se 

comportavam, na medida em que existia uma contradição maior de fundo, porém, a cada momento 

se colocavam outras contradições no foco da disputa política (contradições principais e 

secundarias), e na medida em que as frações se movimentavam essa contradições também se 

moviam. (MARX, 2008). 

 Miliband (1982), analisando o contexto de países de capitalismo mais desenvolvidos, ajuda 

a entender esse papel de privilegiado e que mesmo com “insucessos” não deixam de se articular a 

nível estrutural com o capital: 

 

Agora mais do que nunca sua vida gira em torno do governo, e mesmo nos 

lugares, como nos Estados Unidos, em que são órgãos formalmente 

independentes do poder constitucional e político, suas relações com o executivo 

político não podem ser de tipo puramente crítico ou obstruído. São relações de 

conflitos e cooperação. Não se trata de uma questão de divisão entre uma ala pró-

governo e outra antigoverno. Ambas as alas refletem tal dualidade, pois os 

partidos oposicionistas não podem ser totalmente não-cooperativos. Pelo simples 



77 
 

fato de tomar parte nos trabalhos legislativos, eles auxiliam a tarefa do governo. 

(MILIBAND, 1982, p. 71-72). 

 

 

 Neste sentido que ao abordar os interesses do empresariado industrial brasileiro, 

representado na CNI, temos de localizar sua posição e as questões principais as quais ele está 

submetido. Seu comportamento e a relação que ele irá estabelecer com o Estado e, 

consequentemente, como as políticas públicas terão uma conotação diferente a cada período e nas 

disputas entre as frações. Por mais que as frações industriais, representadas pela CNI, não tenham 

conseguido grande influência28 nos anos de 1990, na década de 2000 ela foi o pivô de ação de 

políticas públicas, mas sem colocar as pautas dos trabalhadores em questão.  

 

 

4.2 CNI, Estado e aspectos iniciais do Pronatec 

 

Tanto Poulantzas quanto Miliband29 afirmam existir uma dominação de classe no Estado, 

sendo um dos elementos constitutivos dessa dominação os operadores do aparelho, ou como 

denomina Poulantzas (2000) “o pessoal do Estado”, que seriam os indivíduos vindos da classe 

dominante (ou que compactuariam com ela) que ocupam lugares estratégicos, lugares onde é 

possível se ter mais espaço para definir linhas políticas de ação do Estado. Podemos citar como 

exemplo o auto comando da burocracia estatal, da administração pública, do poder judiciário, da 

elite militar, policial etc. 

Porém, contraditoriamente, estes indivíduos negam ao mesmo tempo que afirmam a classe 

à qual fazem parte. Ou seja, ao compor os cargos mais altos do setor estatal os indivíduos 

identificam a nova posição com a função estatal de “mediação”, porém, ideologicamente, estão 

                                                           
28 Influência, assim como Interesse, é um campo de debate acadêmico muito amplo, mas que não buscamos aprofundar 

neste trabalho. Buscamos apenas explicitar que por influência entendemos como: o comportamento de um sujeito 

(entidade, empresa, político, etc.) sobre determinado assunto que é determinado na medida do desejo de um outro 

sujeito, ou seja, “um ator A influência um ator B no que diz respeito à decisão X é afirmar que o comportamento de 

B, no caso da decisão X, se altera no sentido desejado por A”. (MANCUSO, 2007, p. 122). 
29 Como apontamos no início, esses autores são responsáveis por um importante debate acerca do Estado capitalista. 

O debate entre os dois ajuda a retomar o debate do Estado na leitura marxista. Mesmo considerando as críticas internas 

e metodologias contrastantes entre eles, utilizamos alguns de seus conceitos que entendemos não serem contraditórios, 

na realidade, complementam aspectos que trabalhemos no capítulo.   
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afirmando a classe de origem (no caso das auto patentes) ou assumindo a dominação (no caso das 

baixas patentes estatais). Como ressalta Poulantzas (2000), 

 

As contradições de classe se inscrevem no seio do Estado por meio também das 

divisões internas no seio do pessoal de Estado em amplo sentido (diversas 

burocracias estatais, administrativas, judiciária, militar, policial etc.). Mesmo se 

esse pessoal constitui uma categoria social detentora de uma unidade própria, 

efeito da organização do Estado e de sua autonomia relativa, ele não deixa de 

deter um lugar de classe (não se trata de um grupo social à parte ou acima das 

classes) e é, então, dividido. Lugar de classe diferente da origem de classe (ou 

seja das classes de onde esse pessoal se origina) e que está relacionado à situação 

desse pessoal na divisão social do trabalho tal como ela se cristaliza o arcabouço 

do Estado (inclusive sob a forma de reprodução específica da divisão trabalho 

intelectual/trabalho manual no próprio seio do trabalho intelectual concentrado 

no Estado): incumbência ou lugar de classe burguesa para as altas esferas desse 

pessoal, pequena-burguesia para os escalões intermediários e subalternos dos 

aparelhos de Estado. (POULANTZAS, 2000, p. 156-157). 

 

 

 Já o que Miliband (1982) chama de elite estatal, por mais que não seja necessariamente os 

mesmos indivíduos que compõe a elite política30, sofre dele grande influência. Desta forma, 

“embora existam muitas pessoas que detêm poder fora do sistema estatal e cujo poder afeta este 

último em grande medida, elas não são realmente os depositários do poder estatal” (MILIBAND, 

1982, p. 73). Assim, como queremos entender o interesse do empresariado no programa, temos de  

passar pela relação entre o Estado e a CNI na formulação do Pronatec, também considerando a 

composição da elite estatal e incidência dos interesses do empresariado sobre ela, que assume de 

fato como se fossem o poder estatal “uma entidade distinta e separada” (MILIBAND, 1982, p. 73).  

 

São essas instituições – governo, administração, forças militares e polícia, 

judiciário, governo subcentral e assembleias legislativas – que constituem o 

Estado e cujas inter-relações dão forma ao sistema estatal. É nessas instituições 

que se apoia o poder estatal e é através delas que esse poder é dirigido em suas 

diferentes manifestações. Pelas pessoas que ocupam as posições dirigentes em 

cada uma dessas instituições – presidentes, primeiros-ministros e seus colégios 

ministeriais; altos funcionários públicos e outros administradores do Estado; a 

alta cúpula militar; juízes de cortes supremas; alguns dos membros dirigentes das 

assembleias parlamentares, embora estes sejam muitas vezes os mesmos homens 

que ocupam postos dirigentes no executivo político, e finalmente, muito abaixo 

                                                           
30 Por elite política Miliband (1982, p. 71-74) entende instituições, grupos, indivíduos que não estão necessariamente 

no sistema estatal, mas são muito relevantes no contexto político a ponto de influenciar em seu cotidiano. São 

exemplos os partidos políticos, grupos de pressão, confederações, sindicatos.  
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desses, principalmente nos Estados Unitários, os líderes políticos e 

administrativos das unidades subcentrais do Estado. São essas as pessoas que 

constituem aquilo que pode ser descrito como a elite estatal. (MILIBAND, 1982, 

p. 72-73). 

 

 

 Dessa forma, a classe dominante não compõe pessoalmente todos os espaços estatais, 

porém, detém sobre ele grande influência (suas vontades interferem nos resultados da ação estatal), 

os membros da elite estatal estão ligados a classe dominante, não apenas nos momentos de tensões 

extremas (como questionamento do capital, ou questionamento do próprio modelo estatal), mas 

também, no cotidiano da ação política dentro do aparelho de Estado. Existe, de modo geral, uma 

movimentação dialética, contraditória, de negação e aproximação (dependência) do Estado por 

parte da burguesia (POULANTZAS, 2000).  

 Na realidade, o que se observa é a tentativa de se mostrar distante do “mundo político”. A 

política seria para os políticos, o empresariado tinha problemas concretos, seriam pessoas de ação, 

não cabendo a atividade dupla. Esse aparente afastamento, esconde a histórica relação bem 

sucedida de cumplicidade de ação. Como diria Miliband (1982, p. 76), “a ideia de que os homens 

de negócios estão afastados dos problemas políticos, de maneira direta e pessoal, exagera 

enormemente a sua relutância em buscar o poder político, ao mesmo tempo que subestima o fato 

de que tal busca foi muitas vezes bem sucedida”. 

 

O próprio empresariado tem muitas vezes salientado o seu afastamento e até 

mesmo a sua repugnância em relação à política; tem-se inclinado também a ter 

uma opinião desfavorável sobre os políticos, considerando-os pessoas que, como 

é dito na expressão, santificadas, jamais tiveram que enfrentar uma folha de 

pagamento e que, portanto, sabem muito pouco do mundo real – mas não obstante 

buscam interferir nos assuntos dos homens práticos e de cabeça dura cujo negócio 

é enfrentar uma folha de pagamento e que portanto sabem como é o mundo. Isso 

significa que os empresários, bem como os administradores, desejam despolitizar 

os fatos altamente controvertidos e fazer com que tais fatos sejam julgados de 

acordo com critérios favoráveis aos negócios. Isso pode parecer uma fuga à 

política e à ideologia: mas na realidade trata-se de sua importação clandestina nos 

assuntos públicos. (MILIBAND, 1982, p. 75). 

 

 

 Essa falsa dicotomia, intencionalmente criada pela burguesia, funciona também para não 

ser atrelada ao funcionamento do Estado, ou qualquer governo em especifico. A suposta 

independência garante a legitimação do empresariado na própria atuação política. Mas, mesmo 

que em algum caso especifico o empresariado se envolva ou venha a compor a elite estatal, ele 
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não hesitará em definir a política voltada para o interesse do empresariado. Neste caso, o exercício 

(tempo que compor a elite estatal) contará como um “rito de passagem”, onde não se envolverá 

em um projeto maior (projeto mais amplo para a nação, por exemplo), aproveitando para 

aprofundar apenas seu espectro de interesses particulares, ou sua fração empresarial (de classe), 

aumentando inclusive, o número de pessoas a ele ligada nos cargos e espaços estatais. 

(MILIBAND, 1982). 

 Essa caracterização do comportamento do empresariado busca demonstrar como sua 

constante busca pelo lucro individual e reprodução mais geral do capitalismo, configura um 

aspecto marcante e frequente da iniciativa empresarial perante o Estado moderno. Fruto de tais 

relações temos em primeiro plano a intervenção econômica, que está diretamente ligada ao ramo 

produtivo mais proativo, ou melhor, vai contribuir na linha das várias ações que correspondem às 

disputas das frações dentro do aspecto estatal - as que tem mais força pesam a balança econômica 

estatal para seu lado. A partir disso então, fica mais compreensível o fato de que a intervenção 

burguesa obteve frutos, principalmente através das suas organizações patronais, junto ao Estado 

brasileiro característicos de nosso capitalismo dependente. As políticas públicas, como vimos nos 

capítulos anteriores, são marcadas por essa composição social historicamente construída em nosso 

país. Os frutos teriam relação com as sementes, advindas do “amor e ódio” do empresariado com 

as políticas estatais.   

 Desta forma, no caso brasileiro, a intervenção empresarial também vai se adaptando a 

correlação presente no Estado. No caso do empresariado industrial, no que se refere a 

representação de seus interesses, é demarcado por duas modalidades históricas de estrutura 

organizativa. Uma é referente ao período de 1930, o período das reformas administrativas de 

Vargas, onde se estabelece a legislação sindical, obedecendo os critérios de representação de 

acordo com a localização e modalidade industrial. Neste caso irá existir uma aproximação maior 

entre Estado e sindicato patronal, na medida em que verbas e nomes internos do sindicato, tem de 

ter um consentimento da estrutura estatal. Nesta forma, ficam configurados três níveis 

hierárquicos: “sindicatos (representando um dado setor industrial por afiliações de empresas 

individuais), federações (representando o conjunto da atividade industrial em cada estado) e a 

Confederação Nacional da Industria (representando indiretamente os interesses industriais do país, 

via federações)”. (DINIZ e BOSCHI, 1979, p. 25). A outra forma utilizada para a organização do 

empresariado no Brasil é a chamada extra corporativa. Ela funcionaria em paralelo da CNI, 
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baseada em associações civis, desta forma, tem maior mobilidade para articular os interesses do 

empresariado, tendo o vista que a sua dinâmica não passa diretamente pela tutela estatal, 

expressando um movimento mais fluido e espontâneo, não tendo uma legislação sindical mais 

rígida, pode representar interesses de setores específicos a nível nacional. (DINIZ e BOSCHI, 

1979). 

 Estas duas formas se complementam no processo de representação dos interesses do 

empresariado, o que se chamou de “padrão de representação dual”. Através do processo histórico 

de representação empresarial, percebemos que a “representação dual” responde a demandas 

conjunturais. Assim, de acordo com a fase da industrialização e do regime político (e da respectiva 

abertura da fração produtiva nos governos) se tem a predominância de uma ou outra forma de 

representação. No período do “milagre econômico”, por exemplo, a CNI crescia bastante, porém, 

devido ao contexto político e forma de organizar a produção industrial, as organizações 

associativas tiveram maior destaque (crescendo proporcionalmente muito mais que a 

confederação), pautando de uma forma mais significativa os interesses do empresariado industrial. 

(DINIZ e BOSCHI, 1979). 

 Já nos anos de 1980, no período da redemocratização, a classe empresarial brasileira como 

um todo, foi decisiva para a consolidação do processo de privatizações e diminuição do espaço 

estatal. Mesmo não sendo uma ideia unanime, (como vimos anteriormente, no terceiro capítulo) 

teve forte pressão no aspecto ideológico e configurou, no discurso, um período de negação ao 

Estado, como parte da modernização capitalista nos anos seguintes. Porém, se por um lado 

negavam o Estado, por outro, se mostraram fundamentalmente dependente dele, na formulação de 

políticas que incentivassem a produção. Desta forma, a ação empresarial, através principalmente 

do protagonismo da CNI (diferente de décadas atrás), vai articular os interesses do empresariado 

nesta difícil contradição – negar e ao mesmo tempo buscar o Estado para subsidiar o empresariado 

nacional, em detrimento a abertura internacional. Era pauta da entidade, “por exemplo, a demanda 

pelo recuo do Estado no plano da regulamentação da economia e da produção de bens industriais 

coexistia com a expectativa de persistência da proteção estatal para amparar o setor privado, 

ajudando-o a superar suas dificuldades e deficiências”. (DINIZ, 1991). 

 Um dos resultados desse processo é o fortalecimento das entidades do empresariado, 

juntamente com o aperfeiçoamento dos mecanismos e recursos de disputa de influência política, 

aumentando a abrangência o seu poder e capacidade de pautar seus interesses. Foi neste período 
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também, que ocorreram transformações no que se refere ao trabalho organizacional do 

empresariado industrial, dinamizando as lideranças, buscando representatividade dos vários 

segmentos e renovando os quadros dirigentes. “A instauração da Nova República, em 1985, veio 

reforçar a visibilidade política desses atores, que assumiram um papel crescentemente ativo junto 

às elites políticas e governamentais” (DINIZ, 1991, p. 351). Além disso, a posição do empresariado 

melhora no que se refere aos altos cargos estatais. A CNI vai buscar estar mais próxima das 

decisões governamentais, no que se refere à economia, aos incentivos fiscais, subsídios aos 

empresários. Ou seja, o empresariado buscou ocupar lugares mais privilegiados dentro dos 

encaminhamentos governamentais. Exemplo disto é o caso de que muitos empresários, desde deste 

período, se colocaram nas disputas eleitorais e, consequentemente, iniciaram um considerável 

movimento de indicações políticas para burocracia estatal31 (DINIZ, 1991). 

 Em linhas gerais, as movimentações do empresariado brasileiro segue o movimento 

“natural” da burguesia dos chamados países desenvolvidos, já apontado por Miliband (1982) e 

Poulantzas (2000). Porém, no nosso caso essa movimentação além de ser mais perceptível apenas 

nos últimos anos, ou seja, apesar de estar presente constantemente no tática empresarial brasileira, 

foi feita, como destaca Diniz e Boschi (1979), de forma mais significativa apenas nas últimas 

décadas, muito depois dos países de capitalismo avançado. Além disso, a forma, o conteúdo e os 

membros de tais intervenções não são os mesmos do capitalismo clássico. No caso das disputas 

do empresariado brasileiro não se configurou um projeto de país como o modelo capitalista 

clássico, de longo prazo, com pautas que correspondem aos vários setores econômicos e aos 

problemas sociais, a composição seguiu outras formas mais espontâneas e dependentes, o que 

fragmentou o setor, dando a ele um caráter ambíguo de atuação política – aumentando a exigência 

ao Estado, mas devido corporativismo de cada setor, ou ramo empresarial, acaba negando, no 

discurso, a intervenção deste no fomento a economia. 

  Essa diferença com relação ao empresariado clássico não pode ser entendida como sinal 

de fraqueza. Não podemos negar o processo histórico ligado ao modo de produção e o papel do 

Brasil nesse contexto, mas a prática política e a coesão ideológica dessa nossa burguesia, mesmo 

que fracionada, possibilitou uma atuação diferenciada no espaço estatal. Para Motta (1979), 

entender a atuação e busca dos interesses por parte do empresariado, significa entender essa 

                                                           
31 A autora ainda destaca a relevante participação do empresariado e entidades patronais nas disputas do Congresso 

Constituinte eleito em 1986.  



83 
 

contradição em que ele está submetido. Existe uma necessidade constante de formar alianças de 

acordo com os objetivos, pois a fragmentação impede uma linha estratégica de longo prazo. Ele 

ainda acredita que a burguesia industrial teria possibilidade de desenvolver um projeto de ação 

autônomo, porém, devido ao atrelamento ao capital internacional essa potencialidade não se 

concretiza. A saída para essa contradição, encontrada pelo empresariado industrial, seria a 

aproximação maior com o aparelho estatal, articulando ações de incentivo ao capital interno e 

capitulação da massa trabalhadora (formando ideologicamente e preparando para as demandas do 

trabalho do contexto das empresas no Brasil).  

 É desta forma que as políticas públicas no Brasil, voltadas para o empresariado industrial, 

assumem um caráter contraditório: ao incentivar, torna o empresariado mais dependente. Isso fica 

claro quando Castor (1987), demonstra que ao incentivar, se tornar uma agencia de fomento, 

através inclusive de suas empresas estatais, o Estado brasileiro estimula o desenvolvimento de 

determinados setores produtivos, ao mesmo tempo que inevitavelmente assume o papel de 

privilegiar, favorecer estes setores.  

 É assim que na educação profissional, ao promover uma parceria com o capital produtivo 

brasileiro, investindo nas entidades da CNI, por exemplo, o Estado financia estas organizações, 

mas faz com que fiquem cada vez com maiores interesses que dependam do Estado e busquem 

políticas de governos para se sustentar e fazer frente às demais frações burguesas (MOTTA, 1979). 

Bezerra (2002, p. 50-57), com sua visão própria de representante da CNI, deixa isso evidente ao 

afirmar que para resolver o problema do emprego na sociedade, por exemplo, tem de investir na 

qualificação profissional e apostar na indústria, através da mediação da CNI, como pivô do 

processo de retomada do desenvolvimento e organização social. Mas, retirando o Estado do 

papel de centralizador, pois assim, diminuiria a capacidade de competitividade econômica dos 

industriais. Ele defende o investimento em infraestrutura, mas que seja tocado pelo setor privado. 

Defende a educação profissional, a qualificação do trabalhador para se preparar para a variação 

entre os empregos (aceitar a rotatividade do mercado), mas que o Estado não realize o processo, 

apenas garanta os recursos para a gestão empresarial desenvolver a formação.  

 

A importância da qualificação da mão-de-obra coloca o foco também sobre as 

instituições de formação de capital humano gerenciadas pelo setor privado, como 

o SENAI, o SESI, o SENAC, o SEST e o SENAR. Estas instituições compõem 

uma complexa infra-estrutura de apoio ao desenvolvimento econômico do País e 

tendem a ganhar crescente importância em face dos contínuos avanços no 
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processo de modernização da economia brasileira. É verdadeiramente absurdo 

que se possa cogitar, neste contexto e diante de tais desafios, na extinção, 

estatização ou diminuição dos recursos destinados a estas entidades. (BEZERRA, 

2002, p. 58-57). 

 

 

 Essa preocupação em especifico, correspondia a disputa do setor empresarial industrial 

com o capital internacional e a redução dos investimentos “públicos” pelo Estado brasileiro, nos 

anos de 1990. O Pronatec seria, a materialização das ideias feitas neste período. A relação entre o 

financiamento estatal e a abrangência da CNI é bastante proporcional. A mudança no quadro 

internacional, encaminhada pelos organismos internacionais na década de 1980, ao mesmo tempo 

que favorece o capital internacional, o capital financeiro, abre o mercado para as multinacionais 

(o neoliberalismo vivido no américa latina), exige que a indústria produtiva, por meio da CNI 

reinvente sua atuação nas disputas por hegemonia e (consequentemente) na atuação com a 

formação profissional.  

 No entanto, o crescimento da empresa privada na educação (e em outros campos socais no 

Brasil), não vem pela “mão invisível” do mercado. Ela é o resultado da ação articulada entre os 

governos e organismos internacionais, como o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), a Organização da Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) (RODRIGUES, 2007). 

Desde a década de 80 existe uma priorização ao ensino “minimalista” e uma formação ao 

trabalhador “aligeirada”. Por meio das políticas de “descentralização administrativo-financeira”, 

que seria a redefinição do papel dos entes federativos na reprodução do capital. Assim, a União 

canaliza os recursos para os entes estrangeiros, enquanto o estado e municípios se responsabilizam 

pela manutenção dos indivíduos (manter vivos e trabalhando a qualquer custo, mesmo “numa 

situação próxima a indigência”)32. “Este é o sentido da municipalização promovida pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef, Lei 

9424/96). A principal consequência desta medida é o drástico empobrecimento do caráter 

científico-filosófico da educação, configurando um verdadeiro apartheid educacional, como fica 

                                                           
32 Para aprofundar no entendimento destas ideias ver o texto de Bresser Pereira (2001), onde ele sintetiza sua 

concepção, indicando ser o momento da necessidade de mudança do comportamento estatal: primeiro seria necessário 

mais eficiência estatal, com administração de empresas não estatais pra gestão de questões públicas.  Em seguida seria 

necessária a parceria pública com o privado, em nome da eficiência. A terceirização visaria dinamizar as atividades 

estatais e dar maior agilidade, inclusive dialogar com o alto escalão de funcionários estatais que não podem agir como 

se o Estado fosse um ente neutro, mas ser propositivo e promova ações para além das políticas dos políticos eleitos.  
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patente com a reforma curricular do ensino fundamental e o desmonte dos centros de ensino 

tecnológico (Cefets).” (LEHER, 1999, p. 27). 

 

As conexões educação, segurança e pobreza fornecem o substrato das reformas 

educacionais em curso na América Latina. Com o aprofundamento sem 

precedentes da polarização na década de 1990, o Banco dedica cada vez maior 

atenção à construção de instituições adequadas à era do mercado, de modo a ter 

recursos institucionais para “manejar” as contradições do sistema. A educação é 

radicalmente modificada, tornando-se cada vez menos politécnica (no sentido 

conferido por Marx) e cada vez mais instrumental: os conteúdos estão fortemente 

carregados de ideologias apologéticas ao capital e o debate educacional é pautado 

em grande parte pelos “homens de negócios” e pelos estrategistas políticos. 

(LEHER, 1999, p. 29). 

 

 

 Nesta perspectiva, seguindo orientações do capital internacional, com proposito de tornar 

nossa economia “competitiva”, os recursos e investimentos para a educação do trabalhador vão 

para as entidades que Leher (1999, p. 29) chama de “adequadas à era do mercado”. Estas, no caso 

brasileiro historicamente são as entidades chamadas do sistema indústria (principalmente SENAI 

e SESI). A responsabilidade de formação e aperfeiçoamento dos trabalhadores brasileiros, que no 

início deveria ser de responsabilidade do Ministério da Educação, passa o Ministério do Trabalho 

e por fim chegou a responsabilidade do setor privado, nas mãos da CNI em 1941 – alguns meses 

antes de se concretizar o SENAI (1942). Desta forma, foi possível através da formação profissional 

expandir a própria força da entidade.  

 

O sistema SESI-SENAI deu maior força organizativa a CNI e federações já 

existentes, e estimulou também a criação de outras (...) Em várias ocasiões o 

governo tentou transformar as duas instituições em autarquia, tornando-as 

independentes do sistema corporativo industrial. A indústria sempre reagiu e 

ganhou as batalhas, porque o sistema SESI – SENAI tem sido a base financeira 

das entidades da indústria. Conforme avaliou um funcionário da CNI e antigo 

economista do seu departamento econômico: “Se o SESI e o SENAI fossem 

fechados, todas as federações da Indústria, à exceção provável da FIESP 

quebrariam, pois vivem de recursos dessas entidades” (LEOPOLDI, 2010, p. 

416). 

 

 

 Em 1988, tivemos um outro exemplo, mais recente, de como é central o crescimento do 

SENAI e SESI para a CNI. No período de definições pós ditadura, o Fórum da Educação em 

Defesa do Ensino Público e Gratuito consegue articular uma ampla campanha com o objetivo 
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(entre outras coisas) de democratizar a formação do trabalhador no Brasil – a formação 

profissional. Ao fim conseguiram a marca de aproximadamente 300.000 assinaturas. Porém, em 

contrapartida, percebendo as consequências que poderiam ocorrer se tal iniciativa lograsse êxito, 

a CNI articula uma oposição que consegue articular aproximadamente 1.660.000 assinaturas, 

favoráveis ao controle da formação profissional, com as instituições soberanas, ainda recebendo 

recursos estatais e podendo dar continuidade a capacitação de mercado (em outras palavras, levar 

adiante a formação ideológica ao modo empresarial) (BENEVIDES, 2003). 

 Em entrevista realizada por Bezerra (2015) com gestores do sistema Industria, a relação de 

dependência e necessidade de oferecer os cursos do Pronatec fica visível. Segundo a autora, é clara 

a relação de priorização do privado em detrimento do público, ao subsidiar organizações como o 

SENAC e SENAI. Em uma de suas entrevistas (entrevistado de número 6) ela descreve a que 

serviu em primeira instancia o Pronatec para o serviço de oferta de cursos.  

 

Olha, com a verba do Pronatec o SENAI conseguiu fazer uma reserva 

financeiramente falando. Por isso a gente conseguiu cumprir com os 

compromissos mesmo diante dos débitos já existentes. Tem também a questão do 

adiantamento, a gente conseguiu atender públicos que nós não tínhamos sequer 

conhecimento, nunca tínhamos entrado nesses setores, isso traz potenciais futuros 

clientes. Também foi possível ampliar a estrutura de algumas coisas, a gente 

investiu muito, em equipamentos, investimos em nossos laboratórios, a gente hoje 

tem laboratórios de ponta que foram investidos com o dinheiro do Pronatec 

(BEZERRA, 2015, p.113). 

 

 

Foi através dessa forma de estruturação do SENAI e SESI que a CNI se espalhou pelo 

Brasil ao longo das décadas, mas como vimos com o Pronatec isso se dá de forma mais acelerada 

e estruturada. A construção e fortalecimento das federações estaduais da indústria só foram 

viabilizadas em grande medida por esse incentivo financeiro, mas não somente. O SENAI, SESI e 

IEL contribuíram não apenas com recursos, mas também com a composição ideológica do 

empresariado industrial. Como vimos, ao fazer de seus interesses os interesses do trabalhador, 

esses os cursos do SENAI e SESI, conseguem pautar a demanda da indústria, mesmo em lugares 

onde ela seja aparentemente mais debilitada, que não tenha um empresariado forte, articulado, ou 

um Federação pouco representativa. Então a atuação política da CNI, nos vários aspectos, vai 

depender do crescimento e investimentos das escolas de formação. Para se ter uma noção mais 

precisa.  
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Do montante arrecadado com a contribuição sindical, 60% ficam com o sindicato 

que representa a categoria – mesmo se a empresa não for sindicalizada –, 

enquanto o Ministério do Trabalho recebe 20% e a federação estadual da indústria 

do estado em questão, 15%. À CNI cabem 5% do total. Na ausência do sindicato, 

porém, a federação fica com 60%, o Ministério do Trabalho com 20% e a CNI 

com 20%. (CNI, 2013). 

 

 

 Além deste recuso, outra boa parte da verba para a atuação política da CNI vem do sistema 

indústria. Os ganhos do Sistema Indústria registrados em 2013 foram de R$ 2.211.187.798,19 

reais. Sendo que deste valor, uma parte é exclusiva da CNI - R$ 265.257.888,94 (CNI, 2014). Nos 

anos de surgimento e início da implementação do Pronatec (2011-2012), esses valores se 

mostraram crescentes. Em 2014, o Pronatec permitiu que a CNI buscasse novas metas para o 

sistema indústria:  a meta era fazer com que o SENAI chegasse ao recorde de matriculas com os 

menores custos, praticamente dobrando em três anos o número de alunos– “duplicar o número de 

matrículas na educação profissional, alcançando 4 milhões, priorizando a educação técnica de 

nível médio e a qualificação profissional, mantendo a qualidade e reduzindo o custo operacional” 

- de 2.362.312 alunos em 2012, o SENAI chegou a 3.647.434 alunos no início de 2014 (CNI, 2014, 

p. 37). 

 Através do funcionamento do Pronatec, que privilegia em grande medida o sistema 

indústria, o empresariado industrial brasileiro teve um crescimento exponencial da sua 

confederação. Somente o SENAI foi responsável, até 2014, por 41% do total de matriculas do 

Pronatec, nos três anos de programa ele sempre esteva a frente, concentrando quase que a metade 

dos recursos e ofertas de cursos. Com este programa o Senai (e consequentemente os interesses da 

CNI) chegou a 2.237 municípios, com 360 cursos FIC e 63 cursos técnicos.  A CNI demonstra 

com orgulho os resultados obtidos nesta nova configuração dos cursos profissionalizantes no 

Brasil: 

 

O Senai alcançou, em 2014, a marca de 3.647.434 matrículas nas diversas 

modalidades de cursos oferecidos nas unidades fixas, unidades remotas, unidades 

móveis, cursos a distância, além de cursos ministrados dentro das instalações da 

indústria, totalizando 429.658.552 de alunos-horas. O Senai consolida-se, assim, 

como o mais importante complexo privado de educação profissional da América 

Latina e um dos maiores do mundo, com excelência reconhecida pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). (CNI, 2014, p. 38). 
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 A CNI passa a mediar muitos assuntos através do prestigio que assume o sistema indústria. 

Com a oferta dos cursos do Pronatec em suas mãos, a CNI chega a sua própria base empresarial 

ofertando cursos, a custo zero para o empresário, que aproxima as empresas do sistema indústria 

e da iniciativa política da CNI, segundo estudo interno realizado em 2013, os serviços realizados 

pelo SENAI, IEL e SESI, obtiveram média de 82% de aprovação das empresas que solicitaram o 

serviços. Sendo que deste, 81% aprovaram os serviços de educação. Vale destacar que destes 

cursos realizados diretamente pela solicitação da empresa (58 das 250 maiores empresas nacionais 

aderiram), foram feitas 81.498 matriculas no Pronatec (CNI, 2014, p. 125). Sendo que esse número 

representa menos de 5% das matriculas totais no mesmo período, ou seja, por mais que o valor 

aumentasse nos anos seguintes, os cursos realizados e voltados diretamente para o setor produtivo 

(que a CNI representa) neste período foi responsável direto (por solicitação de matriculas) por uma 

quantidade ínfima de vagas. Esse é um dos elementos da implementação do programa que chama 

a atenção. Ainda mais pelo fato de a CNI (2014, p. 136), em articulação com o MDIC (Ministério 

do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior) e a própria UniMercado (Unidade de 

Relações com o Mercado) no relatório colocar o programa como o grande “alavancador” das 

demandas industriais:  

 
O Pronatec/PBM, coordenado pelo MDIC, tem se mostrado o grande alavancador 

de demandas da indústria para programas de qualificação profissional, tanto para 

trabalhadores já empregados, como para suprir novas vagas identificadas pelos 

empreendimentos. Como os cursos são executados sem ônus para as empresas, a 

demanda tem crescido a cada semestre. A partir da assinatura do Acordo de 

Cooperação Técnica MDIC-CNI, pactuou-se que as atribuições que demandam 

interlocução permanente com as empresas e com os ofertantes, sendo o maior 

executor o próprio Senai, será feita pela UniMercado. Entre as atribuições 

previstas está a captura de demandas por vagas de todos os setores industriais do 

Brasil e encaminhamento ao MDIC – com acompanhamento do que foi aprovado 

e homologado –, bem como a realização de pré-matrículas para aquelas empresas 

que não possuem uma representação setorial atuante no Pronatec. Somente para 

o primeiro semestre de 2015, foram captadas e encaminhadas ao MDIC mais de 

240 mil vagas de 1.143 empresas da indústria, de 24 estados do Brasil. (CNI, 

2014, p. 125-126). 

 

 

 Para a CNI está colocado o papel central das mediações possíveis com SESI, SENAI e IEL, 

já que um de seus eixos de ação é também se guiar “por estudos e prospectivas que permitem 

antecipar oportunidades e riscos às instituições, influenciar na formulação de políticas públicas e 

fortalecer o posicionamento institucional” (CNI, 2014, p. 138). Os interesses da CNI são colocados 
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nestas formulações. O Pronatec, que como estamos vendo, é um propulsor dos interesses da CNI 

nos mais variados sentidos, tem muita ligação com esse jogo empresaria e a posição privilegiada 

que o empresariado industrial teve no último período para influenciar a política educacional como 

um todo e principalmente a educação profissional, concentrando a oferta e se instalando nos 

espaços estatais de formulação e execução dos programas. O privilegio que o sistema indústria 

tem na oferta dos cursos do Pronatec é muito relacionado com a seus interesses, colocados durante 

o processo de implementação do programa. 

 

 

4.3 A CNI e o processo de implementação do Pronatec  

 

 A influência do Banco Mundial (BM) sobre as políticas públicas no Brasil é algo marcante, 

sobretudo no fim da segunda metade do século passado. Em políticas educacionais, essa influência 

se destaca pela disputa das propostas. No caso das políticas ligadas aos interesses da CNI, existe 

uma questão interessante acerca de sua implementação. As propostas do Banco Mundial para o 

Brasil tiveram grande força de atuação direta principalmente nos anos de 1990. Mello (2014) 

afirma que existe uma diretriz do Banco Mundial para cada um dos países, o Brasil, por exemplo, 

é um dos “mercados” de maior interesse para a entidade, porém, a influência não ocorre de forma 

mecânica e direta, ela se dá em mediação com instituições privadas e relação com determinados 

pontos de cada governo (MELLO, 2014). Falando da educação, no caso o MEC, na época do 

governos PT, podemos perceber como um gestor que se opunha a concepção anterior (Tarso 

Genro, enquanto ministro da educação, que se opunha a linha de Paulo Renato, ministro no período 

de FHC) negou a forma, mas não conseguiu negar a entidade internacional:  

 
Independente do governo ser mais ou menos alinhado, o BM precisa continuar 

promovendo seus financiamentos e políticas para garantir tanto a sua manutenção 

quanto a sua influência. De modo que isso nos leva a evitar leituras apressadas 

sobre a rigidez das ligações político-partidárias do BM com seus clientes. Por 

exemplo, Tarso Genro, outro ex-ministro da pasta, mas dessa vez do governo de 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) – e em princípio oponente tanto às 

políticas da gestão de Paulo Renato quanto às do Banco Mundial – também se 

reuniu com os funcionários do organismo quando ainda era governador do Rio 

Grande do Sul. Isso talvez ilustre alguns pontos. Um deles é a capacidade 

adaptativa do Banco Mundial, que reestrutura estratégias e discursos, no intuito 
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de influenciar nas mais diferentes áreas e temáticas, e, assim, encontra 

interlocução, por vezes com interlocutores mais à esquerda no espectro político. 

Entre eles, gestores estaduais e municipais, esses por sua vez interessados 

potenciais em recursos externos. (MELLO, 2014, p. 174). 

 

 

 No Bolsa Família, o Banco Mundial, por exemplo, não está diretamente ligado a 

implementação (financiando grande parte do projeto, como era de costume), porém, através de 

articulações ele garantiu 5% de financiamento, o que permite estar na mesa de deliberação do 

Programa. Assim, o bolsa família é formulado com as bases e princípios mais amplos defendidos 

pelo BM e encaminhado aos países da periferia do capitalismo (a ideia do Estado gerencialista que 

vimos acima - que neste caso, propõe distribuição de renda, mas que não afeta o capital e não 

emancipa o trabalhador). Isso ilustra a “importância de mecanismos de persuasão na dinâmica 

dessas relações. Da parte do Brasil, as parcerias migraram para outras áreas – por exemplo, para o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – e os presidentes do BM 

seguem sendo recebidos pelos nossos como chefes de Estado” (MELLO, 2014, p. 174). 

 Com o Pronatec existe uma movimentação semelhante. Faz parte das formulações do BM 

para os países periféricos a determinação de um modelo de educação profissional que é em linhas 

gerais, o que propõe o Pronatec. Inclusive nas próprias definições do programa está colocado esta 

questão de valorização do chamado Capital Humano, a valorização de uma formação generalista, 

cursos rápidos que “preparem” o trabalhador para rotatividade (adversidade do mercado). Ou seja, 

o viés ideológico está bem demarcado e alinhado a grande movimentação do capital internacional 

e ao papel atribuído aos trabalhadores no Brasil. Com este programa, e na educação profissional 

de uma forma geral, o Estado estaria buscando a reprodução da força de trabalho, com o mínimo 

necessário para os trabalhadores (formação e condições de subsistência) e a coesão social 

indispensável para a acumulação capitalista. (LEHER, 1999; MELLO, 2014). 

 Porém, como no caso do Bolsa Família, mas diferentemente de outras políticas de 

financiamento governamentais, o Pronatec não tem em sua estruturação a presença preponderante 

do Banco Mundial. Por mais que a influência ocorra de formas muito variadas (desde os princípios, 

na formulação ideológica, nos valores práticos e tipos de cursos), o BM não acompanha os maiores 

espaços de deliberação (não se encontra a vaga destinada ao BM ou suas afiliadas). Na realidade, 

os governos e seus representante predominam, mas em seguida podemos perceber a forte presença 

dos grupos (e pessoas) ligados a CNI nos espaços estratégicos de implementação do programa. A 
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entrada da CNI (e suas respectivas entidades filiadas, indivíduos que a representam ou sofrem dela 

grande influência) não significou a respectiva saída do BM, de tais espaços. A formulação e 

implementação de uma política pública implica em uma série de fatores, para além da composição 

de diretores, além do que, como destaca Mello (2014), isso também significa uma mudança na 

atuação do BM nos países periféricos e no tratamento com os variados governos. Indica inclusive, 

um afastamento das políticas educacionais a nível nacional (garantindo a linha ideológica, mas 

sem priorizar a ocupação de espaços institucional) e investimento diretamente nos estados e 

municípios (neste caso com presença de entidades ao BM ligadas e que participam ativamente dos 

espaços estatais).  

 

Em suas novas estratégias, há também a modificação no fluxo dos financiamentos 

em educação do organismo para o país: se por vários anos os empréstimos do BM 

para o Brasil foram, sobretudo, para a esfera federal, em 2011 85% deles foram 

canalizados para estados e municípios, sinalizando uma nova forma de atuação 

do organismo no país, prevista inclusive na Estratégia de Parceria com o Brasil – 

Documento Principal de 2008-2011. (MELLO, 2014, p. 174). 

 

 

Ainda Mello (2014), dirá que participação neste programas e na política educacional como 

um todo se ocorre do macro (contexto internacional) para o Micro (implementação dos 

programas). Neste último ponto, acerca da implementação, interessa ao BM se a execução está de 

acordo com o previsto. O BM, desta forma não interfere no financiamento direto do programa ou 

na ocupação dos espaços políticos do programa. Como destaca Souza (2015), a importância do 

BM se deve em grande medida “as prescrições políticas e ideias sobre o que fazer e como agir em 

relação ao desenvolvimento capitalista, ou seja, a ideologia” (2015, p. 82).   

 

Voltando-se diretamente para a avaliação de políticas públicas, o grande destaque 

a ser dado ao Banco Mundial remete para o que se convencionol chamar de 

sistema de monitoramento e avaliação ou mais simplesmente M&A. [...] Este 

sistema, [...] tem suas raízes mais profundas na ideologia neoliberal, ao herdar 

seu economicismo, tratar a gestão e avaliação das políticas públicas com 

parâmetros das empresas privadas e do mercado, orientar sua atenção para os 

custos financeiros e funcionar como ferramenta de privatização do Estado 

nacional. A chamada avaliação gerencialista, portanto, distancia-se da avaliação 

como pesquisa social (SOUZA, 2015, p. 83). 

 

 

 Desta forma, os indicadores criados para trabalhar com o Pronatec apresentam aspectos 

mais ideológicos que propriamente científicos. A legitimação destas políticas e programas com 
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indicadores voltados para uma associação a um Estado capitalista, referente ao interesse do capital 

é central para o desenvolvimento e garantia da implementação de tais políticas. Como Jannuzzi 

(2002, p. 60) demonstra, os indicadores relativos a implementação dos programas devem ser 

atrelados a proposta formuladora das políticas, ou seja, “a escolha de indicadores sociais para 

avaliação de políticas depende, ademais de suas propriedades, da finalidade a que se destinam”. 

Assim, a avaliação das políticas públicas tem caráter ideológico. A própria formulação de 

indicadores é condicionada a sua formulação ideológica inicial. “A matriz de indicadores sociais 

deve ser necessariamente complexa, contemplando indicadores relativos às diferentes políticas 

setoriais, às distintas fases do processo de implementação dos programas e aos objetivos a que se 

destinam” (JANNUZZI, 2002, p. 60-61).  

 Ao focar em âmbito estadual e municipal, o BM entende, entre outras coisas, que no nível 

federal a disputa ideológica nas políticas públicas não coloca o capital em cheque, ao contrário, a 

relação de reprodução do capital (divisão internacional do trabalho) se mantem. A adaptação do 

BM e o consequente avanço do empresariado nacional nos espaços de definição estratégica das 

políticas educacionais profissionalizantes, correspondem a esse jogo de contradições de interesses 

que ocorre no Brasil nos últimos anos. Os indicadores são em grande medida já apontados 

previamente pelo BM e suas ramificações internacionais, no campo da educação profissional, 

garantido a consolidação da sua linha política de forma mais ampla – padronizando a educação 

profissional para atender aos requisitos “sugeridos” pelos organizamos internacionais. Mesmo não 

sendo predominante no processo de implementação do programa, o BM impõe indicadores de 

ordem internacional, que acaba delimitando os limites de atuação do empresariado industrial.  

 A CNI é a entidade privada que, de formas variadas, mais está presente nos espaços 

estratégicos do programa. Mesmo que existam limitações em âmbito internacional para a atuação 

política e linha de ação, ela consegue impor um peso relativamente grande aos seus interesses. 

Diniz (2013) acredita que esse processo do capitalismo brasileiro, iniciado nos anos 2000, permite 

observar políticas que avancem na construção de um empresariado industrial mais consolidado, 

junto a classe trabalhadora, atrelada a um Estado desenvolvimentista, porém, um desenvolvimento 

muito diferente dos anos 1930-80, no caso atual ainda existe um descompasso entre o avanço 

democrático e a debilidade estrutural do Estado, que limita ação política das frações burguesas 

ligadas a produção e a melhoria de vida a longo prazo do proletariado. As políticas públicas 

ficariam em um meio termo dependente e imediatista: não se desenvolve e se desvincula da 
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dependência internacional (influência das agências internacionais) nem traz avanços diretos para 

o bem estar geral da população mais carente.  

 Como destaca  Costa e Castanhar (2003) ao tentar avaliar o processo de implementação de 

um programa, é necessário acompanhar seu processo interno, objetivando detectar questões 

relacionadas ao fluxo e funcionamento real do programa, relacionando o que ele planeja (declara, 

propõe, as metas internas), o seu conteúdo com o que de fato vem apresentando. Com outras 

palavras:  

 

Seu objetivo é detectar possíveis defeitos na laboração dos procedimentos, 

identificar barreiras e obstáculos à sua implementação e gerar dados importantes 

para sua reprogramação, através do registro de eventos e de atividades. Assim, o 

uso adequado das informações produzidas durante o desenvolvimento do 

programa permite introduzir mudanças no seu conteúdo durante a própria 

execução. [...] Sua aplicação requer, todavia, que se possa desenhar os fluxos e 

processos de programa. Além disso, pressupõe a existência de um adequado 

sistema de informações gerenciais, que serviram de base ao trabalho dos gestores 

e dos avaliadores na época oportuna. (COSTA e CASTANHAR, 2003, p. 980) 

 
 

 Os autores (2003, p. 983) ainda afirmam que a avaliação da implementação de um 

programa contribui mais para compreender o seu funcionamento e contexto externo, quando tenta 

responder o porquê existiria diferenças entre os objetivos internalizados e a forma que o programa 

é implementado (e caso exista diferenças de objetivos, apontar quais poderiam ser).   

 Neste caso, além de perceber a movimentação da CNI enquanto sujeito político; 

consequentemente, o aumento da sua intervenção nos espaços estatais, colocando o empresariado 

industrial em posição de destaque, principalmente na última década; a influência e mediação com 

os organismos internacionais; e a inserção nas políticas públicas de educação profissional, temos 

de atentar para o modo como ela se materializa no Pronatec, desvendando assim, os interesses 

velados por trás da aparência.    

 Em setembro de 2015, foi divulgado nas mídias digitais os resultados de um estudo 

realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) acerca dos impactos gerais obtidos 

pelo Pronatec nestes 4 anos de atividade (desde sua inauguração em 2011 até 2014). Um dos 

resultados mais destacados deste estudo, e consequentemente, um dos dados mais propagandeados, 

foi a taxa de inclusão no mercado de trabalho. Segundo a pesquisa, os alunos do Pronatec tiveram 
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um ganho de 11,8% nas chances de conseguirem um emprego33. Esse valor foi obtido pela 

diferença entre a taxa de emprego antes e depois do PRONATEC e inclui aqueles estudante que 

não terminaram o curso (ou seja, evadiram do programa ao conseguir trabalho). Este é apenas um 

dos pontos destacados no relatório do MDS, mas que nos provoca e chama a atenção para outros 

elementos acerca da implementação do programa. Analisado isoladamente, esse dado nos diz 

pouco. Dependendo do comparativo, podemos dizer que o PRONATEC teve destaque neste 4 

anos, ou que não obteve o objetivo que pretendia (empregando boa parte dos estudantes que 

estavam participando).  

 Uma das teses que fundamenta o programa é que um dos problemas centrais para o 

desemprego no Brasil é a desqualificação profissional (ou seja, a posta no capital humano). Esta 

ideia é presente nas formulações da Confederação Nacional da Industria (CNI). Não é por acaso 

que se encontra no “Plano Brasil Maior”34, a formulação de que a demanda por qualificação é 

maior que a taxa de crescimento, o que justificaria o trabalho em conjunto entre o Governo Federal 

e SENAI/CNI na construção de espaços de formação para suprir a demanda da indústria nacional. 

Mas, como vimos com Pochmann (2007), o que garante emprego e melhores condições de 

trabalho, principalmente para os jovens é a combinação de políticas de crescimento econômico 

atreladas a propostas de atenção ao trabalhador (mais tempo na escola, cursos de maior duração, e 

formulação de ações de estabilidade e direitos aos trabalhadores). Pochmann (2007) em seu 

trabalho está justamente negando as mudanças que o Pronatec vem implementando na educação 

profissional e consciência do trabalhador – atribuindo inclusive o desemprego a sua 

responsabilidade e desqualificação pessoal, não do Estado.  

 Outro destaque importante é o perfil dos cursos apresentados pelo Pronatec, que vão de 

encontro ao que propõe uma formação profissional mais emancipatória. Os cursos seguem a 

cartilha aligeirada e generalista que indicam os organismos internacionais (LEHER, 1999). Os 

cursos FIC foram responsáveis até 2014, por 5,8 milhões de matriculas, já os cursos técnicos 

matricularam apenas 2,3 milhões de estudantes (totalizando 8,1 milhões em todo o Brasil). Ou 

seja, os cursos FIC foram responsáveis pela grande maioria das matriculas (aproximadamente 

72%) (BRASIL, 2015). 

                                                           
33http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/09/estudantes-do-pronatec-ampliam-nivel-de-

empregabilidade. 
34 http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/conteudo/154 
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 Estes cursos são oferecidos de acordo com o “Guia de Cursos Pronatec” que é 

disponibilizado no próprio site do programa35.   

 

O Guia Pronatec de Cursos FIC foi elaborado pelo Ministério da Educação para 

direcionar a oferta dos cursos do Pronatec/Bolsa-Formação e vem sendo 

atualizado periodicamente, com o intuito de consolidar as políticas públicas que 

objetivam aproximar o mundo do trabalho do universo da educação. Nesta 3ª 

edição, foram incluídos 140 novos cursos, totalizando 644 opções diferentes, 

distribuídos em 13 eixos tecnológicos. (MEC, 2016) 

 

 

 A atualização que inclui elaboração e aprovação de novas propostas de cursos FIC passa 

pelo MEC, porém, é o CONAC que detém poder de influência nesta decisão. Constituída desde 

201036 e atualizada em 201137, a CONAC foi criada para pensar e consolidar as parcerias entre o 

órgão formulador, o MEC, e “os conselhos estaduais de educação, como órgãos reguladores da 

educação profissional técnica de nível médio, a fim de permitir que a mobilidade inerente ao 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos se dê em conformidade com a legislação pertinente”38. Esta 

comissão tem por objetivo também “institucionalizar o processo de atualizações periódicas das 

informações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, e suas funções são 

determinadas da seguinte forma:  

 

Art.2º Compete à CONAC: I – propor e analisar o mérito das solicitações de 

inclusão e exclusão de cursos do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível 

Médio; II – propor e analisar o mérito de alterações de informações no Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio; III – estabelecer diretrizes para 

organização e designação de subcomissões de avaliação, analisar relatórios, 

elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias competentes; IV – 

submeter anualmente à aprovação do Secretário de Educação Profissional e 

Tecnológica do Ministério da Educação, as alterações do Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos de Nível Médio; V – contribuir para a implantação do Catálogo 

nos processos e procedimentos das instituições supervisoras da educação 

profissional, através da promoção de estudos e seminários de divulgação; VI – 

opinar, mediante solicitação da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica, em assuntos referentes à educação profissional e tecnológica; VII – 

assegurar a continuidade do processo de aperfeiçoamento das informações do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio; VIII – promover 

seminários, debates e reuniões na área de sua competência, informando 

                                                           
35 http://pronatec.mec.gov.br/fic/ 
36 Portaria nº 255, de 7 de dezembro de 2010.  
37 Portaria nº 317 de 14 de setembro de 2011.  
38 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/busca-geral/372-noticias/agenda-1790240930/16126-agenda-comissao-do-

catalogo-de-cursos-tecnicos-sera-instaurada 
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periodicamente à sociedade sobre o sobre as informações contidas no Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio e estimulando a criação de uma 

cultura de consulta ao mesmo; IX – promover atividades de avaliação crítica das 

experiências de análise concluídas; X – realizar reuniões ordinárias e 

extraordinárias (BRASIL, 2010) 

 

 

 Os itens I e II, por exemplo, demonstram a importância e, respectivamente, a influência 

que esta comissão assume no programa. O poder de aprovar e retirar cursos do programa passa 

pelas mãos dos membros participantes, que além de escolher os cursos também (como destaca o 

item III) tem o poder de determinar os moldes da avaliação sobre o funcionamento dos mesmos, 

ou seja, no processo de implementação do Pronatec a CONAC acaba assumindo um papel central 

de “controle” sobre a “oferta e procura” das demandas de cursos espalhados pelo Brasil: quais 

seriam oferecidos e como eles serão avaliados - se estão de acordo com os parâmetros pretendidos 

pelo programa (parâmetros estabelecidos na fundação do programa (BRASIL, 2010) 

 Devido a essa relevância que assume a CONAC na implementação do programa, foi 

pensado uma composição que contemple variados setores sociais para abranger a pluralidade dos 

cursos e ofertas de cursos que o Pronatec engloba. A presidência da CONAC será exercida pelo 

titular da Diretoria de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica, na sua ausência pelo 

representante da SETEC. A função geral da presidência é manter o funcionamento e organização 

interna da comissão, que tem uma organicidade própria, com reuniões periódicas e divisão interna 

de responsabilidades, para tentar acompanhar o crescimento, demandas e relação entre os estados 

e municípios com as instâncias federais. A composição dos demais de todos os membros 

corresponde aos setores que de várias formas trabalham com a educação técnica no Brasil, e que 

segundo o Art. 3º devem atender aos seguintes critérios:  

 

A CONAC será composta com a representação abaixo especificada: I - 3 (três) 

representantes da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação, sendo 1 (um), obrigatoriamente, o titular da Diretoria de 

Políticas de Educação Profissional e Tecnológica da SETEC/MEC ; II - 5 (cinco) 

representantes do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação; III - 1 

(um) representante do Conselho Nacional de Educação; IV - 1 (um) representante 

do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação e, V - 1 (um) 

representante do Conselho das Instituições da Rede de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica – CONIF. VI – 1 (um) representante do Conselho 

Nacional dos Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência e Tecnologia e 

Inovação - CONSECTI. VII – 5 (cinco) profissionais de notório saber e 

comprovada experiência na área da educação profissional. § 1º Os membros 

referidos no inciso I deste artigo serão indicados e designados pelo Secretário da 
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SETEC. § 2º Os demais membros referidos nos incisos II a VII deste artigo, serão 

indicados ao Secretário da SETEC, pelos titulares de suas unidades, que baixará 

ato nomeando-os para mandato de 2 (dois) anos, sendo admitida a recondução. § 

3º A Comissão poderá solicitar a participação de especialistas para assessorá-la 

em temas específicos e também propor audiências ou reuniões com outras áreas 

de governo e com representantes de escolas técnicas e da sociedade civil 

organizada. § 4º O termo de investidura de cada membro será assinado na data da 

posse, perante o Secretário da Educação Profissional e Tecnológica. § 5º 

Ocorrendo vaga do titular, antes da conclusão de mandato, a nomeação do 

substituto far-se-á para completar o mandato do substituído, obedecidas a 

legislação e as normas vigentes. Art. 4º Os membros exercem função não 

remunerada de interesse público relevante, com precedência sobre quaisquer 

outros cargos públicos de que sejam titulares. Art. 5º Para cada membro titular 

será indicado um suplente que assumirá as funções do titulares nas ausências 

deste (BRASIL, 2010)  

 

 

 Quando observados “um por um” dos membros da comissão39 percebemos mais alguns 

indícios que reverberam com a nossa hipótese. Ou seja, por ter a maioria dos participantes 

passagens ou ligações diretas com o sistema S, em sua maioria com o SENAI ou SENAC (como 

consta na busca simples no currículo lattes40), mesmo não indicando ser uma ligação direta ou 

orgânica com a CNI, existem indícios da influência no processo de deliberação e poder da 

comissão. Sendo assim, a CNI, através do sistema indústria exerce forte autoridade nos vários 

aspectos da implementação do programa. Tendo presença mais significante na oferta, formulação, 

avaliação e criação dos cursos.  

 A forte presença da CNI no programa não reflete na oferta dos tipos de cursos FIC41, isso 

porque, em sua maioria, os cursos oferecidos se destinam ao setor de serviços, parte de 

competência de outro setores do empresariado, como a Confederação Nacional do Comercio 

(CNC) que apesar de estar presente na CONAC (por exemplo), não detém tanta influência como 

nos demais espaços como o setor do empresariado produtivo. Inclusive, retomando os dados vistos 

acima, apresentados pela própria indústria, ocorreram apenas 81.498 matriculas no Pronatec 

demandadas pela própria indústria, menos de 5% do total oferecido pelo SENAI (incluindo não 

apenas o FIC) (CNI, 2014). A CNI, desta forma, mesmo tendo forte influência na construção dos 

cursos, podendo inclusive ofertar no seu próprio sistema industria, acaba predominantemente 

                                                           
39 Segundo portaria nº 317, de 14 de setembro de 2011. 
40 http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar 
41 http://pronatec.mec.gov.br/fic/ 
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construindo no programa, principalmente um perfil dos cursos FIC, voltados para os setores menos 

ligados ao ramo da produção.  

 O ponto que iniciamos neste tópico retoma a questão acerca dos resultados apresentados 

pelo MDS sobre os empregos gerados pelo programa. Estes, por mais que não sejam detalhados 

(informando por exemplo: onde foram empregados, quais setores, regiões) apontam para um 

desencontro com a tese defendida pelo empresariado industrial no que se refere ao Pronatec. Se a 

falta de qualificação era um motivo para o desemprego e influenciava diretamente o resultado da 

indústria produtiva, agora com o Pronatec, com investimentos de grande porte feito diretamente 

nas agencias de formação do trabalhador ligadas a CNI, não deveria surpreender a pouca absorção 

dos formandos dos cursos FIC nos postos de trabalho e na indústria produtiva em geral. O que o 

relatório do MDS vai demonstrar é que os cursos que estão apresentando maior demanda são 

ligados ao setor de serviços ou ao mercado informal (cabelereiro, segurança, padeiro) (BRASIL, 

2015). Assim, por mais que o empresariado produtivo, através da CNI, esteja presente nos espaços 

de construção e oferecimento do Pronatec, ele não absorve de forma significativa os trabalhadores 

que prepara.  

 Por fim, para os próximo anos, o relatório de balanço da CNI (2014) aponta na perspectiva 

de dobrar a meta de oferecimento dos cursos de formação técnica, não ponderando os resultados 

da absorção dos estudantes nos postos de trabalho, ou a expectativa no que se refere a melhoria de 

vida dos trabalhadores. Nestes quesitos, inclusive, nenhum relatório apresentado pela indústria ou 

governo federal, dedicam tempo a indicar elementos mais específicos sobre os alunos formados. 

A grande linha de trabalho se dedica ao processo de implementação do programa, principalmente 

focando nas vagas e quantidade de cursos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Entender a lógica de funcionamento de uma política pública não é simples. Compreender 

como essa política se enraíza, como os programas verdadeiramente irão se envolver, também 

exigem grande esforço. No caso desta pesquisa, se buscou saber, responder a questão de quais os 

interesses da CNI no processo de implementação do Pronatec, sendo está uma entidade que ao 

longo das décadas foi aperfeiçoando sua forma de atuação e que nos anos 2000 consegue incidir 

de forma mais sistemática na principal proposta de educação técnica para os trabalhadores do país, 

e o Pronatec, por sua vez, transita em vários ministérios, incluindo o do trabalho e da educação, 

recebendo grande volume de investimentos, que são distribuídos de forma desproporcional entre 

as entidades públicas e privadas que oferecem os cursos nos estados. 

 Assim, baseado no que construímos nos capítulos anteriores, seria possível afirmar que nossa 

hipótese estava parcialmente correta, já que apesar de um dos principais fatores de interesse do 

empresariado industrial no Pronatec é a oferta dos cursos e respectiva ampliação do mercado 

educacional a ele ligado, temos também uma dependência da própria CNI do sistema indústria, no 

que se refere a articulações políticas e crescimento financeiro e representativo da entidade. Essa 

dependência se explica porque, partindo dos elementos mais gerais, percebemos que a ação do 

empresariado industrial no Brasil, veio assumindo características significativas desde o início do 

século passado. Nas décadas anteriores a ditadura, e no próprio golpe de 1964 já era perceptível 

para os estudiosos da política que as frações de classe burguesa no Brasil apresentavam rupturas 

importantes e que trariam consequências práticas imediatas. Como vimos, isso ocorre nos 

momentos posteriores onde presidentes da CNI e representações estaduais disputam espaços, 

divergindo sobre posições políticas relativas aos momentos conjunturais, como o caso do golpe e 

a posição da CNI e FIESP, por exemplo.  

 Tais movimentações, exigiram dos intelectuais uma leitura mais profunda das divisões 

internas da burguesia. Assim, várias matrizes ideológicas se colocam sobre esses desafio. 

Majoritariamente trabalhamos com autores marxistas na interpretação do empresariado, desta 

forma, fomos levados a relacionar a ação burguesa a estrutura organizativa do Estado capitalista. 

É necessário entender que a ação burguesa é uma só quando em contradição com a classe 

trabalhadora, ou seja, em última instancia, ao ter seus interesses colocado em cheque (propriedade 
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privada) a classe dominante se unifica, desconsiderando as diferenças e ramos produtivos, se 

utilizando da estrutura do Estado para concentrar sua ação e perpetuar a dominação de uma classe 

sobre a outra.  

 Abordamos os estudos das políticas públicas sobre esse viés. Utilizamos alguns elementos 

da avaliação de processo de implementação de políticas públicas para ajudar a entender a 

influencia no programa. Desta forma, quando partimos do geral ao particular, temos de considerar 

a relação entre o surgimento da política, dentro de um Estado capitalista, com a linha de execução, 

atrelada as contradições encontradas nos países que estas políticas serão implementadas. Para das 

contra de nosso objetivo, não desvinculamos a política, ou o programa, da relação do empresariado 

com o Estado. 

 Na realidade, seguimos pelo lado oposto, consideramos que em momentos onde as 

contradições “trabalho versus capital” não está em segundo plano, a classe burguesa irá apresentar 

uma serie de ramificações, de acordo com as relações capitalistas em cada contexto. No Brasil, o 

empresariado industrial vai se organizar na CNI em busca de fazer frente aos outros setores do 

capital e articular de forma mais orgânica sues interesse coletivos. Um dos melhores exemplos 

para visualizar essa movimentação foi nas disputas entre frações burguesas na década de 1990, nos 

governos FHC, onde a CNI assume protagonismo e inicia a formulação de propostas mais 

consensuais entre sua base no intuito de disputar frações do Estado (e influenciar nas políticas 

públicas por ele elaborada) predominantemente articulado a setores que enfraqueciam a produção 

industrial no Brasil.   

 Os anos 2000, em grande medida é fruto do trabalho organizativo da CNI no governo FHC. 

O Pronatec inclusive coincide com metas propostas pelo empresariado para a formação dos 

trabalhadores pelo sistema Industria. Neste período ira se expandindo ainda mais o mercado de 

educação profissional que a CNI articula. O SENAI e SENAC são encarados nos dias de hoje, 

como um dos principais porta vozes da indústria produtiva. Além de concentrarem a maior parte 

da formação profissional no Brasil, se tornaram (após o Pronatec) em uma das principais 

organizações de educação profissional do mundo.  

 A CNI, com o SENAI e SENAC consegue articular o empresariado em regiões pouco 

acessíveis aos dirigentes políticos, ou seja, a regionalização da CNI se deve em muitos casos a 

existência do sistema Industria, pois em regiões de indústria produtiva fraca, como o caso do Norte 

e estados do Nordeste brasileiro, a CNI não tem abertura nem motivação política que unifique o 



101 
 

empresariado, para algo que vá além da oferta dos cursos. Assim, em primeira instancia o sistema 

Industria aproxima para em segui da CNI articular estas regiões. Da mesma forma quando articula 

empresários pela oferta de cursos específicos para os funcionários de determinado setor ou fabrica 

em especifico. O sistema Industria se torna um dos grandes trunfos da CNI, inclusive garantindo 

boa parte dos recursos e sustentando a entidade.    

 Já o Pronatec aparenta ter sido feito para se adaptar a iniciativa privada, ao sistema Industria, 

mais especificamente. Sozinho o SENAI domina mais de 1/3 da oferta de cursos. Durante a 

implementação do programa percebemos um modelo aligeirado de formação, de valorização do 

capital humano, jogando a culpa do desemprego no próprio trabalhador. Estando vinculado a 

vários Ministérios, sem proposta política e metas claras (incluindo o setor público), com pouco 

tempo para execução dos planos, percebemos que o programa assume um caráter duvidoso quanto 

à intencionalidade de formação. A presença da CNI nos espaços durante o processo de 

implementação do programa o torna ainda mais questionável. Ao mesmo tempo que parte de suas 

formulações a ideia geral da política de profissionalização no Brasil, ela consegue, por exemplo, 

se enraizar e influenciar na comissão que avalia a oferta e rendimento dos cursos. 

 Porém, mesmo conquistando um espaço privilegiado nos organismos estatais nos últimos 

anos e influenciando a definição de uma política e, consequentemente, uma série de programas, a 

CNI não se mostra satisfeita com os resultados obtidos pelos trabalhadores. Assim, os concluintes 

dos cursos do Pronatec não são absolvidos para a indústria, em geral migram para o setor de 

comercio ou informalidade, mostrando que apesar da influência da CNI na formação deste 

profissional, o que faz ela contratar mais ou menos trabalhadores é o crescimento ou não do setor 

produtivo. O seu interesse, portanto, se dá na oferta dos cursos e crescimento do sistema Indústria 

para continuar tirando boas fatias de repasses financeiros e aumentar sua influência perante a 

sociedade.  
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