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seja pela via econômica, de subjugação, de poder, de sedução, de acesso 
ou não a informação, acesso ou não a riqueza socialmente produzida ou 
de todos esses elementos articulados tendo como contraponto a defesa 
de novas formas de sociabilidade que tem na emancipação humana sua 
finalidade (PRATES, 2012).  

 
  



 
 

RESUMO 
 

O objeto deste estudo é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao 

Emprego (Pronatec). Tal Programa foi criado pela Lei n° 12.513, de outubro de 2011, com os 

objetivos, explícitos nos documentos oficiais, de: expandir e interiorizar a política de educação 

profissional e tecnológica  no Brasil;  estimular a articulação dessa política com as políticas de 

geração de trabalho, emprego e renda; e ampliar as oportunidades educacionais dos 

trabalhadores. Além desses objetivos, o Programa também se propôs oficialmente a melhorar a 

qualidade do ensino médio. Para cumprir esses objetivos, o Pronatec oferta cursos de Formação 

Inicial e Continuada de Trabalhadores (FIC) e cursos técnicos concomitantes. Diante disso, a 

pesquisa consistiu numa avaliação de processo desse Programa, a partir dos dados de 

implementação de 2011 a 2017, cuja proposta foi investigar o cumprimento dos seus objetivos 

e metas, como também elucidar as implicações dessa implementação. No que se refere ao aporte 

teórico e metodológico, trabalhou-se predominantemente com três campos da literatura 

acadêmica. Do ponto de vista do método, fundamentou-se no método dialético marxista. No 

tocante ao campo do objeto de estudo, o Pronatec foi situado nas políticas públicas, 

particularmente na política de educação profissional e, considerando o momento do atual 

desenvolvimento do Programa, também se utilizou a literatura acadêmica referente ao ensino 

médio. Por fim, adotou-se como fundamentação teórica a avaliação de processo em políticas 

públicas. As categorias gerais de análise, com base no método dialético, vislumbraram analisar: 

as contradições (HARVEY, 2016) e as transformações (LEVEFBRE, 2009) do Programa. 

Como alguns dos resultados da avaliação, tem-se que a trajetória do Pronatec ocorre em três 

momentos: o primeiro, que vai da criação do programa em 2011 às eleições presidenciais de 

2014, no qual se destaca a contribuição para o cumprimento da função de legitimação do Estado 

Capitalista por meio da oferta majoritária dos cursos FIC. O segundo concretizado após a 

reeleição da Presidenta Dilma Vana Roussef até o início do golpe com o impeachment (2015-

2016), em que se percebe o declínio na oferta do Programa; No terceiro momento, de 2017 em 

diante, a ênfase se coloca na Reforma do ensino médio e na oferta do Mediotec (cursos técnicos) 

como base para a implementação da referida Reforma. Nesse momento em particular, observa-

se que o Estado Capitalista vem contribuindo sobremaneira para a acumulação capitalista. A 

partir dos dados de implementação do Pronatec, é possível constatar que o Programa se 

direciona para assegurar a reprodução do sistema capitalista. Nesse sentido, a principal 

manifestação de cunho ideológico assenta-se no economicismo e na concepção de educação 

centrada na formação fragmentada, em detrimento daquela que possibilita a formação 



 
 

ommilateral, por meio da integração entre educação, trabalho, ciência e tecnologia. Diante 

dessas evidências, consolida-se um maior acirramento da dualidade estrutural da educação na 

trajetória atual do programa. 
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ABSTRACT 

 

The object of this study is the National Program of Access to Technical Education and 

Employment (Pronatec). This Program was created by Law No. 12,513 of October 2011 with 

the following objectives, explicited at the official documents: expanding and internalizing the 

policy of professional and technological education in Brazil; stimulate the articulation of this 

policy with the generation of work policies, employment and income; and broaden the 

educational opportunities of workers. In addition to these objectives, the Program also officially 

proposed to improve the quality of secondary education. In order to fulfill these objectives, 

Pronatec offers courses of Initial and Continuous Training of Workers (FIC) and concomitant 

technical courses. Therefore, the research consisted in an evaluation of this Program, based on 

the data from 2011 to 2017, whose proposal was to investigate the fulfillment of its objectives 

and goals, as well as to elucidate the implications of this implementation. Regarding the 

theoretical and methodological contribution, we worked mostly with three fields of academic 

literature. From the method point of view, it was based on the Marxist dialectical method. 

Regarding the field of the object of study, Pronatec was placed in public policies, particularly 

in professional education policy and considering the moment of the current development of the 

Program was also used the academic literature referring to high school. Finally, the evaluation 

of the process in public policies was adopted as theoretical foundation. The general categories 

of analysis, based on the dialectical method, aimed to assess: the program’s contradictions 

(HARVEY, 2016) and transformations (LEVEFBRE, 2009). As some of the results of the 

evaluation, Pronatec's trajectory has occurred in three moments: the first one, which goes from 

the creation of the program in 2011 to the 2014 presidential elections, in which the contribution 

to fulfill the function of legitimization of the Capitalist State through the majority offer of FIC 

courses is highlighted. The second came after the re-election of President Dilma Vana Roussef 

until the beginning of the impeachment coup (2015-2016), in which the decline in the program's 

supply is perceived; and the third time, from 2017 onwards, on which the emphasis is placed 

on the Reform of high school and the offer of Mediotec (technical courses) as a basis for the 

implementation of the aforementioned Reform. At this particular moment, it is observed that 

the Capitalist State has contributed greatly to capitalist accumulation. From the implementation 

data of Pronatec it is possible to be contacted that the Program is directed to ensure the 

reproduction of the capitalist system. In this sense, the main ideological manifestation is based 

on economicism and the conception of education centered on fragmented formation to the 

detriment of the one that makes possible the ommilateral formation, through the integration 



 
 

between education, work, science and technology. At the face of this evidence, a stronger 

expansion of the structural duality of education is consolidated in the program's current 

trajectory. 
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RESUMEN 

 

El objeto de este estudio es el Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y 

al Empleo (Pronatec). Este Programa fue creado por la Ley 12.513 de octubre de 2011 con los 

objetivos explícitos en los documentos oficiales de: expandir e interiorizar la política de 

educación profesional y tecnológica en Brasil; estimular la articulación de esa política con las 

políticas de generación de trabajo, empleo y renta; y ampliar las oportunidades educativas de 

los trabajadores. Además de estos objetivos, el Programa también se propuso oficialmente a 

mejorar la calidad de la enseñanza media. Para cumplir estos objetivos, el Pronatec ofrece 

cursos de Formación Inicial y Continuada de Trabajadores (FIC) y cursos técnicos 

concomitantes. Por lo tanto, la investigación consistió en una evaluación de proceso de ese 

Programa, a partir de los datos de implementación de 2011 a 2017, cuya propuesta fue 

investigar el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como aclarar las implicaciones de esa 

implementación. En lo que se refiere al aporte teórico y metodológico, se trabajó 

predominantemente con tres campos de la literatura académica. Desde el punto de vista del 

método, se fundó en el método dialéctico marxista. En cuanto al campo del objeto de estudio, 

se situó el Pronatec en las políticas públicas, particularmente en la política de educación 

profesional y considerando el momento del actual desarrollo del Programa también se utilizó la 

literatura académica referente a la enseñanza media. Por último, se adoptó como 

fundamentación teórica la evaluación de proceso en políticas públicas. Las categorías generales 

de análisis, con base en el método dialéctico, vislumbraron analizar: las contradicciones 

(HARVEY, 2016) y las transformaciones (LEVEFBRE, 2009). Como algunos de los resultados 

de la evaluación se tiene que, la trayectoria del Pronatec ha ocurrido en tres momentos: El 

primero, que va de la creación del programa en 2011 a las elecciones presidenciales de 2014, 

en que se destaca la contribución para el cumplimiento de la función de legitimación del Estado 

Capitalista por medio de la oferta mayoritaria de los cursos FIC. El segundo se concretó tras la 

reelección de la Presidenta Dilma Vana Roussef hasta el inicio del Golpe con el impeachment 

(2015-2016), en el que se percibe el declive en la oferta del Programa; El tercer momento, de 

2017 en adelante, el énfasis se coloca en la Reforma de la enseñanza media y en la oferta del 

Mediotec (cursos técnicos) como base para la implementación de la referida Reforma. En ese 

momento en particular, se observa que el Estado Capitalista viene contribuyendo sobremanera 

para la acumulación capitalista. A partir de los datos de implementación de Pronatec es posible 

contactar que el Programa se dirige para asegurar la reproducción del sistema capitalista. En 

este sentido, la principal manifestación de carácter ideológico se asienta en el economicismo y 



 
 

en la concepción de educación centrada en la formación fragmentada en detrimento de aquella 

que posibilita la formación ommilateral, por medio de la integración entre educación, trabajo, 

ciencia y tecnología. Ante estas evidencias, se consolida un mayor agravamiento de la dualidad 

estructural de la educación en la trayectoria actual del programa. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
  
1.1 O DESPERTAR PARA TEMÁTICA EM QUESTÃO 

 
  

 A partir dos estudos desenvolvidos no mestrado acadêmico em educação, em que 

tomamos como objeto de estudo uma avaliação política do Programa Nacional de acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), levantamos a necessidade de desenvolver uma avaliação 

da implementação do referido Programa. Os resultados da avaliação política apontaram que o 

conteúdo da proposta governamental de implementação do Pronatec visava contribuir 

principalmente para o cumprimento da função de legitimação do Estado Capitalista. Nesse 

sentido, a proposta de pesquisa apresentada para o doutorado teve como perspectiva inicial 

avaliar até que ponto o Programa tem alcançado seus objetivos e metas. Em outras palavras, 

ensejamos ir além da avaliação do conteúdo dos documentos para apreender o perfil e o sentido 

das atividades que foram, de fato, implementadas ou estão em processo de execução.  

A problemática que permeia o estudo tem como ponto de partida a dualidade histórica 

que marca a política educacional brasileira, considerando que o Estado ofereceu diferentes 

modelos de educação a depender do grupo a que se destinou, a saber: formação técnica para os 

filhos da classe trabalhadora, com o intuito de garantir-lhes a sobrevivência e também para o 

atendimento à urgência do capital por força de trabalho barata, e continuidade dos estudos aos 

filhos da elite brasileira para, posteriormente, ocuparem os espaços de orientação e direção da 

sociedade (MOURA, 2007).  

            Essa dualidade é uma manifestação inerente ao modelo de produção capitalista e, nesse 

sentido, destacamos o papel da educação para o desenvolvimento econômico (RAMOS, 2004). 

Registramos, ao longo da história de educação brasileira, que essa dualidade permanece com 

maior ou menor intensidade em cada momento histórico, dependendo das correlações de forças 

em disputa na sociedade.  

Ademais, de acordo com Kuenzer (2005), no Regime de acumulação flexível, há uma 

inversão da dualidade, pois, amplia-se o acesso da educação propedêutica para os filhos das 

classes populares.  Esse avanço, entretanto, é revestido de caráter certificatório, sob a via da 

oferta precarizada. A autora apresenta também que a educação tecnológica de qualidade 
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ofertada pela rede pública federal é, de modo geral, frequentada pelos jovens de classe média, 

que nela buscam uma alternativa de inclusão no mundo do trabalho, de continuidade dos 

estudos em nível superior e de ascensão social. Dito de outro modo, em linhas gerais, Kuenzer 

(2005)  argumenta que para a reprodução do capital é necessário que a força de trabalho esteja 

qualificada de forma desigual, para ocupação de postos de trabalho distintos, enfatizando o 

papel fundamental dos cursos de baixa qualificação. Essas problematizações representam um 

olhar atual ao que foi teorizado pelo próprio Marx (1975) acerca da divisão social do trabalho 

e de outros autores marxistas, a exemplo de Braverman (1977). 

Além dos aspectos apresentados por Kuenzer (2005), outro ponto inquietante 

problematizado na pesquisa é a forma como o Estado Capitalista tem sua preocupação em 

políticas públicas voltadas para legitimação, garantindo alguns serviços aos fragmentos da 

classe trabalhadora mais pobre para manutenção de sua popularidade em detrimento de políticas 

que atendam efetivamente às necessidades da população com vistas à sua emancipação social. 

Essas inquietações fazem parte das análises de Souza (2009) sobre os estudos de O’Connor 

(1977), que enfatizam duas funções do Estado capitalista, quais sejam: a de acumulação (para 

manter ou criar as condições de desenvolvimento das empresas privadas) e a de legitimação 

(voltada para manutenção da harmonia social). Nessa direção, no decorrer da implementação 

do Pronatec, percebemos a contribuição para o cumprimento dessas funções. 

 Frente a essa problemática, a nossa preocupação se manifesta com a implementação do 

Pronatec, criado por meio da Lei n° 12.513/2011. As inquietações iniciais para estudar o 

Pronatec foram fruto da inserção da pesquisadora como assistente social no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Natal - Zona Norte, 

no atendimento aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como das 

participações em espaços pedagógicos, e centraram-se na Política desenhada pela Secretaria de 

Educação Tecnológica (SETEC) para a EJA nos Institutos Federais. Chamou a nossa atenção, 

a partir do ano de 2012, o encaminhamento do Ministério da Educação (MEC) juntamente com 

a SETEC, em definir ações voltadas para esse público, que reforçam a dualidade estrutural da 

educação. Isso quer dizer que, diferente do que foi posto com a criação do Programa Nacional 

de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos (PROEJA), em 2006, cuja concepção pedagógica vincula-se à formação 

humana e cidadã, passou-se a vivenciar uma expansão de cursos rápidos (dois, três meses de 

duração) com o Pronatec.   
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 Tal programa se propõe a expandir a educação profissional por meio de cursos de 

formação inicial e continuada de trabalhadores (FIC), além de ensino médio profissional na 

modalidade concomitante, reforçando assim a separação entre educação propedêutica e 

educação profissional. Na avaliação política do Pronatec observou-se que, para além do 

conteúdo oficial do programa, se manifestam outras intenções na implementação do Pronatec. 

Dessa forma, o estudo apresentou que os princípios, fundamentos, objetivos e valores do 

referido Programa estão ligados, principalmente, à função de legitimação do Estado Capitalista, 

ou seja, estão direcionados às condições para reprodução do sistema capitalista por meio da 

conformação social dos sujeitos atendidos pelo Programa. Outra dimensão do Pronatec 

apontada na pesquisa de mestrado foi a função de acumulação do Estado Capitalista, refletida 

por meio da chamada parceria público-privada, em que recursos públicos estão sendo 

destinados à manutenção do Sistema S e das universidades e escolas técnicas privadas (SILVA, 

2015). 

  Também por meio do conteúdo dos documentos oficiais, constatou-se que a estrutura 

montada para a implementação do Pronatec apresenta como tendência substituir ofertas na 

política de educação profissional (a exemplo do PROEJA e do ensino médio integrado) que, 

em certa medida, atendem a reivindicações históricas da classe trabalhadora. Justamente nesse 

sentido, foi construída a pesquisa no doutorado, na perspectiva de avaliar a implementação do 

Pronatec, buscando perceber as transformações na Política de Educação Profissional decorrentes 

da execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego.  

 Reforça-se a pertinência de realizar uma avaliação da implementação do Pronatec, a 

partir da avaliação política do Programa, tendo em vista que esse tipo de avaliação é considerada 

por alguns estudiosos, a exemplo de Figueiredo e Figueiredo (1986), como um momento que 

deve anteceder qualquer outro tipo de avaliação. Assim, a pesquisa desenvolvida no doutorado 

apresenta-se na perspectiva de continuidade. 

 A relevância do desenvolvimento deste estudo consiste em considerar que a educação 

brasileira, assim com as demais políticas públicas, é permeada pela luta de classes e por disputas 

de interesses, como diria Dourado (2011). Nesse sentido, cabe avaliar as políticas públicas e, 

no caso em específico o programa, por isso avaliamos a implementação do Pronatec para 

verificar se o que foi anunciado foi alcançado e como foi alcançado. A partir daí, analisamos as 

consequências sociais e políticas, ou seja, as implicações sociais e políticas de se ter (ou não) 

alcançado o que havia sido proposto como meta oficial na formulação do Programa. Assim, 
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entendemos que a avaliação da implementação do Pronatec, além da avaliação política, 

contribui para uma análise aprofundada do Programa, como forma de ampliar o debate acerca 

da dualidade estrutural da educação brasileira. 

 Diante da problemática apresentada, a avaliação da implementação do Pronatec teve as 

seguintes questões de pesquisa: a estrutura organizacional, político-social e ideológica de 

implementação do Pronatec e sua trajetória, desde a sua formulação, em 2011, até 2017, tem 

atendido os objetivos e metas propostos na sua formulação?  Quais as consequências sociais e 

políticas do alcance ou não dessas metas? 

 Frente a essas questões, foi desenvolvido o seguinte objetivo geral: realizar uma 

avaliação de processo do Pronatec, tendo como referência a estrutura organizacional, político-

social, ideológica e da trajetória do programa, bem como da valoração do cumprimento de seus 

objetivos e metas e das consequências sociais e políticas da implementação do Programa. 

No que diz respeito aos objetivos específicos, buscou-se: apreender o contexto político, 

social e econômico em que tem sido implementado o Pronatec; investigar a trajetória da 

implementação do Pronatec, por meio da sua estrutura organizacional, político-social e 

ideológica; valorar o alcance ou não das metas e objetivos oficiais previstos do Programa; e 

problematizar as consequências sociais e políticas do alcance ou não das metas do Programa.  

    
 
1.2 PERCURSO TEÓRICO E METODOLÓGICO 
 

  

 No desenvolvimento da pesquisa, utilizamos predominantemente três tipos de literatura: 

do ponto de vista do método, fundamentamo-nos no método dialético marxista; No tocante ao 

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

educação profissional e, considerando o atual momento do Programa, também utilizamos a 

literatura acadêmica que trata do ensino médio. Além disso, utilizamos a fundamentação teórica 

da avaliação de processo de políticas públicas. 

 Para Costa e Castanhar (2003), a avaliação de processo requer os desenhos dos fluxos e 

processos de programa, o que remete para trajetória de implementação do Pronatec. Esses 

autores citam Scheirer (1994, 983) para colocar que a avaliação de processo “pode ser definida 
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como a maneira de identificar o verdadeiro conteúdo de um programa público, se ele está sendo 

realizado como previsto”. Scheirer (1994) afirma a necessidade de, na avaliação de processo, 

se desenvolver métodos para buscar os motivos da existência de diferenças entre os objetivos 

(e intenções) do programa e os que são de fato realizados.  

 Assim, nesta pesquisa, direcionamos a avaliação de processos para trajetória do 

Programa, por meio do conceito de trajetória de Bourdieu (1996) e também com base em 

Lukács (2003), principalmente quando ele afirma que o problema central do método dialético 

é a transformação da realidade e também quando ressalta o caráter da história, na relação sujeito 

objeto.  

 As principais categorias de análise teóricas eleitas nesta pesquisa, com base no método 

dialético foram: contradições (HARVEY, 2016) e transformações (LEVEFBRE, 2009). 

 Harvey (2016) reforça as ideias centrais de Marx e expõe as contradições que tencionam 

a materialidade da vida sob a égide do capital, apresentando as contradições fundamentais, as 

mutáveis e as perigosas. Para o autor, as contradições fundamentais referem-se ao 

funcionamento essencial do capital, sem as quais este não pode se reproduzir, cujos princípios 

são observáveis em qualquer época ou lugar. As contradições mutáveis, por sua vez, 

correspondem às que não são estáveis ou permanentes, mudando sempre de lugar. Por último, 

as perigosas seriam as que potencialmente poderiam conduzir à superação do capitalismo.  

 As contradições fundamentais são apresentadas por Harvey (2016) por meio dos 

seguintes pontos: valor de uso e valor de troca; o valor social do trabalho e sua representação 

pelo dinheiro; propriedade privada e o Estado capitalista; apropriação privada e riqueza comum; 

capital e trabalho; capital como processo ou como coisa; a unidade contraditória entre produção 

e realização.  

 Para as contradições mutáveis, o marxista destaca: tecnologia, trabalho e 

descartabilidade humana; divisões do trabalho; monopólio e competição: centralização e 

descentralização; desenvolvimentos geográficos desiguais e produção de espaços; disparidades 

de renda e riqueza; reprodução social; liberdade e dominação (HARVEY, 2016).  

 No que se refere às contradições perigosas, Harvey (2016) enfatiza: o crescimento 

exponencial infinito do capital, por meio de juros compostos; a relação do capital com a 

natureza; a revolta da natureza humana: alienação universal. 
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 Pela natureza do Pronatec, as principais contradições percebidas nas análises estão 

ligadas às contradições fundamentais e mutáveis.  Nas contradições fundamentais, destaca-se 

principalmente a discussão sobre a relação entre capital e trabalho, sobre a qual o autor explica 

que “é preciso que haja uma mercadoria capaz de criar mais valor do que ela mesma tem. Essa 

mercadoria é a força de trabalho, e é dela que o capital depende para se reproduzir” (HARVEY, 

2016, p. 68). Nas contradições mutáveis, o enfoque que nos interessou é a da problematização 

do autor sobre a divisão do trabalho, ao enfatizar que, 

 

As lutas por status dentro da divisão social do trabalho e pelo reconhecimento 
das qualificações, na verdade, são lutas por oportunidades de vida para o 
trabalhador e, como tal – esse é o cerne do problema -, por lucratividade para 
o capitalista. Do ponto de vista do capital, é útil, ou até mesmo crucial, que 
haja um mercado de trabalho segmentado, fragmentado e extremamente 
competitivo. Isso cria barreiras, à organização coerente e unificada dos 
trabalhadores (HARVEY, 2016, p. 114). 

 

 Frente às reflexões de Harvey (2016) ampliamos a discussão sobre divisão social do 

trabalho e o processo de qualificação da força de trabalho no início do capítulo 3, baseada no 

próprio Marx e em outros autores marxistas, para demonstrar o Pronatec como um Programa 

que contribui diretamente para reprodução do capital.  

            A fundamentação teórica da avaliação de processos do Pronatec com base no método 

dialético é mais detalhada no capítulo 2.  

 Registramos, como percurso da pesquisa, a realização de um estágio, no período de abril 

a julho de 2017, em Braga/Portugal, na Universidade do Minho, no Instituto de Educação, 

Departamento de Ciências Sociais, na especialidade de Política Educativa, pelo Programa de 

Doutoramento Sanduíche (PDSE), subsidiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), processo nº 88881.135471/2016-01. 

 Tivemos como orientadores do estágio o professor Almerindo Afonso Janela e a 

Professora Maria Fátima Magalhães Antunes Gonçalves Teixeira. 

 A aproximação com a realidade portuguesa foi conduzida por um levantamento das 

políticas de educação profissional ofertadas naquele país, para perceber, ainda que de modo 

embrionário, as semelhanças e/ou diferenças existentes com a realidade brasileira. Entendemos 
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que essa compreensão nos possibilitou realizar algumas inferências acerca das possíveis 

semelhanças serem ou não norteadas a partir da lógica da mundialização do capital. Além disso, 

o estudo da educação profissional em Portugal contribuiu para ampliar as análises, 

proporcionando novos insights sobre o contexto político, social e econômico em que tem sido 

implementado o Pronatec. 

Como fonte de dados para pesquisa, principalmente no que concerne à construção da 

estrutura organizacional, político-social e ideológica, foram utilizados os seguintes documentos 

oficiais relativos ao Programa:  

 
Quadro 01 - Documentos oficiais do PRONATEC. 

 
Leis, Decretos, Resoluções, Portarias e Editais do Pronatec por ordem de publicação 

N° de 
ordem 

Documentos Ementa 

01 Lei n° 12.513, de 26 de 
outubro de 2011. 

Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
– PRONATEC, altera as Leis n. 7.998, de 11 de janeiro de 1990, n. 
8.121, de 24 de julho de 1991 e n. 10.260, de 12 de julho de 2001. 

02 Portaria n° 1.568, de 3 
de novembro de 2011.  

Aprova o Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e Continuada, 
elaborado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 
Ministério da Educação, disponibilizado no sítio eletrônico oficial do 
Ministério da Educação. 

03 Resolução CD/FNDE 
nº 4, de 16 de março de 
2012. 

Altera a Resolução CD/FNDE nº 62,de 11de novembro de 2011 e 
estabelece orientações, critérios e procedimentos para descentralizar 
créditos orçamentários para as instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT) no âmbito da Bolsa-
Formação do Pronatec. 

04 Decreto n° 7.721, de 16 
de abril de 2012 . 

Dispõe sobre o condicionamento do recebimento da assistência 
financeira do Programa de Seguro–Desemprego à comprovação de 
matrícula e frequência em curso de formação inicial e continuada ou de 
qualificação profissional, com carga horária mínima de cento e sessenta 
horas. 

05 Portaria n° 160, de 05 
de março de 2013.  

Dispõe sobre a habilitação das instituições privadas de ensino superior 
e de educação profissional técnica de nível médio e sobre a adesão das 
respectivas mantenedoras ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), e dá outras providências. 

06 Portaria n° 161, de 06 
de março de 2013 . 

Dispõe sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, na modalidade de 
educação profissional e tecnológica. 

07 Portaria n° 168, de 07 
de março de 2013. 

Dispõe sobre a oferta da Bolsa-Formação no âmbito do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), de que 
trata a Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011, e dá outras 
providências. 

08 Resolução n° 6, de 12 
de março de 2012. 

Altera a Resolução CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, que 
estabelece critérios e procedimentos para a descentralização de créditos 
orçamentários às Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, visando à oferta de Bolsa-
Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec). 

09 Resolução n° 7, de 20 
de março de 2013.  

Estabelece procedimentos para a transferência de recursos financeiros 
aos serviços nacionais de aprendizagem, visando à oferta de Bolsa-
Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
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Técnico e Emprego (Pronatec), bem como para a execução e a prestação 
de contas desses recursos, a partir de 2013. 

10 Resolução n° 8, de 20 
de março de 2013. 

Estabelece procedimentos para a transferência de recursos financeiros 
ao Distrito Federal, a estados e municípios, por intermédio dos órgãos 
gestores da educação profissional e tecnológica, visando à oferta de 
Bolsa-Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), bem como para a execução e a prestação 
de contas desses recursos, a partir de 2013. 

11 Portaria Nº 362, de 26 
de Abril de 2013  

Dispõe sobre alteração no art. 74 da Portaria MEC nº 168, de 07 de 
março de 2013. 

12 Lei nº 12.816, 05 de 
junho de 2013. 

Altera as Leis nos 12.513, de 26 de outubro de 2011(Pronatec); 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995 (bolsas recebidas pelos servidores das redes 
públicas de educação profissional, científica e tecnológica, no âmbito 
do Pronatec); 8.212, de 24 de julho de 1991 (incidência da contribuição 
previdenciária sobre planos educacionais e bolsas de estudo); dispõe 
sobre o apoio da União às redes públicas de educação básica na 
aquisição de veículos para o transporte escolar; e permite que os entes 
federados usem o registro de preços para a aquisição de bens e 
contratação de serviços em ações e projetos educacionais. 

13 Portaria nº 20, de 27 de 
junho de 2013.  

Portaria nº 20, de 27 de junho de 2013, e Tabela de mapeamento de 
cursos técnicos para oferta na forma subsequente por intermédio da 
Bolsa-Formação Estudante e correlação com cursos de graduação. 

14 Portaria nº 1.007, de 09 
de outubro de 2013.  
 

Altera a Portaria MEC nº 168, de 07 de março de 2013, que dispõe sobre 
a oferta da Bolsa-Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

15 Portaria SETEC/MEC 
n° 01, de 29 de janeiro 
de 2014.  

Altera a Portaria SETEC/MEC nº 20, de 27 de junho de 2013, que 
aprova a Tabela de Mapeamento de cursos técnicos para oferta no 
âmbito do Pronatec. 

16 Edital nº 01, de 29 de 
janeiro de 2014. 

Edital de Adesão ao SISUTEC. Apresentação de propostas para oferta 
de vagas gratuitas em cursos técnicos na forma subsequente – 1/2014. 

17 Edital nº 01, de 29 de 
janeiro de 2014 
- retificado pelo Edital 
nº 02/2014.  

Edital de Adesão ao SISUTEC. Apresentação de propostas para oferta 
de vagas gratuitas em cursos técnicos na forma subsequente – 1/2014. 

18 Nota Informativa n° 05, 
de 07 de fevereiro de 
2014. 

Alteração no cronograma - Edital de Adesão ao Sisutec nº 01/2014 

19 Resolução/CD/FNDE 
nº 30, de 5 de julho de 
2013. 

Altera a Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, que 
estabelece critérios e procedimentos para a descentralização de créditos 
orçamentários às Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, visando à oferta de Bolsa-
Formação no âmbito do Pronatec. 

20 Resolução/CD/FNDE 
nº 39, de 10 de outubro 
de 2013. 

Altera a Resolução CD/FNDE nº 8, de 20 de março de 2013, que 
estabelece procedimentos para a transferência de recursos financeiros 
ao Distrito Federal, a estados e municípios, por intermédio dos órgãos 
gestores da educação profissional e tecnológica, visando à oferta de 
Bolsa-Formação no âmbito do Pronatec, bem como para a execução e a 
prestação de contas desses recursos, a partir de 2013. 

21 Resolução/CD/FNDE 
nº 50, de 11 de 
dezembro de 2013. 

Altera os arts. 2º, 3º, 5º e 6º da Resolução CD/FNDE nº 30, de 5 de julho 
de 2013, que estabelece procedimentos para o pagamento da Bolsa-
Formação Estudante a mantenedoras de instituições privadas de ensino 
superior e de educação profissional técnica de nível médio, ofertada na 
forma subsequente, no âmbito do Pronatec. 

22 Portaria MEC nº 114, 
de 7 de Fevereiro de 
2014. 

Altera a Portaria MEC nº 168, de 7 de março de 2013, que dispõe sobre 
a oferta da Bolsa-Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

23 Edital nº 02, de 30 de 
maio de 2014. 

Edital de Adesão ao SISUTEC. Apresentação de propostas para oferta 
de vagas gratuitas em cursos técnicos na forma subsequente – 2/2014. 
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24 Nota Informativa n° 
149, de 02 de julho de 
2014. 

Alteração no cronograma do SISUTEC - Edital Setec nº 02/2014. 

25 Edital SETEC nº 06, de 
18 de julho de 2014. 

Edital de Inscrições do SISUTEC. Trata do cronograma e demais 
procedimentos do processo seletivo para ocupação de vagas gratuitas 
em cursos técnicos, na forma subsequente, ofertadas por meio do 
Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica 
(SISUTEC), para ingresso no segundo semestre de 2014. 

26 Portaria nº 701, de 13 
de agosto de 2014. 

Altera a Portaria MEC nº 160, de 5 de março de 2013, que dispõe sobre 
a habilitação das instituições privadas de ensino superior e de educação 
profissional técnica de nível médio e sobre a adesão das respectivas 
mantenedoras ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec). 

Fonte: (SILVA, 2015). 
 

 

 Além dos documentos oficiais, por se tratar de uma avaliação da implementação do 

Pronatec, tivemos acesso aos dados de matrícula, instituições ofertantes, cursos, ofertados e 

recursos financeiros. Nesse sentido fizemos uma solicitação no dia 16 de fevereiro de 2018, ao 

Ministério da Educação (MEC), por meio do Portal do Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão (ESIC), da Controladoria Geral da União (CGU), para obtenção de 

dados para pesquisa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 - Solicitação no e-SIC/CGU – dados de matrículas 
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Fonte: Gerado pela autora a partir do portal e-SIC (2018)1.  

 

 Obtivemos resposta no dia 19 de fevereiro de 2018 e os dados disponibilizados foram 

os seguintes, os quais estão disponíveis no Portal do MEC:  

 

Quadro 02 - Dados disponíveis no Portal do MEC 

N° de 
ordem 

Descrição do Documento 

01 Manual de Gestão da ação Bolsa-Formação – Com base na Portaria MEC nº 
817/2015 

02 Estudo Pronatec Bolsa-Formação: Uma Avaliação Inicial sobre Reinserção no 
Mercado de Trabalho Formal 

03 Avaliação do Pronatec: aspectos relacionados à eficiência, eficácia e efetividade do 
programa entre 2011 e 2014 

04 Mapa da educação profissional e tecnológica (CGEE) - 2015Mapa da educação 
profissional e tecnológica (CGEE) - 2015 

05 Cadernos de Estudos - Desenvolvimento Social e Debate n. 24 - Inclusão Produtiva 
Urbana: O Que Fez o Pronatec / Bolsa Formação entre 2011 E 2014 

06 Audiência Pública realizada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados 
em 05/05/2015 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados disponíveis no Portal do MEC (2018)2.  

  

 Além desses dados, a resposta à solicitação nos direcionou para o endereço eletrônico 

do painel do MEC (painel.mec.gov.br), no qual estão disponibilizadas informações acerca de 

diversos programas e ações educacionais, entre eles o Pronatec. A resposta também indicou o 

                                                           
1 Disponível em: 
https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx?ReturnUrl=%2fsistema%2fRelatorios%2fPedido%2fDetalhePedi
do. Acesso em: fev. 2018. 
2 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pronatec/publicacoes. Acesso em: 15 mar. 2018. 
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acesso ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), 

em seu módulo de consulta pública (http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino/), o 

qual possui informações sobre as instituições de ensino e os cursos ofertados no âmbito do 

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

 Foi realizada nova solicitação ao MEC, por meio da esic-CGU, para acesso aos dados 

de outras ações de educação profissional, com intuito de ampliar as análises sobre o Pronatec:  

 

Figura 02 - Solicitação ao MEC dos dados de matrícula do PROEJA, Brasil profissionalizado 

e Projovem. 

 
Fonte: Gerado pela autora a partir do portal e-SIC (2018)3. 

 

 Também foram utilizados como fontes de dados os relatórios do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) de 2011 a 2015 e auditorias acerca do Programa realizadas 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU).  

Várias análises sobre o Pronatec foram concluídas e também serviram como norte inicial 

para esta pesquisa (LIMA, 2011; LIMA, 2014; LIMA, 2012; PINTO, 2013; MOURA, 2013; 

CIAVATTA e RAMOS, 2011; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 

DE EDUCAÇÃO, 2011; SALDANHA, 2012; entre outras). As dissertações e teses estão 

destacadas no quadro a seguir:  

                                                           
3 Disponível em: 
https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx?ReturnUrl=%2fsistema%2fRelatorios%2fPedido%2fDetalhePedi
do. Acesso em: ago. 2018.  
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Quadro 03 - Dissertações e teses sobre o Pronatec. 

Tipo de 
trabalho 

Título Ano de defesa e 
Universidade 

Autor e orientador Objetivo geral e principais resultados Disponível em 

Dissertação Desafios para a 
implementação do 
programa 
PRONATEC/Osasco 
sem miséria: Proposta 
de Plano de Ação para 
a Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento, 
Trabalho e Inclusão. 

2012 / 
FGV 

Autores: Caio de 
Resende Trogiani, 
Liliane Varanda 
Pereira, Luís Henrique 
de Campos, Maria 
Angélica Lozano 
Medina. 
 
Orientador: Marco 
Antonio Carvalho 
Teixeira 

Objetivou identificar as principais causas dos 
baixos índices de resposta e adesão do público-
alvo e alto índice de evasão dos alunos do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (PRONATEC) no âmbito do 
Programa Brasil Sem Miséria em Osasco. 

https://gvpesquisa.fgv.br/tes
es-dissertacoes/desafios-
para-implementacao-do-
programa-pronatecosasco-
sem-miseria-proposta-de 

Dissertação Educação profissional 
no brasil (2003-
2012): uma análise 
das categorias 
trabalho e 
empregabilidade 
presentes no proeja, e-
tec e Pronatec. 

2013 / 
Universidade 

Estadual do Oeste 
do Paraná 

Autora: Leila 
Teresinha Corbari 
Pinto. 
 
Orientadora: Isaura 
Mônica Souza 
Zanardini. 

Análise das categorias trabalho e 
empregabilidade presentes nas políticas públicas 
para a Educação Profissional especificamente 
nos programas PROEJA (Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica na Modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos); Sistema e-TEC Brasil (Escola 
Técnica Aberta do Brasil) e PRONATEC 
(Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico). 

http://tede.unioeste.br/bitstre
am/tede/3628/5/Leila%20Te
resinha%20Corbari%20Pint
o.pdf 

Tese  Basta qualificar? O 
PRONATEC como 
estratégica de 
Inclusão Produtiva do 
Plano Brasil Sem 
Miséria. 

2014 / 
Pontifícia 

Universidade 
Católica do Rio 
Grande do Sul 

Autor: Jorge Alexandre 
Silva. 
 
Orientadora: Gleny 
Terezinha Duro 
Guimarães. 

 Situou-se na linha de pesquisa Serviço Social e 
Políticas Sociais e teve como objetivo geral, 
analisar como o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) se 
constitui como estratégia de inclusão produtiva 
do Plano Brasil Sem Miséria, a fim de contribuir 
para o debate sobre a massificação da 
qualificação profissional no enfrentamento à 
extrema pobreza. 

http://tede2.pucrs.br/tede2/h
andle/tede/6438 

Dissertação  O Pronatec como 
política social de 
estado: historicidade e 
contradição na 

2014 /  
Fundação Oswaldo 

Cruz 

Autor: Leandro da 
Fonseca Ramos. 
 

Analisa o objeto a partir da formação do Estado 
capitalista brasileiro e das políticas sociais de 
Estado, desde 1930 até os governos dos Partidos 
dos Trabalhadores. Compreende a historicidade 

https://www.arca.fiocruz.br/
handle/icict/9741 



34 
 

construção de uma 
política para educação 
profissional. 

Orientadora: Marise 
Nogueira Ramos. 

da formação do Estado e das políticas como 
resultado da luta de classes. Avalia politicamente 
o objeto a partir da sua Lei de criação (Lei 
12.513/11). Compreende que o objeto é uma 
política de governo que é expressão da política 
de Estado capitalista, baseado no entendimento 
de Poulantzas. Demonstra os modos de 
desenvolvimento do Estado brasileiro e as 
políticas de Educação Profissional no período da 
análise. Vincula o PRONATEC ao modelo de 
desenvolvimento conhecido como pós-fordismo 
periférico, como formação do precariado. 
Verifica que o PRONATEC é uma fonte de 
transferência de recursos públicos para a 
iniciativa privada. Destaca que o Programa não 
prioriza uma Educação Profissional integrada ao 
Ensino Médio. Conclui encaminhando questões 
sobre novas reflexões sobre o objeto. 

Dissertação  Limites e 
possibilidades do 
PRONATEC como 
ação governamental 
de ampliação do 
acesso à Educação 
Profissional: uma 
análise a partir da 
experiência do IFRJ 
 

2014 / 
Programa de Pós-

graduação em 
Educação da 
Universidade 
Federal Rural 

Autor: Moacyr Salles 
Ramos. 
 

Orientador: José dos 
Santos Souza. 
 

Objetivou refletir sobre a concepção de 
democratização da oferta de Educação 
Profissional implementada pelo Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (PRONATEC). Apresenta os 
pressupostos político ideológicos desse 
programa à luz das transformações ocorridas no 
mundo do trabalho e na formação do trabalhador, 
a partir da crise estrutural do capital. 

https://periodicos.sbu.unica
mp.br/ojs/index.php/histedbr
/article/view/8646290/14409 

Dissertação A relação público-
privado no ensino 
médio 
profissionalizante sob 
a luz da lei 12.513 de 
2011 que institui o 
PRONATEC. 

2014 / 
UNIVILLE 

Autora: Janete Godoi.  
 
Orientadora: Rosânia 
Campos. 

Analisou a Política Nacional de Educação 
Profissional do Brasil na presente década, de 
modo específico a Lei nº 12.513/2011, que 
instituiu o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A 
pesquisa é do tipo documental e procurou 
contextualizar e localizar o programa entre as 
políticas públicas para Educação Profissional 
elaboradas nos primeiros anos do século XXI. 

http://www.uniedu.sed.sc.gov.b
r/wp-
content/uploads/2014/12/Disser
ta%C3%A7%C3%A3o-Janete-
Godoi.pdf 
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Dissertação  O significado dos 
cursos do Pronatec  e 
a inserção no 
Mercado de trabalho 
do jovem egresso do 
Programa 

2015 /  
UFSM 

Autor: Lucas Andrade 
Ananias. 
 
Orientadora: Nara 
Vieira Ramos. 

“Quais os impactos efetivos do Pronatec na vida 
e na inserção dos jovens no mercado? 
O fenômeno foi analisado 
quanti/qualitativamente por meio de 415 fichas 
de matrículas de jovens egressos de  5 cursos 
oferecidos pelo Sistema S. Entrevista com 8 
com jovens. 
Constatou-se de que a formação está voltada para 
o desenvolvimento de atividades pontuais; 
Necessidade de ofertar cursos que considerem as 
demandas tanto dos jovens quanto da economia 
local; 

https://repositorio.ufsm.br/bi
tstream/handle/1/7224/ANA
NIAS%2C%20LUCAS%20
ANDRADE.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 

Dissertação O Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego 
(PRONATEC) e a 
educação escolar da 
classe trabalhadora 
 

2015 / 
Fundação Oswaldo 

Cruz 

Autora: Fernanda 
Cosme da Costa.  
 
Orientadora: Marcela 
Alejandra Pronko. 

Esta dissertação apresenta dados sobre a Política 
de Educação Profissional brasileira a partir da 
análise do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), entre 
os anos de 2011 e 2014. Assim, partindo da 
análise documental, foram sistematizadas 
informações sobre o PRONATEC, a fim de 
identificar dados sobre vagas, matrículas, 
instituições ofertantes de vagas e execução 
orçamentária. Os resultados indicam a 
privatização do fundo público e da educação 
profissional direcionada à classe trabalhadora, 
bem como o enfraquecimento da educação 
pública. Assim, conclui-se que o programa 
adequa-se às necessidades do mercado para a 
formação do trabalhador, além de contribuir para 
a organização dos interesses burgueses quanto à 
educação da classe trabalhadora. 

http://www.dmtemdebate.co
m.br/o-programa-nacional-
de-acesso-ao-ensino-tecnico-
e-emprego-pronatec-e-a-
educacao-escolar-da-classe-
trabalhadora/ 

Dissertação Desvelando o 
PRONATEC: uma 
avaliação política do 
Programa. 

2015 / 
UFRN 

Autora: Danilma de 
Medeiros Silva. 
 
Orientador: Dante 
Henrique Moura. 
 
Coorientador: Lincoln 
Moraes de Souza. 

Apresentou como objetivo geral realizar uma 
avaliação política do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego 
(Pronatec) como forma de elucidar os seus 
princípios ideológicos, valores, objetivos e 
fundamentos teóricos e políticos. Com base nas 
teorizações de O‟Connor (1977), que enfatiza as 
duas grandes funções do Estado Capitalista, 

https://repositorio.ufrn.br/jsp
ui/handle/123456789/20458 
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quais sejam, a da acumulação e a da 
legitimação, Os resultados da pesquisa 
demonstraram que o Pronatec apresenta o 
objetivo implícito de contribuir para legitimação 
do Estado Capitalista, principalmente por meio 
dos cursos FIC (Formação inicial e Continuada 
de Trabalhadores) e, além disso, manifesta-se em 
alguma medida o cumprimento da função de 
acumulação (com as ressalvas necessárias do que 
foi teorizado por O‟Connor, 1977) por meio da 
execução do Programa pela chamada parceria 
público-privada 

Dissertação  O Pronatec e o 
processo de expansão 
e privatização da 
educação profissional 
no Brasil 

 

2015 / 
IFRN 

Autora: Ticiane 
Gonçalves Sousa de 
Melo.  
 
Orientador: Dante 
Henrique Moura. 

Analisar o caráter público e privado das políticas 
fundantes dessa expansão, bem como desvelar o 
papel do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), política 
pública que tem centralidade no 
desenvolvimento desse processo. 
Concluiu que há uma relação muito estreita entre 
o processo de expansão e a privatização da 
Educação Profissional por meio, principalmente, 
do Pronatec 
 

https://memoria.ifrn.edu.br/h
andle/1044/892 

Dissertação Educação profissional 
em debate: Uma 
avaliação política da 
formação para o 
trabalho ofertado pelo 
SENAC/RN através 
do Programa 
Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e 
Emprego. 

2015 / 
UFRN 

Autora: Emanuelly 
Medeiros Bezerra. 
 
Orientador: Lincoln 
Moraes de Souza. 

A pesquisa trata de uma avaliação política da 
interpretação que o SENAC/RN faz do 
PRONATEC explicitando os princípios 
ideológicos, objetivos e teorias que são 
reproduzidas e reforçadas por essa instituição 
através da formação profissional oferecida pelo 
programa. Buscou-se  desvelar os aspectos 
ideológicos que fundamentam a interpretação 
que o SENAC faz do PRONATEC e apontar a 
quais interesses concretos esses aspectos 
correspondem. 

https://repositorio.ufrn.br/jsp
ui/handle/123456789/21067 

Dissertação  Interesses da CNI no 
Pronatec 

2016 / 
UFRN 

Autor: Lauro Carvalho 
da Silveira. 
 

Teve como objetivo analisar as relações da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) com 
o Pronatec, considerando os fatores ligados a 
implementação que influenciam a execução do 

https://repositorio.ufrn.br 
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Orientador: Lincoln 
Moraes de Souza. 

Programa. Foi possível perceber que além da 
expansão do mercado educacional, dos lucros na 
oferta dos cursos, a CNI busca com o Pronatec 
ampliar sua influencia política perante o 
empresariado e o Estado Brasileiro.  

Dissertação O Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego 
(Pronatec) e as 
demandas do capital 
para a classe 
trabalhadora 

2016 / 
UFRN 

Autor: Agenor 
Florencio Costa Neto. 
 
Orientador: Lincoln 
Moraes de Souza. 

Teve como objetivo principal analisar o 
PRONATEC na modalidade FIC e a formação 
oferecida para classe trabalhadora. Foram 
utilizadas as contribuições de Poulantzas, Clauss 
Offe e O’Connor sobre o papel do Estado na 
sociedade capitalista.  

https://repositorio.ufrn.br 

Dissertação O Pronatec No 
Âmbito Das Políticas 
Públicas de Educação 
Profissional: da 
Dualidade Estrutural 
À Mercantilização da 
Qualificação 
Profissional; 

2016 / 
UFPI 

Autora: Maria Luzirene 
Oliveira do 
Nascimento. 
 
Orientadora: Rosana 
Evangelista da Cruz. 

- Objetivo investigar as formas de organização e 
financiamento do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e ao Emprego (PRONATEC), 
no que se refere a oferta, público-alvo e gestão.  
- A pesquisa revelou que o PRONATEC se 
constitui como contraposição à política de 
Educação Profissional do governo Lula, que 
resgatou a possibilidade de integração do Ensino 
Médio ao Técnico, dissociado pela política do 
governo FHC, na qual o PRONATEC se 
aproxima em virtude da priorização de cursos de 
curta duração e cursos subsequentes e 
concomitantes ao Ensino Médio, sem a 
possibilidade de oferta integrada, portanto, 
reforçando a histórica dualidade estrutural que 
permeia a Educação Profissional. 

http://repositorio.ufpi.br/xml
ui/handle/123456789/290 

Dissertação  O PRONATEC-FIC 
no Rio Grande do 
Sul: quem é o seu 
participante? 

2016 / 
UFRGS 

Autora: Polyanna 
Venturela da Silva. 
 
Orientador: Jorge 
Alberto Rosa Ribeiro. 

Teve como objetivo apresentar o perfil dos 
participantes do PRONATEC (Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego), na modalidade FIC (Formação Inicial 
Continuada) no Estado do Rio Grande do Sul. A 
pesquisa se utilizou de dados de todos os alunos 
pré-matriculados no Programa, no período de 
2011 a 2014. 
Os resultados obtidos  mostraram uma grande 
participação da população jovem, com Ensino 

https://www.lume.ufrgs.br/bi
tstream/handle/10183/15161
4/001012325.pdf?sequence=
1 
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Médico Completo e Incompleto, em sua maioria 
mulheres de cor branca, realizando cursos na área 
de Gestão e Negócio; 

Tese O PRONATEC e a 
proclamada política 
de democratização da 
Educação 
Profissional Técnica 
de Nível Médio: 
acesso, abandono e 
permanência a partir 
de um estudo de caso. 

2016 / 
Universidade 

Federal do Paraná 

Autora: Letícia de Luca 
Wollmann Saldanha.  
 
Orientadora: Monica 
Ribeiro da Silva. 

A pesquisa procurou analisar em que medida o 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (PRONATEC) contribuiu para a 
proclamada democratização da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM). 
Tomou-se como base de análise os indicadores 
da oferta inicial (2011-2014) de cursos técnicos 
na forma concomitante a jovens estudantes do 
Ensino Médio público e as razões para o 
abandono e para a permanência destes no curso 
técnico do SENAI A, do município de Curitiba, 
PR, o qual obteve a maior demanda de alunos e 
de matrículas, mas que, paradoxalmente, 
apresentou a menor permanência. 

http://acervodigital.ufpr.br/bi
tstream/handle/1884/43405/
R%20-%20T%20-
%20LETICIA%20DE%20L
UCA%20WOLLMANN%2
0SALDANHA.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 

Dissertação  Avaliação de 
Resultados do 
Programa 
Educacional: 
Pronatec/Senac 

2016 / 
Fundação Pedro 

Leopoldo 

Autor: Elias Wagner 
Silva. 
 
Orientador: Domingos 
A. Giroletti. 

Teve como objeto avaliar o resultado da parceria 
Pronatec/Senac em termos de qualificação 
profissional nas áreas dos cursos técnicos de 
gestão no período de 2011 a 2014. Foram 
avaliados se os objetivos do Pronatec (expandir, 
interiorizar e democratizar o programa) foram 
alcançados. 
A pesquisa na unidade Senac-BH apresentou 
outro dado relevante; 58% dos alunos 
participantes ingressaram no mercado de 
trabalho concluído o curso. Isto indica a 
positividade do Pronatec em termos da promoção 
social pelo emprego e renda de seus participante 

http://www.fpl.edu.br/2013/
media/pdfs/mestrado/dissert
acoes_2016/dissertacao_elia
s_wagner_silva_2016.pdf 

Dissertação A política de 
educação profissional 
para a Rede Federal 
no governo Dilma: 
análise do direito a 
educação no IFES no 
contexto da 

2016 / 
UFES 

Autora: Samanta Lopes 
Maciel. 
 
Orientador: Marcelo 
Lima. 

Objetivou analisar o direito à educação 
profissional em nível nacional na Rede Federal e 
em nível local no Ifes, tomando como marco 
temporal o intervalo de 2011 a 2014. Partindo da 
concepção do trabalho como forma histórica e 
ontológica, pautou-se no materialismo histórico-
dialético como referencial teórico metodológico. 

http://repositorio.ufes.br/bits
tream/10/8598/1/tese_10660
_DISSERTA%C3%87%C3
%83O%20SAMANTA.pdf 
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Expansão/PRONATE
C 

Tese Necessidade de 
formação docente de 
professores  do 
Pronatec: Um estudo 
de Caso na Educação 
Profissional 

2017 / 
UFRN 

Autor: Márcio 
Carvalho da Silva. 
 
Orientadora: Maria 
Estela Costa Holanda 
Campelo. 

Necessidade de formação para os professores do 
Pronatec , análise das formações dos professores 
da educação profissional; Com vista aos 
resultados da pesquisa, apresenta-se um 
panorama com as categorias e subcategorias 
representadas na forma de redes relacionais que 
expressam conexões acerca das necessidades de 
formação relatadas pelos professores 
participantes, cujas discussões poderão servir de 
parâmetro para subsidiar cursos de formação, 
visando a contribuir de modo relevante ao 
programa em tela, bem como suscitar reflexões 
acerca do tema em epígrafe 

https://repositorio.ufrn.br/jsp
ui/handle/123456789/23650 

Dissertação Formando Pintores 
sem tintas: uma 
investigação acerca 
da implementação do 
Pronatec na rede 
estadual de ensino do 
Rio Grande do Norte 

2017 / 
IFRN 

Autora: Alanna 
Manuella Alves dos 
Santos. 
 
Orientador: Dante 
Henrique Moura. 

O Objetivo foi discutir a implementação do 
Pronatec, considerando os arranjos institucionais 
engendrados para sua materialização, tendo 
como lócus uma escola da Rede Estadual de 
Ensino. Os resultados apontam que a educação 
da classe trabalhadora e de seus filhos tem sido 
vilipendiada, mesmo quando ocorre a 
implementação de uma política pública voltada 
para sua melhoria.  

Portal.ifrn.edu.br 

Tese Educação 
profissional em 
debate: da crise 
financeira mundial de 
2008 ao arranjo 
institucional do 
Pronatec 

2017 / 
Universidade 

Federal de 
Uberlândia  

Autor: Cinval Filho dos 
Reis. 
 
Orientador: Carlos 
Alberto Lucena. 
 

Tem como eixo condutor de análise o arranjo 
institucional do Programa Nacional de Acesso ao 
Emprego (Pronatec) enquanto política 
educacional representativa da Educação 
Profissional e Tecnológica do Brasil, orientada 
pela CEPAL organizada e consolidada enquanto 
resposta à crise financeira mundial ocorrida no 
ano de 2009. Seu objeto de estudo consiste em 
analisar o referido programa em suas interfaces 
com o contexto econômico, político e social em 
âmbito mundial (países centrais) e nacional 
(economia periférica brasileira) no qual se 
destacou o regime de acumulação financeira e as 
raízes da crise mundial, iniciada pela crise 

https://repositorio.ufu.br/han
dle/123456789/21259 
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imobiliária ocorrida nos Estados Unidos. 
Utilizando como procedimento metodológico 
pesquisa bibliográfica (fundamentação teórica 
das categorias essenciais que embasam o objeto 
de estudo) e empírica (fundamentada em dados 
quantitativos - gráficos e tabelas e qualitativos), 
foi desenvolvida uma problematização acerca da 
educação profissional ofertada pelo Pronatec 
entre o período de 2011 e 2014.  

Tese O “desvio de rota” na 
política de Educação 
Profissional: uma 
análise do processo 
de construção e da 
oferta pública e 
privada do Pronatec 

2018 / 
USP 

Autora: Neila Pedrotti 
Drabach. 
 
Orientadora: Carmen 
Sylvia Vidigal Moraes. 

O objetivo principal da tese consistiu em 
identificar e analisar o processo de construção e 
de desenvolvimento do Pronatec, utilizado aqui 
como sinônimo da iniciativa Bolsa Formação, no 
âmbito de instituição pública (integrante da Rede 
Federal de EPCT) e privada (integrante do 
Sistema S) situadas no Estado do Rio Grande do 
Sul, de modo a apreender as relações entre 
trabalho e educação, formação profissional e 
desenvolvimento econômico, que informam essa 
política, e a identificar e examinar os impactos 
dessa nova forma de oferta no âmbito das 
políticas públicas de educação profissional já em 
andamento. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 



41 
 

Mesmo diante de um considerado número de estudos realizados sobre o Pronatec, nesses 

quase 7 anos de implementação do Programa, este estudo reveste-se de um recorte novo de 

investigação. Isso porque realizamos uma avaliação de processo e resgatamos, portanto, a 

trajetória do Programa, na tentativa de apontar as possíveis implicações dessa implementação 

para a Política de Educação Profissional. 

 

1.3 ESTRUTURA DA TESE 

 

Defendemos a tese de que, no período de 2011 a 2017, a trajetória do Pronatec ocorreu 

em três momentos de implementação e apresentou as principais características do atual período 

do capitalismo. O primeiro momento que identificamos compreende a data de criação do 

Programa até as eleições para a presidência da República em 2014. Nesse período, destacamos 

a contribuição para o cumprimento da função de legitimação do Estado Capitalista, 

considerando principalmente a oferta majoritária dos cursos FIC, os quais possuem uma 

incidência irrisória dos concluintes no chamado mercado de trabalho. O segundo momento de 

implementação foi registrado logo após a reeleição da Presidenta Dilma Vana Roussef até o 

momento do início do Golpe com o impeachment (2015-2016), em que os dados de matrícula 

registram um declínio considerável na oferta do Programa. O terceiro momento ocorre de 2017 

em diante, em que observamos uma maior intensificação das políticas neoliberais e a ênfase 

principal do Programa é a oferta do Mediotec (cursos técnicos) como base para a 

implementação da reforma do ensino médio, em que ampliam-se os estímulos para a oferta do 

Pronatec em instituições privadas. Com isso, é possível pressupor uma maior contribuição para 

a função de acumulação do Estado Capitalista. 

Diante da nossa tese e do objetivo geral desta pesquisa, o texto está organizado em 

quatro capítulos, além desta introdução, os quais tentam corresponder aos objetivos específicos 

para a realização da avaliação de processo do Pronatec.  

            No segundo capítulo, explicitamos a fundamentação teórica e epistemológica que 

embasa a pesquisa, estabelecendo algumas vinculações do método dialético com a literatura 

acadêmica de avaliação de políticas públicas. Ademais, apresentamos uma proposta de 

avaliação do Pronatec com ênfase em alguns componentes do método dialético, com a 
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perspectiva de compreender as contradições e as transformações em curso advindas com a 

implementação do Programa, que não estão postas a priori e que necessitam, portanto, ser 

desveladas.  

No terceiro capítulo, a pretensão foi compreender o papel do Estado capitalista no 

processo de qualificação da força de trabalho no contexto político, social e econômico em que 

o Pronatec é implementado. Para tanto, partimos da problemática que a implementação do 

Programa contribui com as funções de legitimação e de acumulação, ao passo que o Estado se 

propõe a qualificar a força de trabalho de maneira aligeirada, com caráter de formação 

instrumental. Tal modelo de formação acentua ainda mais as desigualdades na chamada divisão 

social e técnica do trabalho, as quais refletem a própria divisão da sociedade em classes. Assim, 

realizamos reflexões a partir dos escritos do próprio Marx e de outros teóricos marxistas sobre 

a Política de Educação Profissional no geral e, particularmente, no que diz respeito à 

implementação do Pronatec. Na segunda parte do capítulo, discorremos sobre as políticas de 

educação profissional no contexto mundial, com ênfase principalmente no contexto Português, 

tendo em vista a oferta dos cursos profissionais e a organização do ensino secundário, que 

apresentam semelhanças com o atual formato de implementação do Pronatec e a base da 

chamada Reforma do Ensino Médio brasileiro, conforme foi possível perceber por ocasião do 

doutorado sanduíche. Olhando para a realidade mundial, buscamos características que se 

aproximam ou se distanciam da realidade brasileira, no cenário que se desenha com a 

implementação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego.  

No quarto capítulo, avaliamos a implementação do Pronatec em sua estrutura 

organizacional, político-social e ideológica e na trajetória do Programa. O capítulo subdivide-

se de acordo com os três momentos do Programa, conforme ilustrado na figura abaixo:  
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Figura 03 - Os momentos de implementação do Pronatec 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

No último capítulo, fundamentado na literatura acadêmica de avaliação de processo, 

centramo-nos nos dados de implementação do Programa, para elucidar se os objetivos e metas 

proclamados vêm sendo implementados. Além disso, acompanhamos os processos internos do 

Programa, com vistas principalmente a desvelar as contradições do Programa, com base em 

Harvey (2016), Costa e Castanhar (2003) e no que Scheirer (1994) discute sobre as diferenças 

entre os objetivos (intenções) do programa e os que são realmente realizados. 

Por fim, nas considerações finais, apresentamos os aspectos revelados pela pesquisa e 

que suscitam reflexões sobre as implicações da implementação do Pronatec para a Política de 

educação como um todo.  

 
 
 
  

•2011-2014
•Função de legitimação

•Cursos FIC

1º momento

•2015-2016
•Declínio da oferta do 

Programa
•Período do golpe

2º momento •2017 em diante
•Função de acumulação ;

•Reforma do ensino médio 
- Mediotec

3º Momento
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2   RECORRENDO A ELEMENTOS DO MÉTODO DIALÉTICO PARA AVALIAR A 

IMPLEMENTAÇÃO DO PRONATEC 

 

Nesse capítulo, explicitamos a fundamentação teórica e epistemológica que embasa a 

pesquisa. Dessa maneira, discutimos o método dialético marxista por entendermos que esse é o 

método que apresenta mais atributos para interpretação da realidade a qual nos propomos 

investigar, que é a trajetória da implementação do Pronatec no contexto de reprodução do 

sistema capitalista. Destacamos essa abordagem pela natureza de produção do conhecimento 

em favor da classe trabalhadora, considerando que avaliamos um Programa que se propõe à 

formação desse segmento da população.  

O nosso objetivo com a tentativa de apreendermos o método dialético é construir 

caminhos, para avaliarmos o Pronatec, que nos permitam compreender as transformações em 

curso advindas da implementação desse Programa, as quais não estão postas a priori e que 

necessitam, portanto, ser desveladas.  

A partir dessa abordagem, buscamos estabelecer, no decorrer do capítulo, algumas 

vinculações desse método com a literatura acadêmica de avaliação de políticas públicas, no 

sentido de apresentarmos as nossas opções para o desenvolvimento da pesquisa.  

A última parte do capítulo está reservada à proposta em si da avaliação que 

desenvolvemos sobre o Pronatec, que é uma avaliação de processo do referido Programa.  

  

 

2.1 A FUNDAMENTAÇÃO DO MÉTODO DIALÉTICO A PARTIR DE MARX E DE 

ALGUNS AUTORES MARXISTAS 

 

De maneira mais geral, seguimos inicialmente a concepção de método apresentada por 

alguns autores nos manuais de metodologia científica, a exemplo de Lakatos e Marconi (1991), 

que compreendem o conceito de método, entre outros, como uma ação organizada para 

produção do conhecimento. Nesse sentido, é necessário diferenciar método de metodologia, 

porque essa diferenciação melhor compreende o método dialético e nos orientou na construção 

da proposta de avaliação do Pronatec. Essa diferenciação pode contribuir também para diminuir 
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as deturpações do método dialético, conforme destaca Paulo Netto (2011). Enquanto método é 

entendido como uma ação organizada para produção do conhecimento, metodologia, de 

maneira geral, pode ser entendida como um conjunto de técnicas e procedimentos, abrangendo 

também as regras e os estudos sobre os métodos, conforme podemos encontrar em Abagnamo 

(2000). 

Frente a isso, buscamos a compreensão do método dialético não como algo que deve ser 

aplicado por meio de um conjunto de regras prontas, mas como algo que está vinculado a uma 

concepção de realidade, de mundo e de vida no seu conjunto, como diria Frigotto (2000).  

O grande desafio que se apresenta na compreensão do método dialético é exatamente 

porque ele imprime uma lógica diferente na construção do conhecimento científico, 

considerando que, na ciência dita moderna, ele é tomado como o único para se fazer ciência. 

Como discute Tonet (2013), a abordagem chamada gnosiológica da ciência moderna falseia a 

realidade, ao passo que escamoteia a existência de outros caminhos para se fazer ciência e, 

assim, impede que se percebam os interesses sociais que permeiam a construção da 

cientificidade. 

Tonet (2013) também destaca que a abordagem marxiana do método está inserida em 

uma concepção de mundo mais ampla, o que implica a superação dos padrões de produção do 

conhecimento anteriores, muito embora ele afirme que essa consideração não inibe a existência 

de aspectos de continuidade dos padrões anteriores4. Assim, Tonet (2013) busca a gênese 

histórico-social da concepção marxiana para, desse modo, compreender a sua natureza, a sua 

função social e o seu alcance.  

Enfatizamos mais uma vez a partir de Tonet (2013) que, no desenvolvimento da 

sociedade burguesa, abrem-se dois caminhos para a compreensão científica da realidade social: 

De um lado, a elaboração de um conhecimento que contribua para a 
reprodução desta forma de sociabilidade. De outro lado, uma teoria que 
possibilite uma compreensão que articule a crítica radical com a 
transformação também radical da sociedade. É ocioso dizer que ambos os 
caminhos, assim como o evolver do próprio processo histórico-social, não são, 
de modo nenhum, lineares. (TONET, 2013, p. 66). 

 

                                                           
4  Tonet (2013) apresenta em seu texto três abordagens de produção do conhecimento, quais sejam: o Greco-
medieval, o moderno e o marxiano.  
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A teoria social de Marx vincula-se, portanto, a um projeto revolucionário, ao passo que 

ele dedicou sua vida e obra à pesquisa da verdade, a serviço dos trabalhadores e da revolução 

socialista, conforme assinala Paulo Netto (2011). Ainda de acordo com este estudioso, 

encontramos que a pesquisa de Marx da qual resultam as bases de sua teoria social tem como 

problema central a gênese, a consolidação, o desenvolvimento e as condições de crise da 

sociedade burguesa, fundada no modo de produção capitalista.   

Nessa perspectiva, baseada no método dialético, desenvolvemos uma avaliação da 

implementação do Pronatec. Buscando a trajetória do Programa, as contradições que se 

apresentam em sua implementação e as transformações em curso na Política de Educação 

Profissional. Tudo isso, com vistas a estudarmos o tipo de formação profissional que vem sendo 

oferecida e se os cursos ofertados pelo Pronatec têm servido para inserção dos trabalhadores no 

mundo do trabalho, conforme propagado como objetivo formal do Programa, e as 

consequências sociais e políticas da implementação deste. Assim, nossa análise se propõe ir 

além do conhecimento do conteúdo dos documentos governamentais. 

Com esse intuito de fundamentação no método dialético para avaliação do Pronatec, 

trabalhamos alguns trechos das obras de Marx para refletirmos sobre o sentido do método 

dialético. Antes disso, é importante enfatizar que Marx não se dedicou em elaborar uma obra 

específica sobre o método5, justamente porque o seu método é demonstrado no decorrer de suas 

análises sobre o sistema capitalista. As referências diretas sobre o método dialético são 

encontradas, principalmente, em alguns trechos das seguintes obras: Manuscritos econômico-

filosóficos; A Sagrada Família; Miséria da Filosofia; A ideologia alemã; O Capital; e no 

Posfácio à 2ª edição alemã da mesma obra, além de encontrarmos referências também nas 

páginas de: O método da economia política, encontradas tanto nos Grundrisse, como na 

Introdução geral à crítica da economia política, de 1857 (TONET, 2013). 

Em a “Contribuição à Crítica da Economia Política”, encontra-se o processo geral de 

trabalho do método de Marx, pois ele expõe a forma como os fenômenos econômicos podem 

ser estudados, trazendo a concepção de totalidade (totalidade concreta, totalidade-de-

                                                           
5 Diferentemente de outros clássicos das ciências sociais, a exemplo de Durkheim (1975), que se ateve à construção 
de um método para a sociologia e de Weber (1992, 2000), que se ocupou da conceptualização das categorias 
sociológicas, escrevendo largamente sobre metodologia (PAULO NETTO, 2011). 
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pensamento ou concreto pensado) por meio da discussão da trajetória da relação do concreto e 

do abstrato, como podemos ver na citação a seguir: 

Quando estudamos um país determinado do ponto de vista da Economia 
Política, começamos por sua população, a divisão desta em classes, seu 
estabelecimento nas cidades, nos campos, na orla marítima; os diferentes 
ramos da produção, a exportação e a importação, a produção e o consumo 
anuais, os preços das mercadorias etc. Parece mais correto começar pelo que 
há de concreto e real nos dados; assim, pois, na economia, pela população, que 
é a base e sujeito de todo o ato social da produção. Todavia, bem analisado, 
esse método seria falso. A população é uma abstração se deixo de lado as 
classes que a compõem. Essas classes são, por sua vez, uma palavra sem 
sentido se ignoro os elementos sobre os quais repousam, por exemplo: o 
trabalho assalariado, o capital etc. Esses supõem a troca, a divisão do trabalho, 
os preços etc. O capital, por exemplo, não é nada sem trabalho assalariado, 
sem valor, dinheiro, preços etc. Se começasse, portanto, pela população, 
elaboraria uma representação caótica do todo e, por meio de uma 
determinação mais estrita, chegaria analiticamente, cada vez mais, a conceitos 
mais simples; do concreto representado chegaria a abstrações cada vez mais 
tênues, até alcançar as determinações mais simples. Chegado a esse ponto, 
teria que voltar a fazer a viagem de modo inverso, até dar de novo com a 
população, mas dessa vez não como uma representação caótica de um todo, 
porém como uma rica totalidade de determinações e relações diversas. 
(MARX, 2008, p. 257). 

   

De acordo com essa referência, o concreto é um resultado e não um ponto de partida, 

apesar de ser o ponto de partida da observação imediata e da representação.  Assim, de acordo 

com Marx, deve-se partir da realidade concreta, a exemplo da população, depois se formula por 

meio da análise as relações gerais abstratas, determinantes como a divisão do trabalho, o valor, 

entre outras, chegando à compreensão do Estado, as trocas internacionais etc., fragmentando 

progressivamente a realidade, atomizando-a, e passando a conceitos cada vez mais simples. 

Quando se têm esses componentes, porém, é necessário fazer uma espécie de retorno da viagem. 

Assim, pode-se substituir uma visão caótica da realidade constituída de abstrações por um 

sistema de conceitos e de determinações logicamente sistematizados. Como afirma o próprio 

Marx: "o concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade do 

diverso". Por isso, o concreto aparece no pensamento marxiano como um resultado e não como 

um ponto de partida.  

Nessa discussão, Marx chama a atenção para os equívocos de Hegel ao conceber o real 

como resultado do pensamento que se absorve em si, procede de si, move-se por si; enquanto o 

método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto não é senão a maneira de proceder 

do pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo mentalmente como coisa 
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concreta. Ele apresenta também algumas ilustrações para demonstrar que o real não é resultado 

do pensamento:  

A mais simples categoria econômica, suponhamos, por exemplo, o valor de 
troca, pressupõe a população, uma população que produz em determinadas 
condições e também certo tipo de famílias, de comunidades ou Estados. Tal 
valor nunca poderia existir de outro modo senão como relação unilateral-
abstrata de um todo concreto e vivo já determinado. (MARX, 2008, p. 259). 

 

Por meio dessa citação, Marx demonstra com o seu método que, na busca pelo 

conhecimento, deve-se partir de um dado objeto da realidade, mas adverte que o “concreto” 

será o resultado desse conhecimento, considerando a existência das múltiplas determinações 

que são percebidas no processo de investigação. Portanto, pode-se afirmar que conhecer é 

reduzir a distância entre a representação e o real6.  

Dessa maneira, ao fundamentarmo-nos no método dialético, buscamos, tendo como 

objeto de estudo o Pronatec, conhecer a síntese das múltiplas determinações que, 

concretamente, perpassam a implementação do Programa. No último subtópico desse capítulo, 

detalhamos o que pretendemos conhecer.  

No Prefácio da 1ª edição de “O capital”, Marx expõe algumas especificidades do método 

dialético, referindo-se às diferenças entre a pesquisa das chamadas ciência da natureza e a 

pesquisa das ciências sociais:  

 
Todo começo é difícil; isso vale para qualquer ciência. O entendimento do 
capítulo I, em especial a parte que contém a análise da mercadoria, 
apresentará, portanto, a dificuldade. Quanto ao que se refere mais 
especificamente à análise da substância do valor e da grandeza do valor, 
procurei torná-las acessíveis ao máximo. A forma do valor, cuja figura 
acabada é a forma do dinheiro, é muito simples e vazia de conteúdo. Mesmo 
assim, o espírito humano tem procurado fundamentá-la em vão há mais de 2 
000 anos, enquanto, por outro lado, teve êxito, ao menos aproximado, a análise 
de formas muito mais complicadas e plenas de conteúdo. Por quê? Porque o 
corpo desenvolvido é mais fácil de estudar do que a célula do corpo. Além 
disso, na análise das formas econômicas não podem servir nem o microscópio 
nem reagentes químicos. A faculdade de abstrair deve substituir ambos. Para 
a sociedade burguesa, a forma celular da economia é a forma de mercadoria 
do produto do trabalho ou a forma do valor da mercadoria. Para o leigo, a 
análise parece perder-se em pedantismo. Trata-se, efetivamente, de 
pedantismo, mas daquele de que se ocupa a anatomia microscópica. (MARX, 
1975, p. 129). 

                                                           
6 Notas de exposição feita pelo Professor Lincoln Moraes de Souza sobre o método dialético, em abril de 2016. 
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Marx, nessa referência, destaca que para análise das formas econômicas, como não é 

possível usar microscópio e nem reagentes químicos, deve ser utilizada a abstração, conforme 

o já discutimos está voltada para seleção de determinadas coisas, por exemplo, o estudo da 

mercadoria.  Ao estudar a Inglaterra, por ser o país clássico da produção capitalista, entende 

que é mais fácil estudar o corpo desenvolvido do que a célula. Com base nessa premissa, no 

presente estudo, partimos da política de educação profissional, como “corpo desenvolvido”, no 

contexto do Estado capitalista e tomamos o Pronatec como objeto de estudo, na categoria 

teórica da abstração. 

Encontramos mais elementos para reflexão sobre a construção do conhecimento por 

meio do método dialético no Posfácio à 2ª edição alemã de “O Capital”, ao passo que Marx faz 

referência direta ao seu método e as diferenciações com o método hegeliano:  

 
O meu método dialético não só difere, pela sua base, do método hegeliano, 
mas é exatamente o seu oposto. Para Hegel, o movimento do pensamento, que 
ele personifica com o nome de Ideia, é o demiurgo da realidade, que não é 
senão a forma fenomenal da Ideia. Para mim, pelo contrário, o movimento do 
pensamento é apenas o reflexo do movimento real, transposto e traduzido no 
cérebro do homem. (MARX, 1975, p. 10). 

 

Nesse mesmo texto, Marx fala sobre o caráter de classe da ciência e utiliza termos como 

economia política burguesa, ciência burguesa ou mesmo ciência econômica burguesa. Por outro 

lado, refere-se a pesquisadores desinteressados e imparciais, em contraposição aos apologistas 

do capital. Nesse sentido, reforça-nos a necessidade de entendermos a avaliação de políticas 

públicas como uma pesquisa social no processo de construção do conhecimento em favor da 

classe trabalhadora, e não na perspectiva meramente de auditoria e fiscalização na utilização 

dos recursos financeiros. No próximo subtópico, aprofundamos essa reflexão.   

Ainda referente ao Posfácio à 2ª edição alemã de “O Capital”, Marx estabelece 

diferenciações entre o método de pesquisa e método de exposição. Ele considera que a 

investigação deve se apropriar de material em pormenores, analisar as diversas formas de 

desenvolvimento seguir a pista do seu vínculo interno. Somente depois de completado este 

trabalho, o movimento real pode ser exposto em conformidade, referindo-se nesse aspecto ao 

método de exposição. Com isso, podemos afirmar que uma pesquisa na proposta da dialética 
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marxiana deve apropriar-se do movimento do real, estudando os pormenores do fenômeno a 

partir das suas mediações com a totalidade, conforme podemos encontrar em Lefebvre (1991). 

Sobre o método de pesquisa, Kosik (1976, p. 31) sintetizou que ele consiste na 

minuciosa apropriação da matéria, no pleno domínio do material, nele incluídos todos os 

detalhes históricos aplicáveis, disponíveis, bem como a análise de cada forma de 

desenvolvimento da própria matéria, investigação da coerência interna, isto é, determinação da 

unidade de várias formas de desenvolvimento. O método de exposição, para Kosik (1976) nada 

mais é do que uma forma de apresentação, é um método de “explicitação, graças ao qual o 

fenômeno se torna transparente, racional, compreensível”, razão pela qual o método de 

exposição assume posição significativamente relevante. Diferente do início da investigação, 

quando a problemática ainda não é suficientemente conhecida, a exposição é resultado de uma 

investigação e da apropriação crítico-científica sobre a matéria, devendo, portanto deve ter um 

início mediato, “que contém em embrião a estrutura de toda a obra”. 

Em face dessas observações gerais sobre o método dialético, no próximo subtópico 

discutimos sobre avaliação de políticas públicas fundamentada no método dialético.  

 

 

2.2 VINCULAÇÕES DA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM O MÉTODO 

DIALÉTICO  

 

Para iniciarmos a discussão anteriormente anunciada, pontuamos que a avaliação de 

políticas públicas, no sentido mais amplo e sistemático, teve início na década de 1960, nos 

Estados Unidos, e assumiu um caráter de aferição visando fornecer ao Governo caminhos para 

o bom funcionamento das ações públicas e a perspectiva da economia de mercado, conforme 

traduzem em Muller e Surel (1998).  

Por influência da concepção norte-americana de avaliação, na América Latina e 

consequentemente no Brasil, segundo destaca Faria (2005), bem como explana Souza (2006), 

a expansão da avaliação se instaura nos anos de 1970, com maior ênfase nos anos de 1980 e de 

1990, na perspectiva gerencialista. Sob a égide do neoliberalismo, apresentou-se como objetivo 

principal contribuir para um conjunto de reformas promovidas pelo Estado, as quais visavam e 
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ainda visam o estabelecimento de o Estado mínimo para as classes populares, sob o discurso de 

maior eficiência e eficácia, o que referendou  as políticas de privatização das empresas e 

serviços  estatais.  

No conjunto das reformas do Estado e adoção da avaliação gerencialista, implementadas 

por meio do discurso de modernização e inovação do setor público, conforme destacam Tinôco, 

Souza e Oliveira (2011), alguns atributos foram colocados como fundamentais para a “boa 

gestão do setor público”. As políticas se pautavam na aplicação de métodos de gestão de 

recursos considerados exitosos na empresa privada, valorizando os resultados, que o servidor 

público deveria ser tratado como um assalariado privado, com discurso de otimização, passando 

a gestão previsional dos empregos, formação e mobilidade baseada na produtividade, entre 

outros. Por essa razão, a avaliação foi colocada como um processo importante, no intuito de 

averiguar a execução dos objetivos estabelecidos e a correção de rumos, dentro de uma lógica 

empresarial.   

Sob essa lógica empresarial, alguns estudiosos, a exemplo de Costa e Castanhar (2003) 

explicam que a justificativas apresentadas pelo Estado brasileiro para manter o interesse 

crescente, a partir dos anos de 1980, na avaliação das políticas implementadas, se deu em função 

do agravamento da crise fiscal, marcada pelo discurso da escassez de recursos para atender às 

demandas crescentes da população, justificando-se o estabelecimento de um conjunto de 

reformas estruturais. Dessa forma, a avaliação de políticas públicas, na concepção neoliberal, 

foi colocada como uma necessidade urgente de obtenção da eficiência e da ampliação da 

legitimação do governo com programas sociais focalizados. 

Para autores como Aguilar e Ander-Egg (1995), o Estado, ao estabelecer como 

justificativa a adoção de avaliação de políticas públicas com base na preocupação com os gastos 

de determinado programa ou política pública e a sua relação com os benefícios para população 

atendida, impôs uma abordagem gerencialista de avaliação. Isso implica dizer que o central não 

é uma preocupação com o papel do Estado na garantia dos direitos sociais, mas sim com a 

relação custo-benefício.  

Boschetti (2009) critica essa abordagem gerencialista de avaliação em políticas públicas 

e argumenta que a relação custo-benefício não deve ser aplicada com a mesma intenção em que 

é aplicada ao mercado, porque o objetivo das políticas públicas não deve ser o de atender ao 

maior número de pessoas com menos recurso. Para a referida autora, a avaliação deve apontar 
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em que medida as políticas e programas sociais são garantidoras de direitos, bem como se estão 

contribuindo para a redução das desigualdades sociais e, consequentemente, se caminham em 

defesa da equidade e justiça social. 

Entre os diversos textos que discutem os modelos e abordagens de avaliação de políticas 

públicas, sejam esses da literatura nacional ou internacional, o que se apresenta como pano de 

fundo da construção metodológica do tipo de avaliação que se busca desenvolver é a forma 

como o papel do Estado é compreendido. Essa compreensão, nos termos apresentados por 

Seibel e Gelinski (2012), colocará o desenvolvimento da avaliação em uma abordagem 

gerencialista (focada nos custos), ou não gerencialista (com ênfase nos processos políticos). 

Esses autores discutem as principais visões sobre o processo de avaliação de políticas públicas, 

a partir da percepção que cada uma delas tem sobre as funções do Estado. Nesse sentido, 

expõem as percepções sobre o papel do Estado, ligadas ao chamado pensamento neoclássico7 

e ao Welfare State8 e se propõem a levantar as metodologias de avaliação de políticas públicas. 

Como considerações finais, os autores argumentam que as reflexões apontam para a 

necessidade de se repensar sobre o papel do Estado diante das questões sociais contemporâneas.  

Destacamos também, na abordagem gerencialista de avaliação, o papel de organismos 

internacionais a exemplo do Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

e Organização das Nações Unidas (ONU), como fomentadores da realização de avaliações. 

Esses organismos têm definido arcabouços metodológicos da avaliação de políticas públicas 

que apresentam como diretriz maior a eficiência do gasto público (SEIBEL; GELINSKI, 2012).  

Com a intenção de superar a abordagem gerencialista de avaliação em políticas públicas, 

seguimos a orientação de autores que compreendem a avaliação como uma pesquisa social. 

Podemos citar Weiss (1978), autora clássica internacional no campo de avaliação de políticas 

públicas. Além disso, situamos avaliação como um dos momentos das políticas públicas em 

que avaliar é atribuir valor a essa política, aqui fundamentamo-nos em Figueiredo e Figueiredo 

(1986), autores brasileiros clássicos nessa temática. 

                                                           
7 Sobre o pensamento neoclássico os autores Seibel e Gelinski (2012) colocam que, tal pensamento é herdeiro da 
concepção clássica do Estado de Adam Smith e, assim, a existência do governo é necessária para guiar, corrigir e 
complementar o sistema de mercado que, sozinho, não é capaz de desempenhar todas as funções econômicas.  
8 Seibel e Gelinski (2012), situam o welfare state como uma visão alternativa ao Estado neoliberal, cabendo ao 
Estado papel fundamental na manutenção de condições satisfatórias de vida através de um conjunto de políticas 
públicas (previdência social, mercado de trabalho, saúde, educação, transporte, cuidados familiares etc). 



53 
 

Weiss (1978) afirma que, na avaliação, devem ser aplicados os métodos de investigação 

social e o que distingue a avaliação das outras pesquisas sociais não é o método ou o objeto de 

estudo e sim a intenção, o objetivo e a finalidade com a qual é desenvolvida a avaliação. A 

autora chama a atenção para os motivos que levam ao desenvolvimento de avaliações serem 

múltiplos e diferentes, considerando o uso racional de recursos diante da compreensão dos 

processos políticos. Nesse aspecto, cita que na avaliação existem objetivos patentes e 

encobertos. 

Em face dos contrapontos que a avaliação suscita, compreendemos que partindo das 

intenções do processo de avaliação de políticas públicas, perpassando pela explanação do 

entendimento do papel do Estado na execução de políticas públicas, buscamos fazer 

aproximações entre o método dialético de Marx e a avaliação de políticas públicas. Isso porque 

entendemos que, como pesquisa social, a avaliação requer referendar-se em um método 

científico e, como processo de compreensão do papel do Estado na atribuição de valor à política 

pública ou ao programa avaliado, exige um referencial epistemológico que possibilite a 

compreensão do real que seja capaz de ultrapassar a pseudoconcreticidade, nos termos 

atribuídos por Kosik (1976). 

Além disso, como pesquisa social, a avaliação de políticas públicas pode ser 

compreendida como um campo de construção do conhecimento que, por meio do método 

dialético, pode contribuir para romper com o modo de pensar dominante, tanto do ponto de 

vista da construção metodológica da avaliação (superação da abordagem gerencialista), como 

de modo geral do resultado do estudo para o desvelamento das intenções da implementação das 

políticas públicas (enfatizando o papel do Estado e da luta de classes). Nessa perspectiva, 

podemos nos fundamentar em Frigotto (2000) ao afirmar que romper com o modo de pensar 

dominante é condição necessária para instaurar o método dialético de investigação. 

Na literatura acadêmica de avaliação de políticas públicas, não encontramos 

explicitamente a vinculação com o método dialético, apesar de os caminhos metodológicos 

apontados pelos autores apresentarem alguns indícios que permitem aproximações com este 

método ou outros. Por outro lado, é bem presente em estudos sobre a política de educação 
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encontrarmos o anúncio da utilização do método dialético marxista9, entretanto geralmente 

esses estudos não adotam ou utilizam pouco a literatura acadêmica de avaliação públicas. 

 Dessa forma, no último subtópico desse capítulo, a nossa tarefa será construir caminhos 

a partir do método dialético para desenvolvimento da avaliação da implementação do Pronatec 

a partir da literatura acadêmica de avaliação de políticas públicas. Assim, buscaremos por meio 

da orientação dos autores clássicos e secundários as aproximações com os ensinamentos de 

Marx e de outros autores marxistas.    

Sabemos que estamos diante de uma árdua tarefa, pois, como adverte Paulo Netto 

(2011), Marx, em seus escritos, não teve a pretensão de propor um método científico, mas 

buscou a partir do método dialético estudar e analisar o capital e a sociedade capitalista. Diante 

disso, como já apresentamos anteriormente, é que se apresentam as dificuldades sobre a 

utilização do método dialético, acrescente-se a situação de estarmos nos propondo a realizar 

uma avaliação de políticas públicas, considerando que boa parte da literatura acadêmica de 

avaliação possui viés liberal.  

A tentativa de construir essas aproximações na abordagem dialética pressupõe uma 

concepção de realidade e a exemplo da advertência levantada por Frigotto (2000), não devendo 

consistir numa etapa de apreensão da teoria, das categorias, do referencial teórico, para depois 

passarmos a investigar a realidade. Mas esse momento faz parte da investigação, “não existe 

método alheio a uma concepção de realidade”.  

Assim, o esforço que faremos na construção dessas aproximações nos coloca em uma 

perspectiva dialética, nos dizeres de Marx (1975) “todo começo é difícil em qualquer ciência”. 

Kosik (1976) assinala que “a dialética trata da coisa em si”, mas a “coisa em si” não se manifesta 

imediatamente ao homem. Nesse sentido, para chegar à sua compreensão é fundamental fazer 

não só um esforço, como também o “detour”, que na literatura marxista é uma espécie de 

retorno no processo de construção do conhecimento devendo ocorrer após a abstração. Como 

coloca Frigotto (2000), é por esse motivo que o pensamento dialético distingue a representação 

do conceito da coisa. 

                                                           
9  Podemos citar como exemplos os estudos apresentados em: Araújo e Rodrigues (2012) e Fazenda (2000) e no 
estudo: Avaliação da educação superior: repercussões no projeto político-pedagógico do curso de pedagogia da 
unievangélica. 
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A respeito da abstração, tomamos por referência a síntese provisória elaborada por 

Souza (2016)10 que registrou os seguintes níveis: as leis da dialética (que abrangem a sociedade 

humana e o restante da natureza como um todo); o método direcionado para a sociedade humana 

(interação sujeito e objeto, teoria e práxis, a totalidade, a historicidade, transformação e 

movimento, interrelações entre outros);  o método ligado a procedimentos e claramente 

expostos por Marx (o objeto e sua relação com o todo, a diferença entre análise e exposição 

entre outros, as vinculações entre o concreto e o abstrato). 

As leis da dialética foram trabalhadas por Engels nas obras Anti-Düring e Dialética da 

natureza e possuem uma conotação claramente filosófica, lógica e de concepção de mundo. Em 

“A dialética da natureza”, Engels formulou as seguintes leis gerais da dialética: conversão da 

quantidade em qualidade; lei da interpenetração dos opostos (lei da unidade e da luta dos 

contrários); lei da negação da negação. Sobre essa construção, Gadotti (1997) discute que as 

críticas a essas "classificações" não tardaram, visto que, para alguns estudiosos, essa construção 

tentava reduzir uma filosofia da mudança a códigos fixos, sendo abordado que Engels acabou 

sendo traído pelo esquema idealista de Hegel.  

Sobre o segundo nível de abstração levantado por Souza (2016), qual seja o que 

apresenta a relação fundamental com a totalidade e a história, dessa maneira estaria direcionado 

para a sociedade humana, esse estudioso cita as observações de Lukács (2003), Goldman 

(1967), Lefebvre (1975) e de Sartre (1967). Para o estudo que pretendemos desenvolver, que é 

uma avaliação da implementação do Pronatec, procuraremos trabalhar orientações 

principalmente de Lukács. 

Lukács (2003), em sua obra “História e consciência de classe: estudos de dialética 

marxista”, apresenta a importância do método e as características do marxismo ortodoxo, além 

de destacar que a dialética materialista é antes de tudo revolucionária.  Também ressalta que o 

método dialético é a essência da teoria, vejamos:  

 
A dialética materialista é antes de tudo revolucionária. Essa determinação é 
tão importante e de um peso tão decisivo para a compreensão da sua essência 
que, antes mesmo de discorremos sobre o método dialético em si, temos de 
entendê-la para abordarmos o problema de forma correta. Trata-se aqui da 
questão da teoria e da prática, e não somente no sentido em que Marx a 
entendia em sua primeira crítica hegeliana, quando dizia que a “teoria torna-

                                                           
10Notas de exposição feita pelo Professor Lincoln Moraes de Souza sobre o método dialético, em abril de 2016. 
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se força material desde que se apodere das massas”. Trata-se, antes, de 
investigar, tanto na teoria como na maneira como ela penetra nas massas, esses 
momentos e essas determinações que fazem da teoria, do método dialético, o 
veículo da revolução; trata-se, por fim, de desenvolver a essência prática da 
teoria a partir da teoria e da relação que estabelece com seu objeto (LUKÁCS, 
2003, p. 64). 

 

Apreendemos com essas colocações de Lukács (2003), que a característica fundamental 

do método dialético é a teoria colocada na perspectiva da transformação social (“como veículo 

da revolução”). Com isso, uma pesquisa com base no método dialético deve apresentar não 

apenas uma interpretação da realidade, mas deve fornecer elementos que contribuam para 

transformar essa realidade e, dessa forma, reforçamos a pertinência de se vincular avaliação de 

políticas públicas ao método dialético.  

Para Lukács (2003), por mais que se critique a Engels em seus escritos no “Antiduring” 

é preciso reconhecer que essa construção permitiu a conceitualização do método dialético em 

oposição ao método metafísico. De modo geral, Lukács estabelece as seguintes diferenças entre 

o conhecimento da natureza e da sociedade: 1- Na natureza, inexiste o tipo de interação sujeito-

objeto e unidade teoria-prática que existe na sociedade; 2- Na natureza pode-se transportar um 

fenômeno para um contexto que permite estudar as leis e sem a perturbação de outros 

fenômenos; 3- A exatidão das ciências da natureza, pressupõe a constância dos elementos e já 

colocada por Galileu; 4. Nas ciências da natureza, não há contradição e antagonismo no 

objeto11. No aspecto da interação sujeito-objeto na produção do conhecimento da sociedade, o 

autor afirma que Engels não atentou para essa discussão, o que de algum modo fez com que a 

sua exposição perdesse o caráter de revolução: 

 
[...] Mas o aspecto mais essencial dessa ação recíproca, a relação dialética do 
sujeito e do objeto no processo da história não chega a ser mencionado, e 
muito menos colocado no centro (como deveria sê-lo) das considerações 
metodológicas. Ora, privado dessa determinação, o método dialético 
(malgrado a manutenção puramente aparente, é verdade dos conceitos 
“fluídos”) deixa de ser o método revolucionário. A diferença em relação à 
“metafísica” não é mais procurada no fato de que em todo estudo “metafísico” 
o objeto de estudo deve permanecer intocado e imodificado e que, por 
conseguinte, o estudo permanece numa perspectiva puramente contemplativa, 

                                                           
11  Notas de aula da disciplina Avaliação de políticas públicas, ministradas pelo Professor Lincoln Moraes de 
Souza na UFRN/CCSA, em 2014.1.   
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sem se tornar prático, enquanto para o método dialético a transformação da 
realidade constitui o problema central. (LUKÁCS, 2003, p. 67).   

 

Percebemos mais uma vez a insistência de do autor em dizer que o problema central do 

método dialético é a transformação da realidade, ressaltando também que na relação sujeito-

objeto é necessário destacar o caráter da história. Além dessas questões, Lukács (2003) discute 

a concepção de totalidade (para que os fatos não sejam tratados como se fossem parciais e 

isolados, defendendo a unidade concreta do todo) e também da relação fenômeno e essência 

(para que os fatos não sejam vistos como algo imediato e aparente, mas sim como algo em que 

é necessário captar a sua essência).  

No que diz respeito ao terceiro nível de abstração exposto por Souza (2016), pensamos 

que a primeira parte desse texto nos permite uma explanação sintética das elaborações de Marx 

e acrescentamos as exposições de Kosik (1976) ligadas mais aos procedimentos do método e a 

articulação entre o abstrato e o concreto.  

Frente a essas colocações, apresentamos na figura abaixo o esquema teórico que 

pretendemos desenvolver para realizarmos uma avaliação da implementação do Pronatec: 

 

Figura 04 - Esquema para realizarmos uma avaliação do Pronatec 

  

Avaliação da Implementação do Pronatec

Método como  ação organizada para a 
produção do conhecimento

Abstração centrada  no nível direcionado 
para as relações sociais, totalidade e 

movimento histórico:  O papel do Estado 
na implementação de políticas  

Opção pelo método dialetico marxista para 
afasta-se do viés gerencialsta de avaliação

Avaliação como uma pesquisa social que, 
portanto, necessita de um método. 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Mediante essa figura e os levantamentos gerais sobre o método dialético marxista, 

elaboramos o plano de análise da avaliação da implementação do Pronatec. Para tanto, antes 

disso, fizemos uma breve apresentação sobre os tipos de avaliação de políticas públicas para 

explicitarmos as razões de nos propormos a realizar uma avaliação de processo.  

 

2.3 POR QUE REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRONATEC? 

 

Como já situamos, avaliar segundo o referencial teórico de avaliação de políticas 

públicas significa atribuir valor e, com base em Barry e Rae (1975), pode-se dizer que avaliar 

consiste em dizer se as políticas públicas são boas ou ruins. Portanto, as avaliações de políticas 

e programas respondem geralmente a objetivos distintos, como podemos encontrar em Weiss 

(1978) e em Draibe (2001). Tais objetivos estão relacionados tanto ao perfil do avaliador, como 

ao tipo de avaliação que se pretende desenvolver. Sobre o avaliador, Weiss (1978, p. 31) propõe 

o seguinte:  

 
Se han mencionado algunos usuários posible de la evaluación: 
1. Organización que concede el subsidio económico (gobierno, particular, 
fundación). 
2. Organismo nacional (del gobierno, particular). 
3. Organismo local. 
4. Los directores de um proyecto específico. 
5. El personal del servicio directo. 
6. Clientes del programa. 
7. Académico de diversas disciplinas e profesiones.  

 

Ao traçar esse perfil geral dos possíveis utilizadores de políticas públicas, Weiss (1978) 

chama a atenção que, a depender do perfil do avaliador, haverá objetivos distintos da avaliação. 

Para tanto, dependerá também dos seus próprios valores no estabelecimento desses objetivos e 

nesse aspecto relacionamos a opção pelo método de desenvolvimento da investigação. Assim, 

também podemos afirmar por meio de uma abordagem dialética marxista que os objetivos da 

avaliação ou as abordagens estão relacionados à própria concepção de realidade do avaliador e 
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essa concepção, por sua vez, faz parte das relações concretas vivenciadas por esse mesmo 

avaliador.  

Sobre os tipos de avaliação de políticas públicas, encontramos na literatura acadêmica 

nacional e internacional, em termos gerais os seguintes tipos sintetizados no quadro a seguir:  

 
 
 
 

Quadro 04 - Tipos de avaliação de políticas públicas. 
 

Tipos Conceito ou objetivo geral Alguns autores 
 

Internacionais Nacionais 
Avaliação 
Política 

- Procura desvelar a ideologia, a teoria e os 
objetivos explícitos e implícitos da política 
pública. 

Weiss (1978) 
Barry e Rae (1975) 

Figueiredo e 
Figueiredo (1986); 

Souza (2013a); 
Arrecthe (1998); 
Diógenes (2010); 

Lopes (2012); 
Avaliação de 

Processo 
- Diz respeito à análise dos elementos que 
estão facilitando ou dificultando a 
implementação da política;  
- Volta-se para o exame do aparato 
institucional; 
- Visa principalmente à aferição da eficácia; 
se o programa está sendo (ou foi) 
implementado de acordo com as diretrizes 
concebidas para a sua execução e se o seu 
produto atingirá (ou atingiu) as metas 
desejadas. 

Barry e Rae (1975) 
Scriven (1969); 

Browne e Wildavsky 
(1998); Weiss (1998) 

Figueiredo e 
Figueiredo (1986); 

Draibe (2001); Costa 
e Castanhar (2003), 

Castro (2009) 

Avaliação de 
Impacto 

- Está relacionada ao período após a 
execução da política. 
- Volta-se “aos efeitos do programa sobre a 
população-alvo e tem, subjacente, a 
intenção de estabelecer uma relação de 
causalidade entre a política e as alterações 
nas condições sociais”. 

Rossi et alli ( 1977); 
Butter (1983); 

Nachmias (1979) 

Figueiredo e 
Figueiredo (1986); 

Fígueiredo e 
Balbachevsck (1983); 

Souza (2013b) 
 

Meta-
avaliação 

- Avaliação da avaliação;  
- Envolve a avaliação metodológica do 
papel da avaliação; 
- Interessa-se em avaliar desempenhos 
específicos de uma determinada avaliação. 

Orata (1940) e Scriven 
(1969) 

Lopes (2013) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de seus escritos no capítulo 2 da dissertação de mestrado (SILVA, 2015). 
 
 

Como exposto no quadro acima, encontramos na literatura que trata de avaliação de 

políticas públicas a avaliação política, a avaliação de processo, a avaliação de impacto e a meta-

avaliação. Não nos deteremos a discutir detalhadamente sobre cada classificação dessas porque 
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procuramos fazer isso no nosso texto da dissertação (SILVA, 2015) e entendemos que para este 

capítulo o apresentado no quadro traz uma síntese geral. 

Entre essas classificações e nomenclaturas, há autores clássicos, como Scriven (1967), 

que fazem diferenciações entre a avaliação formativa e a somativa. Na formativa, conforme 

Souza (2013b), é possível estabelecer algumas relações no geral com a avaliação de processo, 

ao passo que à avaliação somativa estaria mais conectada à avaliação de impacto.  

De maneira clássica, sobre o momento em que é realizada a avaliação, há autores como 

Meny e Thoenig (1992) que apresentam avaliações que precedem o início da política pública 

ou programa, essas seriam avaliações consideradas ex ante ou a priori e outras avaliações que 

sendo feitas concomitantes ou após a realização da política, seriam consideradas ex post. Sobre 

as avaliações ex ante, essas teriam por objetivo produzir orientações preliminares acerca de 

determinada política pública para fornecer um melhoramento de seu desenho e estratégias 

metodológicas de implementação. As avaliações ex post têm por objetivo geral verificar se a 

política pública está atendendo as suas finalidades, como também avaliar se os resultados foram 

alcançados.  

Destacamos que embora cada tipo de avaliação possua especificidades nas suas 

conduções, há estudos que dada à natureza da investigação e a problemática que é levantada 

poderá utilizar mais de um tipo de avaliação.  Nesse sentido, cabe ao avaliador elaborar o plano 

de avaliação que contemple um caminho para responder as questões apontadas inicialmente na 

investigação.  

Sobre a avaliação política de políticas públicas, afirmamos com base em Figueiredo e 

Fiqueiredo (1986) que esse tipo de avaliação pode ser considerada como uma etapa que 

antecede as demais avaliações e no caso do nosso objeto de estudo que é Pronatec realizamos 

uma avaliação política do Programa (SILVA, 2015). Nessa avaliação, nos propomos a desvelar 

a sua ideologia, as suas teorias e os seus objetivos explícitos e implícitos seguindo o enfoque 

metodológico desenvolvido por Souza (2013a). 

Na avaliação política do Pronatec vimos que o Programa foi elaborado principalmente 

com o intuito de contribuir com a função de legitimação12 do Estado Capitalista. A partir desse 

                                                           
12 O’Connor (1977) enfatiza que o Estado Capitalista teria duas grandes funções, quais sejam: a de acumulação 
(ligada a manter ou criar as condições para o desenvolvimento das empresas privadas) e de legitimação (voltada 
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estudo elucidamos a necessidade de desenvolver uma avaliação de sua implementação, para dar 

continuidade à investigação, considerando que a avaliação de processo possibilita aferir se o 

programa está sendo (ou foi) implementado de acordo com as diretrizes concebidas para a sua 

execução e se tem atendido as metas oficialmente desejadas ou explicitadas nos documentos 

governamentais. 

Daqui em diante, trataremos de detalhar a proposta de avaliação da implementação do 

Pronatec, tecendo algumas vinculações com o método dialético e definindo os níveis de análise.  

 

2.4 AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRONATEC COM BASE EM ALGUMAS 

DIMENSÕES DO MÉTODO DIALÉTICO 

 

A avaliação de políticas públicas voltada para aferição dos resultados no decorrer da 

execução é denominada por alguns autores de avaliação de processo. Sônia Draibe (2001) 

buscou elaborar uma metodologia desse tipo de avaliação e situa que a questão norteadora para 

investigações dessa natureza está baseada nos condicionamentos que levam aos êxitos ou 

fracasso de determinada política pública ou programa.  

Draibe (2001) apresenta aspectos metodológicos bem importantes para construirmos a 

nossa proposta de avaliação do Pronatec, que nos levou a direcionar a pesquisa para a trajetória 

de implementação do Programa, desde a estrutura organizacional (“atividades-meio”) até aos 

sistemas logísticos e operacionais (“atividades-fim”). A autora reflete que nas atividades-meio 

a implementação está voltada para um sistema gerencial e decisório que contempla processos 

de divulgação e informação, sistemas de seleção dos beneficiados e sistemas de capacitação 

dos agentes implementadores. As atividades-fim referem-se aos parâmetros de suficiência de 

recursos materiais e de tempo. Sobre os recursos materiais, a autora cita recursos financeiros, 

equipamentos coletivos, equipamentos de comunicação, serviços de transportes e diz que 

podem existir outros. Além desses aspectos, relaciona na avaliação de processo a aferição de 

indicadores agregados de eficácia, eficiência e efetividade.  

                                                           
para manutenção da harmonia social). Nessa direção, situamos o Pronatec na dissertação de mestrado 
principalmente na linha de cumprimento da função de legitimação. 
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Costa e Castanhar (2003, p. 980) ao explanarem no tópico sobre “as metodologias usuais 

de avaliação” apresentam que a avaliação de processo tem como propósito “medir a cobertura 

do programa social; estabelecer o grau em que está alcançando a população beneficiária, e, 

principalmente, acompanhar seus processos internos”. Nesse aspecto, esses autores colocam a 

avaliação de processo no mesmo plano exposto por Draibe (2001) e por Figueiredo e Figueiredo 

(1986). Na literatura internacional poderíamos relacionar, em parte, também as construções de 

Scriven (1967) ao tratar da avaliação formativa, em que pese algumas particularidades 

apontadas por este autor.  

Ainda nos referenciando em Costa e Castanhar (2003), a aplicação da avaliação de 

processo requer os desenhos dos fluxos e processos de programa, o que nos remete a pensarmos 

na trajetória de implementação do Pronatec. Esses autores citam Scheirer (1994, p. 983)13 para 

colocar que a avaliação de processo “pode ser definida como a maneira de identificar o 

verdadeiro conteúdo de um programa público, se ele está sendo realizado como previsto”. 

Também com base em Scheirer (1994) afirmam a necessidade de na avaliação de processos se 

desenvolver métodos para responder a três perguntas, conforme explicitado na figura a seguir:  

 

Figura 05 - Três perguntas para se desenvolver uma avaliação de processo 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Costa e Castanhar (2003). 

 

Essas três perguntas direcionam, em grande parte, a avaliação de processo para 

elaboração de um plano de análise que poderá apresentar elementos para se desvelar a trajetória 

                                                           
13  SCHEIRER, Mary Ann. Designing and using process evaluation. In J. S. Wholey, H. P. Hatry & K. E. 
Newcomer (Eds.), Handbook of practical program evaluation. (pp. 40–68). San Francisco, CA: JosseyBass. 
Publishers, 1994. 

De que (e como) se constitui o 
programa em pauta? 

•Métodos para desenvolver e 
especificar os componentes 
de um programa;

O que é, na realidade, 
entregue aos beneficiários? 

•Métodos para mensurar a 
implementação; 

Por que existem diferenças 
entre os objetivos (e 

intenções) do programa e os 
que são realmente realizados?

•Avaliar fatores que 
influenciam a 
implementação,provocando 
mudanças entre o previsto e 
o realizado; 
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e o real sentido da política pública ou programa avaliado. Assim, nessa direção, a base 

epistemológica do método dialético marxista nos fornecerá subsídios para essa construção. 

Como já expusemos, os autores Costa e Castanhar (2003) fundamentaram-se em Scheirer 

(1994) para elaborar essas questões (“de que”, “o que”, “por que”). Trabalharemos alguns 

aspectos da avaliação proposta por Mary Ann Scheirer e Thomas Schwandt em texto publicado 

em 2012 pelo “American Journal of Evaluation”. 

No texto Planning Evaluation Through the Program Life Cycle (Planejando a avaliação 

por meio do Ciclo de vida do Programa), Scheirer e Schawandt (2012) apresentam, no geral, 

metodologias de avaliação para as diversas fases do ciclo chamado de vida de um programa. 

Dessa forma, procuram desenvolver um quadro com propostas de análises para cada momento 

do Programa e citam que se utilizaram de autores clássicos da avaliação a exemplo de 

Chelimsky (1997) 14  para expor três propósitos básicos da avaliação: a) Evaluation for 

accountability; b) Evaluation for causal knowledge; c) Evaluation for program improvement.  

A Evaluation for accountability estaria ligada à avaliação de prestação de contas aos 

financiadores e outras partes interessadas para garantir que o financiamento esteja sendo 

utilizados de forma adequada. A Evaluation for causal knowledge estaria voltada à aferição dos 

resultados e efeitos do Programa, remetendo a avaliação de impacto. E a Evaluation for 

program improvement teria como objetivo avaliar o programa no decorrer da implementação, 

buscando sua melhoria e dessa forma estaria mais direcionada a uma avaliação de processo.  

Muito embora Scheirer e Schawandt (2012) exponham uma definição geral para cada 

tipo de avaliação, em cada fase do programa, também chamam a atenção sobre a necessidade 

do planejamento avaliativo que vai além do frequentemente utilizado pela distinção entre 

avaliação formativa e somativa originalmente formulado por Scriven15. Assim, destacam que 

os diferentes tipos para melhorar a eficácia da prestação de serviços ao longo do ciclo de vida 

de um programa.  

Outro aspecto interessante também pontuado por Scheirer e Schawandt (2012) diz 

respeito à natureza da pesquisa de avaliação, que para eles vai além da produção do 

                                                           
14 Chelimsky, E. (1997). The coming transformation in evaluation. In E. Chelimsky & W. Shadish (Eds.), 
Evaluation for the 21st century. Thousand Oaks, CA: Sage 
15  Os autores fazem referência ao seguinte texto de Scriven: Scriven, M. (1991). Evaluation thesaurus (4th ed.). 
Thousand Oaks, CA: Sage 
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conhecimento, ao passo que deve apresentar propostas para melhoria do próprio processo de 

condução do Programa, como também para apresentar melhorias sociais.  

No texto clássico de Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 109), os autores orientam que na 

avaliação de implementação, os objetivos, os critérios e os modelos analíticos devem ser 

capazes de responder basicamente a seguinte pergunta: “a política ou programa social sob 

observação foi um sucesso ou um fracasso?”. Acrescentam que a noção de sucesso ou fracasso 

de uma política está relacionada aos propósitos desta e também ao que motivou o analista a 

avaliá-la. 

Os propósitos das políticas públicas, de acordo com Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 

109) possuem dois aspectos: “a) gerar um produto físico, tangível e mensurável; e b) gerar um 

impacto, que, tanto pode ser físico, tangível e mensurável, quanto subjetivo, alterando atitudes, 

comportamentos e/ou opiniões”. O item “a” refere-se à reprodução dos serviços públicos e 

programas, que para eles não precisa necessariamente ser maior ou menor do que havia no 

momento anterior. Ou seja, no nosso entendimento, no caso específico do Pronatec, seria o 

propósito de ampliação da oferta de vagas na educação profissional. Em relação ao item “b” 

dizem que os produtos ofertados não expõem se objetivos desejados foram atingidos, porque 

não revelam os impactos na vida da população atendida. Ao se referirem a impactos, não estão 

se referindo apenas à avaliação de impacto, considerando que esses autores não fazem 

distinções entre resultados, efeitos e impactos, conforme podemos encontrar em Souza (2013b).  

Como as motivações do avaliador influenciam a noção de sucesso e fracasso das 

políticas públicas, Figueiredo e Figueiredo (1986) identificam duas razões que levam a 

realização de uma avaliação, quais sejam: razões morais e razões instrumentais. Essas últimas 

dizem respeito ao processo de monitoramento, por meio da geração contínua de informações. 

Nas razões morais, os autores citam que elas podem caminhar em duas direções: uma positiva 

legal (auditorias contábeis, quer financeiras ou de ordem material) e outra baseada na 

moralidade política ou social. É nesse nível de razão moral política e social que situamos a 

nossa avaliação e apontamos a coerência com a fundamentação no método dialético, porque 

essa motivação está relacionada aos “princípios de justiça que norteiam a formulação e decisão 

de políticas e suas possíveis consequências nas condições de vida da população”, como afirmam 

Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 110), e o método dialético proposto por Marx nos coloca na 

perspectiva de construímos a nossa avaliação para construção de um conhecimento que possa 

contribuir para a transformação social. 
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Essa discussão proposta por Figueiredo e Figueiredo (1986) sobre a noção de sucesso 

ou fracasso nos remete mais uma vez à necessidade de analisarmos as consequências sociais e 

políticas de o Pronatec ser considerado um sucesso ou um fracasso. É necessário 

problematizarmos as seguintes questões que perpassam o entendimento sobre o papel do Estado 

Capitalista no oferecimento das políticas públicas: se todas as metas do Pronatec a partir dos 

dados oficiais estiverem sendo alcançadas, o Programa será considerado um sucesso, mas para 

quem? E o que esse sucesso trouxe para o conjunto da política de educação profissional? E se 

o Programa não vem cumprindo suas metas e dessa forma for considerado um fracasso, quais 

as implicações disso? 

Tratando especificamente sobre a avaliação de processo, os autores Figueiredo e 

Figueiredo (1986, p. 111) expressam o seguinte: 

A avaliação de processos visa à aferição da eficácia; se o programa está sendo 
(ou foi) implementado de acordo com as diretrizes concebidas para a sua 
execução e se o seu produto atingirá (ou atingiu) as metas desejadas. A 
importância desta linha de avaliação está no fato de que é impossível antever 
todos os tipos de entraves, problemas e conflitos possíveis durante a realização 
de um programa. Embora a análise de experiências passadas sirva para 
aumentar o estoque de conhecimento, ela jamais será suficiente para 
prescindir-se da avaliação processual concomitante à implementação de 
qualquer programa. Se a avaliação processual não objetiva medir o tamanho 
ou a natureza do impacto do programa ela, entretanto, quando feita ao longo 
da implementação, representa a possibilidade de monitoração dos processos 
diretamente responsáveis pela produção do efeito esperado. Isto é, ela permite 
controlar com a devida antecipação o tamanho e a qualidade do efeito 
desejado. 

 

Com essa citação, os autores direcionam a avaliação de processo para aferição da 

eficácia que está diretamente ligada ao alcance das metas. Apresentam o conceito de eficácia 

objetiva que para eles diz respeito a avaliar “se as metas atingidas são iguais, superiores ou 

inferiores às metas propostas”, conforme Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 112). Nesse mesmo 

texto os autores discutem a avaliação política de políticas públicas que se refere “a análise e 

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

tomam preferível a qualquer outra” (p. 108). Assim, o desenvolvimento de uma avaliação de 

processo do Pronatec, por meio da avaliação política que desenvolvemos, nos coloca para 

avaliarmos as metas do Programa com base nos seus objetivos não só explícitos, mas 

principalmente implícitos.  
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Os autores Figueiredo e Figueiredo (1986) ainda anunciam três critérios de eficácia, que 

são: funcional, administrativa e contábil. Os critérios de eficácia funcional são baseados no 

desempenho adequado do Programa. Nos critérios de eficácia administrava e contábil, os 

modelos analíticos de aferição são de auditoria. O Pronatec tem passado por algumas auditorias 

conforme localizamos na página eletrônica do Tribunal de Contas da União (TCU), as quais 

expomos no quadro a seguir: 

 
 

Quadro 05 - Auditorias realizadas pelo TCU sobre o Pronatec. 
 

Fiscalização Objetivo Processo Acórdão 

Levantamento 
no Pronatec 

 

Aprofundar o conhecimento das ações relacionadas ao 
Pronatec e as principais ações governamentais de 
capacitação profissional para, entre outros pontos, 
identificar fragilidades e riscos operacionais e de 
conformidade que possam comprometer o alcance de 
seus objetivos específicos. Buscou-se ainda verificar a 
viabilidade de empreender avaliação do impacto dos 
resultados do programa no público beneficiário, a ser 
realizada no ano de 2016. 

008.089/2015-9 
Acórdão 

3330/2015-
TCU-Plenário 

Auditoria na 
modalidade de 
Fiscalização de 

Orientação 
Centralizada no 

Pronatec 

Verificar a regularidade da aplicação de recursos 
financeiros transferidos pela União na iniciativa 
Bolsa-Formação (Pronatec Bolsa-Formação). 

018.209/2015-7 
(Piloto) 

024.329/2015-0 
(FOC) 

Acórdão 
972/2016-

TCU-Plenário 
Acórdão 

1006/2016-
TCU-Plenário 

Auditoria de 
Natureza 

Operacional no 
Pronatec 

Analisar a implantação da iniciativa Bolsa-Formação, 
que é a iniciativa de maior materialidade e relevância 
do Pronatec e, em função dessa análise, avaliar os 
resultados alcançados, empregando metodologias 
quantitativas e procedimentos quase-experimentais 
que garantam a robustez das avaliações. 

019.154/2015-1 Fiscalização 
em andamento 

Fonte: Página eletrônica do TCU16  
 

Essas auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), junto com outras 

informações, serviram como fonte de dados para compor a nossa avaliação sobre o Pronatec, 

pois como encontramos em Figueiredo e Figueiredo (1986) as auditorias não são 

exclusivamente instrumentos de aferição da eficácia administrativa e contábil, mas podem ser 

usadas para identificar falhas no desempenho do programa, que serão úteis na composição na 

avaliação de processo. Além das auditorias do TCU, a Controladoria Geral da União também 

                                                           
16 Disponível em: http://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao/educacao/destaques/pronatec.htm. Acesso em: 02 ago. 
2016. 
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tem realizado algumas auditorias sobre o Pronatec, a exemplo da realizada em 2014, que gerou 

o Relatório n° 201406282/CGU17.  

Com base nessa explanação sobre a avaliação de processo, entendemos que a avaliação 

do Pronatec deve contemplar em linhas gerais dois níveis de análises: 1- A trajetória do 

Programa; 2- Aferição do cumprimento das metas e dos objetivos formais e oficiais do 

Programa. Fundamentando-nos no método dialético atentamos “para o verdadeiro conteúdo” 

do Pronatec, como diriam Costa e Castanhar (2003), ou seja, para tentarmos aferir se objetivos 

implícitos do Programa estão sendo alcançados.  

Expomos no quadro que se segue a o plano de análise da avaliação de processo do 

Pronatec: 

 
Quadro 06 - Plano geral de análise da avaliação de processo do Pronatec 

 
NÍVEL DE ANÁLISE PROPOSIÇÕES DOS 

AUTORES 
NOSSAS PROPOSIÇÕES 
PARA AVALIAÇÃO DE 

PROCESSO DO PRONATEC 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAJETÓRIA DO 
PROGRAMA/DESENHO 

DO PROGRAMA 

Scriven (1967) - estabelece que a 
avaliação formativa é dirigida para 
o que se está fazendo e importante 
para a consideração de bons 
resultados. 
 

Diante disso, nos propomos a 
avaliar o andamento da 

implementação do Pronatec; 
 

Figueiredo e Figueiredo (1986) – 
trazem a avaliação política como 
uma etapa que antecede os outros 
tipos de avaliação. 

A presente avaliação é um estudo 
de continuação, pois realizamos 
uma avaliação política do 
Pronatec; 

Draibe (2001) – Para a trajetória 
de implementação do Programa, 
apresenta a discussão sobre 
estrutura organizacional 
(“atividades-meio”) até aos 
sistemas logísticos e operacionais 
(“atividades-fim).  

Necessidade de fazermos o 
levantamento do início e de 
transformação do programa, 
atentando para estrutura montada 
para implementação do Pronatec, 
desde legislações, meios de 
divulgação, instituições 
envolvidas, quantitativos de 
profissionais, recursos destinados 
dentre outras; 

Costa e Castanhar (2003) - a 
aplicação da avaliação de processo 
requer os desenhos dos fluxos e 
processos de programa; A 
avaliação de processo “pode ser 
definida como a maneira de 
identificar o verdadeiro conteúdo 
de um programa público. 

Buscar o verdadeiro conteúdo do 
programa a partir do seu desenho.  

                                                           
17  Disponível em: http://sistemas.cgu.gov.br/relats/uploads/RA201406282.pdf. Acesso em: 02 ago. 2016. 
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AFERIÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS 

METAS E OBJETIVOS DO 
PROGRAMA 

Scriven (1967) descreve que a 
avaliação formativa teria o papel 
de descobrir as deficiências e 
sucessos nas versões 
intermediárias e buscar suas 
melhorias. 

Buscaremos identificar o sucessos 
e deficiências na implementação 
do Programa; 

Figueiredo e Figueiredo (1986) 
discutem que a noção de sucesso 
ou fracasso de uma política está 
relacionada aos propósitos desta e 
também ao que motivou o analista 
a avaliá-la. 
-Os propósitos das políticas 
públicas: “a) gerar um produto 
físico, tangível e mensurável; e b) 
gerar um impacto; 
- Duas razões que levam a 
realização de uma avaliação, quais 
sejam: razões morais (pode ser 
legal e política social) e razões 
instrumentais (monitoria). A 
motivação moral está relacionada 
aos “princípios de justiça que 
norteiam a formulação e decisão de 
políticas e suas possíveis 
consequências nas condições de 
vida da população”; 
- Trazem o conceito de eficácia 
objetiva que para eles diz respeito 
a avaliar “se as metas atingidas são 
iguais, superiores ou inferiores às 
metas propostas” Discutem a 
avaliação política de políticas 
públicas que se refere “a análise e 
elucidação do critério ou critérios 
que fundamentam determinada 
política: as razões que a tomam 
preferível a qualquer outra”.  

Aferir se o Programa foi um 
sucesso ou fracasso; em relação ao 
sucesso/fracasso e a geração de um 
produto físico: o programa atingiu 
a quantidade de oferta que foi 
anunciada? Qual a vinculação 
entre os egressos do Pronatec e a 
inserção no mundo do trabalho? 
 
- Situamos a nossa motivação na 
razão moral e apontamos a 
coerência em fundamentarmo-nos 
no método dialético, considerando 
que o método dialético proposto 
por Marx nos coloca na 
perspectiva de construímos a nossa 
avaliação para construção de um 
conhecimento que possa contribuir 
com a transformação social; 
 
Desenvolvemos uma avaliação de 
processo do Pronatec, por meio da 
avaliação política, com intuito de 
avaliamos as metas do Programa 
com base nos seus objetivos não só 
explícitos, mas principalmente 
implícitos. Além de aferirmos se o 
Pronatec tem sido preferido em 
relação a outros programas; 

Draibe (2001) - relaciona a 
avaliação de processo à aferição 
dos indicadores agregados de 
eficácia, eficiência e efetividade. 

Elaborar indicadores para aferição 
da eficácia do Pronatec;  

Costa e Castanhar (2003) - a 
avaliação de processo tem como 
propósito “medir a cobertura do 
programa social; estabelecer o grau 
em que está alcançando a 
população beneficiária, e, 
principalmente, acompanhar seus 
processos internos”. 
 

Acompanhar os processos internos 
do Pronatec com vistas 
principalmente a identificar as 
contradições do Programa; 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Sintetizamos nesse quadro os níveis de análise que nos propomos a avaliar o Pronatec 

com base nos autores estudados. Entendemos que as nossas proposições apresentam caminhos 
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para desvelarmos a trajetória do Programa e se a sua implementação tem cumprido os objetivos 

e metas, inclusive os objetivos implícitos.  

A ideia de trajetória que adotamos para avaliar a implementação do Pronatec parte do 

que foi teorizado por Bourdieu (1998), em seu texto intitulado a “A ilusão Biográfica” e que é 

aplicado pelo grupo de avaliação de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Como já explicitamos, nosso aporte teórico tem amparo nos escritos de Costa e 

Castanhar (2003), Draibe (2001), Scheirer (1994), Figueiredo e Figueiredo (1986), entre outros.  

Nesse sentido, não buscamos interpretar a trajetória do Pronatec como um conjunto 

coerente, mas como algo que se desloca no espaço social (BOURDIEU, 1996), que nosso 

entendimento com base no método dialético tem variações a partir de cada contexto social e 

político e, portanto, é repleto de contradições. Assim, a trajetória atravessa diversos momentos 

(não etapas ou fases) e requer critérios e parâmetros metodológicos para definição dos 

momentos históricos. O passo inicial desses parâmetros são os fundamentos do Pronatec, na 

busca de identificar o seu verdadeiro conteúdo e confrontar se o Programa está sendo realizado 

como previsto (SCHEIRER, 1994). 

Além disso, ao “atribuirmos valor” a implementação do Pronatec, apresentamos as 

consequências sociais e políticas do alcance ou não dessas metas. Frente a esses intuitos, no 

próximo capítulo, ampliamos o referencial teórico por meio das discussões sobre o papel do 

Estado capitalista no processo de qualificação da força de trabalho e também apresentamos 

aspectos da Política de Educação Profissional em nível mundial e brasileira, no sentido de 

melhor compreendermos o contexto de implementação do Pronatec (2011-2017).   
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3 O ESTADO CAPITALISTA E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: 

APONTAMENTOS SOBRE O CONTEXTO MUNDIAL PARA COMPREENDER O 

PRONATEC 

 

   A discussão que desenvolvemos nesse capítulo apresenta como necessidade a 

compreensão do papel do Estado no processo de qualificação da força de trabalho no contexto 

atual. Considerando que a abordagem epistemológica nesta pesquisa busca, por meio de alguns 

elementos do método dialético, avaliar a implementação do Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec), o esforço é compreender o Programa no contexto do 

sistema capitalista. Ademais, partimos da problemática que a implementação do Pronatec 

contribui para legitimar o Estado Capitalista, ao passo que esse se propõe a qualificar a força 

de trabalho de maneira aligeirada e voltada para formação instrumental. Esse modelo de 

formação acentua ainda mais as desigualdades na chamada divisão social e técnica do trabalho, 

que refletem a própria divisão de classes.  

Em face dessa problemática, na primeira parte do capítulo, além da discussão de textos 

do próprio Karl Marx, trazemos autores marxistas que situam a qualificação da força de trabalho 

como aspecto importante para a reprodução do Capital. A ideia foi discutirmos o papel central 

exercido pelo Estado Capitalista na reprodução da força de trabalho, especificamente no que 

concerne à qualificação da força de trabalho. Por meio das reflexões dos teóricos, faremos 

inferências em relação à Política de Educação Profissional no geral e, particularmente, no que 

diz respeito à implementação do Pronatec.  

No segundo tópico, discorremos sobre as políticas de educação profissional no contexto 

mundial e brasileiro com o intuito de situar a trajetória que se desenha com a implementação 

do Pronatec e, para tanto, recorreremos aos escritos de Lukács (2003, p. 71) para subsidiar as 

nossas análises como forma de “abandonar o ponto de vista a partir do qual os fatos são dados 

como imediatos”.             
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3.1 O PAPEL DO ESTADO NA QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO: AS 

CONDIÇÕES GERAIS DE PRODUÇÃO E A DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO NA 

SOCIEDADE CAPITALISTA 

 

Inicialmente, registramos que o nosso entendimento sobre o Estado capitalista tem 

assento nas construções de Poulantzas (2000) ao compreender o Estado como uma condensação 

material de uma relação de forças. Isso significa dizer que o Estado não é um sujeito nem objeto 

ou um elemento neutro, bem como não é um mero instrumento da classe dominante, mas que o 

“Estado é constituído de lado a lado pelas contradições de classe” (POULANTZAS, 2000, p. 

134). Por outro lado, as funções do Estado, sejam elas de acumulação e legitimação, utilizando-

nos dos termos de O’Connor (1977), são dadas no contexto das necessidades gerais de 

reprodução ampliada do capital. Tais necessidades referem-se às condições gerais de produção 

(meios de produção), à produção propriamente dita (meios de trabalho e força de trabalho), bem 

como às condições sociais, jurídicas e políticas que garantem a manutenção do sistema 

capitalista (SILVA, 1984).  

Prosseguindo a reflexão sobre o papel do Estado na reprodução do sistema capitalista, 

trazemos alguns temas importantes no sentido de compreendermos tal sistema e dessa maneira 

termos um maior aporte teórico para a nossa avaliação do Pronatec. Com base nos autores que 

temos estudado, entendemos como central na discussão sobre a qualificação da força de 

trabalho, as próprias condições necessárias para reprodução dessa força e também a 

compreensão de que as formas de qualificação determinam a ocupação de cada trabalhador na 

divisão social do trabalho. Nos próximos subtópicos, desenvolveremos essas temáticas.  

Ao falar de produção, Marx (2008) refere-se a um determinado nível de 

desenvolvimento social, entendendo, dessa forma, que 

[...] para falarmos de produção, seria necessário: ou descrever o processo de 
desenvolvimento histórico nas suas diferentes fases; ou então declarar de 
início que nos referimos a uma determinada área histórica bem definida, 
como, por exemplo, à produção burguesa, moderna. (MARX, 2008, p. 8).   

 

Nesse sentido, acerca da sociedade burguesa, Marx deixa claro a sua complexidade e 

coloca os níveis de seu desenvolvimento, apresentando  
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As categorias que exprimem as relações desta sociedade, e que permitem 
compreender a sua estrutura, permitem-nos ao mesmo tempo entender a 
estrutura e as relações de produção das sociedades desaparecidas, sobre cujas 
ruínas e elementos ela se ergueu, cujos vestígios ainda não são superados 
continua a arrastar consigo, ao mesmo tempo que desenvolve em si a 
significação plena de alguns indícios prévios. (MARX, 2008, p. 48).  

 

Com essas considerações, percebemos a explicitação da importância do caráter histórico 

para se compreender a sociedade burguesa, bem como as sociedades anteriores. Com base no 

método dialético marxista buscaremos, na segunda parte desse capítulo, alguns traços históricos 

para compreendermos a implementação do Pronatec. A nossa compreensão é de que esses 

atributos históricos, juntamente com as condições materiais que delimitam a trajetória desse 

Programa de Educação, nos possibilitarão realizar uma avaliação da sua implementação, com 

inspiração nem alguns ensinamentos de Marx.  

 Conforme a concepção Marxiana, o modo de produção capitalista é gestado a partir da 

existência de uma força de trabalho livre, e a sua continuidade depende da continuidade desta 

força. Esse processo “de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida 

social, política e intelectual em geral” (MARX, 2008, p 23). Com isto, Marx (2008), deixa claro 

que as relações sociais são estabelecidas pelo modo de produção capitalista.  

Marx (2004), ao denunciar a exploração dos trabalhadores no processo de venda de sua 

força de trabalho, demonstrou que a contradição instalada pelo capitalismo se dá no sentido de 

que o trabalhador deixa de produzir para atender as suas necessidades de sobrevivência e passa 

a vender sua força de trabalho em troca de um salário. Com isso, o produto do trabalho humano 

torna-se alheio ao trabalhador, tendo em vista que as condições pelais quais o processo de 

produção é realizado o alienam, tirando dele  a satisfação em realizar o trabalho. Além disso, 

no capitalismo a produção é coletiva, mas a apropriação do fruto do trabalho (mercadoria) é 

privada. Assim, o modelo capitalista baseia-se necessariamente na exploração do trabalhador e 

na apropriação da riqueza produzida mediante o trabalho. 

Marx (2004) também enfatizou que a riqueza produzida não é vista como produção do 

trabalhador, mas como resultado da ação do capitalista mediante a aplicação dos meios de 

produção e da propriedade privada onde ela é gerada. Dessa forma, o trabalho, realizado pelo 

trabalhador, se torna mais um custo previsto pelo capitalista e pago na forma de salário. Por 

isso, tanto o trabalho, que Marx chama de trabalho alienado, quanto a propriedade privada, são 



73 
 
categorias de investigação importantes para ele, pois perpassam o modelo de produção 

capitalista. 

Ao discutir a “dominação do capital sobre o trabalho” Marx (2004) destacou que a 

aplicação mais útil do capital é aquela que lhe rende o maior lucro e diz que esta aplicação nem 

sem sempre é a que é “mais útil para a sociedade, a mais útil é aquela que é empregada para 

extrair benefícios das forças produtivas da natureza” (MARX, 2004, p. 46). Nessa mesma 

lógica, a exploração do trabalho visa expropriar o máximo de riqueza que o trabalhador possa 

produzir. Assim: 

 
O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto 
mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma 
mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. [...] O trabalho não 
produz apenas mercadorias, ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma 
mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral. 
(MARX, 2004, p. 80).  

 

Diante dessa compreensão crítica sobre a sociedade capitalista, o conceito de alienação 

do trabalho é entendido como processo no qual quanto mais riqueza o trabalhador produz, 

menos pode possuir e mais fica sob o domínio do produto do seu trabalho, o capital (MARX, 

2004, p. 81).  

A obra “Trabalho e Capital Monopolista: A degradação do trabalho no século XX”, de 

Braverman (1977), reforça que a produção capitalista tem como princípio fundante a compra e 

venda da força de trabalho, o que requer três condições essenciais, quais sejam: os trabalhadores 

são separados dos meios de produção e para terem acesso a eles necessitam vender a sua força 

de trabalho; a partir daí, já não existe qualquer imposição legal para escravidão e servidão que 

impeça os trabalhadores de vender sua força de trabalho; a razão de ser do emprego do 

trabalhador é, justamente, a expansão de uma unidade de capital de propriedade do empregador. 

Assim, no capitalismo, o processo de trabalho – que, em geral, tem como finalidade criar valor 

de uso – tem como propósito o aumento do capital, a obtenção de lucro. 

Por outro lado, a reprodução da força de trabalho não deve ser entendida apenas como 

um momento de circulação do capital, mas como um processo engendrado por ele próprio, isto 

é, um processo no qual está inscrita a reprodução das classes sociais. Portanto, analisar a 

reprodução da força de trabalho, como encontramos em Silva (1984), corresponde a 
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compreender a reprodução da divisão social capitalista do trabalho que implica analisar a 

reprodução do poder de uma classe sobre a outra. Nesse sentido, a análise da reprodução da 

força de trabalho deve aliar-se à análise do papel do Estado Capitalista. 

Sobre o aspecto social da divisão do trabalho, Braverman (1977, p. 70) afirma que,  

 
[...] a divisão de trabalho na indústria capitalista não é de modo algum idêntica 
ao fenômeno da distribuição de tarefas, ofícios ou especialidades da produção 
através da sociedade, porquanto, embora todas as sociedades conhecidas 
tenham dividido seu trabalho em especialidades produtivas, nenhuma 
sociedade antes do capitalismo subdividiu sistematicamente o trabalho de 
cada especialidade produtiva em operações limitadas [...]. 

  

Por essa razão, a divisão social do trabalho cinde a sociedade entre ocupações, cada qual 

apropriada a certo ramo de produção e com isso, para Braverman (1977, p. 72), “torna o 

trabalhador inapto a acompanhar qualquer processo completo de produção”. Portanto, o 

trabalho de cada “especialidade produtiva” requer maneiras diferenciadas de qualificação da 

força de trabalho. Dito de outro modo, passa a ser indesejável para o capitalista “a distribuição 

generalizada do conhecimento do processo produtivo entre todos os participantes”, conforme 

Braverman (1977, p.79). 

Observamos que, a partir dos estudos de Marx (1975), podemos afirmar que a força de 

trabalho é entendida como uma mercadoria disponibilizada pelo mercado e comprada pelo 

capitalista. Braverman (1977, p. 79) ao destacar que a força de trabalho converteu-se numa 

mercadoria, assevera: 

 
Suas utilidades não são organizadas de acordo com as necessidades e desejos 
dos que a vendem, mas antes de acordo com as necessidades e desejos dos 
seus compradores que são, em primeiro lugar, empregadores à procura de 
ampliar o valor de seu capital. É interesse especial e permanente desses 
compradores baratear sua mercadoria. 

 

No sentido de “baratear sua mercadoria”, para o capitalista as vantagens não estão 

direcionadas apenas para a lucratividade, mas também para o controle que a diversificação do 

trabalho lhe faculta.  Para tanto, interessa que boa parte do “processo do trabalho seja divorciada 

do conhecimento e preparo especial, e reduzida a simples trabalho” e, assim, a “relativamente 
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poucas pessoas para quem se reservam instrução e conhecimento”, (BRAVERMAN, 1977, p. 

80).  

Por meio das reflexões de Braverman (1977), podemos afirmar que o modo como a 

força de trabalho é qualificada cumpre um papel fundamental para atender as necessidades do 

capital, inclusive ao se destinar para alguns trabalhadores uma qualificação simplória e com 

pouca compreensão dos processos de trabalho. O estudo desse teórico nos permite inferir que 

o Pronatec atende prontamente à lógica requerida pelo capital e a avaliação da implementação 

desse Programa permitiu-nos compreender melhor a maneira como isso vem se consolidando.  

 

3.1.1 Aspectos da divisão social do trabalho como parte fundante da qualificação da força 

de trabalho nas análises marxistas 

 

Consideramos importante ampliar as discussões sobre a divisão social do trabalho 

porque entendemos que isso possibilita uma maior compreensão dos processos que envolvem 

a qualificação da força de trabalho. Nesse sentido, destaca-se que muitos autores marxistas 

como o próprio Braverman (1977) aqui referenciado, Bourdieu e Passeron (1992), Althusser 

(1985), Offe (1990), entre outros, apresentaram que, para além da qualificação técnica, a escola 

é um aparelho de reprodução da ideologia da classe dominante. Dessa forma, a qualificação da 

força de trabalho é acompanhada de uma separação do trabalho intelectual e manual e tal divisão 

representa a própria divisão de classes na sociedade capitalista (SILVA, 1984, p. 8). 

De acordo com Maspero (1976, p. 1), Marx e Engels não escreveram um texto sequer 

dedicado expressamente a temática da qualificação da força de trabalho, todavia o tema aparece 

ao longo de suas obras, “tanto nos escritos de sua juventude como nos da sua maturidade”.  

Maspero (1976, p. 9) traz à tona que a partir dos escritos de Marx é possível perceber 

que o ensino pode tornar-se um dos meios fundamentais de dominação ideológica, “como um 

instrumento essencial para alcançar e consolidar a hegemonia da classe no poder”, assim o 

“aparato escolar se convertia em um apêndice da classe dominante”. Nesse contexto, resgata 

Maspero (1976), Marx repudiava a intervenção do Estado ao manter a escola como aparelho de 

reprodução do capitalismo.  
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Na obra “A ideologia Alemã”, Primeiro Capítulo (1993), encontram-se análises de Marx 

e Engels sobre a divisão do trabalho que permitem uma compreensão dos fundamentos dos 

vários estágios da qualificação da força de trabalho e, portanto, das configurações das políticas 

educacionais e que nos ajudam a avaliar o desenho delineado da educação profissional com a 

implementação do Pronatec.  

Marx e Engels (1993, p. 12) partem de premissas segundo as quais não se constituem 

bases arbitrárias e, tampouco, dogmas, contudo se referem aos indivíduos reais, as suas ações 

e as suas condições materiais de existência. Partem de premissas que se fundamentam desse 

modo, no entendimento de que “aquilo que os indivíduos são depende, portanto da sua condição 

material de existência”. Nessa ordem, a forma de relações desses mesmos indivíduos é 

condicionada pelo modo de produção e  

 
As relações entre as diferentes nações dependem do estágio de 
desenvolvimento das forças produtivas, da divisão de trabalho e das relações 
internas de cada uma delas. [...] Reconhece-se facilmente o grau de 
desenvolvimento atingido pelas forças produtivas de uma nação a partir do 
desenvolvimento atingido na sua divisão do trabalho; [...] Os vários estágios 
do desenvolvimento da divisão do trabalho representam outras tantas formas 
diferentes de propriedade; em outras palavras, cada novo estágio na divisão 
do trabalho determina igualmente as relações entre os indivíduos no que toca 
à matéria, aos instrumentos e aos produtos do trabalho. (MARX; ENGELS, 
1993, p. 12). 

 

Frente a essa referência e a leitura do capítulo I de “A ideologia Alemã”, percebe-se que 

a divisão social do trabalho aparece na base das análises de Marx e Engels por determinar as 

relações entre os indivíduos na sociedade capitalista e para eles os conflitos existentes na 

divisão social do trabalho só surgem efetivamente “a partir do momento em que se opera uma 

divisão entre o trabalho material e intelectual”.  Isso só ocorre no modo produção capitalista, 

conforme demonstram e ilustram os autores situando os diversos momentos históricos, desde 

as sociedades primitivas ao feudalismo: 

 
A primeira forma da propriedade é a propriedade da tribo; corresponde ao 
tipo rudimentar da produção em que os homens se alimentavam da caça e da 
pesca, da criação de gado e de uma agricultura incipiente, a qual pressupunha 
uma enorme quantidade de terras incultas. A divisão do trabalho é então 
muito pouco desenvolvida e limita-se a constituir uma extensão da divisão do 
trabalho natural que existia no âmbito da família. [...];  
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A segunda forma de propriedade é a propriedade comunitária e a 
propriedade estatal, que encontramos na antigüidade e que provém sobretudo 
da reunião de várias tribos numa única cidade, por contrato ou por conquista, 
e na qual subsiste a escravatura. [...]; A divisão de trabalho está mais 
evoluída; encontramos já a oposição entre a cidade e o campo, e mais tarde a 
oposição entre os Estados que representam o interesse das cidades e aqueles 
que representam o interesse dos campos. [...];  
Com a evolução da propriedade privada, surgem pela primeira vez as relações 
que reencontramos na propriedade privada moderna, embora numa escala 
maior: por um lado, a concentração da propriedade privada que começou 
muito cedo em Roma. como o prova a lei agrária de Licinius. e que avançou 
rapidamente a partir das guerras civis e sobretudo sob o Império; por outro 
lado, e em correlação com estes fatos, a transformação dos pequenos 
camponeses plebeus num proletariado, cuja situação intermédia entre os 
cidadãos possuidores e os escravos impediu um desenvolvimento 
independente.  
A terceira forma é a propriedade feudal ou propriedade por ordens. Ao passo 
que a antigüidade partia da cidade e do seu pequeno território, a Idade Média 
partia do campo. [...]. Portanto, durante a época feudal, o tipo fundamental de 
propriedade era o da propriedade fundiária à qual estava submetido o trabalho 
dos servos, por um lado, e, por outro, o trabalho pessoal apoiado num pequeno 
capital e regendo o trabalho dos oficiais [...]. A divisão em ordens era muito 
acentuada mas não encontramos nenhuma outra divisão de trabalho 
importante fora da separação entre príncipes, nobreza, clero e camponeses no 
campo, e mestres, companheiros e aprendizes, e posteriormente uma plebe de 
jornaleiros, nas cidades. (MARX; ENGELS, 1993, p. 14, grifo nosso). 

 

As descrições de Marx e Engels (1993, p. 40) visam esclarecer que é na sociedade 

capitalista que a divisão do trabalho diverge da divisão voluntária do trabalho, ou seja, “a ação 

do homem transforma-se para ele no poder estranho que se lhe opõe e o subjuga, em vez de ser 

ele a dominá-la”. Isso porque, cada indivíduo assume uma atividade da qual dependem os meios 

de sua subsistência, não podendo deixar de realizá-la. A superação desse formato para os 

autores só é possível numa sociedade comunista, vejamos: 

 

Na sociedade comunista, porém, onde cada indivíduo pode aperfeiçoar-se no 
campo que lhe aprouver, não tendo por isso uma esfera de atividade exclusiva, 
é a sociedade que regula a produção geral e me possibilita fazer hoje uma 
coisa, amanhã outra, caçar de manhã, pescar a tarde, pastorear à noite, fazer 
crítica depois da refeição, e tudo isto a meu bel-prazer, sem por isso me tornar 
exclusivamente, caçador, pescador ou crítico. (MARX; ENGELS, 1993, p. 
40).   

 

Diante dessa perspectiva, Marx e Engels (1993) mostram que a “alienação” típica dos 

indivíduos na divisão do trabalho capitalista só pode ser abolida mediante duas condições 
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práticas, quais sejam: que a alienação se transforme em um poder insuportável (um poder contra 

o qual se faça uma revolução) e que, concomitantemente, uma massa de homens totalmente 

privada de propriedade, se encontre simultaneamente em contradição com um mundo de 

riqueza e de cultura com existência real. Assim, reforçam que o comunismo não é um estado 

que deve ser implantado, nem um ideal a que a realidade deve obedecer, mas o movimento real 

que acaba com o atual estado de coisas. 

Na obra “Miséria da Filosofia”, Marx (1985) ao analisar a situação da Inglaterra na 

metade dos anos 40 do século XIX, confronta as ideias de Proudhon18 (socialismo reformista) 

e apresenta os aspectos constitutivos da teoria do ser social engendrado no modo de produção 

capitalista. De acordo com Paulo Netto (1985, p. 29)19, a crítica a Proudhon permite a Marx 

“capturar a história da constituição das novas relações econômico-sociais e dos novos tipos 

sociais, muito embora esse autor ressalte que as mais decisivas descobertas de Marx só venham 

acontecer em o “Capital”. Nessa obra, Marx dedica um tópico de discussão para “divisão do 

trabalho e as máquinas” e refuta os argumentos de Proudhon sobre a temática.  

No geral, Marx, ao refutar as ideias de Proudhon, esclarece que boa parte dos 

economistas insistiu mais nas vantagens da divisão do trabalho do que nos inconvenientes dessa 

divisão.  Ademais, enquanto que para o Proudhom a concentração dos instrumentos de trabalho 

(máquinas) corresponde à negação da divisão do trabalho, para Marx é verdadeiramente o 

oposto. “À medida que se desenvolve a concentração dos instrumentos, desenvolve-se também 

a divisão e vice-versa” (MARX, 1985, p. 130).  

Os apontamentos de Marx (1985) em a “Miséria da Filosofia” nos levam a refletir sobre 

a situação atual da divisão do trabalho e concluímos que a medida que se intensifica o processo 

tecnológico, mais se fortalece o processo da divisão do trabalho, sobretudo, no que concerne à 

divisão entre trabalho manual e intelectual. Essas bases serviram de aparato para avaliarmos o 

Pronatec, pelo seu caráter voltado para formação considerada estritamente técnica dos 

trabalhadores.  

Em o “Capital”, Livro I, Marx (1975), resgata que a força produtiva derivada dos 

trabalhadores, é, pois a força produtiva do capital. Ele demonstra que enquanto a cooperação 

                                                           
18 Pierre-Joseph Proudhon foi um filósofo político e econômico francês, Paulo Netto (1985) afirma que Proudhon 
e Marx conheceram-se pessoalmente em Paris e as discussões que mantiveram fundamentalmente centraram-se 
sobre a obra de Hegel.  
19  Introdução da tradução da obra: “Miséria da Filosofia”.  
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deixa intacto o modo de trabalho individual, a manufatura o transforma e mutila o operariado, 

tornando-o incapaz de fazer um produto independente e convertendo-o em um simples apêndice 

da oficina capitalista. Na parte atinente ao “Duplo caráter do trabalho representado na 

Mercadoria”, Marx ressalta que:  

 
Ao conjunto dos valores-de-uso de todas as espécies corresponde um conjunto 
de trabalhos úteis igualmente diversos, conforme o género, a espécie, a 
variedade - uma divisão social do trabalho. Esta é condição de existência da 
produção de mercadorias, embora reciprocamente a produção de mercadorias 
não seja condição de existência da divisão social do trabalho. Nas antigas 
comunidades da Índia, o trabalho encontra-se socialmente dividido sem 
que por isso os produtos se tornem mercadorias. Ou, tomando um exemplo 
mais familiar, em cada fábrica existe uma divisão sistemática do trabalho, mas 
a essa divisão não corresponde a troca, entre os trabalhadores, dos seus 
produtos individuais. Somente os produtos de trabalhos privados [autónomos] 
e independentes uns dos outros se apresentam uns perante os outros como 
mercadorias, reciprocamente permutáveis. (MARX 1975, p. 5, grifos nosso). 

 

Marx (1975) reforça, portanto, que a produção de mercadorias é a base da sociedade 

capitalista, demarcando uma trajetória de divisão de trabalho que se difere das que ocorria nas 

comunidades antigas e que produz ao trabalhador uma alienação no que se refere ao fruto do 

seu trabalho.  

Por meio dessas reflexões mais gerais, nos próximos itens intencionamos construir um 

arcabouço teórico que perpassa a qualificação da força de trabalho que possibilita a reprodução 

da divisão do trabalho entre intelectual e manual e que é implementada pelo Estado capitalista.  

 

 

 

 

3.1.2 A divisão entre trabalho manual e intelectual e os rebatimentos para qualificação da 

força de trabalho  

  



80 
 

Como já situamos anteriormente, é no modo de produção especificamente capitalista, 

que se dá verdadeiramente a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, 

principalmente com o desenvolvimento industrial (MARX, 1975). 

  Marx (1975) identificou que no período manufatureiro já havia a exploração 

do trabalhador e que:  

 
[...] A manufatura submete ao comando e a disciplina do capital o trabalhador 
antes independente e também cria uma graduação hierárquica entre os 
próprios trabalhadores. Enquanto a cooperação simples, em geral, não 
modifica o modo de trabalhar do indivíduo, a manufatura o revoluciona 
inteiramente e se apodera da força individual de trabalho em suas raízes. [...]. 
Agora, sua força individual de trabalho não funciona se não estiver vendida 
ao capital. O trabalhador da manufatura, incapacitado, naturalmente, por sua 
condição, de fazer algo independente, só consegue desenvolver sua atividade 
produtiva como acessório da oficina do capitalista. O que perdem os 
trabalhadores parciais, concentra-se no capital que se confronta com eles. 
[...] Na manufatura, os trabalhos se distribuem conforme a escala hierárquica 
das capacidades e das forças, segundo o que exija o emprego dos instrumentos 
de trabalho e o maior e menor grau de virtuosismo necessário. Na manufatura, 
as capacidades físicas e mentais dos indivíduos são exploradas coerentemente 
nesse sentido, desenvolvidas para dar vida a um mecanismo coletivo de 
homens. (MARX, 1975, p. 12). 

 

Verifica-se que apesar de, na manufatura, já haver a expropriação do trabalhador, é no 

processo de industrialização que se intensifica a separação entre trabalho manual e intelectual. 

Da divisão do trabalho entre trabalhadores especializados, passa-se a uma distribuição de 

trabalhadores entre máquinas especializadas. Enquanto que na manufatura o trabalhador usava 

a ferramenta, dando-lhe o ritmo, na indústria ele é usado pela máquina que lhe define o 

movimento; não é a máquina que se adapta ao trabalhador, mas ao contrário. “Na manufatura, 

os trabalhadores constituem membros de um mecanismo vivo. Na fábrica, há um mecanismo 

morto, independente deles, ao qual são incorporados como um apêndice vivo”. A máquina 

segue a mesma lógica capitalista da manufatura: ela é “igual a qualquer outro desenvolvimento 

da força produtiva do trabalho, ela se destina a baratear as mercadorias e a encurtar a parte da 

jornada de trabalho que o trabalhador precisa para si mesmo, a fim de encompridar a outra parte 

da sua jornada de trabalho que ele dá de graça para o capitalista. Ela é meio de produção de 

mais-valia” (MARX, 1975, p. 12).  
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Para além da produção da mais-valia, Marx (1975), ao tratar da legislação fabril da 

Inglaterra (Livro primeiro o processo de produção do capital: CAPÍTULO XIII - Maquinaria e 

grande indústria) analisa que   

 
[...] a grande indústria supera tecnicamente a divisão manufatureira do 
trabalho, com sua anexação por toda a vida de um ser humano inteiro a uma 
operação de detalhe, enquanto, ao mesmo tempo, a forma capitalista da grande 
indústria reproduz ainda mais monstruosamente aquela divisão do trabalho, 
na fábrica propriamente dita, por meio da transformação do trabalhador em 
acessório consciente de uma máquina parcelar e, em todos os outros lugares, 
em parte mediante o uso esporádico das máquinas e do trabalho das máquinas 
[...]. (MARX, 1975, p. 112). 

 

Assim, no decorrer do processo de intensificação do capitalismo, com o 

desenvolvimento das máquinas, a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual fica ainda 

mais clara, ao passo que o trabalhador se transforma em “acessório” de uma máquina.  

Como forma de sintetizar as principais ideias dos teóricos estudados e para fundamentar 

a nossa avaliação do Pronatec, passamos a apresentá-las no quadro abaixo: 

 

Quadro 07 - Divisão social do trabalho e qualificação profissional: algumas teorias marxistas 

para subsidiar a avaliação do Pronatec. 

Obras citadas Principais exposições Registros importantes para 
avaliação do Pronatec 

Manuscritos Econômico e 
Filosóficos, Marx (2004). 
 

- Conceito de alienação do 
trabalho, entendido no processo em 
que o trabalhador quanto mais 
riqueza produz, tanto menos pode 
possuir e tanto mais fica sob o 
domínio do seu produto, o capital; 
- O modelo capitalista baseia-se 
necessariamente na exploração do 
trabalhador. 

- Buscar compreender a partir da 
implementação do Pronatec se há 
processos de alienação dos 
trabalhadores qualificados. 

A ideologia Alemã, Primeiro 
Capítulo, encontram-se análises de 
Marx e Engels (1993) 

- A divisão do trabalho só surge 
efetivamente “a partir do momento 
em que se opera uma divisão entre 
o trabalho material e intelectual 

- Entender a divisão social do 
trabalho permite uma compreensão 
dos fundamentos dos vários 
estágios da qualificação da força de 
trabalho e, portanto, das 
configurações das políticas 
educacionais e que nos ajudarão a 
avaliar o desenho delineado da 
educação profissional com a 
implementação do Pronatec. 

Contribuição à crítica da Economia 
Política, Marx (2008) 

-A sociedade burguesa é a mais 
complexa e desenvolvida 
organização histórica da produção. 

- Necessidade de buscarmos os 
elementos históricos para 
compreendermos a implementação 
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As categorias que exprimem as 
relações desta sociedade, e que 
permitem compreender a sua 
estrutura, permitem-nos ao mesmo 
tempo entender a estrutura e as 
relações de produção das 
sociedades desaparecidas; 

do Pronatec (trajetória do 
Programa). 

O Capital, Livro I, Marx (1975) A divisão entre trabalho manual e 
trabalho intelectual faz o que o 
trabalhador transforme-se em 
“acessório” de uma máquina.  
Essa divisão, também fica explícita 
fora das unidades de produção, por 
meio da forma como os processos 
de qualificação da força de trabalho 
acontecem ao passo que se são 
ofertadas modelos de qualificação 
que direcionarão a ocupação de 
cada cargo. 

Tentar entender por meio da 
trajetória do Pronatec os processos 
que corroboram para divisão entre 
trabalho manual e intelectual. 

Trabalho e Capital Monopolista: A 
degradação do trabalho no século 
XX, de Harry Braverman (1977) 

- A divisão social do trabalho cinde 
a sociedade entre ocupações, cada 
qual apropriada a certo ramo de 
produção e com isso “torna o 
trabalhador inapto a acompanhar 
qualquer processo completo de 
produção”; 
- O trabalho de cada “especialidade 
produtiva” requer maneiras 
diferenciadas de qualificação da 
força de trabalho; 
 - È indesejável para o capitalista “a 
distribuição generalizada do 
conhecimento do processo 
produtivo entre todos os 
participantes”. 

- O modo como a força de trabalho 
é qualificada cumpre um papel 
fundamental para atender essas 
necessidades do capital, inclusive 
ao se destinar aos trabalhadores 
uma qualificação simplória e com 
pouca compreensão dos processos 
de trabalho. Os estudos desse 
teórico nos permite inferir que o 
Pronatec atende prontamente à 
lógica requerida pelo Capital e a 
avaliação da implementação de tal 
Programa possibilitará 
compreendermos melhor a maneira 
como isso vem se consolidando. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

 

De posse dessas bases, reforça-se que a divisão do trabalho, com a intensificação do 

capitalismo, também fica explícita fora das unidades de produção, por meio da forma como os 

processos de qualificação da força de trabalho acontecem, ao passo que se são ofertados 

modelos de qualificação que direcionarão os que irão ocupar os trabalhos manuais e os trabalhos 

intelectuais. Nesse sentido, convém citamos mais uma vez Silva (1984, p. 9), ao dizer que 

 

Vários autores, entre eles, Althusser, Bourdieu, Establet, mostraram que, além 
da qualificação técnica, a Escola é um aparelho de reprodução da ideologia da 
classe dominante. O processo de qualificação da força de trabalho é 
acompanhado de um processo paralelo de desqualificação, caracterizados pelo 
aprofundamento da divisão do trabalho intelectual manual, que leva a uma 
divisão no seio da própria classe trabalhadora, pois conduz ao desvio das 
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contradições fundamentais da luta de classes, e também é um meio de criar 
fissuras entre as classes dominadas, devido às diferenças de salários. 

 

Nesses termos, apresenta-se que a escola é utilizada como instrumento para ratificar a 

divisão social do trabalho, sobretudo do ponto de vista ideológico, no que concerne a aceitação 

dos postos de trabalho, como coloca Althusser (1985). Além disso, esse teórico, ao descrever 

que não é no campo das ideias que as ideologias existem, mas que elas têm existência material 

por meio de um conjunto de práticas necessárias à reprodução das relações de produção, 

situadas em um conjunto de instituições concretas que são os aparelhos ideológicos do Estado, 

nos remete para a relevância de desenvolvermos uma avaliação de processos do Pronatec. Isso 

porque buscamos por meio da trajetória de implementação do Programa elementos que 

demonstrem a sua relação com a reprodução do sistema capitalista.  

 Sobre o papel que escola capitalista desempenha para a divisão entre trabalho 

intelectual e trabalho manual, Aranha (2006) analisa a ideia de dualidade estabelecida por 

Baudelot e Establet (1971), na obra L'école capitaliste en France (A escola capitalista na 

França). Baudelot e Establet (1971), desenvolveram a tese de que a escola capitalista francesa 

é uma escola dividida, que segrega os mais pobres e condiciona um resultado escolar sempre 

favorável aos herdeiros das elites econômicas. Assim, para esses autores, desde o começo, os 

filhos dos proletariados são destinados a não atingir níveis de ensino superior, sendo 

encaminhados para atividades manuais. A escola, nessa ordem, tem a função de reproduzir as 

divisões sociais já existentes. 

Assim, como forma de termos uma visão mais ampliada da macropolítica, expomos no 

próximo item algumas notas exploratórias sobre a política de educação profissional a nível 

mundial.  Isso pode servir de ilustração ao que é apresentado pelos autores que tratam da 

dualidade educacional, mas também nos permite adentrarmos na avaliação da implementação 

do Pronatec com alguns elementos empíricos da realidade internacional. 

Obviamente, existem movimentos contraditórios que se estabelecem na implementação 

da política de educação, por meio de modelos de educação menos dualistas, ou de modelos que 

permitem em alguns casos romper com os ciclos de reprodução social (para utilizarmos os 

termos de Bourdieu e Passeron). Isso é possível porque o mesmo Estado capitalista apresenta-

se como uma condensação material de uma relação de forças (como demonstra Poulantzas, 

2000). Além disso, a possibilidade de ascensão social por parte de alguns filhos da classe 
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trabalhadora é necessária para dar credibilidade à tese da meritocracia, por meio da qual 

ideologicamente faz-se acreditar que cabe ao sujeito individualmente a sua ocupação na divisão 

social do trabalho. 

 

 

3.2 CONFIGURAÇÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E 

NO PLANO INTERNACIONAL NO CONTEXTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PRONATEC 

 

Nesse tópico, a nossa intenção foi tecer algumas análises sobre o contexto social, 

político e econômico que envolve a implementação do Pronatec, especificamente no que se 

refere à educação profissional. Para tanto, nosso ponto de partida é situar rapidamente que a 

política de educação brasileira é marcada por uma dualidade educacional e disputas de 

interesses que refletem a própria organização das classes sociais, como diria Ramos (2004). 

Essa dualidade apresentada por diversos autores do campo da educação profissional, a exemplo 

de Moura (2007), se configura pela separação entre educação propedêutica, destinada aos filhos 

dos grupos hegemônicos do país, e educação técnica, destinada aos filhos da classe 

trabalhadora, com intuito de garantir as bases de reprodução do sistema capitalista. Como já 

discutimos anteriormente, com Marx, Engels e outros marxistas essa separação tem como esteio 

a divisão social e técnica do trabalho, que sobrepõe a existência de uma classe social que domina 

e a outra que é dominada.  

Enfatizamos que essa dualidade se apresenta em menor ou maior grau a depender da 

correlação de forças e dos interesses em disputas. Com isso, é possível observar ações 

educacionais que por vezes atendem prontamente aos interesses dos grupos empresariais e 

outras vezes atendem em parte as necessidades da classe da trabalhadora, buscando a 

conciliação entre ambos os interesses. Assim, a política de educação é marcada pela disputa de 

interesses, conforme demonstrado por Dourado (2011). 

No sentido de avaliarmos o processo de elaboração do Pronatec e sua consequente 

implementação, é importante não perdermos de vista alguns aspectos que envolvem a 

macropolítica no desenvolvimento capitalista, que são pontos os quais pressupomos estarem na 

base da existência do Programa e nas suas diferenças e semelhanças com a educação 
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profissional de outros influência direta de organismos internacionais, como a Comissão 

Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL), o Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Tecnologia (UNESCO), entre outros. Por isso, faz-se imprescindível atentarmos para o que 

autores como Chesnais (1996) conceituam como mundialização do capital e outros autores 

conceituam como globalização, a exemplo de Jameson (2001).  

De maneira mais geral, a mundialização do capital diz respeito à internacionalização do 

capital, que corresponde à intensificação do desenvolvimento do capitalismo e apresenta 

características próprias e particulares em relação aos outros momentos. Não é forçoso 

situarmos, a partir dos escritos de Chesnais (1996), que esse processo é marcado pela crise dos 

anos de 1970 e as instâncias políticas dos Estados capitalistas mais poderosos adotam uma série 

de medidas que contribuíram para a mundialização do capital. O autor destaca, portanto, a 

ofensiva do capital na produção (a reestruturação produtiva) e na política (o neoliberalismo) 

como elementos centrais que marcam a mundialização do capital.  

É igualmente importante apreendermos que a chamada mundialização do capital não se 

caracteriza pela mundialização das trocas de mercadorias e serviços, que, diga-se de passagem, 

Chesnais (1996) destaca que nos anos de 1980 e 1990 houve um crescimento bastante inferior 

aos dos anos de 1960 e 1970, mas pela mundialização das operações do capital.  Isso significa 

que o capital se afasta da produção e passa a se reproduzir via especulação. Dito de outro modo 

os recursos (o capital) deixam de ser aplicados na produção de bens e serviços e vão para o 

mercado financeiro, ou seja, dinheiro reproduzindo dinheiro, sem produzir bens e serviços, 

intensificando o desemprego estrutural e barateando os custos da reprodução do capital.  

Além desses aspectos, a mundialização do capital precisa ser compreendida a partir do 

que Jameson (2001) destaca sobre a globalização para além do nível econômico. O autor 

apresenta outros níveis igualmente importantes, a saber: tecnológico, político, cultural e social. 

Isso remete para as influências culturais, sociais e políticas de países hegemônicos sobre os 

chamados países subdesenvolvidos e a forma como os organismos internacionais, a exemplo 

da CEPAL, FMI, Banco mundial, UNESCO, entre outros, financiam e influenciam a Política 

de educação.  

Nesse mesmo sentido, em Harvey (1993), podemos refletir sobre as formas de 

organização da produção capitalista que deram sustentabilidade às maneiras de pensar e agir 
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das sociedades ligadas ao capitalismo e como a Política de educação esteve e ainda está 

correlacionada aos modos de produção. 

A título de ilustração e espelhando-nos em Harvey (1993), podemos dizer que no 

fordismo e taylorismo, o formato de profissional exigido teve por base a produção rígida, 

produção em massa e controlada que impôs um modelo de educação voltada para técnica, em 

que se aprendia um ofício e o trabalhador ao longo da sua vida desempenhava a mesma função.  

Em tempos de reestruturação produtiva, o toyotismo intensifica as relações de produção 

e a base passa a ser o profissional por meio de técnicas organizacionais. Nessa ordem, os 

chamados avanços tecnológicos e as interações entre diversos países com a mundialização do 

capital são as principais estratégias de reprodução do capital. Nesse processo, também se 

destacam as chamadas tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a consequente 

reestruturação capitalista de uma economia industrial, com base material, para uma economia 

de serviços, com base no conhecimento. Desse modo, a educação na perspectiva de um 

aprendizado ao longo da vida e a inclusão educacional, com abrangência universal, passam a 

fazer parte do discurso da política educacional. Além disso, Carvalho e Kipnis (2010) 

apresentam que:  

 
Na sociedade denominada do conhecimento, a gestão da informação de forma 
autônoma torna-se primordial e passa a exigir meios diferenciados que 
facilitem e democratizem o aprendizado. A ideia da educação a distância 
mediada pelas novas tecnologias adquire força, na medida em que representa 
uma forte contribuição para essa possibilidade, permitindo a elevação do nível 
de escolarização e a implementação de uma educação continuada em 
diferentes espaços educacionais. (CARVALHO; KIPNIS, 2010, p. 51). 

 

Contraditoriamente nesse mesmo contexto de produção em que se propaga a ampliação 

do acesso à educação, a quantidade de profissionais nos postos de trabalho é reduzida. 

Ideologicamente, para maquiar essa contradição, o conceito de empregabilidade é forjado e 

difundido, sendo entendido como a reunião de habilidades profissionais que diferenciam o 

trabalhador e que o torna empregável pelo interesse que desperta no empregador, em virtude 

das competências acumuladas e diversificadas.  Assim, a capacidade de ser empregável passa 

a ser responsabilidade individual do trabalhador.  
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Referindo-se ao contexto da reestruturação produtiva, Araújo (1999, p. 19) assinala que 

o perfil exigido dos trabalhadores centra-se em exigências que compõem um leque de 

características pessoais, entre as quais se destacam: 

 
[...] iniciativa, espírito de equipe, capacidade de comunicação, sociabilidade, 
criatividade, disposição para aprender, curiosidade, disciplina, motivação, 
atenção, responsabilidade, estabilidade, confiança, autonomia, capacidade de 
cooperação, lealdade, comprometimento, competitividade, habilidade de 
negociação, capacidade de pensar, de decidir etc. 

 

Além disso, Araújo (1999) reflete que em cada contexto histórico, cada forma de 

organização da produção, foram exigidos modos específicos de se colocar diante da produção 

da vida. Entretanto, no contexto da reestruturação produtiva - toyotista - as “características 

pessoais” exigidas dos trabalhadores sofrem uma readequação, para se manterem funcionais à 

lógica do capital.  

Sobre essas questões, Gamboa (2001) pondera que é preciso driblar os desafios da 

reestruturação produtiva em que o avanço da tecnologia tem feito surgir novas problemáticas 

para educação, sem que se tenha vencido as demandas mais elementares de acesso da população 

à leitura e à escrita. Assim, o autor propõe um olhar crítico para desmascarar o projeto da 

denominada sociedade global e das relações que o capital impõe para educação.   

Na verdade, a educação, ao invés de ser considerada uma atividade ligada à produção e 

difusão do conhecimento, baseada em valores de ordem moral e ética ou um direito a que toda 

a população deve ter acesso, é rebaixada a uma atividade como outra qualquer e susceptível de 

ser vendida e comprada no mercado capitalista. Na linguagem mais em voga, a educação é  

considerada como um simples serviço que o Estado ou as empresas privadas oferecem aos 

clientes ou consumidores. Não por acaso, é no centro do capitalismo, no caso os Estados 

Unidos, que esta mudança assume ares de normalidade e de atividades supostamente novas, 

como Ravitch (2011) mostra de modo crítico.  

Para ampliarmos a nossa compreensão sobre esse processo, no contexto atual, 

elaboramos o quadro a seguir, com as principais características da educação em alguns países: 
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Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, França (que fazem parte do chamado G720), 

Portugal21 e o Brasil. 

Nesse intuito, e para desvelarmos o real sentido posto para a educação profissional no 

mundo globalizado, parafraseando Gamboa (2001), tomamos por referência um documento 

elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em 2015, intitulado 

“Panorama Mundial da educação profissional: desafios e respostas”22. Apesar de Portugal não 

ter sido ilustrado no documento do Senai, evidenciamos a realidade portuguesa por termos 

dados empíricos da educação desse país, deixando claro que não objetivamos tecer 

comparações sistemáticas entre realidades distintas, mas sim analisarmos os aspectos mais 

gerais que para nós estão na base da mundialização do capital. 

 

Quadro 08 - A configuração da educação profissional em alguns países. 

 
Países Alguns destaques históricos Atual configuração 

 
 
 
 

Estados Unidos 

 
 

Tradição de promover a 
educação profissional desde o 

século XIX; 

- Coexistem três “escolas”: a acadêmica, 
preparatória para o nível superior; a vocacional, que 
também dá acesso aos estudos superiores, porém, 
pela ênfase à profissionalização, proporciona aos 
alunos condições acadêmicas inferiores à da 
primeira; e a geral, que tende a reunir os alunos de 
menor aproveitamento em torno de currículos menos 
exigentes. 
- O país facilita a conclusão do ensino secundário, 
buscando assegurar a todos a escolarização universal 
até ao décimo segundo ano, sendo uma condição 
essencial para a empregabilidade. 

 
 
 

Alemanha 

 
 

Sistema dual, com inspiração 
das guildas medievais, 

corporações de ofício dos 
artesãos e artistas; 

- O sistema dual da Alemanha baseia-se na separação 
cedo dos que vão para os estudos superiores (entre 
11 e 12 anos) e a profissionalização. 
- Apesar disso, destaca-se um certo prestígio para 
educação profissional, ao passo que há ocorrência de 
transferências de retorno, pelas quais alunos de nível 
superior matriculam-se em cursos técnicos para 
melhor construir as pontes entre teorias e práticas e 
entre a formação e o trabalho. 
-Estabeleceram-se possibilidades para que o egresso 
da educação profissional prossiga os seus estudos na 
educação superior, que é diversificada e flexível, 
composta de universidades, escolas politécnicas, 

                                                           
20  O G7 é composto pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Esses países 
são considerados as sete economias mais avançadas do mundo de acordo com o Fundo Monetário Internacional 
(FMI).     
21 A União Europeia também está representada no G7. Da União Européia nos debruçamos acerca do Ensino 
Profissional Português, a partir da nossa experiência do doutorado sanduiche.  
22 Disponível em: 
http://tracegp.senai.br/bitstream/uniepro/190/1/Panorama%20Mundial%20da%20Educacao%20Profissional_SE
NAI.pdf. Acesso em: 18 set. 2017.  
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universidades tecnológicas e faculdades 
profissionais. Todavia, os egressos dos cursos 
acadêmicos ou de educação geral, possuem uma 
formação superior com maior amplitude; 

 
 

Japão 

Tradição de preparo escolar, 
forte influência estatal e 

modesta procura pela educação 
profissional (separação entre 

trabalho e educação?); 

- A educação e treinamento estão em grande parte 
separados, a primeira no Ministério da Educação e o 
último no Ministério do Trabalho; 
 

 
 

França 

 
 

Desenvolveu uma das matrizes 
históricas da educação 

profissional, que teve amplas 
repercussões no mundo, 

inclusive no Brasil. 
Este modelo é centralizado, 

estatal e incorporado ao sistema 
educacional, com raízes nas 

reformas napoleônicas e outras. 

- A escola única vai até os 14 anos de idade e, dos 15 
aos 18 anos, se estende à educação secundária 
superior, com várias opções de educação geral e 
profissional, culminando com um exame de 
conclusão; 
- Aproximadamente 37% dos alunos da educação 
secundária inferior matriculam-se numa opção 
profissional, como resultado de um processo de 
orientação em que a escolha do aluno e da família 
tende a alcançar menor importância do que o 
desempenho do aluno na escola e a decisão dos 
orientadores; 
- Nesse sentido, como em outros países, a orientação 
educacional é acusada de ser um processo mais ou 
menos suave de seleção escolar e social, que reflete 
a forte influência das origens sociais dos alunos. Os 
estudantes e os pais podem optar, mas o ingresso é 
determinado pela escola, em vista do desempenho e 
outras características; 

 
 

Reino Unido (foco 
na Inglaterra) 

 
Defrontado com os desafios da 

economia globalizada e da 
competitividade, o Reino Unido 

e, em particular, a Inglaterra 
deram grandes passos para a 

melhoria da educação 
profissional desde os anos 1980; 

 

- Sistema flexível, de quase mercado, com menor 
participação do Estado; 
- Processos de avaliação exigentes, oferecendo 
dados e informações para aumentar o conhecimento 
do público sobre as opções de profissionalização; 

 
 

Portugal  

No século XVIII, o ensino 
profissional e técnico português 
era totalmente desarticulado do 

chamado ensino clássico 
humanista; 

Em 1989, foram criadas as 
Escolas Profissionais; 

A partir de 2004, os cursos 
profissionais passam ser 

ofertados também nas escolas 
secundárias. 

 

- Os cursos profissionais em Portugal estão inseridos 
no nível de educação secundário e são ofertados em 
três diferentes instituições: Escolas Profissionais, 
escolas secundárias e centros de formação. 
- Os planos de estudo de todos os cursos 
profissionais contêm três componentes curriculares: 
sociocultural, científica (ambas com 50% da carga 
horária) e tecnológica/ técnica (com outros 50% da 
carga horária).  
- Os cursos científicos possuem componentes de 
formação geral e específica, com maior quantidade 
de disciplinas o que possibilita que os estudantes dos 
cursos científicos tenham acesso mais facilitado ao 
ensino superior do que estudantes dos cursos 
profissionais; 

 
Brasil 

A educação e a formação 
profissional no Brasil têm duas 

fontes: a escolar pública 
francesa, cuja semente está nas 
escolas de aprendizes do início 
do século XX, e a educação não 

formal, representada 
majoritariamente pelos sistemas 

- Em 2011, se estabeleceu marco significativo: foi 
criado o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – PRONATEC, com recursos do 
MEC, Fundo de Amparo ao Trabalhador, BNDES e 
outros; 
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paraestatais, criados a partir da 
Segunda Guerra Mundial 

(Sistema S); 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do documento do SENAI de 2015, intitulado “Panorama mundial da educação 
profissional: desafios e respostas”, como também da experiência do doutorado sanduíche. 

 

Conforme o que consta no documento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) e foi apresentado no quadro, observamos que, no geral, a educação profissional nesses 

países apresenta os seguintes aspectos: dualidade educacional, sistema flexível de quase 

mercado, direcionamento para a educação profissional a partir da classe social e educação 

profissional como acesso para a empregabilidade. Tais aspectos nos remetem à organização do 

modo de produção capitalista no que concerne a divisão social de trabalho, que cinde a 

sociedade entre ocupações, cada qual apropriada a certo ramo de produção, conforme 

fundamentação presente em Braverman (1977).   

Deixamos claro que a divisão do trabalho, com a intensificação do capitalismo, também 

fica explícita fora das unidades de produção, por meio da forma como se desenvolvem os 

processos de qualificação da força de trabalho, ao serem ofertados modelos de qualificação que 

direcionam os que irão ocupar os trabalhos manuais e os trabalhos intelectuais. Assim, a 

educação profissional, como se configura nos países apresentados no quadro 08, geralmente 

assume uma qualificação voltada para os mais pobres.  Nesse sentido, é importante nos 

voltarmos ao que apresenta Braverman (1977), ao dizer que a distribuição generalizada do 

conhecimento do processo produtivo é indesejável para o capitalista. Assim, a base da dualidade 

educacional é necessária para manutenção do sistema capitalista, pois alimenta a divisão técnica 

do trabalho.  

Os efeitos da dualidade educacional nas condições de trabalho e de vida da população 

são distintos em países de capitalismo considerados mais avançados e no Brasil. Nos 

considerados mais avançados, apesar da dualidade, os sujeitos que são direcionados para a 

formação profissional (de nível médio ou superior) em vez das carreiras de nível superior 

tradicionais, quando ingressam no mundo do trabalho não são submetidos a condições de 

trabalho e salários extremamente desiguais dos que os que vão para o ensino superior de 

carreiras tradicionais.  Isso não elimina a dualidade em função da condição de classe, mas é 

menos grave do que no chamado capitalismo periférico do Brasil, da América Latina como um 

todo e de outros países da considerada periferia do capitalismo. Assim, na nossa compreensão, 

a intensificação da dualidade educacional no Brasil amplia ainda mais as desigualdades sociais.  
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Analisando aspectos da dualidade educacional e principalmente com o intuito de 

compreender os caminhos assumidos pela política de educação brasileira na atualidade a partir 

do contexto internacional, Moraes (2017) levanta reflexões sobre os modelos que seguem os 

princípios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A 

autora argumenta, com base em Baudelot e Establet (2009), que os países detentores de sistemas 

educativos menos duais são aqueles que possuem melhores resultados educacionais, inclusive 

nas avaliações do Programa Internacional de Avaliação de Estudante (PISA), a exemplo da 

Finlândia e da Polônia. Contrapondo-se a isso,  

 
[...] nos Estados Unidos e no Chile, países citados como referências para as 
mudanças educacionais no Brasil, a liberalização do mercado educacional e a 
flexibilização curricular no ensino médio geraram exclusão social, 
aprofundaram as desigualdades educacionais e levaram ao crescente 
rebaixamento do desempenho dos estudantes. (MORAES, 2017, p. 408). 

  

Esse trecho reforça o argumento de que a política de educação que promove o acesso 

desigual ao conhecimento contribui para reprodução das desigualdades sociais e ao mesmo 

tempo atende prontamente aos interesses do sistema capitalista.  

Moraes (2017) também enfatiza que os sistemas de educação que emanam de 

organizações internacionais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a 

OCDE possuem uma concepção que prioriza resultados, competências, produtos de 

aprendizagem e quantificações, o que modifica significativamente a natureza do conhecimento 

buscado pelo sistema educacional. Dessa maneira, Moraes (2017) utiliza-se das análises sobre 

a realidade de outros países e as influências dos organismos internacionais para compreender a 

atual reforma do ensino médio brasileiro advinda com a MP 746/2016 e que depois se 

transformou na Lei de nº 13.415/2017.  A autora também compreende, no bojo de mudanças e 

de embates na política de educação, que a implementação do Pronatec representa uma política 

privatizante e que se volta para os interesses dos empresários.  

Observações das mudanças no campo educacional em alguns países foram objeto de 

estudo de Carvalho e Kipnis (2010), ao analisarem o papel exercido pela OCDE no conjunto de 

reformas educacionais promovidas por países como Austrália, Canadá, Coreia do Sul e 

Portugal. Os autores buscaram, com essas realidades distintas, contribuições para o debate sobre 

a educação profissional brasileira, no contexto de expansão dessa política. Destacaram que 
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naquele momento, embora o Brasil seguisse a tendência internacional de fortalecimento dessa 

modalidade de educação em atendimento às exigências do processo de reestruturação 

produtiva, havia uma especificidade na realidade brasileira:  

 

Nesse sentido, cabe salientar uma especificidade da expansão da educação 
profissional, no caso brasileiro, se comparada aos demais países analisados. 
Aqui registramos, a exemplo dos demais países, um forte incremento na 
expansão das atividades de educação profissional, mas, numa tendência 
inversa aos demais casos, essa expansão se dá com o fortalecimento do setor 
público, e não pela ampliação da privatização dessas ações. (CARVALHO; 
KIPNIS, 2010, p. 67). 

 

Essa observação de Carvalho e Kipnis (2010) de expansão da educação profissional no 

Brasil por meio do fortalecimento do setor público assume uma configuração diferente com o 

Pronatec. A criação desse Programa contribuiu para intensificar a privatização da educação 

profissional, como nos demonstraram os dados de sua implementação. Além disso, também 

percebemos que o Pronatec ampliou a fragmentação do conhecimento e contribuiu para 

mudanças no ensino médio brasileiro, seguindo a tendência internacional de formação por área 

do conhecimento.  

Para ampliarmos essa compreensão, adentramos na realidade internacional com a 

realização de um estudo sobre o ensino profissional português, por meio da realização de 

Estágio Científico Avançado de Doutoramento, na Universidade do Minho, em Portugal, 

Instituto de Educação, Departamento de Ciências Sociais da Educação, na especialidade de 

Política Educativa, com financiamento da Capes, pelo Programa de Doutorado Sanduíche 

(PDSE), durante abril a julho de 2017.  Apresentamos alguns resultados desse estudo, no intuito 

de refletirmos sobre o Pronatec e elencarmos as mudanças na política de educação decorrentes 

da implementação desse Programa.  

No estudo sobre o ensino profissional português, adotamos uma abordagem de avaliação 

de políticas públicas, a partir da compreensão da avaliação como uma pesquisa social e como 

um tipo de investigação que está aberto a diferentes abordagens disciplinares e 

interdisciplinares (AFONSO, 1998).  
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Mais concretamente, procuramos entender as políticas educacionais para o ensino 

profissional de nível médio para jovens, considerando, ainda, as complexidades institucionais, 

a oferta e a demanda desses cursos, as organizações envolvidas e outros aspetos relevantes para 

a compreensão de sua implementação e a problematização das diretrizes concebidas para a sua 

execução. Designadamente, de maneira geral, procuramos discutir se, na última década, essas 

políticas educativas têm alcançado os seus objetivos e metas. 

 Utilizamos análise documental, a revisão da literatura disponível e alguns dados 

também foram coletados por meio de realização de entrevistas semiestruturadas e a observação 

no terreno, de modo a buscar se as possíveis semelhanças entre o sistema brasileiro e o 

português são norteadas pela lógica da mundialização do capital. 

Nesse mesmo sentido, objetivamos estudar as influências que os organismos 

internacionais exercem no campo educacional, por pressupormos que essas influências estão na 

base da implementação dessa política, regulando o papel do Estado capitalista.  

Podemos reforçar essa perspectiva com fundamentação que nos apresenta Afonso 

(2001, p. 24), quando diz que  

 

[...] é inegável que, com uma intensidade maior ou menor, todos os países se 
confrontam hoje com a emergência de novas organizações e instâncias de 
regulação supranacional (ONGs, Mercosul, Organização Mundial do 
Comércio, União Europeia), cuja influência se vem juntar a outras 
organizações que já não são recentes, mas que continuam a ser muito 
influentes (Banco Mundial, OCDE, FMI), sendo que elas têm sempre 
implicações diversas, entre as quais, e de acordo com o objecto deste trabalho, 
aquelas que directa ou indirectamente ditam os parâmetros para a reforma do 
Estado nas suas funções de aparelho político-administrativo e de controlo 
social, ou que induzem em muitos e diferentes países a adopção de medida 
ditas modernizadoras que levam o Estado a assumir também, de forma mais 
explícita, uma função de mediação, de adequação às prioridades externamente 
definidas ou, mesmo, de promoção das agendas que se circunscrevem a 
ditames mais ou menos ortodoxos da fase actual de transnacionalização do 
capitalismo e de globalização hegemónica.  

   

Frente ao apresentado por Afonso (2001) e mediante aos nossos objetivos de 

compreender de maneira geral a mundialização do capital, situamos um breve histórico da 

política de educação profissional portuguesa e os desdobramentos da oferta dos cursos 

profissionais. Além disso, apresentamos a organização atual da educação profissional, alguns 
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dados nacionais e discutimos sobre o alcance ou não dos objetivos e das metas das políticas de 

educação profissional, particularmente sobre os cursos profissionais.   

É importante situarmos que, durante o século XVIII, o ensino profissional e técnico 

português era totalmente desarticulado do chamado ensino clássico humanista. Sobre essa 

situação, Martins, Pardal e Dias (2005, p. 78)23 afirmam que:  

 
[...] enquanto o ensino humanista era frequentado pela aristocracia e pela alta 
burguesia o ensino técnico e profissional destinava-se quase em exclusivo às 
classes populares urbanas ou às classes rurais de maiores aspirações (Rocha, 
1987). Estes princípios de correspondência entre conteúdos e necessidades 
funcionais e entre a sua frequência pelos alunos dos grupos sociais mais 
desfavorecidos manteve-se ao longo de todo o século XX e disso deram conta 
vários estudos durante o último quartel deste século. 

 

Essa separação entre ensino humanista e ensino técnico esteve bem clara até a década 

de 80 do século XX, daí em diante houve uma reforma dos currículos do ensino secundário 

regular. Em 1989 24  foram criadas as Escolas Profissionais, que se constituíram parte da 

Reforma do Sistema Educativo e destinou-se à preparação de jovens para o trabalho, com um 

“projecto de educação ligado ao desenvolvimento de regiões ou de sectores da economia”, 

conforme assinala Antunes (2004, p. 189).  

Sobre o período de criação das escolas profissionais, Martins, Pardal e Dias (2005, p. 

79) discutem que o perfil dos estudantes destinados a essas escolas concentrou-se entre aqueles 

advindos de um contexto de reprovações sucessivas durante o ensino básico. Com base nisso, 

esses autores estudaram a correspondência entre origem social e a frequência do ensino técnico 

e profissional, por meio de uma comparação de dados de 2004, de uma amostra de 308 alunos 

dos cursos tecnológicos e dos técnico-profissionais, com os recolhidos em 1989, junto a 364 

alunos dos cursos técnico-profissionais. Com base nisso, os autores apresentaram semelhanças 

quanto às origens sociais dos alunos de 1989 com os de 2004, ressaltando que os estudantes 

desses cursos advêm das camadas mais populares da sociedade portuguesa. Assim, resgatam 

que as Escolas Profissionais foram criadas pelo Estado como forma de atender as pressões da 

                                                           
23 Martins, Pardal e Dias (2005), fazem referência a autores que desenvolveram estudos na mesma linha de 
pensamento, como Boudelot e Establet (1971); Bourdieu e Passeron (1964, 1970); Snyders (1981); Cruzeiro e 
Antunes (1979); Martins (1991); Pardal, Franco, Dias, Novaes e Sousa (2003). 

24  A criação das escolas profissionais deu-se por meio do Decreto-lei 26/89 de 21 de Janeiro.  
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sociedade civil por cursos profissionais com uma formação mais ampla e também para atender 

as necessidades da economia por pessoas qualificadas para determinadas funções.  

Porém, ainda de acordo com Antunes (2004, p. 193), as escolas profissionais foram 

caracterizadas por subordinar a política educativa à política econômica.  De acordo com essa 

autora, a criação das escolas profissionais apareceu como uma forma de ajustar o sistema 

econômico português às modificações da divisão internacional do trabalho, no que diz respeito 

a uma formação que conciliasse o “taylorimo-fordismo com formação para o pós-fordismo”. 

Também é importante assinalarmos que Antunes (2004, p. 197) discute que a criação dessas 

escolas também foi destinada a contribuir para a coesão e controle social. 

 Nesse sentido, a leitura que fazemos desse processo é de que o Estado Português buscou 

cumprir as suas funções de contribuir para legitimação e acumulação, com base no que foi 

teorizado por O’Connor (1977)25 . Antunes (2004, p. 197), mesmo sem fazer referência a 

O’Connor (1977), reflete com propriedade sobre essas funções.  

De outro modo, Azevedo (2014) assinala que os cursos profissionais assumiram um 

modelo marginal durante quinze anos, ao lado das tradicionais ofertas educativas 

proporcionadas pelas escolas secundárias26, porque as escolas profissionais foram destinadas a 

jovens cujo percurso escolar anterior e/ou condições de vida não permitiriam prosseguir até o 

ensino superior.  

Frente essas colocações mais gerais, nota-se que o processo de criação das escolas 

profissionais em 1989 foi permeado pelo atendimento às necessidades da economia (Antunes, 

2004) e de outro modo sob o discurso de atender as carências dos jovens que haviam 

abandonado o sistema educativo, “fruto da reprovação sucessiva e da desmotivação” (Azevedo, 

2014, p. 437). Essas questões estabelecem um sistema dual de ensino, não pela característica 

de duplicidade de interesses, mas dado o caráter de envolver “segmentos populacionais e de 

públicos escolares com distintas origens, percursos escolares e destinos sociais”, como 

                                                           
25  O’Connor (1977), enfatiza duas grandes funções do Estado capitalista, quais sejam: a de acumulação (ligada a 
manter ou criar as condições para o desenvolvimento das empresas privadas) e de legitimação (voltada para 
manutenção da harmonia social). Com a criação das escolas profissionais, na função de legitimação entendemos a 
intenção de contribuir para a coesão social. Na função de acumulação, destacamos o atendimento a qualificação 
dos jovens para trabalharem nas empresas e indústrias e mais na frente o financiamento de empresas privadas na 
oferta da educação profissional.  
26 As escolas secundárias ofertaram até 2004 os chamados cursos científicos humanistas.  
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enfatizam Antunes e Sá (2014, p.116) e também é apresentado por Martins, Pardal e Dias 

(2005).  

A trajetória histórica da educação profissional portuguesa, com o funcionamento dos 

cursos profissionais, foi praticamente a mesma até o ano de 2004. As mudanças mais 

significativas aconteceram a partir do momento em que os cursos profissionais passam ser 

ofertados também nas escolas secundárias (ANTUNES, 2004; AZEVEDO, 2014; FONSECA, 

CARAMELO; ROCHA, 2013).  

 Esse momento decorreu do Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 de março, que regulamentou 

uma reforma do ensino secundário e apresentou a seguinte proposta formativa: 

 
a) Cursos científico-humanísticos, vocacionados para o prosseguimento de 
estudos de nível superior; b) Cursos tecnológicos, orientados na dupla 
perspectiva da inserção no mercado de trabalho e do prosseguimento de 
estudos, especialmente através da frequência de cursos pós-secundários de 
especialização tecnológica e de cursos do ensino superior; c) Cursos artísticos 
especializados, vocacionados, consoante a área artística, para o 
prosseguimento de estudos ou orientados na dupla perspectiva da inserção no 
mundo do trabalho e do prosseguimento de estudos; d) Cursos profissionais, 
vocacionados para a qualificação inicial dos alunos, privilegiando a sua 
inserção no mundo do trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos. 
(PORTUGAL, 2004). 

  

 

A partir desse decreto, diversifica-se a oferta formativa de nível secundário27, no que 

diz respeito à abrangência de não apenas ter cursos científicos, pois a citada legislação reforça 

a perspectiva de continuidade dos estudos para os estudantes dos cursos profissionais. 

No quadro da diversificação da oferta formativa, podem ser criados percursos 
de educação e formação, profissionalmente qualificantes, especialmente 
destinados a jovens em idade de frequência do nível secundário de educação 
que pretendam, no imediato, concretizar um projecto profissional, sem 
prejuízo do prosseguimento de estudos. (PORTUGAL, 2004).  

 

                                                           
27  Convém destacar que nesse período, esta diversidade de oferta curricular de nível secundário é ainda mais 
ampla, abrangeu ainda os Cursos de Aprendizagem, os Cursos de Educação e Formação para jovens. No caso dos 
Adultos, envolveu o Ensino Recorrente. 
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Diante dessa diversidade de instituições na oferta dos cursos profissionais, há um 

crescimento substantivo na quantidade de matrícula desses cursos, conforme explicita Azevedo 

(2014, p. 436): 

 
A expansão do ensino secundário profissional começa a ser de novo muito 
rápida: o número de cursos e de alunos crescerá mais de 200% entre 1999 e 
2011, passando de 33.620 alunos, em 2004/2005, dos quais 1.368 em escolas 
secundárias, para 89.499 alunos, em 2008/2009, dos quais 51.670 em escolas 
secundárias e para 109.260 alunos, em 2011/2012, dos quais 66.374 em 
escolas secundárias. 

 

Por outro lado, o Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 de março, estabeleceu uma 

uniformização dos planos curriculares, por meio de um currículo nacional único, o que é 

considerado, pelos autores Fonseca, Caramelo e Rocha (2013), como uma fragilidade porque 

não permite a elaboração de uma proposta formativa local condizente com o contexto 

econômico, social e cultural. Tal situação fica explícita na Portaria nº 550C/2004, de 21 de 

maio, que versou sobre a organização e gestão do currículo dos cursos profissionais de nível 

secundário. Essa Portaria diminuiu o número de horas de formação de 3600 para 3100 e trouxe 

mudanças para as disciplinas, seus conteúdos e horas.  Vejamos:  

 
A reestruturação dos planos curriculares leva a que as disciplinas estruturantes 
dos cursos, na componente científica e na técnica, tenham menos horas, sejam 
reorganizadas e algumas até extintas. A componente científica concentra-se 
em catorze disciplinas e que os programas sejam obrigatoriamente 
descaracterizados e descontextualizados para serem abrangentes, tornando os 
conteúdos mais próximos das mesmas disciplinas do ensino regular. Foram 
também drásticas, e até dramáticas, as alterações na componente técnica com 
a redefinição desta componente em rede para uma única matriz por curso, 
pondo de lado qualquer tipo de resposta às especificidades locais de formação. 
É, contudo, importante realçar que passa a fazer parte integrante de todos os 
cursos a Formação em Contexto de Trabalho (FCT) na componente técnica 
com 420 horas, onde os alunos estão diretamente ligados a atividades práticas 
no domínio profissional dos seus cursos e por isso, em contacto com o tecido 
socioeconómico envolvente (Portaria 550-C). (FONSECA; CARAMELO; 
ROCHA, 2013, p. 266). 

A organização curricular dos cursos profissionais, vem a ser mais uma vez alterada em 

2012, com o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que possibilitou a revogação da Portaria 

nº 550C/2004, de 21 de maio, pela Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro. Assim, foram 

estabelecidas “novas normas de organização, funcionamento, avaliação e certificação dos 
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cursos profissionais”, pelo que descrevem Fonseca, Caramelo e Rocha (2013, p. 266). Esse 

Decreto-Lei de 2012 vigora até os dias atuais, mas com as suas devidas alterações.   

Posteriormente, ocorreu a publicação do Decreto-lei nº 91/2013, em 10 de julho, que 

alargou a carga horária da formação em contexto de trabalho (FCT). A justificativa apresentada 

para essa ampliação foi a de permitir aos alunos uma aplicação dos conhecimentos adquiridos 

e o “desenvolvimento de novas aptidões que facilitem quer sua integração no mundo do trabalho 

quer no prosseguimento de estudos (PORTUGAL, 2013)28”.  

 Dessa maneira, as horas de formação dos cursos profissionais passam a variar entre 

3200 e 3440 horas. Este aumento incide sobre a componente técnica, com o objetivo explícito 

no Decreto-Lei de permitir aos alunos a aplicação dos conhecimentos adquiridos e o 

desenvolvimento de novas aptidões que facilitem a sua integração no mundo do trabalho ou o 

prosseguimento de estudos, com o alargamento da FCT de 600 a 840 horas, porém com a 

redução de 80 horas de formação no âmbito escolar, na componente técnica. 

Em 2014, o Decreto – Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, foi mais uma vez alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro. 

Registra-se também que, já no ano de 2017, houve a publicação do Decreto-Lei n.º 

14/2017, de 26 de janeiro, que promove alterações no Sistema Nacional de Qualificações 

(SNQ), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro, o qual prevê o Quadro 

Nacional de Qualificações (QNQ) e o Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), instrumentos 

que norteiam os currículos dos cursos profissionais nas diversas áreas.  

Os cursos profissionais em Portugal estão inseridos no nível de educação secundário e 

são ofertados em três diferentes instituições: escolas Profissionais, escolas secundárias e centros 

de formação. 

Os planos de estudo de todos os cursos profissionais contêm três componentes 

curriculares: sociocultural, científico (ambas com 50% da carga horária) e tecnológico e técnico 

(com outros 50% da carga horária), Enquanto isso, os cursos científicos possuem componentes 

de formação geral e específica, com maior quantidade de disciplinas, o que possibilita que os 

                                                           
28  Trecho da introdução do Decreto-lei português nº 91/2013. 
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estudantes dos cursos científicos tenham acesso mais facilitado ao ensino superior do que 

estudantes dos cursos profissionais.  

Podemos reforçar essa informação por meio da notícia apresentada no Jornal Expresso, 

em 3 de junho de 2017, p. 1929, sobre os estudantes dos cursos profissionais terem dificuldades 

de realizarem 

 
[...] exames nacionais se quiserem concorrer a uma licenciatura, por vezes em 
disciplinas que não constam dos seus currículos. No final do curso, os alunos 
do profissional fazem uma prova de aptidão profissional em vez de exames. E 
os números dão conta dessa dificuldade. Em 2014/15, 79% dos que 
concluíram os cursos gerais ingressaram no ensino superior. No caso dos 
cursos profissionais, foram 14,6%. Sendo que apenas 5% entraram numa 
licenciatura. Os restantes inscreveram-se em Cursos de Especialização 
Tecnológica, entretanto substituídos pelos Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais. Apesar de serem dados em institutos politécnicos não dão 
direito a grau académico, ainda que permitam depois a transição para uma 
licenciatura. (JORNAL EXPRESSO, 2017, p. 18). 

 

Além dessa realidade da pequena inserção dos estudantes dos cursos profissionais no 

ensino superior, a notícia do citado jornal também apresentou discussões sobre a baixa procura 

pelos cursos profissionais em relação aos cursos científicos.  Isso é justificado por uma das 

coordenadoras de curso, entrevistada pelo Jornal como uma forma “redutora de olhar para os 

cursos profissionais”, justificando que as famílias procuram sempre o título de doutor para os 

seus filhos.  

No que se refere à estrutura dos cursos profissionais, conforme apresentamos esses são 

orientados pelo Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), ligados ao Sistema Nacional de 

Qualificação (SCN), o qual abrange não apenas o ensino secundário, mas também o ensino 

básico e o superior, bem como a formação profissional e os processos de reconhecimento, 

validação e certificação de competências. Por sua vez, o QNQ deve estar em articulação com o 

Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), em recomendação do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de abril de 2008, relativa à instituição do QEQ para a Aprendizagem ao Longo 

da Vida (2008/C 111/01).  

                                                           
29  Disponível em: http://expresso.sapo.pt/semanario. Acesso em: 15 de junho de 2017.  
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Essa articulação é fortemente reforçada porque os cursos profissionais (públicos e 

privados) são financiados com fundos europeus. São os Fundos Europeus do Orçamento da 

União Europeia (constituído pelas contribuições dos 28 Estados-membros), que são distribuídos 

segundo certas regras pelos 28 países para certas políticas (desde o Programa Erasmus à 

investigação científica ou agricultura; inclui também a educação/formação). 

 Em discussão sobre as políticas de educação profissional referente aos dados de 2012 

e 2013, Antunes e Miranda (2014, p.106) destacam os seguintes problemas, entre outros: 

aumento da taxa de reprovação da educação profissional, diminuição do percentual de jovens 

que tendo concluído o ensino secundário se candidataram ao ensino superior, degradação das 

condições pedagógicas de aprendizagens dos estudantes e agravamento das condições de 

trabalho dos professores. Os autores também ressaltaram que o sentido que se imprimiu a 

educação profissional foi, portanto, o de reduzir o volume de horas voltadas à formação 

científica, geral e tecnológica, assim como de dificultar o acesso ao ensino superior. 

Especificamente sobre o que diz respeito ao cumprimento de metas da educação 

profissional, encontramos no Decreto-Lei n.º 14/2017, de 26 de janeiro, logo na introdução, o 

seguinte trecho:  

Passados quase dez anos sobre a criação do SNQ, e não obstante as melhorias 
verificadas, subsiste ainda um significativo défice estrutural de qualificações 
na população portuguesa, tendo-se verificado, nos últimos anos, uma quebra 
na aposta anteriormente feita na qualificação de adultos, com redução 
significativa quer da educação e formação qualificante para adultos, quer do 
reconhecimento, validação e certificação de competências. (PORTUGAL, 
2017). 

 

Por meio dessas informações, sinaliza-se que o próprio Governo português compreende 

que as metas estabelecidas para educação profissional, com a criação do Sistema Nacional de 

Qualificação em 2007, não foram plenamente cumpridas. 

As informações apresentadas anteriormente levantaram-nos às seguintes percepções e 

reflexões mais gerais sobre a educação profissional e, particularmente, sobre os cursos 

profissionais em Portugal, que carecem ser melhor exploradas e ampliadas: 1- Os cursos 

profissionais possuem uma procura menor do que os cursos científicos. A justificativa que se 

apresenta, a exemplo do que foi noticiado no Jornal Expresso, é que isso acontece em razão da 
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situação de marginalização histórica da educação profissional. Como vimos, a educação 

profissional, historicamente, esteve destinada aos estudantes que não tinham sucesso na sua 

trajetória escolar;  2- Por outro lado, mesmo com a baixa procura por esses cursos, o Estado 

Português sinalizou aumentar a oferta de educação profissional. A previsão foi de 13 mil vagas 

para 2017/2018, dentro de um conjunto de metas que visaram à ampliação da oferta; 3- Há 

ainda um acesso restrito por parte dos estudantes dos cursos profissionais nos cursos superiores: 

em 2014/15, 79% dos estudantes dos cursos gerais deram continuidade aos estudos em ensino 

superior e, no que se refere aos estudantes dos cursos profissionais, apenas 14,6% ingressaram 

no ensino superior (JORNAL EXPRESSO, 2017, p. 18). 

Diante disso, levantamos os seguintes questionamentos: a- Qual a intenção do Estado 

Português com a oferta da educação profissional, haja vista a ampliação de vagas quando há 

uma procura menor do que os cursos científicos?  b- O discurso apresentado é de que o " 

Governo quer mais jovens em vias profissionalizantes e quer mais alunos no ensino superior" , 

quais são os entraves que se apresentam para a continuidade de estudos dos estudantes dos 

cursos profissionalizantes? c- Quando o presidente da ANQUEP, em entrevista ao Jornal 

Expresso, diz que “O atual regime de acesso ao ensino superior é um obstáculo à valorização  do 

ensino profissional”, até que ponto  o motivo da dificuldade  centra-se mesmo nos exames 

nacionais? Não seria o currículo dos cursos profissionais que dificulta esse acesso? d- O que 

pensam os estudantes sobre tudo isso? 

Essas questões, mesmo não sendo objetivo da nossa tese, colocam aspectos centrais do 

ensino profissional português que nos ajudam a refletir sobre o atual contexto da Política de 

educação profissional brasileira, no sentido de que a expressa dualidade entre educação 

profissional e educação propedêutica é acentuada com a implementação do Pronatec e será 

reforçada ainda mais com a Reforma do ensino médio aprovada pela Lei nº 13.415, de 16 de 

fevereiro de 2017, e tal reforma reproduz o formato do ensino secundário implementado em 

Portugal e em outros países europeus a exemplo da França. Entretanto, as condições 

socioeconômicas do Brasil estabelecem um contexto ainda mais perverso aos estudantes 

inseridos no ensino profissional exclusivamente técnico. Tentamos, no decorrer dos próximos 

capítulos, compreender as vinculações que se estabelecem entre a trajetória do Pronatec e a 

Reforma do Ensino Médio, considerando que entendemos que os dados da implementação do 
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Programa, no que se refere principalmente às Instituições que ofertam o MedioTec30 e a base 

curricular dos cursos nos fornecerão respostas para as hipóteses apresentadas nesta pesquisa.   

 

 

 

  

                                                           
30  O Mediotec é considerado pelo Governo como um “um braço do Pronatec” e foi lançado em dezembro de 2016. 
Destina-se as ofertas dos cursos técnicos via Pronatec, nesse sentido, para nós faz parte do processo de 
transformação que compõe a trajetória do Pronatec. 



103 
 
4 AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRONATEC: DIMENSÕES TEÓRICAS 
E DE TRAJETÓRIA DO PROGRAMA  

 

Deste capítulo em diante nos debruçaremos na avaliação da implementação do Pronatec 

e o principal nível de enfoque neste capítulo é o da trajetória do Programa.  

Como já deixamos em evidência, a ideia de trajetória que adotamos para avaliar a 

implementação do Pronatec parte do que foi teorizado por Bourdieu (1998), em seu texto 

intitulado a “A ilusão Biográfica”, que é aplicado pelo grupo do Mestrado em avaliação de 

Políticas Públicas (MAPP)31, da Universidade Federal do Ceará (UFC). Também, como já 

explicitamos no capítulo 2, nosso aporte teórico tem amparo nos escritos de Scheirer (1994), 

Figueiredo e Figueiredo (1986), Draibe (2001), Costa e Castanhar (2003), entre outros.  

Nesse sentido, não buscamos interpretar a trajetória do Pronatec como um conjunto 

coerente, mas como algo que se desloca no espaço social (BOURDIEU, 1998), que, no nosso 

entendimento com base no método dialético, tem variações a partir de cada contexto social e 

político e, portanto, é repleto de contradições (HARVEY, 2016). Assim, a trajetória atravessa 

diversos momentos (não etapas ou fases) e requer critérios e parâmetros metodológicos para 

definição dos momentos históricos. O passo inicial desses parâmetros são os fundamentos do 

Pronatec, na busca de identificar o seu verdadeiro conteúdo e confrontar se o Programa está 

sendo realizado como previsto oficialmente (SCHEIRER, 1994). 

Com base nos dados dessa pesquisa, consideramos, inicialmente, que a trajetória do 

Pronatec pode ser caracterizada em três momentos. O primeiro, que vai da criação do programa 

em 2011 às eleições presidenciais de 2014, em que se destaca a contribuição para cumprimento 

da função de legitimação do Estado Capitalista por meio dos cursos de Formação Inicial e 

Continuada de Trabalhadores (FIC). O segundo, registrado após a reeleição da Presidenta Dilma 

até um momento um pouco depois do impeachment32 (2015-2016), em que se registra um 

declínio na oferta do Programa; e o terceiro momento de 2017 em diante, com ênfase para 

Reforma do ensino médio e oferta do Mediotec (cursos técnicos) como base de implementação 

                                                           
31 Programa de pós-graduação em avaliação de Políticas Públicas. 
32  Sobre o impeachment da Presidenta da Dilma, ressaltamos que esse processo foi “conturbado e carregado de 
dúvidas sobre sua legalidade e legitimidade que o levou a ser chamado de golpe”, como destacam Ferreti e Silva 
(2017, p. 386). Sobre o golpe, Moura e Lima Filho (2017, p. 111) discutem que o impeachment de Dilma fez parte 
de um contexto mais amplo de “radicalização do neoliberalismo, que visa perpetrar um golpe contra a classe 
trabalhadora mais pobre do País”.  



104 
 
da reforma, em que é possível pressupor uma maior contribuição para função de acumulação 

do Estado Capitalista. 

Concomitantemente à busca pela compreensão da trajetória do Pronatec, o outro nível 

de análise da avaliação que elencamos trata da valoração do cumprimento das metas e objetivos 

do Programa. Em outras palavras, ensejamos ir além da avaliação do conteúdo de seus 

documentos e buscamos apreender o sentido das atividades implementadas ou que estão em 

processo de implementação. Esse nível de análise será maior aprofundado no próximo capítulo. 

De acordo com o levantamento de dados que fizemos, constatamos que não foi 

desenvolvida, por parte do Governo, uma avaliação aprofundada do Pronatec para aferir se 

objetivos definidos na legislação foram alcançados pelo Programa. Não há também uma 

sistematização precisa, principalmente no que se refere a dados efetivos de matrícula, conclusão 

de cursos e possível inserção dos egressos no mundo do trabalho. Para Gomes (2016), a 

ausência de avaliação representa uma lacuna na gestão do Programa diante do porte que a 

proposta assumiu.  

Gallindo, Feres e Schroeder (2015) consideram que o chamado monitoramento do 

Pronatec, tem se dado por meio de indicadores tais como: a relação entre vagas pactuadas e 

matrículas realizadas, municípios alcançados, tipos de cursos mais ofertados e cursos mais 

procurados, considerando os dados do Sistema de Informações da Educação Profissional 

(Sistec), construído em 2008 e redimensionado para atender a divulgação desses dados do 

Pronatec. 

Apesar de não haver informações mais amplas sobre os resultados do Programa, 

subsidiamos a avaliação por meio de documentos e legislações disponíveis que nos permitiram 

traçar a sua trajetória. Ressaltamos que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome e o Ministério da Educação divulgaram, em 2015, um conjunto de pesquisas sobre o 

Pronatec, as quais também serviram de fonte de dados para nossa avaliação. 

Além disso, para interpretarmos a trajetória do Pronatec, utilizamos inicialmente os 

documentos oficiais, para caracterizarmos o Programa e também apreendermos os elementos 

relacionados à estrutura organizacional, político-social e ideológica. Assim, situamos aspectos 

da formulação do Programa para subsidiar a sua caracterização e, posteriormente, resgatarmos 
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os momentos da sua trajetória por meio das principais transformações e contradições da 

implementação. 

O conceito de estrutura organizacional, político-social e ideológica adotado nesse estudo 

parte do que foi teorizado por Draibe (2001) acerca da estrutura organizacional, conforme 

explicitamos no capítulo 2, e refere-se ao levantamento das instituições envolvidas, os 

principais cursos ofertados, os meios de divulgação, os cursos destinados, profissionais 

envolvidos, dentre outros. Para ampliar o conceito apresentado por essa autora e 

fundamentando-nos no método dialético marxista, entendemos ser importante elencar a base 

político-social e ideológica, a qual entendemos se tratar do projeto societário assumido pelo 

Programa; a fundamentação teórica; os objetivos que regem o Programa, sejam eles explícitos 

ou implícitos; e as ideias que ajudam a legitimar um poder político dominante.  

 

 

4.1 ELEMENTOS DA FORMULAÇÃO FUNDAMENTAIS PARA COMPOR A 

AVALIAÇÃO DO PRONATEC: EM BUSCA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, 

POLÍTICO-SOCIAL E IDEOLÓGICA 

 

O Pronatec foi criado pela Lei n° 12.513/2011 com o intuito anunciado, formalmente, 

de expandir a oferta de educação profissional e melhorar a qualidade do ensino médio. Apesar 

de isso parecer, à primeira vista, uma ação interessante para a democratização da educação 

profissional brasileira, constatamos por meio da avaliação política (SILVA, 2015) que o 

Programa está mais vinculado ao cumprimento de duas funções necessárias para a manutenção 

do Estado Capitalista, que são a de acumulação (ligada a manter ou criar as condições para 

acumulação do capital e para o desenvolvimento das empresas privadas) e de legitimação 

(voltada para manutenção da chamada harmonia social). Para tanto, nos fundamentamos nas 

análises desenvolvidas por O’Connor (1977).  

Conforme expusemos na Introdução desta tese, desde a criação do Programa até o atual 

contexto, vários documentos33 foram elaborados para sua implementação. Eles nos ajudam a 

                                                           
33 Esses documentos tratam-se de Leis, Decretos, Resoluções, Portarias e Editais do Pronatec. 
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caracterizar o Pronatec e trazem aspectos importantes da sua trajetória, assim nesse tópico 

faremos uma caracterização do Pronatec por meio desses documentos.  

Para além dos objetivos gerais do Programa 34 , buscamos identificar os caminhos 

traçados pelos documentos oficiais para a implementação deste, com o intuito de 

posteriormente confrontar se o que foi exposto na legislação vem sendo cumprido.  

A formulação do Pronatec deu-se a partir do encaminhamento de proposta à presidência 

da República (PL nº 1.209, de 2011), por parte de 5 ministros35 e não foram promovidas 

discussões com as bases dos movimentos sociais envolvidos com a política de educação para 

elaboração do Programa, como ressaltam Moura (2012), Cassiolato e Garcia (2013), entre 

outros. Além da ausência de discussões, destaca-se nesse processo um consenso para elaboração 

e aprovação do Programa, como também podemos ilustrar com documento36 apresentado pela 

consultora Legislativa, Ana Valeska Amaral Gomes, à Câmara dos Deputados, quando ela 

afirmou que a iniciativa do Pronatec “Foi bem acolhida por boa parte dos atores da comunidade 

educacional e tornou-se uma das grandes vitrines do mandato da Presidenta Dilma Roussef” 

(GOMES, 2016, p. 4). Até mesmo o então secretário da Secretaria de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (SETEC) concordou com a elaboração do Pronatec. A defesa do então 

secretário da SETEC aparece como um contrassenso à concepção de educação apresentada em 

documentos daquela secretaria, a exemplo dos documentos base do PROEJA. Consideramos 

isso porque entendemos que o modelo de educação defendido naqueles documentos, 

fundamentada na oferta de cursos integrados caminhava na direção de contribuir para a redução 

da dualidade estrutural da educação.  

Outo aspecto interessante no processo de formulação do Pronatec é a vinculação que a 

Lei n° 12.513/2011 estabeleceu entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho com 

a regulação do Programa Seguro desemprego. Dessa maneira, condicionou-se o recebimento 

                                                           
34 Objetivos anunciados pela lei de criação do Programa dizem respeito à chamada democratização dos cursos de 
educação profissional, na expansão da rede física de atendimento da educação profissional, no fomento a 
ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores, na contribuição para melhoria do ensino médio, no 
estímulo à difusão de recursos pedagógicos para a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica e no 
estímulo à articulação entre a política de educação profissional e as políticas de geração de trabalho, emprego e 
renda (artigo, 1° da Lei 12.513/2011). 
35 Fernando Haddad (Ministro de Educação), Carlos Roberto Lupi (Ministro do Trabalho e Emprego), Guido 
Mantega (Ministro da Fazenda), Miriam Belchior (Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão) e Tereza 
Campello (Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome). 
36 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-
da-conle/tema11/2016_9576_pronatec_ana-valeska. Acesso em: 18 mar. 2018. 
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do seguro à participação em curso de qualificação profissional com carga horária mínima de 

160 (cento e sessenta) horas, reforçando-se implicitamente a noção de empregabilidade como 

responsabilidade individual, ao passo que não foi proposta nenhuma ação pelo Ministério de 

Trabalho que buscasse garantir condições aos trabalhadores os quais frequentassem esses 

cursos para a retornarem aos seus postos de trabalho (BRASIL, 2011). 

Por esse e outros motivos, os documentos do Pronatec permitem-nos registrar que a 

principal manifestação de cunho ideológico do Programa assenta-se no economicismo, como 

constatamos na avaliação política (SILVA, 2015). Isso é bastante claro, a partir do documento 

que encaminhou o Projeto de Lei do Pronatec ao Governo Federal e perpassa os tantos outros 

que dão materialidade ao Programa. Nos discursos oficiais e propagandas do Pronatec, o 

aspecto economicista também é fortemente difundido, sobretudo ao transparecer a ideia de que 

a qualificação profissional é a porta para empregabilidade. Nesse quesito, a fundamentação 

teórica mesmo não se apresentando explicitamente é a teoria do Capital Humano. Assim, 

entendemos que Pronatec tem um projeto bem definido de contribuição para reprodução do 

sistema capitalista. A concepção de educação do Programa é centrada na formação 

exclusivamente técnica em detrimento de uma formação capaz de possibilitar uma formação 

ampla, por meio da integração entre educação, trabalho, ciência e tecnologia. 

A título de ilustração sobre o economicismo presente nos documentos do Pronatec, 

podemos citar que a Lei que instituiu o Pronatec, Lei n° 12.513/2011, sofreu alterações por 

meio da Lei nº 12.816, de 05 de junho de 2013. As alterações realizadas foram para possibilitar 

a participação das instituições privadas no Programa, que em um primeiro momento haviam 

sido propostas pela Medida Provisória n° 592, de 2012. Vejamos como se encontra no texto da 

Lei n° 12.513/2011: 

 

Art. 3o  O Pronatec cumprirá suas finalidades e objetivos em regime de 
colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
com a participação voluntária dos serviços nacionais de aprendizagem e 
instituições de educação profissional e tecnológica habilitadas nos termos 
desta Lei.  
Art. 3º  O Pronatec cumprirá suas finalidades e objetivos em regime de 
colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
com a participação voluntária dos serviços nacionais de aprendizagem, de 
instituições privadas de ensino superior e de instituições de educação 
profissional e tecnológica, habilitadas nos termos desta Lei. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 593, de 2012) 
Parágrafo único.  Os serviços nacionais sociais poderão participar do Pronatec 
por meio de ações de apoio à educação profissional e tecnológica.  
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Art. 3o  O Pronatec cumprirá suas finalidades e objetivos em regime de 
colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
com a participação voluntária dos serviços nacionais de aprendizagem, de 
instituições privadas e públicas de ensino superior, de instituições de educação 
profissional e tecnológica e de fundações públicas de direito privado 
precipuamente dedicadas à educação profissional e tecnológica, habilitadas 
nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.816, de 2013). (BRASIL, 
2011, n.p.). 

 

 

Situamos que essas alterações para o ingresso das empresas privadas na oferta do 

Pronatec sinalizaram que o programa caminhou de maneira mais explícita para o cumprimento 

da função de acumulação, nos termos de O’Connor (1977).  

De posse dessas informações mais gerais que perpassam a teoria, a ideologia e os 

objetivos implícitos e explícitos, traçaremos a estrutura organizacional (DRAIBE, 2001) ou 

desenho do Pronatec, nos termos de Costa e Castanhar (2003). A figura adiante sintetiza alguns 

dados: 

 

Figura 06 - Desenho do Pronatec apresentado na Lei nº 12.513/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Lei n° 12.513/2011. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E AO EMPREGO 

Criado pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011 e regulamentado por essa mesma lei e 
demais documentos: Leis, Decretos, Resoluções, Portarias e Editais do Pronatec. 

Público Alvo: estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de 
jovens e adultos; trabalhadores; beneficiários dos programas federais de transferência 
de renda; e estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede 

pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; 

Oferta de cursos de formação 
continuada de trabalhadores 

(FIC), cursos técnicos 
concomitantes 

Desenvolvido a partir da Bolsa de 
formação, o que possibilitou a 
transferência de recursos financeiros às 
instituições de educação profissional e 
tecnológica das redes públicas 
estaduais e municipais, dos serviços 
nacionais de aprendizagem e demais 
instituições privadas de educação; 
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A partir dessa figura, traçada pela Lei de criação do Pronatec, elencamos que o desenho 

assumido pelo Programa apresenta como características centrais uma oferta de educação 

voltada para a população mais pobre, com cursos para a chamada formação para o mercado de 

trabalho e por meio de autorização de transferência de recursos públicos para as empresas 

privadas.  

Sobre o público a que se destina o Pronatec, o artigo 2º da Lei nº 12.513/2011 explicita 

que o Programa é voltado para estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da 

educação de jovens e adultos, trabalhadores, beneficiários dos programas federais de 

transferência de renda; e estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da 

rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. São ainda 

mencionados como público alvo do Programa, nos parágrafos do art. 2º: agricultores familiares, 

silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores (incluídos entre os trabalhadores); pessoas 

com deficiência; povos indígenas, comunidades quilombolas, adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas; e mulheres responsáveis pela unidade familiar 

beneficiárias de programas federais de transferência de renda. Esses grupos de atendimento do 

Programa compõem, em geral, a parcela mais pobre da população, sobretudo entre os 

beneficiários dos programas sociais (BRASIL, 2011). 

No que se refere às Instituições envolvidas para implementação do Pronatec, a 

legislação estabeleceu que, 

 
O Pronatec cumprirá suas finalidades e objetivos em regime de colaboração 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com a 
participação voluntária dos serviços nacionais de aprendizagem, de 
instituições privadas e públicas de ensino superior, de instituições de educação 
profissional e tecnológica e de fundações públicas de direito privado 
precipuamente dedicadas à educação profissional e tecnológica, habilitadas 
nos termos desta Lei. (BRASIL, 2011). 

 

Nesse artigo, esboça-se o mecanismo de implementação do Programa com base na 

colaboração dos entes federados e na chamada participação voluntária das Instituições de 
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Ensino, do Sistema S37 e demais Instituições privadas.  Assim, as Instituições diretamente 

envolvidas têm sido38:  

- Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; 

- Escolas técnicas vinculadas as Universidades Federais; 

- Redes públicas estaduais, distrital e municipais de EPT; 

- Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAI, SENAC, SENAR e SENAT); 

- Fundações públicas dedicadas à EPT; 

- Instituições privadas de nível médio – escolas técnicas; 

- Instituições privadas de ensino superior habilitadas pelo MEC. 

Frisamos que ao se implementar o Pronatec com a participação do chamado Sistema S 

e demais Instituições privadas, o Estado capitalista brasileiro contribui diretamente para 

consolidá-las no mercado, porque são injetados recursos públicos para funcionamento das 

empresas, sob o argumento da necessidade de expansão da educação profissional, como exposto 

no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 12.513/2011. Ademais, o propalado discurso de apagão de mão 

de obra serviu para justificar a ligeireza das ações do Programa e também a necessidade de 

participação das empresas privadas, como podemos encontrar em Santos e Rodrigues (2013).  

Além dos beneficiários e dos ofertantes, que estão descritos na Lei do Pronatec, outro 

grupo que se apresenta para implementação do Programa são os chamados demandantes.  Em 

2013, a Portaria nº 168, de 7 de março, apresentou que quinze Ministérios e as Secretarias 

Estaduais e Distrital de Educação fariam parte dos agentes demandantes do Pronatec, como 

também apresentou as atribuições de cada grupo de agentes. Assim, a referida Portaria em seu 

artigo 8º, apresenta que:  

 
Art. 8º São agentes de implementação da Bolsa-Formação: I - a SETEC/MEC; 
II - o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); III - as 
instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica que firmarem Termo de Cooperação como parceiros ofertantes 
da Bolsa-Formação; IV - as instituições de educação profissional e tecnológica 
das redes estaduais, distrital e municipais, cujos órgãos gestores firmarem 
Termo de Adesão como parceiros ofertantes da Bolsa Formação; V - as 

                                                           
37 O Sistema S é composto por: SENAI e SENAC, SESI, SESC, SENAR, SENAT, SEST SESCOOP e 
SEBRAE. 
38 Portal do MEC, documento da “Audiência Pública realizada na Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados em 05/05/2015” Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=22181-audiencia-publica-
camara-deputados-pronatec-pdf&category_slug=setembro-2015-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 24 fev. 2018. 
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instituições dos serviços nacionais de aprendizagem (SNA), cujos órgãos 
gestores nacionais firmarem Termo de Adesão como parceiros ofertantes da 
Bolsa-Formação; VI - as instituições privadas de ensino superior e de 
educação profissional e tecnológica, doravante denominadas instituições 
privadas, devidamente habilitadas para a oferta de cursos técnicos de nível 
médio na modalidade subsequente, cujas mantenedoras firmarem Termo de 
Adesão, como ofertantes; VII - as secretarias estaduais e distrital de educação, 
bem como Ministérios e outros órgãos da Administração Pública Federal que 
aderirem à Bolsa-Formação, na condição de demandantes. (BRASIL, 2013, 
grifo nosso). 

 

Segundo levantamento realizado por uma consultora técnica da Câmara dos Deputados, 

a participação desses agentes é consubstanciada em ato formal para que cumpram as atribuições 

de mapeamento das demandas, mobilização, realização de seleção e pré-matrícula dos 

beneficiários, além do chamado monitoramento da execução dos cursos e articulação de 

estratégias para que os egressos tenham acesso às oportunidades ocupacionais identificadas no 

mapeamento (GOMES, 2016, p. 15).  

Em relatório apresentado pela Comissão Permanente de Educação do Senado Federal39, 

para discussão em audiência pública no dia 09 (nove) de outubro de 2017, encontramos a figura 

abaixo, a qual contém a lista de instituições que fazem parte da implementação do Pronatec e 

que, conforme o relatório, atuam como agentes demandantes e agentes ofertantes de cursos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 07 - Instituições que atuam na implementação do Pronatec. 
 

                                                           
39  Disponível em: 
file:///C:/Users/Downloads/ANEXO_KComissaoPermanenteCE20171128ORD049_parte9060_PAUTA_151137
3421248.pdf. Acesso em: 03 ago. 2018. 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de Muniz (2017, p. 29).  
  

 

A participação expressa das Instituições privadas como agentes ofertantes também 

acontece por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que é outra forma de permitir 

que recursos públicos sejam injetados em empresas privadas. A Lei nº 12.513/2011 possibilita 

a existência do Fies-Empresa – financiamento contratado por empresas, para custeio da 

formação profissional de seus trabalhadores, prevê fomento à expansão da oferta de educação 

profissional técnica de nível médio na modalidade a distância, via Rede de Educação Técnica 

a Distância (E-Tec) e  define parâmetros para dedução dos valores relativos a plano educacional 

do salário de contribuição, com o intuito de “dar segurança jurídica ao empresário” interessado 

em custear a formação do trabalhador, como podemos encontrar em Gomes (2016, p. 5).  

A figura que segue foi elaborada a partir do texto de Cassiolato e Garcia (2013). A partir 

dela, podemos perceber que as principais ações do Pronatec se assentam no financiamento 

público para oferta de educação profissional em empresas privadas:  

 

 

Figura 08 - Ações do Pronatec 

ARTICULAÇÃO E 
FINANCIAMENTO
MEC - SETEC - DTI 

- SISTEC - FNDE

DEMANDANTES
Ministérios e outros órgãos da Administração 

Pública Federal. 
Secretarias estaduais e distrital de Educação.

Identificam as 
necessidades do 

mercado de trabalho, 
mobilizam os potenciais 
candidatos e realizam 

sua pré-seleção

OFERTANTES

Instituições da RFEPCT; Instituições públicas das redes 
estaduais, distrital e municipais; IES estaduais, 

municipais, privadas e de educação profissional técnica 
de nível médio; Instituições dos Serviços Nacionais de 

Aprendizagem; Fundações públicas, inclusive aquelas de 
direito privado, precipuamente dedicadas à educação 

profissional e tecnológica. 

Responsáveis pela 
oferta dos cursos, 

incluindo a 
contratação de 

professores.
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cassiolato e Garcia (2013). 

 

A respeito das ações demarcadas como antigas na implementação do Pronatec, quais 

sejam: expansão da rede Federal, Rede e-Tec Brasil, Brasil Profissionalizado e acordo de 

gratuidade do Sistema S, não há menção explícita, na Lei nº 12.513/2011, de que o Programa 

comporia ações já existentes. Todavia, encontramos, para além do texto de Cassiolato e Garcia 

(2013), essa articulação em vários documentos do MEC. Na nossa leitura, essa forma de 

integrar ações já existentes foi a forma que o Governo encontrou para dar maior visibilidade ao 

Programa a partir do número de matrículas ofertadas. Assim, a então propalada meta de ofertar 

mais de 8 milhões de vagas no Pronatec até 2014, dando a ideia de novas vagas a serem criadas, 

como mostraremos mais adiante, na realidade não é concreta, considerando-se que a bolsa 

formação, que segundo a própria Lei de Criação do Programa é a ação que representa 

efetivamente o Pronatec, não chegou a ofertar 50% (cinquenta por cento) desse número, como 

podemos analisar a partir dos dados apresentados por Barbosa Filho et al (2015, p. 8). 

Além desses aspectos da estrutura organizacional, há também a situação de o Programa 

funcionar com base em contratos de trabalho temporário e com uma organização pedagógica e 

administrativa improvisada. A contratação provisória de profissionais na esfera pública para 

atuar no Programa apresenta-se no artigo 9º da Lei nº 12.513/2011, vejamos:  

PRONATEC

Novas ações

Bolsa-Formação 2011

Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior 
(Fies) Técnico e Empresa 2011

Antigas ações

Fortalecimento e expansão da 
rede federal 2005

Rede e-Tec Brasil 2007

Brasil Profissionalizado 2007

Acordo de Gratuidade com Sistema 
S 2008
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Art. 9o São as instituições de educação profissional e tecnológica das redes 
públicas autorizadas a conceder bolsas aos profissionais envolvidos nas 
atividades do Pronatec.  
§ 1o Os servidores das redes públicas de educação profissional, científica e 
tecnológica poderão perceber bolsas pela participação nas atividades do 
Pronatec, desde que não haja prejuízo à sua carga horária regular e ao 
atendimento do plano de metas de cada instituição pactuado com seu 
mantenedor, se for o caso.  
§ 2o Os valores e os critérios para concessão e manutenção das bolsas serão 
fixados pelo Poder Executivo.  
§ 3o As atividades exercidas pelos profissionais no âmbito do Pronatec 
não caracterizam vínculo empregatício e os valores recebidos a título de 
bolsa não se incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário, 
remuneração ou proventos recebidos.  
§ 4o O Ministério da Educação poderá conceder bolsas de intercâmbio a 
profissionais vinculados a empresas de setores considerados estratégicos pelo 
governo brasileiro, que colaborem em pesquisas desenvolvidas no âmbito de 
instituições públicas de educação profissional e tecnológica, na forma do 
regulamento. (BRASIL, 2011, grifo nosso).  

 

A utilização dessas bolsas para pagamento aos profissionais envolvidos na execução do 

Pronatec revela que o Governo investe em Educação Profissional sem criar as condições 

necessárias para a garantia da continuidade das ações com profissionais efetivos e também, ao 

destinar recursos públicos para as empresas privadas, exime-se de estabelecer infraestrutura na 

rede pública de educação. Esses aspectos favorecem duplamente às escolas da iniciativa 

privada: ampliando as suas estruturas, ao receberem os recursos públicos; e ao se deixar de 

dotar as escolas públicas de condições materiais necessárias para o funcionamento, as escolas 

privadas ganham ainda mais com o rótulo de que são as que mais têm “qualidade”.  

Com base nessas dimensões que apresentamos, que trazem uma ideia mais geral da 

implementação do Programa (estrutura organizacional, político-social e ideológica) trataremos 

de agora em diante em resgatar elementos mais direcionados para trajetória do Programa. Para 

tanto, consideraremos principalmente os seguintes aspectos: formato dos cursos e as 

transformações que vem ocorrendo no processo de implementação do Programa.  
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4.2 A TRAJETÓRIA DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRONATEC: FORMATO DOS CURSOS 

E TRANSFORMAÇÕES MAIS IMPORTANTES  

 

Nesta seção, apresentamos os aspectos centrais da trajetória do Pronatec e a discussão 

que se segue está dividida em três subseções, de maneira a elencarmos os três momentos do 

Programa. É importante reforçarmos que a trajetória de um Programa ou Política Pública não é 

linear e, portanto, é permeada por contradições.  Assim, deixamos claro que é possível 

identificar pontos de um momento do Programa que podem ser identificados em outro. 

Sobre a classificação dos momentos da implementação do Pronatec, os principais 

parâmetros que utilizamos referem-se às modalidades de cursos ofertados, matrículas, 

instituições ofertantes e as modificações na implementação do Programa decorrentes do 

contexto político, social e econômico. 

 

 

4.2.1 De 2011 à 2014: Da instituição do Programa à reeleição da Presidenta Dilma 

 

Reiteramos que o ano de 2011 marcou o início da trajetória do Pronatec, com a sua 

criação em 26 de outubro daquele ano, por meio da Lei de nº 12.513/2011, tendo a então 

Presidenta, Dilma V. Roussef, anunciado a meta da oferta de 8 milhões de vagas, em entrevista 

em Programa de rádio nomeado por “Café com a Presidenta”40: 

 
[...] o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o 
Pronatec, é a maior reforma da educação profissional já feita no Brasil. Serão 
R$ 24 bilhões em investimentos para oferecer, até 2014, 8 milhões de vagas, 
em curso de formação técnica e profissional, para os estudantes do Ensino 
Médio das nossas escolas públicas e para os nossos trabalhadores. Vão ser 5,6 
milhões de vagas para cursos de curta duração, destinados à qualificação 
profissional de trabalhadores, e mais 2,4 milhões de vagas para cursos técnicos 
voltados para os estudantes do Ensino Médio, com duração de, pelo menos, 
um ano. Estamos construindo 208 novas unidades dos Institutos Federais de 
Educação Profissional [Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia], sendo que 35 delas ficarão prontas ainda este ano. Estamos, 

                                                           
40   Programa “Café com a Presidenta” do dia 24 de outubro de 2011. Disponível em: 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/dilma-rousseff/cafe-presidenta/programa-
de-radio-201ccafe-com-a-presidenta201d-com-a-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-9. Acesso em: 23 abr. 
2018.  
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ainda, fazendo uma parceria com o sistema S – Senai e Senac –, que, só este 
ano, irá ampliar a oferta de cursos profissionalizantes gratuitos para 630 mil 
vagas. Além disso, investimos R$ 1,7 bilhão na construção de 176 escolas 
técnicas estaduais, e também na reforma, ampliação e compra de 
equipamentos de outras 543 unidades. O Pronatec também vai financiar cursos 
técnicos em escolas privadas de educação profissional, como faz hoje com o 
Ensino Superior por meio do Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil 
[Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior]. Além disso, 
Luciano, com o Pronatec, os investimentos das empresas em educação 
profissional não serão mais tributados. 

 

Essa fala apresenta vários pontos da estrutura organizacional, político, social e 

ideológica do Pronatec, principalmente no que se refere à parceria público-privada, à oferta 

majoritária dos cursos FIC e também sobre à expansão das empresas de educação profissional. 

O discurso mostra a perspectiva do economicista da considerada “maior reforma da educação 

profissional”, enfatizada anteriormente.  

Conforme consta em documento do Ministério da Fazenda41, entre outubro de 2011 e 

maio de 2014, foram ofertados 158 cursos técnicos e 638 cursos FIC, distribuídos em 12 eixos 

tecnológicos: Ambiente e Saúde, Controle e Processos Industriais, Desenvolvimento 

Educacional e Social, Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção 

Alimentícia, Produção Cultural e Design, Produção Industrial, Recursos Naturais, Segurança e 

Turismo, Hospitalidade e Lazer.  

Sobre os eixos tecnológicos, o TCU registra em relatório de 2016 42  que a maior 

concentração de cursos foi no eixo de gestão e negócios, conforme dados coletados por esse 

tribunal no SISTEC:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Documento disponível em: http://www.spe.fazenda.gov.br/notas-e-relatorios/estudo-sobre-o-
pronatec/relatorio-tecnico-nov2015.pdf. Acesso em: 20 mar. 2018. 
42 Acórdão 3071/2016. Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A258DA3A420158DF7EBE9A2443&
inline=1. Acesso em: 21 jul. 2018. 
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Gráfico 01 - Oferta do Pronatec por eixo tecnológico de 2011 a 2015. 

  

Fonte: TCU (2016, p. 4). 

 

O TCU também analisou a distribuição dos eixos tecnológicos por região e observou 

que o eixo Gestão e Negócios abrange pelo menos de 22% do total das matrículas em todas as 

regiões do País. Destacou também que, na região Norte, o maior foco apresenta-se nos eixos 

Recursos Naturais e Informação e Comunicação; no Nordeste, Ambiente e Saúde e 

Infraestrutura. Na região Centro-Oeste, apresentam representatividade os eixos Informação e 

Comunicação e Ambiente e Saúde. Já nas regiões Sudeste e Sul, o eixo Controle e Processos 

Industriais contém os cursos mais procurados, juntamente com os eixos Ambiente e Saúde, no 

Sudeste; e Informação e Comunicação, no Sul.  

Um documento publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome 

(MDS), por meio da Secretaria de Avaliação Gestão da Informação (SAGI)43, apresenta que o 

programa conseguiu ofertar cursos entre os mais pobres e chamados grupos com inserção 

laboral mais precária: 63% das matriculas são de pessoas do Cadastro Único, conforme tabela 

a seguir, extraída do próprio documento: 

                                                           
43 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=22051-
24092015-lancamento-estudos-pronatec-mds-pdf&category_slug=abril-2010-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 19 
fev. 2018.  
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Figura 09 - Tabela com a distribuição de matrículas do Bolsa Formação 2011-2014 

 

Fonte: MDS/SAGI (2015). 

 

Esse documento do MDS, intitulado “Avaliação do Pronatec: aspectos relacionados à 

eficiência, eficácia e efetividade do programa entre 2011 e 2014”, apresenta uma concepção de 

avaliação gerencialista, de viés neoliberal, sendo que o central foi expor os dados quantitativos 

do número de matrículas para demonstrar a eficiência quanto à oferta do Pronatec. Não tece 

considerações sobre os resultados do Programa para modificações nas reais condições de vida 

dos estudantes. Além disso, reforça a ideologia neoliberal ao pôr em evidência a oferta do 

Pronatec entre os beneficiários do Programa Bolsa Família. Isso porque os dados do suposto 

“sucesso” do Programa, além de referenciar-se exclusivamente na quantidade de matrículas 

ofertadas, busca legitimar o Governo por meio de programas sociais focalizados. Entretanto, 

apesar de o documento do MDS evidenciar a eficácia, eficiência e efetividade, a quantidade 

total de matrícula registrada pelo MDS foi de 2,8 milhões, o que vai de encontro com vários 

outros documentos do MEC, que anunciam que a matrícula nesse período foi de 8,1 milhões. 

Vejamos a figura abaixo registrada em documento do portal do MEC44 referente à quantidade 

de matrículas no período de 2011 a 2014:  

                                                           
44 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=22161-
apresentacao-ministerio-da-educacao-worldskills-pdf&category_slug=setembro-2015-pdf&Itemid=30192. 
Acesso em: 19 fev. 2018.  
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Figura 10 - Quantidade de matrículas do Pronatec de acordo com o MEC, 2011-2014. 

 

  Fonte: Portal do MEC, documento “Políticas do Governo Brasileiro”. 

  

Essa incoerência nas informações apresentadas pelos dois Ministérios, quanto ao 

número de matrícula, estão relacionadas à própria contradição sobre a forma como o Governo 

anuncia que cumpriu  a meta de formar 8 milhões de brasileiros por meio do Programa. Para 

chegar ao número de mais de 8 milhões de matrículas, o MEC considerou toda a oferta da 

educação profissional e não apenas os cursos ofertados por meio do Bolsa formação do 

Pronatec, conforme podemos visualizar na tabela a seguir: 

 
Tabela 01 - Quantitativo de matrículas do Pronatec. 

 
ANO Acordo de 

gratuidade 
sistema S 

Bolsa 
formação 

Brasil 
profissionalizado 

E-tec Expansão 
da Rede 
Federal 

TOTAL 

2011 494.928 23.180 83.370 37.089 138.370 776.937 
2012 620.960 677.830 90.634 73.425 146.351 1.609.200 
2013 703.458 1.660.261 93.799 115.166 133.550 2.706.234 
2014 775.548 1.921.115 94.690 66.150 131.381 2.988.884 
2015 534.454 297.282 81.500 100.614 138.008 1.151.858 
2016 123.419 2.183 42.518 9.058 92.772 269.950 

TOTAL 
GERAL 

3.252.767 4.581.851 486.511 401.502 780.432 9.503.06 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados disponibilizados em: http://painel.mec.gov.br/ 

 

No período compreendido entre 2011 a 2014, de acordo com os dados do MEC (Figura 

10) a maior concentração de cursos do Programa esteve voltada para os cursos de Formação 

Inicial e Continuada de trabalhadores (FIC), correspondendo a 72% do total de matrículas. Os 

cursos FIC compreendem a modalidade de bolsa-formação trabalhador e os cursos técnicos 
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abrange a bolsa-formação estudante45. Com isso, inferimos que ao concentrar, no período de 

2011 a 2014, o maior número de oferta entre os trabalhadores por meio de cursos FIC, o 

Governo buscou contribuir principalmente para a sua legitimação, favorecendo a popularidade 

para as eleições que ocorreram em outubro de 2014, porque a abrangência da oferta dos cursos 

FIC foi superior à dos cursos técnicos, por demandarem uma estrutura mais simples, 

considerando a natureza e as especificidades dos cursos, como tentamos ilustrar na parte em 

que discutimos o formato dos cursos.  

Vinculamos a oferta majoritária dos cursos FIC à função de legitimação do Estado 

Capitalista, porque esses cursos na maioria das vezes não formam para o chamado mercado de 

trabalho. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-2010) 46  em 2010 

demonstra que a incidência dos cursos FIC47 para inserção no chamado mercado de trabalho 

fica bastante aquém em comparação com os cursos técnicos de nível médio e, principalmente, 

no que se refere aos cursos superiores.  

Moura (2013), ao analisar o Pronatec, faz referência aos estudos da FGV e afirma que a 

pesquisa, por mais que tenha sido patrocinada para atender aos interesses dos capitalistas, põe 

em evidência que a execução dos cursos de curta duração no Pronatec se volta para “contenção 

social por meio do qual proporciona educação pobre para os pobres” (MOURA, 2013, p. 26).  

Além do que foi apresentado na pesquisa da FGV e também discutido por Moura (2013), 

no próximo capítulo apresentamos dados da auditoria realizada em 2016 pelo TCU e de estudo 

do Ministério da Fazenda que demonstram que os cursos FIC do Pronatec possuem uma 

incidência ínfima de inserção no mercado de trabalho. Frente aos dados, situamos que ao se 

propor criar um Programa no intuito de enfrentar o problema da “falta de mão-de-obra 

qualificada” como exposto no documento de elaboração deste, e ao concentrar essa qualificação 

em cursos que não formam para o mercado de trabalho, a intenção do Governo nesse primeiro 

                                                           
45 Encontra-se registrado na Lei n° 12.513/2011, artigo 4º, inciso IV, essas modalidades. Para nós o uso na lei da 
nomenclatura “bolsa” vincula-se ao formato da oferta do Programa por meio das chamadas parcerias público-
privada. Assim, tanto a bolsa-formação estudante quanto a bolsa-formação trabalhador foi a forma encontrada pelo 
Governo para repasse de recursos financeiros do Programa a própria Rede de Educação profissional e tecnológica, 
como principalmente a manobra jurídica para destinação de verbas públicas para o Sistema S e demais empresas 
privadas. 
46 Disponível em: http://cps.fgv.br/VOT2. Acesso em: set. 2014. 
47 Qualificação profissional é o termo utilizado na pesquisa para os cursos FIC. 
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momento foi de contribuir para sua legitimação, sobretudo, por meio da propagação de que a 

população está tendo acesso a política de educação.  

No nosso entendimento, a intenção de popularidade do Governo para eleições de 2014 

(função de legitimação do Pronatec), também fica evidente por meio dos dados apresentados48 

pelo então secretário da SETEC em audiência realizada na Comissão de Educação da Câmara 

dos Deputados, em maio de 2015. Segue adiante essa informação:  

 

Figura 11 - Ascensão da oferta do Pronatec entre 2011 a 2014. 

 
Fonte: Portal do MEC, documento da “Audiência Pública realizada na Comissão de 
Educação da Câmara dos Deputados em 05/05/2015”. 

 

Além desse aumento substancial nos anos de 2013 e 2014, período que antecedeu as 

eleições, por meio dos cursos FIC, o Pronatec chegou, de novembro de 2011 a junho de 2014, 

a alcançar 4.025 municípios, ou seja 72 % do total de municípios brasileiros. A figura que segue 

apresenta esses dados:  

 

 

                                                           
48  Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=22181-
audiencia-publica-camara-deputados-pronatec-pdf&category_slug=setembro-2015-pdf&Itemid=30192. Acesso 
em: 24 fev. 2018.  
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Figura 12 - Dados referentes à abrangência dos municípios com oferta do Pronatec no período 

de 2011 a 2014. 

 

 
Fonte: MDS/SAGI (2015). 

 

Os dados expostos na figura indicam que no decorrer desse período houve um aumento 

considerável na abrangência dos municípios contemplados. Assim, enquanto em junho de 2012 

o Pronatec estava em 606 municípios, em junho de 2014 o Pronatec passou a alcançar 4.025 

municípios (72%) dos municípios do país. O elemento central que se coloca com a expansão da 

educação profissional por meio dos cursos FIC diz respeito ao formato e concepção de educação 

baseada na formação para o exercício de atividades manuais em uma perspectiva que podemos 

denominar, com base em Offe, e Lenhart (1984), de uma formação para proletarização passiva.  

Offe e Lenhardt (1984, p. 15), ao abordarem a política social, afirmam que esta 

corresponde “à forma pela qual o Estado tenta resolver o problema da transformação duradoura 

de trabalho não assalariado em trabalho assalariado”. Para explicarem essa tese, os referidos 

autores fazem uma distinção entre proletarização “passiva” e “ativa”, ponderando que o avanço 

da industrialização capitalista é acompanhado por processos de desorganização da força de 

trabalho que acabam “desapropriando” as condições de utilização do trabalho e de subsistência 

de um determinado grupo, levando-o à uma “proletarização passiva”.  
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O problema da “proletarização passiva”, de acordo Offe e Lenhardt (1984, p. 17, grifo 

dos autores), não se resolveria por si só, e diante disso defendem que  

 

[...] a transformação em massa da força de trabalho despossuída em trabalho 
assalariado não teria sido nem é possível sem uma política estatal, que não 
seria, no sentido restrito, “política social”, mas que da mesma forma que esta 
contribui para integrar a força de trabalho no mercado de trabalho.   

 

 

Nesse sentido, o Estado, por meio da política social, apresentaria como estratégia a 

integração da força de trabalho na relação do trabalho assalariado, ou seja, fazer com que 

determinados grupos saíssem da proletarização passiva para a ativa, não apenas voltado para a 

garantia da subsistência da força de trabalho, mas sim, igualmente, para uma racionalização 

necessária direcionada para manutenção do capitalismo, com a criação de um “exército de 

reserva”. Nesses termos, Offe e Lenhardt (1984, p.23) demarcam que a força de trabalho é 

tratada como mercadoria, mas, diferentemente de outras mercadorias sua existência, não se 

fundamenta apenas em expectativas de venda, tendo em vista que para manutenção do sistema 

são imprescindíveis “mecanismos reguladores dos volumes quantitativos, capazes de 

estabelecerem o equilíbrio entre a proletarização ‘passiva’ e ‘ativa’”.  Nessa ordem, com base 

nos autores estudados, podemos afirmar que as políticas públicas voltadas para a manutenção 

da proletarização “passiva” apresentam a função de legitimação do poder do estado, e, em 

decorrência, de legitimação de seus dirigentes.  

É justamente nessa construção que situamos o Pronatec, considerando que o Programa 

aparece como integrante de uma política estatal que mesmo se apresentando como uma política 

de legitimação para garantia da popularidade do governo, em certa medida também caminha na 

direção de tornar a proletarização “passiva” em “ativa”. Nesse primeiro momento do Programa, 

em uma medida bem inferior à que se propõe a exercer a função de legitimação. 

Além das análises baseadas em Offe e Lenhardt (1984, p.23), sinalizamos que ao se 

destinar aos trabalhadores uma qualificação simplória que suscita pouca compreensão dos 

processos de trabalho por meio dos cursos FIC, o Pronatec cumpre um papel fundamental para 

atender às necessidades do capital. Nesse sentido, nos fundamentamos em Braverman (1977) 

ao enfatizar que a divisão social do trabalho cinde a sociedade entre ocupações e o trabalho de 

cada “especialidade produtiva” requer maneiras diferenciadas de qualificação da força de 

trabalho. Acrescenta-se a isso o fato de a força de trabalho ser entendida como mercadoria pelo 
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capitalista e, assim, para batear os custos com a produção interessa que boa parte do “processo 

do trabalho seja divorciada do conhecimento e preparo especial, e reduzida a simples trabalho” 

(BRAVERMAN, 1977, p. 80). 

Indo além do recorte temporal desse tópico (2011 a 2014), dados oficiais do MEC que 

compreendem o período de 2011 a 2016 demonstram que as maiores ofertantes do Pronatec 

foram as Instituições do Sistema S, principalmente o SENAI (35 % do total da oferta) e SENAC 

(27% do total da oferta), vejamos a tabela a seguir:  

 

Tabela 2 - Total de matrículas do Pronatec por iniciativa e rede ofertante. 
 

Ano Escolas 
Técnicas 
Privadas 

IES 
Privadas 

Instituições 
municipais 

Rede 
Federal 

Redes 
estaduais 

SENAC SENAI SENAR SENAT Total 

2011 - - - 173.379 86.792 189.628 327.138 - - 776.937 
2012 - - - 302.512 133.485 461.214 681.971 23.766 6.252 1.609.200
2013 27.578 119.885 1.036 476.196 195.703 762.137 990.818 43.615 89.266 2.706.234
2014 128.721 239.835 3.131 468.506 202.537 807.543 977.278 60.682 100.651 2.988.884
2015 30.233 17.490 1.096 286.768 132.443 278.410 382.963 21.207 1.248 1.151.858
2016 - - - 101.649 43.278 105.706 19.317 - - 269.950 
Total 186.532 377.210 5.263   1.809.010 794.238 2.604.638 3.379.485 149.270 197.417 9.503.063

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados disponíveis no Portal do MEC.49  
 

Os dados expostos no painel do MEC (apresentados na tabela anterior) mostram que do 

total de 9.503.063 matrículas, 27 % foi ofertado por instituições públicas, ao passo que ao 

Sistema S e demais Instituições privadas coube a oferta de 73% das matrículas. Essas 

informações sinalizam que o Pronatec tem caminhado na linha das características centrais do 

atual período do capitalismo, nas quais o Estado Capitalista tem sido utilizado para criar e 

executar estratégias de superação da crise. Uma dessas estratégias concentra-se na função de 

acumulação (O’CONNOR, 1977). Conforme Peroni (2013), o neoliberalismo, a reestruturação 

produtiva e a chamada Terceira Via redefinem o papel do Estado, reorganizando os processos 

educacionais, segundo a lógica de mercado. Nesse sentido, o Estado passa a “socorrer” o capital 

produtivo e financeiro nesses momentos de crise econômica e social.  

Lima (2014) levanta reflexões sobre esses aspectos e afirma que, com o Pronatec, o 

governo brasileiro completa o ciclo da privatização, precarização e aligeiramento da formação 

técnica de nível médio, destacando principalmente os seguintes pontos da Lei n° 12.513/2011, 

                                                           
49 Disponível em: http://painel.mec.gov.br/painel/detalhamentoIndicador/detalhes/pais/acaid/145 
 



125 
 
que tratam da transferência de recursos públicos para as empresas privadas, quais sejam os 

artigos 3° e 6° da referida Lei. Esses artigos apresentam que a proposta de expansão da educação 

profissional via Pronatec encontra amparo na chamada parceria público-privado, a qual, na 

verdade, como bem acentua Lima (2014) e também Lima (2012), não deixa de ser a privatização 

da educação profissional. 

Destacamos que boa parte dos documentos do Pronatec trata do repasse de recursos 

públicos para as empresas privadas. Isso demonstra a preocupação do Governo em garantir a 

oferta do Programa por meio dessas empresas.  

Resta-nos claro a partir dos dados disponíveis no Painel do MEC que o Sistema S 

superou o número de matrículas em relação as demais redes ofertantes. Além disso, a 

participação massiva do SENAI reforça a tradição histórica dessa Instituição corresponder a 

maior parte de matrículas da educação profissional da rede privada.  Sobre esse assunto, Santos 

e Rodrigues (2013) citam dados de 2010, em que 56,49% das matrículas da educação 

profissional estavam entre organizações privadas e que o SENAI isoladamente representava 

28% dessas matrículas. Com o Pronatec, esses dados se intensificam, pois, como já 

mencionamos, no período de 2011 a 2016 as empresas privadas concentraram 73 % das 

matrículas e desse montante 65% coube ao Sistema S.  

O SENAI foi criado em 1942, por meio do Decreto lei n° 4.073/ 1942, que também 

transformou os Liceus industriais em Escolas Técnicas. Com isso, ficou formalizada a 

destinação de recursos públicos para as empresas privadas, e, conforme Kuenzer (2009) as 

demandas estavam bem definidas em decorrência da divisão social e técnica do trabalho 

organizado e gerido pelo paradigma taylorista-fordista 

Cunha (2000) elucida que desde a sua criação o SENAI cresceu de uma maneira 

espantosa e que passou por várias transformações para atender às demandas do setor produtivo. 

Assim, apresenta que o SENAI, 

 
Nos anos 40, iniciou suas atividades priorizando a aprendizagem industrial, 
para qualificar o operariado para a indústria nascente; nos anos 50, foi a vez 
da modalidade treinamento, correlativa à industrialização segundo os moldes 
da grande indústria; nos anos 90, a ênfase recaiu na polivalência. Nos anos 70, 
a ênfase na habilitação de técnicos de nível médio resultou mais da política 
educacional de profissionalização universal e compulsória no ensino de 2º 
grau do que de mudanças efetivas do setor produtivo. (CUNHA, 2000, p. 102). 
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Dessa maneira, o sistema montado com recursos públicos, o chamado sistema S, por 

abranger além do SENAI e SENAC mais sete instituições 50 , apresentou-se e continua a 

apresentar-se como parte integrante do grande capital que controla os diversos setores 

econômicos do país. E em tempos de execução do Pronatec a oferta de cursos desse programa, 

como demonstramos, têm se concentrado nesses mesmos moldes de destinação de verbas 

públicas para o Sistema S.  

Ampliando as análises sobre a participação massiva do SENAI na implementação do 

Pronatec, elaboramos o quadro que se segue, utilizando dados provenientes dos relatórios 

anuais de 2011 a 2015, conforme disponibilizado no Portal da Indústria:  

 

Quadro 09 - Ações do SENAI na implementação do Pronatec. 
 

RELATÓRIOS ANUAIS DO SENAI CITAÇÕES SOBRE O PRONATEC 
Ano do 

Relatório 
Principais citações Disponível em:  

2011 Negociação das condições básicas da implantação 
do Pronatec com o Ministério da Educação (MEC) e 
apoio aos Departamentos Regionais na operação do 
programa (p.18). 
- O que foi feito em 2011: foram abertas 49.987 
vagas, realizadas 26.903 pré-matrículas e 
confirmadas 15.115 matrículas (p. 18); 
- Captação dos públicos-alvo do Pronatec para 
cumprir as metas institucionais do programa (p. 21). 
O SENAI disponibilizou, em 2011, mais de 49 mil 
vagas de cursos de qualificação para alunos do 
ensino médio. Com a iniciativa “Você na Indústria”, 
começará a atender, a partir de 2012, também os 
trabalhadores que queiram se qualificar ou que sejam 
reincidentes no recebimento do seguro desemprego 
e ainda os beneficiários do Bolsa Família (p. 34). 

https://static-cms-
si.s3.amazonaws.com/media/filer_publi
c/a3/ea/a3eadf82-9e7a-45ad-b718-
7179c77c4f1a/relatorio-anual-do-senai-
2011.pdf 

2012 O SENAI, por sua vez, superou a marca anual de 3 
milhões de matrículas nas diversas modalidades da 
área da Educação Profissional, tornando-se, em 
2012, o principal parceiro do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 
criado pelo Ministério da Educação (MEC) (p. 13); 
O SESI ofereceu acompanhamento 
pedagógico/reforço escolar a 36.090 alunos das 
escolas públicas matriculados em cursos técnicos do 
SENAI, com baixa proficiência nas disciplinas de 
português, matemática e ciências, no âmbito do 
Pronatec (p. 52); 

https://static-cms-
si.s3.amazonaws.com/media/filer_publi
c/dd/8d/dd8dbc5c-4372-4102-99e9-
93fb930c7e99/relatorio-anual-do-sesi-
senai-iel-2012.pdf 

                                                           
50 Além do SENAI e SENAC, compreendem o Sistema S: SENAI, SESI, SESC, SENAR, SENAT, SEST 
SESCOOP e SEBRAE. 
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2013 O SENAI registrou 3,4 milhões de matrículas em 
mais de 500 escolas fixas, unidades remotas e 
móveis, cursos a distância e nas indústrias. Em 2013, 
o SENAI foi, pelo segundo ano consecutivo, o 
principal parceiro do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do 
Ministério da Educação, com oferta de 41% das 
matrículas (p.15). 
O Senac, teve 29% das matrículas ofertadas. Os 
outros 30% foram realizados pelo SENAR, SENAT 
e redes estadual e federal de ensino (p. 44); 
Contribuiu para o crescimento do número de 
matrículas a implantação, em 2013, no âmbito da 
Bolsa-Formação, da iniciativa de oferta de vagas 
para cursos técnicos com seleção pelo Sistema de 
Seleção Unificada da Educação Profissional e 
Tecnológica (Sisutec), por meio da qual as 
instituições públicas e privadas de ensino superior e 
de educação profissional e tecnológica oferecem 
vagas gratuitas em cursos técnicos, na forma 
subsequente, aos candidatos participantes do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) (p. 44). 
Também teve peso para a expansão do número de 
vagas a adesão de novos demandantes, com destaque 
para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), com foco no 
atendimento a demandas dos setores produtivos, em 
especial os setores priorizados no Plano Brasil Maior 
(p. 44). 

https://static-cms-
si.s3.amazonaws.com/media/filer_publi
c/79/a8/79a8da64-9c7e-48d8-969b-
387eba718f78/relatorio-anual-do-sesi-
senai-iel-2013.pdf 

2014 O Senai alcançou cerca de 3,6 milhões de matrículas 
em cursos de educação profissional, oferecidos nas 
suas unidades fixas, remotas, móveis e à distância. O 
Senai também foi responsável por 41% do total de 
matrículas do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) (p.11); 
Pelo terceiro ano consecutivo, o Senai mantém a 
liderança entre os demais parceiros do programa 
(p.40); 
Em 2014, foram realizadas 543.268 matrículas nos 
cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e 
Técnicos. Ao todo, o Senai atendeu 2.237 
municípios, com 360 cursos FIC e 63 cursos 
técnicos. Em 2015, terá início a segunda fase do 
Pronatec em parceria com o Governo Federal (p.40). 
No âmbito do Pronatec, iniciaram-se cursos de 
qualificação à distância em 15 Departamentos 
Regionais, mediante adesão à Rede e-Tec Brasil, 
com 120 polos credenciados (p. 41); 
No mesmo período, foram captadas demandas para 
o Pronatec, no âmbito do Plano Brasil Maior (PBM), 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), junto a 58 das 250 
maiores empresas de base nacional, no que ser refere 
às solicitações de vagas em cursos de qualificação 
profissional. A iniciativa se converteu em 81.498 
matrículas no Pronatec (p. 125). 

https://static-cms-
si.s3.amazonaws.com/media/filer_publi
c/c2/4b/c24b5a28-bfbf-4de4-8735-
00f8325ff228/relatorio-anual-do-sesi-
senai-iel-2014.pdf 

2015 Em 2015, foram realizadas 573.012 matrículas 
em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e 
Técnico de Nível Médio na Bolsa Formação e na 
Gratuidade Regimental no âmbito do Programa 

https://static-cms-
si.s3.amazonaws.com/media/filer_publi
c/30/b5/30b5d040-21cc-4f1c-9640-
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Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), em que o SENAI é o principal parceiro 
do governo federal (p. 27). 

dcd071e39bf6/relatorio-anual-do-sesi-
senai-iel-2015.pdf 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos relatórios anuais do SENAI de 2011 a 2015. 
 
 

Os relatórios do SENAI demonstram claramente a participação majoritária dessa 

organização na execução do Pronatec, além da expansão de sua estrutura possibilitada por meio 

desse Programa, como podemos destacar abaixo a partir do relatório de 2012:  

 
O SENAI foi o principal parceiro do Pronatec nos cursos técnicos de nível 
médio e nos cursos de formação inicial continuada, com 304.207 matrículas 
efetivadas, o que correspondeu a 47% do total de matrículas do Pronatec nas 
duas modalidades de cursos. Contribuiu para esse desempenho a implantação 
dos programas Bolsa Formação de Estudante e Bolsa Formação de 
Trabalhador que atendem a beneficiários e dependentes dos programas de 
transferência de renda, desempregados, soldados e reservista, além de 
profissionais do turismo e estudantes da rede pública de ensino médio. Em 
2013, serão implantadas mais duas modalidades de financiamento – o FIES 
Empresa e o FIES Estudante – e a oferta de vagas será ampliada para mais de 
736 mil. O Pronatec foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2011, 
com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 
Educação Profissional e Tecnológica. O SENAI da Bahia, por exemplo, 
ampliou sua atuação no Pronatec contabilizando, em 2012, mais 13 mil 
matrículas em diversos municípios, número que deverá ultrapassar a marca de 
23 mil em 2013. Todas as unidades do SENAI de Pernambuco aderiram ao 
Pronatec e o estado encerrou o ano com um total de 17.052 matrículas. O 
SENAI atendeu em Santa Catarina a 12 mil pessoas em cursos gratuitos de 
nível técnico e de formação inicial e continuada, para estudantes de escolas 
públicas, população de baixa renda e reincidentes do seguro desemprego. O 
Amazonas atendeu a 6.119 alunos no âmbito do Pronatec, sendo 591 alunos 
do interior do estado, com cerca de 40 cursos. Todas as escolas do SENAI/AM 
estiveram envolvidas na oferta de vagas para o programa. (SENAI, 2012, p. 
37). 

 

No relatório de 2013, também registra-se nitidamente que a execução do Pronatec esteve 

voltada para os cursos FIC:  

 
Ao todo, foram disponibilizadas pelo SENAI mais de 623 mil vagas em cursos 
de qualificação e cursos técnicos em mais de 1,6 mil municípios, que oferecem 
formação necessária para o ingresso e a permanência do aluno no mercado de 
trabalho. Do total de vagas, 560.333 matrículas foram confirmadas, gerando 
receita de serviços da ordem de R$ 1,3 bilhão para os Departamentos 
Regionais. Esse número é 83% superior ao registrado em 2012, quando foram 
realizadas 304 mil matrículas. Em 2013, a maior parte das matrículas (89%) 
esteve concentrada nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), que, 
com duração média de 200 horas, qualificam trabalhadores. Treze entre as 308 
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opções de cursos tiveram o maior número de matrículas: auxiliar 
administrativo; operador de computador; e eletricista instalador predial de 
baixa tensão; entre outros. Os cursos técnicos, com duração mínima de um 
ano e meio, destinam-se aos que já cursaram ensino médio. Cinco entre 63 
cursos atraíram 50% das matrículas: Segurança do Trabalho; Mecânica; 
Eletrotécnica; Administração; e Logística. (SENAI, 2013, p. 44).   

 

No relatório de 2014, encontramos o destaque da necessidade de oferecimento de cursos 

para o chamado mercado de trabalho:  

 
As demandas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), porém, não permitiram que o Senai atingisse plenamente a meta 
de duplicar o número de matrículas na educação profissional, alcançando 4 
milhões de alunos. Ainda assim, o Senai atendeu mais de 3,6 milhões de 
matrículas e se manteve como o principal parceiro do Governo Federal no 
esforço de ampliar o atendimento às necessidades da indústria por mão de obra 
qualificada. O Sesi ultrapassou, pela primeira vez, a marca de 2 milhões 
de matrículas nas várias modalidades de ações educativas oferecidas pela 
entidade. Para alcançar as metas apontadas pelo direcionador educação, 
ademais, as três entidades mobilizaram um conjunto de iniciativas 
metodológicas, pedagógicas e técnicas, entre outras, e a criação de novos 
programas e projetos – descritos neste Relatório –, com força para 
redirecionar o perfil de suas atividades para melhor atender às demandas do 
mundo do trabalho. (SENAI, 2013, p. 37, grifo nosso).  

 

Mediante as informações encontradas nos relatórios do SENAI elucidamos que, no 

período de 2011 a 2014, o Pronatec esteve diretamente ligado à implementação de cursos FIC. 

Essa oferta possibilitou que o SENAI ampliasse consideravelmente o número de matrículas na 

Educação Profissional, conforme destacado na citação anterior. Com isso, afirmamos que o 

Pronatec contribui para o crescimento da entidade. Além de o recurso público ser destinado às 

organizações privadas, contribuindo para expandi-las, com o Pronatec essas instituições 

ampliam o direito de formar os trabalhadores segundo seus próprios interesses e concepções de 

formação humana.  

4.2.2 De 2015 à 2016: declínio da oferta do Programa 

 

A partir de 2015 é possível registrar que houve uma considerável diminuição na oferta 

das matrículas do Pronatec, como consta no Relatório do SENAI de 2015:  
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A redução de 45% nas matrículas do programa, quando comparada ao 
resultado de 2014, deve-se ao necessário ajuste das contas públicas. Apesar 
dos cortes, o Pronatec é uma ação decisiva para mudar a matriz educacional 
do país, qualificar os trabalhadores brasileiros e elevar a produtividade das 
empresas. (SENAI, 2015, p. 27). 

 

Esse período de “desaceleração” da oferta do Pronatec é registrado após a reeleição da 

Presidenta Dilma para o seu segundo mandato (2015-2018). O termo desaceleração foi utilizado 

por Gomes (2016), ao dar o destaque para expansão do Programa e, logo a partir de 2015, a 

diminuição no número de matrículas: 

 
Em relação às matrículas totais do Pronatec, após uma forte expansão entre 
2011 (777 mil) e 2014 (3 milhões), houve uma significativa desaceleração em 
2015, com o registro de 1,2 milhão de matrículas. Para 2016, como já 
mencionado, foi anunciada a meta de 2 milhões de matrículas. (GOMES, 
2016, p. 9) 

 

A leitura que fazemos desse momento histórico centra-se em duas perspectivas. A 

primeira refere-se à expansão da oferta registrada entre 2011 a 2014, que motivou-se pelas 

eleições presidenciais de 2014, período em que elucidamos uma maior contribuição do 

Programa para a função de legitimação. Logo após as eleições e garantia da popularidade da 

Presidenta Dilma, o declínio da oferta dá-se não apenas pelo sucesso do primeiro momento do 

Pronatec (na intenção de contribuir para reeleição da Presidenta), mas também porque nesse 

ano se registra um acirramento da crise financeira no País, em decorrência da crise internacional 

de 2008.  

De acordo com Barbosa Filho (2017), a economia brasileira encontrou-se em recessão 

desde o segundo trimestre de 2014, segundo o Comitê de Datação do Ciclo Econômico 

(Codace) da Fundação Getulio Vargas. O produto per capita brasileiro caiu cerca de 9% entre 

2014 e 2016. Entretanto, a origem dessa crise exige investigações mais profundas, por 

entendermos que muitas vezes as crises econômicas são produzidas pelo próprio Capital para 

reprodução do sistema, com vistas a sua manutenção.  

No início do período do declínio da oferta do Pronatec, em 2015, o Ministério da 

Educação (MEC) juntamente com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

publicou um conjunto de documentos que referendam a implementação do Pronatec:  
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Quadro 10 - Estudos em 2015 realizados pelo Governo Federal sobre o Pronatec. 

 
Título Ministério Disponível em: 

Avaliação do Pronatec: aspectos 
relacionados à eficiência, eficácia 
e efetividade do programa entre 

2011 e 2014 

MDS: Cadernos de Estudos - 
Desenvolvimento Social em 

Debate 

http://portal.mec.gov.br/pronatec/publi
cacoes 

Inclusão produtiva urbana: o que 
fez o Pronatec / bolsa formação 

entre 2011 e 2014 

MDS: Cadernos de Estudos - 
Desenvolvimento Social em 

Debate 

http://portal.mec.gov.br/pronatec/publi
cacoes 

Avaliação qualitativa do Pronatec 
– Brasil Sem Miséria 

Pronatec/BSM): um estudo com 
egressos e desistentes, 

representantes das unidades 
ofertantes e interlocutores 

Municipais 

MDS http://portal.mec.gov.br/pronatec/publi
cacoes 

Avaliação do Pronatec para o 
público do Cadastro Único para 

Programas Sociais (Cadastro 
Único) e beneficiários do 

Programa Bolsa Família (PBF); 
cobertura, adequação da oferta e 
desempenho dos participantes 

MDS: Cadernos de Estudos - 
Desenvolvimento Social em 

Debate 

http://portal.mec.gov.br/pronatec/publi
cacoes 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

 

Esses documentos apresentam dados do Pronatec no período de 2011 a 2014 e têm uma 

intenção clara de demonstrar os êxitos do Programa.   

De acordo com Gomes (2016), em março de 2016, o então Ministro da Educação Aloizio 

Mercadante lançou uma nova etapa do Pronatec informando que seriam oferecidas dois milhões 

de vagas naquele ano, 372 mil para cursos técnicos e 1,6 milhão para cursos de qualificação 

profissional. Em contradição ao que foi anunciado pelo então Ministro, o que os dados 

demonstram é que a oferta dos cursos técnicos foi maior do que os cursos FIC, vejamos a tabela 

a seguir:  

Tabela 03 - Matrículas do Pronatec por tipo de curso e por abrangência de municípios. 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponíveis em: http://painel.mec.gov.br/ 

 

Com esses dados, sinaliza-se uma tendência à superação das vagas em 2016 dos cursos 

técnicos em relação aos cursos FIC. Para analisarmos essa guinada, é importante 

compreendermos o conjunto de transformações que ocorreu no campo político e que 

proporcionou mudanças nos rumos da política de educação, inclusive na implementação do 

Pronatec. 

Resgatamos o processo de abertura de impeachment contra a Presidenta Dilma em 

dezembro de 2015, que teve origem em um processo bastante complexo, iniciado quando o 

governo:  

 
[...] – assim que fechadas as urnas da reeleição, em 27 de outubro de 2014 – 
abandonou suas promessas de campanha e adotou o programa de seu 
oponente, Aécio Neves, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 
Aos poucos, a base social tradicional do Partido dos Trabalhadores (PT) que 
garantira a vitória da candidata Dilma Rousseff se afastou do governo, abrindo 
caminho para uma ofensiva crescente da direita. O agravamento repentino do 
quadro econômico e uma recessão planejada, que derrubou o PIB, criaram 
uma situação de extrema vulnerabilidade. (JINKINGS, 2016, p. 12). 

 

Apesar dessa referência da autora enunciar como o início do processo de construção da 

derrubada da Presidenta Dilma, o período após as eleições de 2014, Boito Júnior (2016) 

apresenta que a ofensiva deu-se em uma fase de agravamento das contradições internas da frente 

neodesenvolvimentista. Assim, o autor traz reflexões sobre como o Governo Lula e Dilma 

buscaram conciliar os interesses das grandes massas com os interesses das grandes empresas 

nacionais. Desse modo,  

Ano FIC
Variação %  

FIC
Técnico

Variação %  
Técnico

TOTAL

2011 500.530 *** 276.407 *** 776.937

2012 1.167.332 133% 441.868 60% 1.609.200

2013 2.020.004 73% 686.230 55% 2.706.234

2014 2.102.473 4% 886.411 29% 2.988.884

2015 702.517 -67% 449.341 -49% 1.151.858

2016 125.804 -82% 144.146 -68% 269.950

Total 
Geral

6618660 2884403 9503063
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As manifestações das associações ligadas às empreiteiras, à construção naval 
e à indústria de transformação, entre outras, evidenciam o apoio, até 2014, da 
grande burguesia interna aos governos neodesenvolvimentistas. A crise não é 
um levante das “elites” contra um governo “dos trabalhadores”. De outro lado, 
diferentemente do que sustentam alguns intelectuais e organizações de 
extrema-esquerda, esses governos não foram governos “da burguesia”. A 
oposição burguesa aos governos do PT não começou no momento da crise 
econômica ou devido à incapacidade do governo Dilma para resolvê-la. Os 
governos do PT sempre contaram com a oposição de uma fração da burguesia 
cujos interesses eram vocalizados por partidos como o PSDB e o DEM. 
(BOITO JÚNIOR, 2016, p. 26).   

 

Diante disso, corroboramos com o que apresenta Boito Júnior (2016), principalmente 

ao elucidar que a ofensiva contra o Governo de Dilma faz parte de um projeto de restaurar a 

hegemonia do neoliberalismo. É esse cenário de acirramento da ideologia neoliberal que 

demarca esse segundo momento do Pronatec em diante. Salientamos que a nossa compreensão 

sobre o desenho do cenário político e ideológico desde o impeachment é de um golpe ao Estado 

democrático de direito, não apenas pela forma infundada como se deu a retirada de Dilma do 

poder, mas principalmente pelo conjunto de medidas contra os direitos dos trabalhadores que 

vem acontecendo desde então.  

Para entendermos o significado das implicações desse cenário para implementação do 

Pronatec lembramos que, a votação final do impeachment da Presidenta Dilma deu-se em 31 

de agosto de 2016. Passados exatos vinte e dois (22) dias da Posse do Presidente Michel Temer, 

ele editou uma Medida Provisória (MP) de nº 746/2016 com o fito de promover uma série de 

alterações na política de educação brasileira de modo geral e, mais especificamente, no ensino 

médio. Tal MP, após 120 dias, transformou-se na Lei nº 13.415/2017, a chamada Lei da 

Reforma do Ensino Médio.  

No próximo subtópico, traremos alguns elementos dos rearranjos do Pronatec após a 

Reforma do Ensino Médio.  

 

 

 

4.2.3 Período pós Reforma do Ensino Médio (Lei Federal n° 13.415/2017): apontamentos 

iniciais 
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Para situarmos a chamada Reforma do Ensino Médio51, enfatizamos que esse processo 

teve início pouco tempo depois da criação do Pronatec, quando por inciativa do deputado 

federal Reginaldo Lopes, do Partido dos Trabalhadores (PT) do Estado de Minas Gerais (MG), 

em 2012, foi formada uma Comissão de Estudos e Proposições para a Reformulação do Ensino 

Médio (CEENSI). A CEENSI apresentou o Projeto de Lei (PL) nº 6.840/2013, propondo 

alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), particularmente no 

que diz respeito ao ensino Médio.  

Em 2014, na tentativa de que o PL nº 6.840/2013 não fosse aprovado, entre outras 

inciativas, foi criado o Movimento Nacional pelo Ensino Médio, formado por 10 entidades52 

do campo educacional.  

Os pesquisadores dessas entidades, na defesa de uma educação pública e de qualidade 

social referenciada, apresentaram várias críticas ao PL nº 6.840/2013, como podemos encontrar 

em entrevista ao Jornal Brasil de Fato53, concedida pela professora Marise Ramos54 ao dizer 

que a Reforma:  

 
[...] representa um retorno à legislação da Reforma Capanema da década de 
1940, em que o ensino era dividido entre o clássico, o científico e o 
profissionalizante. Até hoje é possível encontrar pessoas que estudaram sob a 
égide dessa legislação que nunca estudaram química ou física, porque fizeram 
o percurso clássico, ou que nunca estudaram filosofia, sociologia ou mesmo 
história. 

 

A respeito da Reforma Capanema, resgatamos que essa foi empreendida pelo então 

ministro da Educação Gustavo Capanema, em que se destacam a criação dos cursos de ensino 

médio de 2° Ciclo, científico e clássico, com três anos de duração, destinados a preparar os 

                                                           
51  Damos destaque ao uso do termo “chamada Reforma do Ensino Médio”, para problematizarmos o que 
argumenta Ferreira (2017), ao dizer que se trata de uma contrarreforma, com base em Behirng (2003). Behirng 
(2003) se recusa a vincular o conceito de reforma a processos progressivos e considera que “reforma” se trata de 
uma estratégia da esquerda.  
52 As entidades que compõem o Movimento Nacional pelo Ensino Médio são: Associação Nacional de Pós-
graduação e Pesquisa em Educação (Anped), Centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes), Fórum Nacional 
de Diretores das Faculdades de Educação (Forumdir), Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 
Educação (Anfope), Sociedade Brasileira de Física (SBF), Ação Educativa, Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação, Associação Nacional de Política e Administração da Educação (Anpae), Conselho Nacional Das 
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica (Conif) e Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação (CNTE). 
53 Disponível em: http://www.brasildefato.com.br/node/27562. Acesso em: set. 2014.  
54 Professora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) e da Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (UERJ). 
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estudantes para o ensino superior. Por outro lado, nessa mesma Reforma “a formação 

profissional destinada aos trabalhadores instrumentais passa também a contar com alternativas 

em nível médio de 2° ciclo”, sendo o agrotécnico, o comercial técnico, o industrial técnico e o 

normal, que não apresentavam como caminho o ensino superior e sim a preparação para o 

exercício do trabalho (KUENZER, 2009, p. 28). Cunha (2000) destaca que a Reforma 

Capanema concilia duas modalidades de formação de operários, como consta no Decreto 

 
Art. 8º Os cursos de ensino industrial serão das seguintes modalidades: 
 
a) cursos ordinários, ou de formação profissional; 
b) cursos extraordinários, ou de qualificação, aperfeiçoamento ou 
especialização profissional; 
c) cursos avulsos, ou de ilustração profissional. (BRASIL, 1942).  

 

Os cursos ordinários referem-se à formação em nível médio de 2° ciclo e os cursos 

extraordinários e avulsos estavam destinados à formação mais rápida, com objetivo de 

especialização, atualização, continuação e aperfeiçoamento. Assim, a distribuição do formato 

desses cursos, pelo que consta no Decreto, é um atendimento implícito ao modelo de produção 

taylorista-fordista, dado o caráter de divisão que demonstra a formação de trabalhadores mais 

qualificados (cursos ordinários) e outros menos qualificados (cursos extraordinários e avulsos), 

atendendo à divisão social e técnica do trabalho. Portanto, a política de educação é construída 

para atender às demandas do modo de produção capitalista, reforçando dessa maneira a 

dualidade estrutural com duas modalidades gerais de ensino propedêutica e profissional que 

refletem a própria divisão de classes entre classe dirigente (com acesso a níveis mais elevados 

de escolaridade) e classe com formação para o mundo do trabalho (com acesso a menor 

escolaridade de caráter acadêmico), nos termos de Kuenzer (2009).  Com tudo isso, percebemos 

que há muitos elementos da Reforma Capanema na atual Reforma do Ensino Médio e também 

na trajetória da implementação do Pronatec.  

Além das questões levantadas pela Professora Marise Ramos, à época do PL, a 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) também se 

posicionou criticamente sobre o PL n° 6.840/2013 e destacou que as alterações previstas no 

campo da educação profissional negam a existência de ensino médio integrado e, além disso, 

desconsidera o relativo número de adolescentes das classes mais vulneráveis que são obrigados 
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a trabalhar,  os quais serão cerceados do acesso ao ensino médio com a proposição de ausência 

de ensino médio noturno para os menores de 18 anos.  

Apesar das críticas ao PL nº 6.840/2013, o processo de consolidação dessa reforma foi 

acelerado após o impeachment da Presidenta Dilma Vana Roussef, pois, antes mesmo de 

completar um mês da posse do Presidente Michel Temer, ele emitiu a Medida Provisória (MP) 

nº 746/2016, instituindo tal reformulação de maneira autoritária 55  e que, logo após, 

transformou-se a no PL nº 34/2016. Esse PL foi aprovado na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal, sancionado e publicado no Diário Oficial da União (DOU) como Lei nº 13.415, 

de 16 de fevereiro de 2017. Todo esse processo foi acompanhado por várias manifestações 

contra a Reforma, por parte principalmente dos estudantes do ensino médio, que ocuparam 

várias escolas e discutiram amplamente a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 

241/5556 e a MP nº 746/2016, em um amplo movimento de resistência. Além do movimento 

dos estudantes, destacam-se os manifestos de entidades acadêmicas e políticas, as quais 

conforme escreveram Ferreti e Silva (2017, p. 288) fazem parte do Movimento Nacional em 

Defesa do Ensino Médio estão descritas abaixo:  

 
[...] Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (Anped), 
Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), Fórum Nacional de 
Diretores das Faculdades de Educação (FORUMDIR), Associação Nacional 
pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação,  Ação Educativa, Associação Nacional de 
Política e Administração da Educação (ANPAE), Conselho Nacional das 
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e 
Tecnológica (CONIF), Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento 
da Educação (FINEDUCA) e Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação. (CNTE). 

 

Esse contexto de publicação da Reforma do Ensino Médio logo após o impeachment da 

Presidenta Dilma V. Roussef é entendido por vários estudiosos da educação como um processo 

que envolve o acirramento de políticas neoliberais ainda mais severas para os trabalhadores, 

referendado por meio das seguintes citações:  

 

                                                           
55 Isso por ter instituído as alterações via Medida Provisória, instrumento incomum na Política de Educação até na 
Ditadura Militar.  
56 Essa PEC propôs a o congelamento do investimento público nas áreas de saúde, educação e assistência social 
por 20 anos e representa a face mais perversa do neoliberalismo brasileiro, sendo aprovada por meio da Emenda 
Constitucional nº 95/2016.  
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O contexto do golpe de 2016 criou as condições para que a contenção pudesse 
ser deixada de lado. A MP, assim como o conjunto de políticas não só 
educacionais, mas também econômicas, culturais e trabalhistas desencadeadas 
pelo governo Temer, é o resultado do fortalecimento da classe política e social 
que aparentemente tende a considerar o Neoliberalismo da Terceira Via suave 
demais para suas pretensões (FERRETI; SILVA, 2017, p. 401).  

 
A publicação de um dossiê temático sobre o Ensino Médio nasce no seio dos 
debates e da luta contra a Medida Provisória (MP) n° 746/2016, a partir da 
iniciativa de professores que pesquisam as políticas de educação básica e 
superior no Brasil, e que reconhecem que o momento exige a sistematização 
e socialização de estudos que possam consolidar análises históricas, 
sociológicas e, especificamente, das políticas educacionais que permitam 
aprofundar os conhecimentos sobre a radicalidade do ideário neoliberal 
que tomou de sobressalto o Estado e a sociedade brasileira (FERRETI; 
SILVA, 2017, p. 287, grifos nosso). 

 

Nessa mesma linha de análise, Moura e Lima Filho (2017) também enfatizam que o 

contexto que envolve a construção da Reforma do Ensino Médio configura-se como um 

momento em que o neoliberalismo na realidade brasileira consolida-se de forma veemente. Os 

autores afirmam que a Lei 13.415/2017 está voltada a reconfigurar o Estado brasileiro, 

limitando os direitos sociais, e que  

 
A Lei está abrigada por uma racionalidade maior, que alberga um conjunto de 
medidas, em curso ou em elaboração, cujo objetivo é reconfigurar o Estado 
brasileiro no sentido de torná-lo ainda “mais mínimo” no que se refere às 
garantias dos direitos sociais e “mais máximo” para regular os interesses do 
grande capital nacional e internacional, especialmente o 
financeiro/especulativo. Trata-se, assim, de uma nova fase de radicalização do 
neoliberalismo, que visa perpetrar um golpe contra a classe trabalhadora mais 
pobre do País, alcançada pelas políticas públicas inclusivas das duas primeiras 
décadas deste século (MOURA; LIMA FILHO, 2017, p. 111). 

 

Ainda sobre a MP nº 746/2016, a exposição de motivos para publicação dessa Medida 

apresentou os seguintes pontos para implementação da Reforma:  

 

Atualmente o ensino médio possui um currículo extenso, superficial e 
fragmentado, que não dialoga com a juventude, com o setor produtivo, 
tampouco com as demandas do século XXI. Uma pesquisa realizada pelo 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento - Cebrap, com o apoio da 
Fundação Victor Civita - FVC, evidenciou que os jovens de baixa renda não 
veem sentido no que a escola ensina. 
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[...] Um novo modelo de ensino médio oferecerá, além das opções de 
aprofundamento nas áreas do conhecimento, cursos de qualificação, estágio e 
ensino técnico profissional de acordo com as disponibilidades de cada sistema 
de ensino, o que alinha as premissas da presente proposta às recomendações 
do Banco Mundial e do Fundo das Nações Unidas para Infância - Unicef 
(BRASÍL, 2016, grifo nosso). 

  

Com esses motivos, torna-se clara a intenção das mudanças propostas de visar atender 

prontamente às demandas do setor produtivo, fundamentadas pelas premissas dos organismos 

internacionais, a exemplo do Banco Mundial e Unicef, os quais foram citados na Exposição de 

Motivos. Isso se coaduna com o que vem sendo implementado no Pronatec, entretanto o 

Programa passa por algumas modificações, a partir da MP 746/2016, como é possível registrar 

em dezembro de 2016, quando o Governo anuncia a ampliação das vagas do Pronatec por meio 

dos cursos técnicos, com a oferta do Mediotec. Vejamos:  

 
O MedioTec é uma das novas ações do Governo Federal que funciona como 
uma forma de braço direito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec). A intenção do MedioTec 2017 é disponibilizar 
uma formação profissional e técnica de forma integrada aos ensinos básicos 
de ensino médio em tempo integral O plano inicial é que o programa forneça 
um total de 82 mil vagas em todo o Brasil, de acordo com palavras do ministro 
da Educação e do presidente Michel Temer. O MedioTec nasce como uma 
tentativa de também acelerar o processo de mudanças que está em vigor na 
Medida Provisória 746/2016 – medida esta que tem como objetivo uma 
reforma do ensino, principalmente médio, no país inteiro. A formação 
integrada, portanto, é uma tentativa de viabilizar exclusivamente para jovens 
alunos do ensino médio uma dupla certificação através dessa integração com 
o Pronatec 2017. (MEDIOTEC, [20-?]). 

 

Com esse enunciado, fica bem claro que a intenção do Mediotec é antecipar a 

implementação da reforma do ensino médio, assim como também foi anunciada pelo Governo 

a intenção de liberar o montante de 700 milhões de reais para tal ação, conforme podemos ler 

na citação a seguir:   

 
O MedioTec pretende ofertar 82 mil vagas em todo o Brasil. Essas 
oportunidades serão responsáveis por antecipar a reforma no ensino médio, 
cujas mudanças foram estabelecidas pela Medida Provisória 746/2016. 
Neste ano, o Governo Federal pretende liberar R$700 milhões para validar o 
MedioTec em 18 estados brasileiros e Distrito Federal. A verba será repassada 
para instituições de ensino que possuem oferta de ensino técnico, como 
Sistema S (Senai, Sesc e Sesi), institutos federais e escolas privadas”. 
(MORETTI, 2017). 
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A meta do MedioTec para 2017, no que refere a atender 82 mil vagas, integralizou-se 

por meio de parcerias com as instituições privadas, institutos federais e o Sistema S, conforme 

citado por Morreti (2017). 

 É importante resgatarmos que, nessa dimensão da parceria público-privada, a qual 

caminha no sentido da privatização da educação, boa parte dos documentos publicados no 

Pronatec está relacionada à transferência de recursos públicos para as instituições privadas.  

Com isso, observamos que, no atual momento o Pronatec, por meio da oferta dos cursos 

técnicos via MedioTec, ao invés da centralidade nos cursos FIC, o Programa está mais 

direcionado aos cursos técnicos e visa beneficiar as empresas privadas, pressupondo uma 

relação mais direta com a função de acumulação do Estado Capitalista. Constatamos isso tanto 

pela transferência dos recursos públicos para instituições que ofertam o Mediotec, como 

também pela natureza dos cursos técnicos estarem mais relacionados ao atendimento dos 

setores produtivos, do que os cursos FIC. 

Os fundamentos mais amplos das transformações do atual momento do Pronatec são 

mais bem explorados no próximo capítulo, intitulado “Avaliação da implementação do 

Pronatec: os objetivos e metas estão sendo alcançados?”. Entendemos que a discussão mais 

ampla sobre o atual momento do Pronatec é mais pertinente no próximo capítulo porque 

compreendemos que esse momento está diretamente ligado a contribuir com a implementação 

da Reforma. Em outras palavras, avaliamos que um dos principais objetivos implícitos do 

Pronatec foi promover mudanças na organização da educação profissional brasileira, com a 

separação clara entre educação propedêutica e educação técnica e, assim, tal objetivo foi 

totalmente cumprido.    

Além disso, tanto o Pronatec como a Reforma do Ensino médio têm um projeto bem 

definido de contribuição para reprodução do sistema capitalista. A principal manifestação de 

cunho ideológico assenta-se no economicismo, a evidenciar o que aparece nos documentos e 

discursos oficiais da vinculação direta entre a política educacional e o desenvolvimento 

econômico. Desse modo, a concepção de educação é centrada na formação exclusivamente 

técnica, em detrimento de uma educação capaz de possibilitar formação ampla, por meio da 
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integração entre educação, trabalho, ciência e tecnologia. Portanto, evidenciamos um maior 

acirramento da dualidade estrutural da educação nessa trajetória atual do programa. 
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5 AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRONATEC: OS OBJETIVOS E METAS 

ESTÃO SENDO ALCANÇADOS? 

 

Nesse capítulo, trazemos a dimensão da avaliação centrada nos dados de implementação 

do Programa, no sentido de percebermos se os objetivos e as metas do Programa vêm sendo 

alcançados. Buscamos acompanhar os processos internos do Programa com vistas, 

principalmente, a desvelar as contradições deste, a partir de Harvey (2016), Costa e Castanhar 

(2003), e no que Scheirer (1994) discute sobre as diferenças entre os objetivos (e intenções) do 

programa e os que são realmente realizados. Isso quer dizer que nos remeteremos não apenas 

aos objetivos e metas apresentados nos documentos oficiais, mas que também elucidaremos se 

os objetivos implícitos estão sendo cumpridos e as implicações dessa implementação.  

Como mencionamos no capítulo anterior, não foi desenvolvida por parte do Governo 

uma avaliação sistemática do Pronatec, o que há são os dados de matrículas, instituições 

ofertantes, municípios atendidos e divisão de matrícula entre os cursos FIC e cursos técnicos. 

Além disso, foram publicados documentos, principalmente em 2015, por parte do Governo 

central, que, na sua maioria, procuram demonstrar que o Programa tem atingido os seus 

objetivos. Esses documentos servirão como fonte de dados nesta dimensão da nossa avaliação, 

bem como relatórios de auditorias. Também confrontaremos quais as intenções que subsidiaram 

a construção desses documentos, pois nesses documentos fica claro que para o Governo o 

Pronatec tem sido um sucesso. 

Sobre a noção de sucesso ou fracasso, como apresentamos no segundo capítulo, 

Figueiredo e Figueiredo (1986) discutem que a noção de sucesso ou fracasso de uma política 

está relacionada aos propósitos dessa política e também ao que motivou o analista a avaliar tal 

política. Para esses autores, existem duas razões que levam à realização de uma avaliação, quais 

sejam: razões morais (pode ser legal e política social) e razões instrumentais (monitoria). A 

motivação moral está relacionada aos princípios de justiça que norteiam a formulação e decisão 

de políticas e suas possíveis consequências nas condições de vida da população. Situamos a 

nossa motivação na razão moral e apontamos a coerência em fundamentarmo-nos no método 

dialético, considerando que o método proposto por Marx nos coloca na perspectiva de 

construímos a nossa avaliação para a elaboração de um conhecimento que possa contribuir com 

a transformação social.  
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Não podemos deixar de mencionar mais uma vez que desenvolvemos uma avaliação de 

processo do Pronatec, por meio da avaliação política (SILVA, 2015), com intuito de avaliamos 

as metas do Programa com base nos seus objetivos não só explícitos, mas principalmente 

implícitos. Além de aferirmos se o Pronatec tem sido preferido em relação a outros programas.  

Do ponto de vista teórico e metodológico, a abordagem priorizada foi explicitada no 

segundo capítulo. Compreendemos que, para avaliarmos se os objetivos do Pronatec vêm sendo 

cumpridos, devemos desenvolver a avaliação por meio de três níveis de análise:  

 
Quadro 11 - Níveis de análise da avaliação de processo do Pronatec na aferição dos seus 

objetivos e metas. 
 

Níveis de análise Fonte de dados Desdobramentos para avaliação 
1- Apresentação do conteúdo 
dos objetivos e metas do 
Pronatec. 

- Legislações do Programa. 
  

- Interpretação por meio da 
literatura acadêmica. 

2- Processos internos do 
Programa. 

- Dados disponibilizados pelo 
MEC, auditorias e em estudos 
desenvolvidos sobre o Programa. 

- Desvelar e analisar as possíveis e 
prováveis contradições do 
Programa. 

3- Resultados dos objetivos 
declarados. 

- Legislações do Programa, 
dados disponibilizados pelo 
MEC, auditorias e em estudos 
desenvolvidos sobre o Programa. 

- Discutir, analisar e valorar as 
possíveis consequências do 
cumprimento ou não dos objetivos 
e metas do Programa. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
 

Diante dessas informações, dividimos o capítulo em dois grandes subtópicos. O 

primeiro tratará de forma geral se as metas e objetivos do Pronatec têm sido realizados, com 

base na leitura que o Governo faz do Programa, nas auditorias realizadas e nos estudos 

desenvolvidos por alguns acadêmicos, que são apresentados em dissertações e teses sobre o 

Pronatec. No segundo, discutimos a relação do Pronatec com a chamada Reforma do Ensino 

Médio, entendendo que os discursos oficiais vinculam a implementação do Programa 

diretamente à Reforma. Com isso, pressupomos que no atual momento o Pronatec está mais 

direcionado a contribuir com a função de acumulação do Estado Capitalista.   

 

 

5.1 ENTRE OS OBJETIVOS DECLARADOS E OS OBJETIVOS IMPLÍCITOS: O 

PROGRAMA ESTÁ SENDO REALIZADO COMO PREVISTO?  
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Na Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, encontra-se que os objetivos do Pronatec 

são: 

 
I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e 
programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;  
II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação 
profissional e tecnológica;  
III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por 
meio da articulação com a educação profissional;  
IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do 
incremento da formação e qualificação profissional;  
V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos 
de educação profissional e tecnológica.  
VI - estimular a articulação entre a política de educação profissional e 
tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda (BRASIL, 
2011). 

 

Para cumprir esses objetivos, o Governo anunciou, logo após a publicação da lei, a meta 

de formar mais de 8 milhões de brasileiros, no período de 2011 a 2014. À primeira vista, essa 

meta pode apresentar-se como uma perspectiva interessante de possibilitar o acesso de 

segmentos dos trabalhadores à qualificação profissional. Todavia, precisa-se refletir sobre o 

significado de se oferecer cursos FIC de 160h e cursos técnicos concomitantes, em vez de se 

ampliar o acesso à educação profissional integrada à educação propedêutica. Aqui, nos 

amparamos em Barry e Rae (1975), ao entenderem que, na avaliação de uma política pública 

ou, no caso, Programa, deve-se voltar para análise de se questionar a intenção de uma política 

ser preferível à outra. 

Conforme apresentamos na introdução, a política de educação no Brasil esteve, ao longo 

dos anos, permeada por dois projetos em disputas, como enfatiza Ramos (2004). Um deles 

voltado a um modelo de educação baseado na formação técnica para os filhos da classe 

trabalhadora e outro de formação propedêutica para os filhos das elites brasileiras. Em 

contraposição a essa dualidade, os movimentos sociais sempre defenderam uma educação 

pública, cuja formação deve integrar trabalho, ciência, tecnologia e cultura. No Governo do 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva, com a revogação do Decreto nº 2.208/1997 (que proibia 

a integração entre educação propedêutica e a educação profissional), constatam-se alguns 

avanços, em uma declarada intenção de se construir uma política de educação profissional que 
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atendesse em alguma medida as reivindicações históricas da classe trabalhadora e ao 

posicionamento de estudiosos desse campo.  

Contraditoriamente, o Pronatec, ao propor os cursos FIC e o médio técnico 

concomitantemente, explicitamente se apresenta como um Programa que mostra, como 

fundamentação, a oferta de formação meramente técnica para a classe trabalhadora. Com isso, 

reafirma-se a dualidade estrutural da educação, tendo em vista que direciona a formação técnica 

aos filhos da classe trabalhadora e a pessoas que vivenciam situações de vulnerabilidade social, 

como parte integrante do processo de exploração capitalista. Vejamos o público alvo do 

programa: 

 
Art. 2o O Pronatec atenderá prioritariamente:  
I - estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de 
jovens e adultos;  
II - trabalhadores;  
III - beneficiários dos programas federais de transferência de renda; e  
IV - estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede 
pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, nos 
termos do regulamento (BRASIL, 2011). 

  

Voltado a atender, prioritariamente, estudantes da rede pública de ensino, trabalhadores 

e beneficiários dos programas federais de transferência de renda, o Pronatec assume o que foi 

posto ao longo da história da educação brasileira: educação técnico-instrumental destinada à 

classe trabalhadora, cujo discurso principal é “atender às demandas do setor produtivo”. Dessa 

forma, o Pronatec caminha na contramão da perspectiva de formação politécnica.  

Diante dessas reflexões sobre os objetivos do Pronatec, que parecem ser propostas de 

democratização da educação profissional, verificamos que, principalmente por meio da 

avaliação política que desenvolvemos (SILVA, 2015), o Programa está aliado a contribuir para 

o cumprimento de duas funções do Estado Capitalista. No primeiro momento, período que 

compreende 2011 a 2014, o programa esteve mais direcionado ao cumprimento da função de 

legitimação com a corrida presidencial nas eleições de 2014. Agora, no atual momento, com a 

reforma do ensino médio e intensificação dos processos de privatização da educação 

profissional, enfatizamos um maior direcionamento para função de acumulação do Estado 

Capitalista.  
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Para trabalharmos os dados de implementação e avaliarmos se o Programa vem sendo 

implementado como previsto nos documentos oficiais, buscaremos ainda neste tópico 

responder aos seguintes questionamentos, elaborados a partir dos objetivos formais do 

Programa: 1 - O Pronatec tem expandido as matrículas da educação profissional? Caso sim, a 

partir de qual concepção de formação?; 2 - O Pronatec tem ampliado as oportunidades 

educacionais dos trabalhadores?;  3 - O Pronatec tem contribuído para expandir, interiorizar e 

democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio presencial e a 

distância e de cursos e programas de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional?;  4 - O Pronatec tem estimulado a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a 

oferta de cursos de educação profissional e tecnológica?; 5 - O Pronatec tem contribuído para 

expansão da rede física da educação profissional?; 6 - O Pronatec tem estimulado a articulação 

entre a política de educação profissional e tecnológica e as políticas de geração de trabalho, 

emprego e renda?; 7 - O Pronatec tem contribuído para melhoria da qualidade do ensino médio? 

Os seis primeiros questionamentos nortearão a construção dos dois próximos subtópicos 

e o último questionamento será trabalhado especificamente na seção destinada à discussão da 

reforma do Ensino Médio.  

 

 

5.1.1 O Pronatec e a proposta de ampliação da oferta da educação profissional: formação 

para o consenso 

 

Ratificando o que temos anunciado, logo após a publicação da Lei que criou o Pronatec 

(Lei nº 12.513/2011) a meta anunciada pelo Governo Dilma V. Roussef foi a de formar mais 

de 8 milhões de brasileiros no período de 2011 a 2014.  No capítulo anterior, analisamos que 

para se chegar a essa meta, o MEC considerou toda a oferta da educação profissional e não 

apenas os cursos oferecidos por meio da Bolsa formação do Pronatec. A maior concentração de 

matrículas nesse período foi em cursos FIC (72 % do total).  

Para avaliarmos o cumprimento da meta relativa à matrícula do Pronatec, utilizaremos 

alguns dados extraídos de auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União. Com base 

em Figueiredo e Figueiredo (1986), as auditorias não são exclusivamente instrumentos de 
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aferição da eficácia administrativa e contábil, mas podem ser usadas para identificar falhas no 

desempenho do programa, que serão úteis na composição na avaliação de processo. 

Em relatório de 2014 da auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), ressalta-se 

que para o acompanhamento do Pronatec, o MEC utilizou como indicador o número de 

matrículas realizadas. Diante disso, encontra-se uma recomendação desse tribunal para que a 

SETEC57 adote outros indicadores além do número de matrículas do Programa. O TCU chama 

atenção para o fato de que tomar como indicador único o número de matrículas realizadas, “não 

é capaz avaliar os impactos sociais e econômicos do que se pretende obter com a realização do 

Projeto” (TCU, 2014, p. 13).  

A recomendação do TCU até a realização de nova auditoria, em 2016, não foi adotada 

pela Secretaria.  Isso sinaliza que o MEC, ao tomar apenas a quantidade de matrículas para 

aferir o cumprimento das metas, não teve e não tem interesse efetivo de avaliar se o Programa 

contribui para a melhoria da qualidade de vida dos sujeitos que participaram do Pronatec. 

Principalmente, no que se refere à inserção dos concluintes no mercado de trabalho. Por isso, 

concordamos com Ramos (2014) ao dizer que o Pronatec tem formado para o discurso da 

empregabilidade e não para o emprego.  

Sobre a noção de empregabilidade, entendemos que o Programa traz como discurso 

ideológico que a qualificação profissional é a porta para a empregabilidade com a ideia de que 

a educação garante o desenvolvimento econômico. Essas análises já foram trabalhadas por nós 

em pesquisa anterior (SILVA, 2015), entretanto, não é forçoso retomar as colocações de Souza 

(2013), a partir de Bourdieu (1998), que na ideologia neoliberal o central situa-se no campo da 

economia, ao contrário do que acontecia na Idade Média, em que a religião exercia o papel 

ideológico dominante. Atentamos com fundamentação em Gramsci (1978) que a ideologia 

assume um papel fundamental na hegemonia de uma classe sobre a outra e possibilita que 

alguns grupos sociais considerem como legítimos certos interesses que não são salutares para 

eles próprios. É nessa direção que situamos o Pronatec, na qual o discurso de que a qualificação 

profissional possibilita a empregabilidade dificulta a percepção das comunidades público-alvo 

de que os interesses principais que são atendidos são os de reprodução do capitalismo, inclusive 

sob a forma de criação da proletarização passiva, nos termos de Offe e Lenhardt (1984).  

                                                           
57  Órgão do Governo ligado ao MEC, responsável pela implementação e acompanhamento do Pronatec. 
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É óbvio que para a população usuária do Pronatec, que vivencia diariamente, de maneira 

frequente, a problemática social fruto da divisão de classes entre detentores dos meios de 

produção e vendedores de sua força de trabalho, o Programa aparece como uma condição de 

acesso à educação e uma “chance” de mudar de vida. Nesse sentido, frente aos movimentos 

contraditórios da sociedade capitalista, não descartamos a possibilidade de que alguns consigam 

ingressar no mercado de trabalho. Entretanto, o nosso objetivo de avaliação é de perceber como 

o Programa vem sendo implementado e a que interesses ele tem servido. Os dados de 

implementação do Programa nos permitem aliar o Pronatec aos interesses diretos do Capital, 

na função de legitimar a ordem social vigente e também de contribuir para a manutenção do 

sistema capitalista (função de acumulação).  

Retomando o relatório do TCU de 2014, registra-se que o número de matrículas é 

encontrado no Sistema Nacional de informações da Educação Profissional e Tecnológica 

(SISTEC) e que o sistema vem apresentando “problemas de acesso e de confiabilidade de 

dados” (BRASIL, 2014, p. 13). Essa situação de fragilidade da apresentação dos dados no 

SISTEC nos aparece como uma forma de não deixar claro se a meta de matrícula vem sendo 

cumprida. O TCU recomendou que a SETEC adotasse mecanismos de monitoramento e 

acompanhamento do Pronatec, entretanto, até o momento da finalização da nossa pesquisa, não 

identificamos o cumprimento dessa recomendação.  

Em 30 de novembro de 2016, ainda tendo como pauta principal a confiabilidade dos 

dados, em mais uma auditoria sobre o PRONATEC, o TCU58 determinou que a SETEC, em 

conjunto com o Ministério do Trabalho, aperfeiçoasse os mecanismos de interação entre os 

sistemas SISTEC e Mais Emprego e as demais ferramentas de tecnologia da informação 

utilizadas para inclusão do público do seguro-desemprego no Pronatec. Foram analisados nessa 

auditoria os seguintes aspectos: definição dos cursos ofertados pelo programa e o número de 

vagas; se as pessoas reincidentes do seguro-desemprego estavam sendo atendidas conforme 

prevê a legislação; e a confiabilidade e adequação do SISTEC e a efetividade dos cursos FIC 

da Bolsa-Formação. O aspecto direcionado para as pessoas reincidentes do seguro-desemprego 

será objeto de nossa análise no próximo subitem.  

                                                           
58  Acórdão 3071/2016. Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A258DA3A420158DF7EBE9A2443&
inline=1. Acesso em: 21 jul. 2018.  
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Nessa auditoria, O TCU realizou um estudos de caso em Brasília e em Natal - RN, 

visitando, nessas cidades, a Superintendência Regional do Trabalho. Em Natal, a equipe de 

auditoria visitou duas agências do Sistema Nacional de Emprego (SINE) e entrevistou gestores 

estaduais responsáveis pelo Pronatec no estado, como também do Instituto Federal Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Sobre a confiabilidade dos dados de matrícula, o TCU nesse mesmo relatório identificou 

as seguintes inconsistências:  

i) ocorrência de matrículas simultâneas, em desacordo com Portarias 
MEC 168/2013 e 817/2015; 
ii) ocorrência de matrículas em turmas canceladas; 
iii) registro de CPFs inexistentes e/ou não válidos; 
iv) matrículas de alunos com registro de óbito no SISOBI em data anterior ao 
início do curso; 
v) matrículas de alunos que não cumprem requisitos de idade previstos na 
Portarias MEC 168/2013 e 817/2015; 
vi) registro da data de início das turmas incompatível com o período do curso. 
(BRASIL, 2016, p. 32). 

 

Essa constatação nos leva à reflexão de que as informações do MEC quanto ao número 

de matrículas não correspondem à realidade. Isso implica dizer que a propalada meta de formar 

mais de 8 milhões de pessoas pelo Pronatec até 2014 apresenta várias fragilidades quanto ao 

seu efetivo cumprimento, pela situação de o número matrículas considerar toda a oferta da 

educação profissional, como evidenciamos anteriormente, além das inconsistências divulgadas 

pelo TCU. Os números são mais conflitantes em razão de, na citada auditoria, o TCU ter 

analisado exclusivamente os dados da chamada “bolsa formação”, ação que representa 

efetivamente o Pronatec, segundo sua lei de criação.  

Para seguirmos com a avaliação do Pronatec sobre o objetivo de expansão da educação 

profissional (BRASIL, 2011, artigo 1º, inciso I), entendemos ser necessário verificar os dados 

de anos anteriores à implementação do Programa, tendo como recorte o período de 2005 a 2011. 

Considerando que, em 2004 o então Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, 

publicou o Decreto Federal de n° 5.154/2004, que revogou o Decreto Federal de nº 2.208/9759, 

fez com que a Política de Educação Profissional passasse a vivenciar algumas ações que 

contribuíram para sua expansão.  

                                                           
59 Esse Decreto proibia terminantemente a integração entre educação profissional e propedêutica.  
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Na nossa leitura, as ações mais evidentes decorrentes do Decreto nº 5.154/04 consistem 

na criação dos seguintes Programas: Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, 

Qualificação e Ação Comunitária (PROJOVEM), o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional à Educação Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA) e o Programa Brasil Profissionalizado. Além disso, foi instituída, no âmbito do 

sistema federal de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

vinculada ao Ministério da Educação, com a transformação dos então Centros Federais de 

Educação Tecnológicas60 em Institutos Federais. Além dos IFs, fazem parte dessa Rede: os 

Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ e de Minas 

Gerais - CEFET-MG; a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR; as Escolas 

Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; e Colégio Pedro II (BRASIL, 2008). Após esse 

processo, houve a criação de novos campi, que possibilitaram um aumento do número de 

matrículas da Educação Profissional.  

O PROJOVEM foi criado pela Medida Provisória nº 238, de fevereiro de 2005, com o 

objetivo explícito de elevar o grau de escolaridade por meio da conclusão do ensino 

fundamental articulado à qualificação profissional e à ação comunitária, tendo em vista a 

inserção cidadã (BRASIL, 2005, artigo 1º). Pelo que consta na Medida, o Programa é voltado 

a jovens com idades entre 18 e 24 anos, que tenham concluído a quarta série do ensino 

fundamental (atual 5° ano do ensino fundamental), não tenham concluído a 8ª série do ensino 

fundamental (atual 9° ano do ensino fundamental e não tenham vínculo empregatício formal.  

A respeito do PROJOVEM, Kuenzer (2006) mostra o Programa organizado em redes 

sociais, assim como outros programas implementados no Governo de Luís Inácio Lula da Silva, 

apresentando-se como uma das estratégias de gestão demandada pelas chamadas parcerias 

público-privadas, cujo discurso para utilização desse modelo é de que a proposta assegurasse 

ao mesmo tempo unidade programática e autonomia de execução pelas unidades consorciadas. 

Isso, entretanto, faz parte da lógica capitalista para se garantir a execução de um programa sem 

consolidá-la como obrigação do Estado, como também sem efetivar uma política que apresente 

dentro da estrutura estatal os mecanismos da sua execução, a exemplo de prédios próprios, 

professores efetivos, entre outros. 

                                                           
60  Com a exceção dos Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ e de 
Minas Gerais - CEFET-MG 
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Já o PROEJA foi criado por meio do Decreto Federal nº 5.840/2006 e, por abranger a 

perspectiva da integração entre educação profissional e educação propedêutica, voltado 

diretamente para a classe trabalhadora (pessoas com 18 anos ou mais) pode ser considerado 

como um dos programas que mais se aproximam das reivindicações apresentadas pelos 

movimentos sociais para a educação profissional. Essa integração é apresentada da seguinte 

forma no Decreto: 

§ 1o  O PROEJA abrangerá os seguintes cursos e programas de educação 
profissional: 
I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e 
II - educação profissional técnica de nível médio. 
§ 2o  Os cursos e programas do PROEJA deverão considerar as características 
dos jovens e adultos atendidos, e poderão ser articulados: 
I - ao ensino fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação do nível 
de escolaridade do trabalhador, no caso da formação inicial e continuada de 
trabalhadores, [...]. 
II - ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante, [...]. 
(BRASIL, 2006). 
 

 

Também consta nesse Decreto a obrigatoriedade de oferecer vagas no âmbito da rede 

federal de educação tecnológica, que a princípio correspondeu a 10% das vagas abertas. Essa 

obrigatoriedade representa um marco na Rede de EPT, já que essas instituições anteriormente 

não trabalhavam com a modalidade de educação de jovens e adultos.  

Destacamos que antes do Decreto nº 5.840/2006, houve a publicação da Portaria nº 

2.080/2005-MEC, a qual deu materialidade ao tema. Essa Portaria, no entanto, entrava em 

contradição com outro Decreto Federal e a questão foi parcialmente resolvida pela publicação 

do Decreto nº 5.478/2005, que instituiu, no âmbito da Rede Federal de EPT, o PROEJA, mas 

ainda apresentava algumas incoerências, principalmente com o proposto no Documento Base 

do PROEJA. Dessa forma, o Decreto nº 5.478/2005 foi substituído pelo Decreto nº 5.840/2006, 

o qual apresentou mudanças importantes na perspectiva da formação integral (MOURA, 2008). 

Além dessas inconsistências, a execução dos cursos do PROEJA se deu após a remoção 

de impedimentos legais, determinados pelo Decreto n. 2.208/97, que inviabilizaram, no 

Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica.  

Na correlação de forças instaurada na implementação da política de educação 

profissional, entendemos que a criação do PROEJA significou, de um lado, a possibilidade de 
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se efetivar uma política que superasse a dualidade estrutural da educação e, por outro, significou 

uma forma de fazer acreditar na tese de que embora a proposta fosse boa, não haveria condições 

de se garantir efetividade ao programa, dadas as condições inerentes aos sujeitos os quais estão 

voltados o Programa. Destacamos, dessa maneira, os entraves e as dificuldades vivenciadas 

pela referida Rede para implementar o Programa que dizem respeito tanto à decretação 

obrigatória do PROEJA quanto à falta de preparação dos professores, gestores e demais 

servidores para se trabalhar com a modalidade. Para além dessas dificuldades e ainda envoltas 

nelas mesmas, entendemos que, para consolidação do PROEJA, perpassa também o caráter do 

projeto societário assumido pelos profissionais e gestores que trabalham com o Programa, dada 

a dificuldade em se compreender que a proposta do PROEJA avançava em uma perspectiva 

contra-hegemônica.  

Sobre o Programa Brasil Profissionalizado, resgatamos que ele foi instituído por meio 

do Decreto n° 6.302, de 12 de dezembro de 2007, com 

 

[...] vistas a estimular o ensino médio integrado à educação profissional, 
enfatizando a educação científica e humanística, por meio da articulação entre 
formação geral e educação profissional no contexto dos arranjos produtivos e 
das vocações locais e regionais. (BRASIL, 2007). 

 

 

Refletindo sobre a concepção do programa, percebemos que mesmo apresentando como 

proposta a expansão do ensino médio integrado à educação profissional, o que de certo modo 

avança em uma perspectiva de atendimento às reivindicações da classe trabalhadora, o 

programa apresenta-se claramente aliado aos interesses do capital (ao passo que se acentua 

fortemente a preocupação basilar dos chamados “arranjos produtivos”). Nessa ordem, os 

objetivos contidos no decreto do programa estão mesclados com aqueles voltados para uma 

intenção de se superar a dicotomia entre educação profissional e propedêutica e aqueles que 

aliam a oferta de educação às necessidades de reprodução do capitalismo, vejamos em art. 1°, 

Parágrafo único:  

[...] São objetivos do Programa Brasil Profissionalizado: 
I - expandir o atendimento e melhorar a qualidade da educação brasileira; 
II - desenvolver e reestruturar o ensino médio, de forma a combinar formação 
geral, científica e cultural com a formação profissional dos educandos; 
III - propiciar a articulação entre a escola e os arranjos produtivos locais e 
regionais; 
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IV - fomentar a expansão da oferta de matrículas no ensino médio integrado à 
educação profissional, pela rede pública de educação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, inclusive na modalidade a distância; 
V - contribuir para a construção de novo modelo para o ensino médio fundado 
na articulação entre formação geral e educação profissional; 
VI - incentivar o retorno de jovens e adultos ao sistema escolar e proporcionar 
a elevação da escolaridade, a construção de novos itinerários formativos e a 
melhoria da qualidade do ensino médio, inclusive na modalidade de educação 
de jovens e adultos; 
VII - fomentar a articulação entre a educação formal e a educação no ambiente 
de trabalho nas atividades de estágio e aprendizagem, na forma da legislação; 
e 
VIII - fomentar a oferta ordenada de cursos técnicos de nível médio (BRASIL, 
2007, n.p.). 

 

 

A respeito da implementação do Programa Brasil Profissionalizado, Moura (2012) faz 

algumas considerações em relação às dificuldades de consolidação da proposta, haja vista não 

abranger na própria elaboração do Programa condições materiais efetivas para a execução. O 

autor destaca que frente a um pacto federativo mal resolvido, a União ficou responsável pela 

infraestrutura (prédios, equipamentos de laboratórios das escolas) e os Estados deveriam 

garantir quadro docente para atuação no Programa. Entretanto, como os estados não dispunham 

desses profissionais, foram feitas medidas paliativas a partir da contratação de estagiários, 

criação de fundações para contratar professores por meio de regime diferenciado, além da 

recorrência a chamada parceria público-privada por meio do sistema S. Moura (2012) apresenta 

também que em alguns estados, sequer há perspectiva dessas medidas. Assim, assevera como 

evidente a impossibilidade de resultados significativos por meio desse cenário.  

A respeito desses programas e os encaminhamentos na condução da Política de 

Educação Profissional durante o Governo Lula, aliadas à expansão dessa política e com um 

discurso baseado na inclusão social, podemos refletir que o Estado, relativamente, tende a 

atender alguns interesses da classe trabalhadora, todavia, segue atendendo também os interesses 

da classe hegemônica, porque não se efetiva uma Política de Educação Profissional que tenha 

por base a concepção de educação defendida pelos movimentos sociais, ou seja, com base na 

escola unitária, preconizada por Gramsci. Na verdade, o que se consolida é uma miscelânea de 

iniciativas. Entretanto, é imprescindível ressaltar que por meio do Pronatec (a partir de 2011) 

essas questões ficam mais problemáticas, principalmente no atual momento do Programa, com 

a Reforma do Ensino Médio.  
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Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), a política de educação profissional do Governo 

Lula assume um percurso controvertido entre as lutas da sociedade, as propostas de governo e 

as ações e omissões no exercício do poder. Os autores afirmam que apesar das declarações 

favoráveis à integração entre formação básica e formação específica, a política de educação 

profissional processa-se mediante programas focais e contingentes, em uma travessia marcada 

por intensos conflitos e no terreno da contradição. 

Mesmo diante dessas contradições apresentadas por Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) 

é inegável que o período marcado após o Decreto Federal de nº 5.154/04 é repleto de ações que 

possibilitaram a ampliação da oferta da Educação Profissional.  

A título de ilustração sobre a expansão de matrículas da educação profissional, expomos 

os dados do PROEJA, conforme apresentado a seguir:  

 

Figura 13 - Gráfico com matrículas do Proeja na Rede Federal de Educação Profissional. 

 
Fonte: (BRASIL, 2014, p. 40). 

 

Esse gráfico foi retirado de um documento do MEC, intitulado “Relatório educação para 

todos no Brasil 2000-2015” (BRASIL, 2014) e por meio dele é perceptível que o Proeja, entre 

2006 e 2012, teve um crescimento considerável (cerca de 677,5%), porém, depois da criação 

do Pronatec em 2011, registra-se um pequeno decréscimo em 2011 e crescimento reduzido em 

2012 (por volta de 2,4%). Esses números, entretanto, divergem da tabela apresentada pelo MEC 
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em resposta ao pedido de nº 23480018944201811, feito ao MEC por meio da CGU no seguinte 

endereço eletrônico: https://esic.cgu.gov.br/.   O MEC nos informou que possui apenas os dados 

referentes ao período de 2006 a 2012 e que atualmente, o INEP, por meio do Censo Escolar, é 

quem tem a responsabilidade de gerar dados relativos ao Programa. Vejamos os dados 

fornecidos pelo Ministério:  

 

Tabela 04 – Dados de Matrículas do PROEJA. 
 

PROEJA 
Período Vagas ofertadas 

2006 3.040 
2007 4.798 
2008 5.063 
2009 5.425 
2010 23.851 
2011 10.354 
2012 7.043 
Total 59.574 

 
Fonte: MEC (2018).  

 

Com essas divergências de números entre a figura 10 e a tabela 4, ambas produzidas 

pelo MEC, é possível afirmamos o desencontro de informação dentro de um mesmo Ministério. 

Isso demonstra a fragilidade nos acompanhamentos dos Programas e que não há um sistema 

informatizado preciso quanto ao fornecimento de informações.  

Os dados da Tabela 04 são ainda mais preocupantes quanto à diminuição da oferta do 

Proeja desde a criação do Pronatec em 2011. Nota-se que houve uma redução de 70 % da oferta 

do Proeja de 2010 para 2012.  

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) indicam que as matrículas gerais na EJA com cursos técnicos integrados 

tiveram redução de 2,77% em 2013, seguida por nova retração em 2014, de 4,05%. Em 2015, 

foi registrada uma expansão de 4,66% no número total de matrículas, enquanto em 2016 nota-

se uma queda de 10,05% (LEITE; CAMPOS, 2017, p. 6). 
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Os dados que recebemos no MEC, por meio da solicitação no esic, também apontam 

redução na oferta do Brasil Profissionalizado e do Projovem, como é possível observar nas 

tabelas seguintes:  

 

                             Tabela 05 - Dados de Matrículas do Brasil Profissionalizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: MEC (2018).  

 
 
 
 

Tabela 06 – Dados de Matrículas do PROJOVEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: MEC (2018).  
 

 

Com base em Barry e Rae (1975), que levantam que na avaliação de uma política pública 

é necessário questionar a intenção de uma política ser implementada no lugar de outra, 

BRASIL 
PROFISSIONALIZADO 

Período Matrículas 

2009 44.300 
2010 74.176 
2011 83.887 
2012 93.854 
2013 98.223 
2014 99.533 
2015 93.673 
2016 84.679 
2017 77.739 
2018 41.039 
Total 791.103 

PROJOVEM 
Período Vagas ofertadas 

2012 97.132 
2013 91.350 
2014 136.978 
2015 Não houve oferta 
2016 Não houve oferta 
2017 53.295 
Total 378.755 



156 
 
questionamos a redução da oferta desses Programas, em especial do Proeja. Conforme 

Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 108), que compreendem que a avaliação deve voltar-se para 

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

que a tornam preferível a qualquer outra", ressaltamos a partir dos dados que há um 

delineamento por parte do MEC/SETEC em substituir a oferta do PROEJA pelos cursos FIC 

do Pronatec. Isso contraria o dispositivo legal da Lei 11.892/08, expresso no artigo 7º, inciso I, 

que prevê a oferta de 50 % de vagas na Rede Federal de Educação Tecnológica para oferta de 

cursos integrados aos concluintes do ensino fundamental e ao público da EJA.   

Diante dessas constatações, avaliamos que o Pronatec traz uma lógica que contraria o 

que foi posto com o Decreto de nº 5.154/04, com a possibilidade de integração dos cursos 

profissionais e da substituição de ofertas que foram construídas após esse Decreto (a exemplo 

do Proeja). A expressão mais marcante dessas transformações é a Lei Federal de n° 

13.415/2017, que analisaremos mais adiante.  

Por meio dos dados de implementação do Pronatec, principalmente referentes ao 

período de 2011 a 2014, em que predominou a oferta dos cursos FIC, é possível afirmarmos 

que ele esteve direcionado para a função de legitimação do Estado Capitalista.  

 

5.1.2 A suposta articulação entre a política de educação profissional e as políticas de 

geração emprego e a expansão da rede física de educação profissional: formação para o 

mercado ou mercado em formação?  

 

Conforme preconiza a Lei nº 12.513, em seu art. 1º, parágrafo único, inciso VI, um dos 

objetivos do Pronatec é estimular a articulação entre a política de educação profissional e 

tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda. O mesmo objetivo está 

previsto no art. 2º, inciso VIII da Portaria/MEC 817, de 13 de agosto de 2015. Converge a isso, 

o objetivo estabelecido pela mesma Portaria em seu art. 2º, inciso II, qual seja, formar 

profissionais para atender às demandas do setor produtivo e do desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental do País. 

Antunes (2008, p. 4), ao analisar as perspectivas do século XXI nas relações entre 

educação e trabalho, demonstra que a “educação tem vindo a ser reordenada em torno de 
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políticas e práticas que consolidam um modelo liberal-produtivista e utilitarista-instrumental de 

organizar as relações, processos e instituições educativos”. Nessa direção, as agências 

internacionais assumem papel decisivo, de acordo com a autora, na construção de um “modelo 

educativo mundial” em que a educação assume cada vez mais características voltadas para 

reprodução do capital.  

Essa conjectura da vinculação entre educação e trabalho, no geral, faz sentido na 

implementação do Pronatec, como é possível perceber na auditoria que foi realizada pelo TCU 

em 2016, mencionada anteriormente. Para avaliar a relação entre a oferta de cursos e o mercado 

de trabalho, esse Tribunal realizou o confronto da oferta com as ocupações formais que mais 

geram vínculo empregatício no mercado de trabalho, com base em dados estatísticos. Para isso, 

foram utilizados dados do SISTEC e da RAIS. 

A análise realizada permitiu ao TCU concluir que existem municípios com alto grau de 

descasamento entre os cursos ofertados e as estimativas da dinâmica de mercado de trabalho 

apontadas pela RAIS. Sendo assim, cursos são ofertados em ocupações que apresentam “baixo 

estoque e/ou com baixo índice de contratação” (TCU, 2016, p. 151). Por outro lado, segundo o 

Tribunal, para aquelas ocupações que aparecem com maior nível de aquecimento, não há oferta 

de vagas. O TCU deixa claro que,  

 
Assim, observa-se que os cursos da Bolsa-Formação nem sempre qualificam 
seus alunos nas áreas em que o mercado de trabalho local necessita, o que 
reduz a probabilidade de inserção da mão de obra qualificada no mercado 
formal. Essa incongruência varia entre os municípios, e quanto menor a 
capacidade de articulação e percepção do mercado de trabalho por parte das 
instituições envolvidas no processo de pactuação, maiores as chances de se 
qualificar profissionais em ocupações que não atendem às expectativas das 
empresas, ou ainda, e de deixar de qualificar mão de obra que o mercado 
potencialmente poderia absorver. Essa falta de alinhamento faz com que os 
cursos sejam menos eficientes, tanto na empregabilidade dos egressos quanto 
na solução da carência por mão de obra qualificada. (TCU, 2016, p. 12). 

 

Em entrevista do TCU a gestores do IFRN, constatou-se completo descasamento entre 

o mapa de demanda identificada e as necessidades de qualificação do “Arranjo Produtivo 

Local”. Como exemplo, vale registrar a ponderação de que a capacitação em determinados 

cursos, como o de cabeleireiro, “por vezes, gera excesso de mão de obra no município, o que, 

além de não proporcionar o aumento da empregabilidade dos egressos dos cursos, contribui 
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para a redução da clientela daqueles que já estão engajados no mercado de trabalho” (BRASIL, 

2016, p. 35). 

Outra análise importante, no objetivo de “estimular a articulação entre a política de 

educação profissional e tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda” 

(BRASIL, 2011), é a situação do condicionamento do auxílio seguro-desemprego à 

comprovação de matrícula e frequência em curso FIC. O Decreto que regulamentou tal 

condicionamento é o de n° 7.721, de 16 de abril de 2012. Com esse Decreto, a 

condicionalidade/obrigatoriedade ficou restrita ao trabalhador que em um período de dez anos 

solicitar o benefício, artigo 1° do referido Decreto, exatamente aqueles que mais se enquadram 

no perfil do proletariado passivo61, ou seja, com instabilidade nas situações de trabalho. O 

curioso nessa regulamentação é que implicitamente reforça-se a noção de empregabilidade 

ligada às condições individuais, ao passo que não é proposta nenhuma ação do Ministério de 

Trabalho que busque garantir condições aos trabalhadores que frequentarem esses cursos para 

a retomada aos postos de trabalho. 

A oferta de cursos do Pronatec voltada para as pessoas desempregadas como exigência 

para recebimento do seguro-desemprego foi considerada insuficiente pelo TCU, na auditoria 

realizada em 2016 (TCU, 2016). Constatou-se que uma pequena parcela dos beneficiários do 

seguro-desemprego, reincidentes no período de dez anos, consegue se matricular e realizar os 

cursos do Pronatec como é registrado na tabela abaixo. Vale salientar que os dados são 

apresentados em âmbito nacional e dizem respeito aos estados onde houve fiscalização in loco 

realizada pelo TCU, relativos ao período de 2013 a 2015. 

 
 
 
 
 
 

Tabela 07 - Relação de reincidentes desempregados pré-matriculados e matriculados em 
cursos do PRONATEC entre 2013 a 2015. 

 

                                                           
61  Situamos esse conceito a partir das análises de Offe e Lenhardt (1984), quando apresentam como função do 
Estado nas políticas públicas tornar a força de trabalho de “proletariado passivo” para “proletariado ativo”, 
mantendo o percentual necessário de “proletariado passivo”. Dessa feita, podemos também pressupor que o 
Pronatec, igualmente, assume esse caráter, entretanto, mesmo funcionando como um programa que busca 
contribuir para a legitimação do Estado capitalista, serve também para manter o equilíbrio entre “proletariado 
passivo” e “proletariado ativo”. 
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UF Requerentes 
reincidentes 

Pré-
matriculados 

Matriculados Percentual de 
pré-

matriculados 

Percentual de 
pré-

matriculados 

Percentual de 
pré-

matriculados 
que efetuaram 

matrícula 
DF 186.564 7.254 3.166 3,9% 1,7% 43,6% 
RN 150.548 2.363 

 
1.245 1,6% 

 
0,83% 

 
52,7% 

 
Brasil 11.850.478 235.147 102.902 2,0% 0,9% 43,8% 

Fonte: (TCU, 2016, p. 15). 
 

De acordo com os dados apresentados, em nível nacional, do total de desempregados 

reincidentes no prazo de 10 anos, 2% realizou pré-matrícula em curso do Pronatec e pouco 

menos de 1% efetuou matrícula.  O principal motivo identificado nas verificações in loco, por 

meio de entrevistas com gestores e consultas a sistemas informatizados, para que os reincidentes 

na solicitação do benefício do seguro-desemprego nem chegassem a realizar a pré-matrícula, 

foi a ausência de cursos. Compreendemos que tal situação aparece como uma forma de limitar 

o acesso das pessoas ao recebimento do auxílio, já que a legislação do Pronatec apresentou 

essas pessoas como prioridade para realização dos cursos de bolsa formação ao trabalhador que 

tem sido realizado por meio dos cursos FIC.  

Diante dessas análises realizadas pelo TCU, evidenciamos que o objetivo de estimular 

a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e as políticas de geração de 

trabalho, emprego e renda (BRASIL, 2011), não tem sido aplicado efetivamente no Pronatec.  

O Ministério da Fazenda também realizou estudo acerca da inserção dos egressos do 

Pronatec, bolsa formação, no mercado de trabalho. O estudo analisou a trajetória de 160 mil 

pessoas que perderam o emprego e avaliou como se deu a reinserção profissional de 

trabalhadores desligados do mercado de trabalho formal, em 2011, e readmitidos entre 2012 e 

2013, que tenham frequentado algum curso do Pronatec na modalidade FIC (chamado grupo de 

tratamento), em relação aos trabalhadores que se matricularam, porém não tiveram as 

matriculas confirmadas no programa (chamado grupo de controle). O estudo mostrou que os 

cursos do Pronatec não interferiram na reinserção dos desempregados, em relação ao grupo de 

controle. Vejamos como está exposto no relatório do Ministério: 

Os resultados encontrados mostraram que, em geral, o percentual de 
reinserção no mercado de trabalho formal foi mais elevado entre os 
trabalhadores que se matricularam no Bolsa-Formação – FIC, do que entre 
aqueles que não se matricularam. No entanto, isto não ocorre quando se 
utilizam, como grupo de controle, pessoas que fizeram a pré-matrícula no 
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Bolsa Formação – FIC, mas não tiveram a mesma confirmada. Os alunos que 
fizeram a pré-matrícula, mas não tiveram a mesma confirmada, constituem 
um grupo de controle provavelmente mais adequado para a análise do 
programa (mais parecido com o grupo de tratamento) do que o total de 
desligados que não se matricularam. Além disso, a analise não foi capaz de 
mostrar que o programa eleva o ganho salarial de seus alunos em relação ao 
do grupo de controle, de um modo geral (BARBOSA FILHO; PORTO; 
DELFINO, 2015, p. 3). 

 

Os resultados da avaliação desenvolvida pelo Ministério da Fazenda são representados 

na figura a seguir, que foi copiada do referido relatório. Conforme apresentado pelo Ministério, 

os resultados mostraram que, para a maior parte das Unidades Federativas (UF), a estimativa 

de coeficiente para os concluintes dos cursos FIC (βCF) - grupo de tratamento foi negativa e 

inferior a de coeficiente para os não concluintes dos cursos FIC (βNCF) - grupo de controle, 

sugerindo um impacto limitado da qualificação sobre a reinserção dos trabalhadores egressos 

dos cursos da Bolsa Formação – FIC. Para os relatores, levando em consideração a significância 

estatística dos coeficientes estimados, observou-se que poucos deles diferem de zero, 

mostrando não haver evidências de que a probabilidade de reinserção seja diferente entre os 

que tiveram acesso aos cursos do Pronatec e os que não tiveram. Apenas para Bahia, Mato 

Grosso do Sul e Santa Catarina as estimativas indicaram evidências estatísticas mais 

significativas de “impacto positivo do programa para a probabilidade de reinserção no mercado 

de trabalho formal” (BARBOSA FILHO; PORTO; DELFINO, 2015, p. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Resultado da avaliação desenvolvida pelo Ministério da Fazenda. 
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Fonte: (BARBOSA FILHO; PORTO; DELFINO, 2015, p. 22).  

 

Os resultados do estudo desenvolvido pelo Ministério da Fazenda, ao demonstrarem a 

baixa incidência dos cursos FIC na inserção dos egressos no mercado de trabalho, reforçam 

mais uma vez a nossa tese de que um dos grandes objetivos do Pronatec é contribuir para a 

função de legitimação do Estado Capitalista. Principalmente no primeiro momento de 

implementação do Programa, que, como já discutimos, envolveu o período de 2011 a 2014, em 

que a oferta do Programa deu-se majoritariamente por meio desses cursos.  

Sobre a expansão da educação profissional por meio do Pronatec, destacamos a 

execução orçamentária do Programa, que de acordo com o TCU é realizada por meio da ação 

20RW – Apoio Formação Profissional, Científica e Tecnológica, sendo caracterizada como 

ação exclusiva de custeio. Desde seu início em 2011 até o final de 2014, a ação teve aumentos 

progressivos nos investimentos e totalizou R$ 10,25 bilhões (BRASIL, 2016, p. 2). 
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Os demais dados orçamentários do Programa, referentes ao período de 2015 a 2017, 

podem ser encontrados em relatório da comissão de educação do Senado Federal, apresentado 

em audiência pública no dia 09 de outubro de 2017. O relator esclarece a dificuldade de acesso 

aos recursos orçamentários destinados ao Programa:  

 
Inicialmente convém apontar que o orçamento federal passou, nos últimos 
anos, por um processo de agregação de programações de tal monta que 
reduziu substancialmente a capacidade de a lei orçamentária servir como 
fonte de efetiva consulta a respeito do plano de atuação do governo 
federal. Com isso, torna-se mais complexo o acompanhamento da 
execução orçamentária e financeira e prejudica-se a fiscalização das 
políticas públicas por parte do Congresso Nacional e da sociedade. 
Assim, à semelhança do que infelizmente também ocorre com outras 
importantes políticas públicas executadas pelo governo federal, não é possível 
visualizar nas leis orçamentárias anuais os valores alocados ao Pronatec. 
(MUNIZ, 2017, p. 31, grifo nosso). 

 

Diante da dificuldade de a Lei orçamentária servir de base para o levantamento dos 

recursos destinados ao Programa, o Relator (MUNIZ, 2017) utilizou dados de Sistema de 

informações sobre orçamento público, gerenciado pelo Senado Federal, que utiliza o Sistema 

Integrado de Administração Financeira (SIAFI). Também foram extraídas informações do 

Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE).  

A tabela abaixo faz parte do referido Relatório e resgata os valores orçados e 

desembolsados para o Programa, inclusive aqueles que restam a pagar de um determinado ano, 

ou seja, as despesas empenhadas, mas não pagas no mesmo exercício financeiro do empenho:  

Tabela 08 - Execução Orçamentária e Financeira do Pronatec. 

Ano Autorizado Empenhado Pago 
(a) 

Restos a 
Pagar 

(b) 

Total 
(c=a+b) 

2011 460.530.000 442.183.010 208.261.705 0 208.261.705 
2012 1.251.383.804 1.124.697.899 1.115.205.201 210.654.229 1.325.859.430 
2013 4.132.191.076 3.700.115.114 2.761.299.041 0 2.761.299.041 
2014 4.893.237.069 4.385.062.932 3.788.725.618 569.648.781 4.358.374.399 
2015 4.679.427.959 3.981.673.187 2.585.605.842 534.648.781 3.120.005.124 
2016 2.153.655.090 1.994.572.908 1.365.626.519 1.179.970.441 2.545.596.960 
2017 809.628.820 260.682.126 24.151.506 343.284.973 367.436.479 

  Fonte: (MUNIZ, 2017, p. 33). 
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Sobre esses dados62 , o relator da Comissão de educação do Senado afirma que a 

execução orçamentária evidenciou uma forte restrição de recursos sofrida pelo Programa nos 

últimos dois anos. Para ele, 

 
A ausência de uma fonte estável de recursos, situação que se mostra recorrente 
na execução de políticas públicas no Brasil, prejudica o planejamento da 
política a médio e longo prazos e coloca em dúvida a continuidade do 
Programa no alcance dos seus objetivos. (MUNIZ, 2017, p. 36). 

  

Por meio dos dados orçamentários, percebemos que o maior aporte de recurso financeiro 

para o Programa foi no ano de 2014, período em que ocorreram as eleições para Presidência da 

República. Esse aspecto reforça o que argumentamos anteriormente sobre o Programa ter como 

principal função, no primeiro momento de implementação do Programa, contribuir para a 

popularidade do Governo Dilma (função de legitimação).  

No sentido de compreendermos a proposta de expansão da educação profissional, 

tomando por base os recursos financeiros, é importante ir além do recurso que foi destinado ao 

Programa. A próxima tabela apresenta a distribuição de recursos por tipo de Instituições, na 

qual é possível verificar que as transferências as instituições privadas representaram, até 2016, 

o principal desembolso do Pronatec em volume de recursos.  

 

Tabela 09 - Distribuição dos recursos financeiros do Pronatec por tipo de Instituição. 
 

Ano 
 

Transferência 
a instituições 
privadas sem 
fins lucrativos 

 

 
Aplicações 

diretas  
 

Entidades 
mantenedoras 
(instituições 

privadas) 

Transferência a 
Estados e ao DF 

 

Transferência a 
Municípios 

2011 208.264.705 0 0 0 0 
2012 1.241.426.564 0 0 92.648.000 0 
2013 2.065.021.070 384.785.284 51.681.164 241.407.195 14.681.000 
2014 2.581.208.152 1.006.867.021 644.920.317 104.847.363 5.493.650 
2015 1.321.393.229 742.565.752 931.691.314 97.946.084 16.704.815 
2016 737.999.990 587.719.640 485.096.160 667.356.836 57.631.695 
2017 57.000.000 360.844.206 65.291.573 21.712 1.161.580 

Fonte: (MUNIZ, 2017, p. 34). 
 

                                                           
62 Esses dados correspondem até o período de setembro de 2017.  
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Os dados expostos na tabela demonstram que as instituições privadas, sejam elas as 

chamadas de sem fins lucrativos ou não, foram as que mais receberam recursos para 

implementação do Pronatec (71% do total de recursos destinados ao Programa). Enfatizamos 

que essa situação de repasse de recursos públicos para as instituições privadas foi a principal 

fonte de preocupação exposta nos documentos oficiais do Programa, a ponto de 26 documentos 

publicados na implementação do Programa, pouco mais da metade, tratar especificamente da 

habilitação das instituições privadas para execução do Programa.  

Pela tabela, nota-se a expressão massiva do recebimento dos recursos públicos por parte 

do Sistema S (56% dos recursos). Percebe-se ainda que, no ano de 2015, os repasses de recursos 

às instituições privadas (aquelas claramente destinadas à obtenção de lucro) foram notadamente 

superiores às aplicações diretas do Ministério de Educação.  

Também por meio da distribuição dos recursos orçamentário do Pronatec, é possível 

observar que em 2017, contraditoriamente, há um direcionamento para oferta do Programa via 

Rede Federal, considerando que as aplicações diretas foram as maiores em relações as 

aplicações nas outras instituições (74% do total de recursos). Esse fato, apesar de demonstrar 

uma maior alocação de recursos públicos em instituições públicas, levantam outra preocupação, 

uma vez que os cursos ofertados pela Rede Federal, em sua maioria, têm sido cursos 

concomitantes. Isso aponta para implementação da Reforma do Ensino Médio nessas 

Instituições, o que pode sinalizar uma tendência a substituição da oferta dos cursos integrados 

por cursos isolados no itinerário formativo de formação técnica e profissional. Discutiremos 

essas questões no próximo tópico. Por outro lado, como já discutimos, o recebimento de recurso 

do Sistema S, em especial Senai e Senac, no decorrer dos anos foi sem dúvida bem superior às 

demais instituições, como é possível ver na tabela seguinte:  
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Tabela 10 - Distribuição de recursos financeiros do Pronatec por Instituições do Sistema S. 
 

Ano SENAI SENAC SENAT SENAR 
2011 125.517511 82.744193 0 0 
2012 807.426.331 

 
383.179.733 12.530.200 38.290.300 

2013 1.161.133.060 
 

719.096.760 127.769.060 57.022.190 
 

2014 1.553.903.802 
 

836.137.030 120.953.790 70.213.530 

2015 823.000.000 
 

430.000.000 30.000.000 38.393.229 

2016 540.606.810 
 

149.393.180 3.000.000 45.000.000 
 

2017 30.000.000 27.000.000 0 0 
Fonte: (MUNIZ, 2017, p. 35). 

 

Sobre a participação do Sistema S, Lima et al (2016) expõe um estudo que trata 

especificamente da participação do SENAI na implementação do Pronatec, e os autores 

apontam o protagonismo do SENAI no recebimento dos recursos (o estudo traz dados de 2011 

a 2014). A tabela anterior reforça essa constatação, já que 61% do total de recursos destinados 

ao Sistema S foi repassado ao Senai. Diante disso, os autores analisam que o Pronatec tem sido 

uma alternativa para solucionar a problemática da formação para o mercado, criando um 

mercado da formação. Também apontam que, a prioridade tem sido os cursos de curta duração 

e o freamento da expansão da rede federal de educação tecnológica. Além dessas questões, os 

referidos autores analisam que 

 
O Pronatec, como política consistentemente neoliberal, retroage em relação 
ao movimento de reestruturação do Estado, iniciado de maneira pouco 
sustentável no governo Lula, representando uma retração do movimento de 
ampliação do Estado que se verificava, no campo da educação profissional, 
com a expansão da Rede Federal. Além do mais, tal movimento se adequa 
perfeitamente ao que Saviani (2010) denomina promiscuidade histórica entre 
as esferas pública e privada, que vem se perpetuando na educação brasileira. 
Para enfrentar o processo de crise do capital e o esvaziamento do Estado num 
contexto efêmero de crescimento econômico, o governo federal atual, a 
exemplo de FHC quando da criação Planfor, encontrou no Pronatec a 
alternativa para solucionar a problemática da formação para o mercado, 
criando um mercado da formação. Embora o Pronatec tenha entre seus 
objetivos expandir a rede pública de educação profissional, na disputa pelo 
fundo público (BRASIL, 2011), a Rede Federal, mesmo estando em condições 
técnicas e físicas de implementar o Pronatec, participou bem menos que o 
Senai, tanto em termos nacionais quanto locais, dando à execução do 
programa abrangência bem mais privada do que pública. (LIMA et al, 2016, 
p. 881). 
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Frente ao estudo desenvolvido por Lima et al (2016) e os dados que apresentamos a 

partir de Muniz (2016), fica explícito que a proposta de expansão da educação profissional via 

Pronatec apresenta como objetivo implícito, que vem sendo concretizado: proporcionar a 

expansão das instituições privadas, sobretudo as do Sistema S. Os reflexos da construção desse 

modelo de transposição de recurso público para as empresas da iniciativa privada propiciam 

diretamente a acumulação do capital, assegurando o chamado mercado em formação. Para nós, 

essa prática denota a contribuição do Programa para a função de acumulação do Estado, 

considerando que o este injeta recursos públicos para as empresas, colaborando com o seu 

funcionamento e expansão.  

Nesses termos, é importante pontuarmos que as práticas assumidas pelo Governo para 

implementação do Pronatec atendem fielmente às tendências internacionais para reprodução do 

sistema capitalista, em que a política de educação é tratada cada vez mais como uma 

mercadoria, sendo “definida como bem privado, individual, comercializável proporcionando 

benefícios fundamentalmente económicos” (ANTUNES, 2008, p. 4).   

Para além disso, como já havíamos pontuado na avaliação política do Pronatec (SILVA, 

2015), essa vinculação entre educação e políticas de geração de trabalho, emprego e renda 

figura-se ideologicamente no campo situado por Althusser (1985), em que o aparelho 

ideológico escolar aparece como um conjunto de práticas necessárias à reprodução das relações 

de produção. Daí esse autor situar que a grande função da escola não estaria na qualificação 

conteudística para determinada profissão, mas sim em fazer acreditar na tese de que ascensão 

social é possível por meio de qualificação profissional. De outro modo, esse discurso também 

serve para ocultar o processo de dominação capitalista, ao passo que responsabiliza o próprio 

sujeito quando não consegue ocupação no mercado de trabalho, já que o Estado 

“supostamente” 63  tem garantido acesso as políticas educacionais. Os dados do Programa 

apresentados pelo TCU e do estudo realizado pelo Ministério da Fazenda apresentam 

claramente a baixa incidência dos cursos do Pronatec para inserção no mercado de trabalho, o 

que nos leva a afirmar que o Programa nesse quesito contribuiu diretamente para função de 

legitimação do Estado Capitalista.  

 

                                                           
63  Destacamos o supostamente porque nem todos tem acesso a esses cursos, dado que a procura é maior do que a 
quantidade de vagas oferecidas. 
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5.2 A PRETENSA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO PÚBLICO: O 

ATUAL MOMENTO DO PRONATEC E A REFORMA DO ENSINO MÉDIO 

 

Para iniciarmos a discussão sobre a proposta expressa na Lei nº 12.513, de 26 de outubro 

de 2011, acerca da melhoria da qualidade do ensino médio, é preciso esclarecermos que quem 

estuda a política de educação sabe bem que o Ensino Médio é a etapa da educação que mais 

promove debates polarizados e que refletem projetos de sociedade em disputa. Desse modo, 

Ferreti e Silva (2017, p. 287) afirmam que  

 
[...] os liberais conservadores insistem em aplicar os princípios que lembram 
a Teoria do Capital Humano. Em contraposição, segmentos da sociedade 
acadêmica e educacional propõem um projeto que garanta uma formação 
ampla e integrada na perspectiva da emancipação política e social dos jovens. 
Ou seja, uma educação republicana que promova o ser humano acima de 
qualquer interesse mercantil.  

 

É nesse cenário que avaliamos a pretensa perspectiva de melhoria da qualidade do 

ensino médio público, exposta na lei que criou o Pronatec. A oferta dos cursos técnicos 

concomitantes por meio do Pronatec vincula-se diretamente com o que foi posto na Lei nº 

13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que reformulou o ensino médio brasileiro, que, por sua vez, 

se originou da MP nº 746/2016, cuja raiz está no PL nº 6.840/2013. Diante disso, 

compreendemos que o formato traçado para a política de educação, tanto com o Pronatec quanto 

com a Reforma do Ensino Médio, atende prontamente aos ideais neoliberais apresentados por 

grupos sociais que defendem uma educação subordinada ao contexto mundial de 

mercadorização e de fragmentação do conhecimento. Desse modo, percebemos que os rumos 

traçados para o ensino médio são organizados para atender os processos de reprodução do 

sistema capitalista, dentro da lógica da divisão social do trabalho.  

Nessa linha de reflexão, Kuenzer (2005) argumenta que, para reprodução do capital, é 

necessário que a força de trabalho esteja qualificada de forma desigual para ocupação dos postos 

de trabalho, enfatizando-se, portanto, o papel fundamental dos cursos de baixa qualificação. É 

possível perceber isso ao longo da história da educação brasileira, como já mencionamos nos 

capítulos anteriores, ao passo que o Estado ofertou diferentes modelos de educação a depender 

da classe social. Assim, a qualificação desigual da classe trabalhadora configura-se de maneira 

importante para manutenção do sistema capitalista.  
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Nessa mesma direção, podemos nos fundamentar em Braverman (1977) ao dizer que o 

trabalho de cada “especialidade produtiva” requer maneiras diferenciadas de qualificação da 

força de trabalho, sendo indesejável para o capitalista “a distribuição generalizada do 

conhecimento do processo produtivo”. Diante dessa assertiva, com a implementação do 

Pronatec, em que se apresenta a oferta de cursos FIC e técnicos concomitantes, percebemos 

claramente a divisão da qualificação profissional a partir da classe ou fragmento de classe 

social. 

Com a Lei nº 13.415/2017, que reformulou o ensino médio, apresenta-se uma separação 

ainda mais marcante entre educação propedêutica e a educação profissional, porque a referida 

lei fragmenta o ensino médio por área de conhecimento por meio de cinco itinerários formativos 

desenvolvidos após uma base nacional comum curricular (BNCC): I - linguagens e suas 

tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas tecnologias;  IV 

- ciências humanas e sociais aplicadas; V - formação técnica e profissional (BRASIL, 2017c).  

A organização curricular por área de conhecimento representa a construção de um 

modelo que direciona a política de educação no sentindo oposto ao que foi reivindicado pelos 

movimentos sociais ao longo dos anos e que, de alguma forma, foi conquistado na Constituição 

Federal de 1988, no artigo 205, com a declaração de formação para o pleno desenvolvimento 

da pessoa humana, a qual implica acesso amplo, não fragmentado, ao conhecimento. 

O formato de ensino médio, que separa a formação por área de conhecimento apresenta 

semelhanças com a que é ofertado em países europeus a exemplo de Portugal64, Espanha, 

França, Inglaterra e também em países com separação mais marcante entre os que são 

preparados para o ensino superior e os que terão formação para o exercício profissional apenas 

com a conclusão de curso profissional, a exemplo dos Estados Unidos, Canadá e Alemanha. As 

semelhanças na organização curricular proposta na Reforma do Ensino Médio no Brasil com 

os países mencionados não são aleatórias, como se pode ver em alguns pontos da exposição de 

motivos para publicação da MP n° 746/2016, que antecedeu a Lei n° 13415/2017:  

 
18. Um novo modelo de ensino médio oferecerá, além das opções de 
aprofundamento nas áreas do conhecimento, cursos de qualificação, estágio e 
ensino técnico profissional de acordo com as disponibilidades de cada sistema 
de ensino, o que alinha as premissas da presente proposta às recomendações 
do Banco Mundial e do Fundo das Nações Unidas para Infância - Unicef. 

                                                           
64 Como observamos empiricamente no doutorado sanduíche e discutimos em tópico específico do capítulo 3. 
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[...] 
20. É de se destacar, outrossim, que o Brasil é o único País do mundo que 
tem apenas um modelo de ensino médio, com treze disciplinas 
obrigatórias. Em outros países, os jovens, a partir dos quinze anos de 
idade, podem optar por diferentes itinerários formativos no 
prosseguimento de seus estudos. 
21. Neste sentido, a presente medida provisória propõe como principal 
determinação a flexibilização do ensino médio, por meio da oferta de 
diferentes itinerários formativos, inclusive a oportunidade de o jovem optar 
por uma formação técnica profissional dentro da carga horária do ensino 
regular. (BRASÍL, 2016, grifos nosso). 

 

Diante dessas exposições fica claro que a intenção da Reforma é de se adequar as 

tendências internacionais que assumem um currículo flexibilizado e separam abertamente os 

estudantes que terão formação para o mercado de trabalho e os que darão continuidade aos 

estudos em nível superior. Entretanto, ao observarmos as discrepâncias na qualidade da 

educação básica brasileira em relação aos países citados, a situação de oferta do ensino médio 

por área de conhecimento no Brasil é ainda mais perversa, no que se refere aos estudantes que 

terão acesso exclusivo ao itinerário de formação técnica e profissional. De acordo com Moura 

e Lima Filho (2017), a proposta da reforma do ensino médio ao se restringe à organização 

curricular, com o Estado negligenciando aspectos importantes que afetam a educação pública 

brasileira:  

 
A falta de infraestrutura que garanta o funcionamento qualificado das escolas 
públicas, destacando-se: ausência de instalações físicas adequadas, 
bibliotecas, laboratórios, espaços para a prática esportiva e de atividades 
artístico-culturais; inexistência de quadro de professores e demais 
trabalhadores da educação contratados por concurso público; planos de 
carreiras e de formação, salários dignos e condições de trabalho adequadas. 
Essas questões não são objeto da reforma. Logo, não se discutem as precárias 
condições de funcionamento das escolas e a absoluta necessidade de sua 
superação, indispensáveis à universalização da educação pública com 
qualidade socialmente referenciada (MOURA; LIMA FILHO, 2017, p. 119). 

 

Moura e Lima Filho (2017) também chamam a atenção para o discurso contraditório 

que foi construído para justificar essa Reforma do Ensino, exatamente por quem a medida que 

diz buscar a melhoria da qualidade do ensino médio e promover o protagonismo juvenil, as 

condições materiais das escolas não permitem que os estudantes escolham os itinerários 

formativos que desejam cursar. Somado a isso, a Emenda Constitucional nº 95, a qual limita 

investimentos públicos por vinte anos, também impossibilita a melhoria da infraestrutura das 
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escolas. Assim, os autores evidenciam que “a reforma em curso agrava a fragmentação, a 

hierarquização social e a qualidade do EM” (MOURA; LIMA FILHO, 2017, p. 120). 

    Diante dessa problematização, para buscarmos ir além do discurso que prega a 

pretensa melhoria da qualidade do ensino médio por meio da implementação do Pronatec, 

analisamos os fundamentos da Reforma do Ensino Médio, bem como da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o ensino médio e das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (DCNEM), as quais foram atualizadas com base na Lei nº 13.415/2017.  

A Lei nº 13.415/2017 alterou não apenas artigos da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), mas também da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), revogou uma lei que tornava obrigatório o ensino do Espanhol e instituiu 

a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.  

Retomamos que, antes da Lei n° 13.415/2017, houve a publicação da MP nº 746/2016 

e uma das justificativas apresentada para o Governo Temer instituir a Reforma do Ensino médio 

por meio da Medida Provisória65 foi a de possibilitar a flexibilização do currículo, a partir da 

suposta escolha dos estudantes do seu itinerário acadêmico (frente às cinco áreas dos itinerários 

formativos). Entretanto, a própria Lei nº 13.415/2017, no seu artigo 4º, estabelece que a 

organização das áreas de conhecimento ficará a cargo de cada sistema de ensino. Isso quer dizer 

que nem todos os itinerários formativos serão ofertados por cada estabelecimento de ensino e 

que, assim, em determinados municípios ou regiões próximas das suas residências, os 

estudantes não terão condições de escolher que área seguir. Outra situação que mascara a 

suposta escolha dos estudantes é que o currículo do Ensino Médio será composto pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e pelo itinerário formativo, no entanto o processo seletivo 

para acesso ao ensino superior considerará apenas as competências e as habilidades definidas 

na BNCC, conforme alteração realizada no § 3°  do artigo 44 da LDB, por meio do artigo 5º da 

Lei nº 13.415/2017 (BRASIL, 2017c).  

Diante dessas ponderações, a Base Nacional Comum Curricular tem sido considerada 

central para implementação da Reforma e, de acordo com Ferreti e Silva (2017), tanto a 

                                                           
65  Instrumento incomum para Reformas na Política de Educação até na Ditadura Militar.  
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Reforma do Ensino Médio quanto a BNCC retomam a formação por competências66, bastante 

presente nas políticas educacionais no Governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), porque 

o foco principal da formação passa a ser o atendimento das necessidades imediatas do setor 

produtivo.  

 A construção da BNCC foi iniciada em 2015 no governo Dilma V. Roussef e foi 

aprovada no dia 04 de dezembro de 2018, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) por 18 

votos favoráveis e duas abstenções. Apesar de ser prevista na Constituição Federal, na LDB, 

reafirmada nas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica e na meta 7 do Plano Nacional 

de Educação (PNE 2014-2024), a intenção de construção de uma Base Nacional Comum 

Curricular foi bastante criticada por estudiosos e militantes da educação, no que se refere 

principalmente à visão fragmentada do conhecimento, enfatizando veementemente que tal base 

aumentará ainda mais as discrepâncias entre o ensino público e privado e reduzirá as 

possibilidades dos mais pobres ingressarem no ensino superior. 

Nesse aspecto, ao considerar apenas a BNCC para o processo seletivo de acesso ao 

ensino superior, a Lei nº 13.415/2017 beneficia os estudantes das escolas privadas, 

considerando que o objetivo central dessas escolas é o acesso ao ensino superior e não há 

nenhuma restrição na oferta exclusiva das competências e habilidades da Base Nacional 

Comum Curricular. Pelo contrário, o artigo 4º, § 3°, dessa Lei prevê que, a critério dos sistemas 

de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de 

componentes curriculares da BNCC e dos itinerários formativos. Isso pode ser aplicado pelas 

escolas privadas para atender a necessidade de preparar os estudantes para o Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem), principal porta de acesso ao ensino superior na atualidade.  

No que diz respeito à oferta do itinerário da formação técnica e profissional, a lei que 

reformulou o ensino médio estabelece as chamadas parcerias para ofertada dos cursos. Sobre 

esses aspectos, vejamos:  

Art. 4º: § 6° A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase 
técnica e profissional considerará:  

                                                           
66 Conforme Ferreti e Silva, a política educacional do governo FHC relativa ao ensino médio e à educação 
profissional foi marcada pela adesão às pautas das transformações ocorridas no campo do trabalho em função dos 
rearranjos promovidos pelo capital, em âmbito internacional,  diante das crises da década de 1970. Destaca-se 
nesse sentido, a influência de  entidades internacionais e publicações como o Relatório Delors (1998) e pelo 
documento da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), Educación y conocimiento: eje de la 
transformación productiva com equidad (CEPAL/OREALC, 1992). Esses documentos enfatizaram tanto a difusão 
do progresso técnico quanto a coesão social 
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I - a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em 
ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando 
aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem 
profissional;  
§ 8º A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso V 
do caput, realizada na própria instituição ou em parceria com outras 
instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de 
Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada 
pelos sistemas de ensino.   
§ 11º Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, 
os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios 
com instituições de educação a distância com notório reconhecimento, 
mediante as seguintes formas de comprovação. (BRASIL, 2017, grifos nosso). 

 

Insistimos que essa perspectiva de oferta da educação profissional por meio de parcerias 

está em curso há algum tempo com o Pronatec, como já demonstramos. De acordo com Ferreti 

e Silva (2017, p. 289), tanto o uso de recursos públicos para realização de parcerias entre as 

redes públicas e o setor privado, quanto a intenção de essas parcerias ocorrerem com a 

modalidade à distância, traz a possibilidade de a gestão escolar ser guiada “muito mais pela 

lógica do que ‘podem’ do que pelo que ‘devem’ fazer para a garantia do direito à educação para 

a população das classes populares”. Entendemos que a Lei n° 13.415/2017, ao determinar a 

oferta do ensino médio por itinerários formativos e destinar a oferta da formação técnica e 

profissional por meio das parcerias, compromete a possibilidade de as escolas públicas 

receberem recursos para criarem as condições de ofertar a educação profissional, como foi 

previsto com o Brasil Profissionalizado.  Assim, visualizamos que a Reforma do Ensino Médio 

tende a intensificar os processos de privatização da educação.  

Para a Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação (CNTE), ao instituir a 

Reforma do Ensino Médio e prever as parcerias público-privadas, o Estado se desresponsabiliza 

em ofertar a maior parte do currículo escolar e atende exclusivamente os interesses do mercado. 

Nesse sentido, a CNTE argumenta que 

 
Diferentemente da BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, a 
versão de base comum curricular destinada ao Ensino Médio não peca na 
orientação pormenorizada dos conteúdos a serem lecionados ano a ano, em 
forma de cartilha, tampouco limita a autonomia escolar para definir e 
implementar os conteúdos “comuns” que poderão ser desenvolvidos durante 
todo o Ensino Médio (nos três anos regulares). Seu problema é de concepção, 
pois a antirreforma educacional, à qual está vinculada, atende a um modelo 
excludente e limitado de oferta escolar voltado para a privatização e 
terceirização do Ensino Médio [...]. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE 
TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO, 2018, p. 5). 
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Com o que foi apresentado pela CNTE, ressaltamos que a concepção apresentada na 

Reforma do Ensino Médio, na BNCC e nas atuais Diretrizes curriculares para o Ensino Médio 

(DCNEM)67 dialogam com a lógica presente na implementação do Pronatec, a qual tem uma 

concepção de fragmentação do conhecimento e de privatização da educação. Entretanto, a 

Reforma do Ensino Médio reduz ainda mais o currículo, impõe um maior acirramento da 

dualidade estrutural da educação e rebaixa direitos, quando aumenta as discrepâncias entre o 

ensino público e o privado. 

A BNCC procura se legitimar utilizando-se de conceitos como “igualdade, diversidade, 

equidade, pacto federativo e regime de colaboração”, que são conceitos progressistas, de 

maneira a garantir a aceitabilidade por parte da população. Todavia é necessário ir na essência 

do que está na sustentação da BNCC e da própria Reforma, é o que Kosik (1976) chama de 

superar a pseudoconcreticidade. Nessa linha de pensamento, podemos no fundamentar em 

Bourdieu (1998) para refletirmos que o neoliberalismo se utiliza de ações e conceitos de 

políticos conservadores ou social-democratas para continuar imprimindo sua força político-

econômica, portanto, uma visão conservadora acaba se assumindo como uma visão 

progressista. Frente a essas reflexões, o que observamos no conteúdo da BNCC é que sua 

aplicação está direcionada para os itinerários formativos e traz fortemente o discurso de 

“competências e habilidades específicas”. Uma leitura diligente permite perceber que a maior 

problemática envolve a situação de fragmentação do conhecimento, ao passo que a Lei nº 

13.415/2017 prevê que cada estudante fará um itinerário formativo. Além disso, a CNTE 

destaca que, na prática, a aplicação da BNCC está condicionada a 

 
[...] 1.800 horas de uma etapa escolar prevista para alcançar 4.200 horas em 
2022. Ou seja: a formação comum dos estudantes do Ensino Médio, após a 
implementação integral da Lei 13.415, corresponderá a menos da metade da 
carga horária geral. 
Embora a base curricular comum do ensino médio privilegie a autonomia 
escolar, remetendo a construção dos currículos aos profissionais e 
comunidades, à luz do projeto político-pedagógico de cada escola, preocupa 
o nível de defasagem que os estudantes terão em decorrência da limitação do 
tempo para ministrar conteúdos das áreas “não obrigatórias” ao longo de toda 
a etapa escolar. E uma forma de amenizar esse problema está na 
implementação da oferta integrada de conteúdos comuns e flexíveis, ao longo 
de todo o ensino médio, priorizando todas as áreas de conhecimentos 

                                                           
67 As DCNEM foram homologadas pelo então Ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, no dia 20 de 
novembro de 2018, havendo sido aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação no dia 08 de novembro de 2018.  
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específicos pelas escolas. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE 
TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO, 2018, p. 5).  

 

Como assinala a CNTE, a Lei n° 13.415/2017, ao limitar a BNCC a carga horária de 

1800 (mil e oitocentas) horas, fragiliza a qualidade do ensino médio, principalmente nas escolas 

públicas, porque as escolas privadas podem utilizar a carga horária dos itinerários para 

complementar a carga horária reduzida da BNCC, uma vez que têm autonomia pedagógica e 

financeira. Portanto, apesar da baixa carga horária prevista na BNCC, a escola privada poderá 

ter professores para ministrar maior carga horária das disciplinas da BNCC nos itinerários 

formativos, cuja carga horária é bem maior. Em contradição a isso, escola pública não poderá 

seguir essa mesma lógica porque não terá financiamento, ou seja, a perspectiva é que as escolas 

públicas só tenham professores das disciplinas da BNCC para a carga horária nela prevista. 

Além disso, a tendência é que nas escolas públicas os laboratórios, bibliotecas, espaços para 

atividades esportivas, culturais, sociais, entre outros, estejam limitados ao que está previsto com 

a carga horária da BNCC.  

Vejamos como se encontra a limitação da carga horária na Lei n° 13.415/2017 (artigo 

3º, § 5º): “A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não 

poderá ser superior a mil e oitocentas horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo 

com a definição dos sistemas de ensino”, ou seja, a Lei impôs uma carga horária comum a todos 

os estudantes, entretanto essa carga horária representa menos da metade do total geral de carga 

horária do ensino médio. Isso representa uma grande contradição no que se apresentou como 

princípios que norteiam a construção da BNCC:  

 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 
preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento normativo 
aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do 
Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996)1, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos 
que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN). (BRASIL, 2017a, p. 7, 
grifos nosso). 
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Além da construção e da reformulação68 da BNCC a partir da Lei n° 13.415/2017, as 

Diretrizes curriculares para o Ensino Médias (DCNEM), recém-aprovadas pelo CNE e 

homologadas pela Portaria de n° 1210, de 21 de novembro de 2018, trazem aspectos ainda mais 

preocupantes da Reforma do Ensino Médio. Um dos pontos mais problemáticos é a 

possibilidade de 80% do currículo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) acontecer na 

modalidade à distância, com previsão de oferta de até 30% no ensino médio voltado para os 

adolescentes: 

Art. 17. O ensino médio, etapa final da educação básica, concebida como 
conjunto orgânico, sequencial e articulado, deve assegurar sua função 
formativa para todos os estudantes, sejam adolescentes, jovens ou adultos, 
mediante diferentes formas de oferta e organização: § 1º O ensino médio pode 
organizar-se em tempos escolares no formato de séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, módulos, sistema de créditos, alternância regular de 
períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência 
e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 
[...] 
§ 5º Na modalidade de educação de jovens e adultos é possível oferecer 
até 80% (oitenta por cento) de sua carga horária a distância, tanto na 
formação geral básica quanto nos itinerários formativos do currículo, desde 
que haja suporte tecnológico – digital ou não – e pedagógico apropriado.  
[...] 
§ 15. As atividades realizadas a distância podem contemplar até 20% 
(vinte por cento) da carga horária total, podendo incidir tanto na 
formação geral básica quanto, preferencialmente, nos itinerários 
formativos do currículo, desde que haja suporte tecnológico – digital ou não 
– e pedagógico apropriado, necessariamente com 
acompanhamento/coordenação de docente da unidade escolar onde o 
estudante está matriculado, podendo a critério dos sistemas de ensino 
expandir para até 30% (trinta por cento) no ensino médio noturno. 
(BRASIL, 2018, grifos nosso). 

 

O que está apresentado no artigo 17º das DCNEM retrata a face mais cruel da 

precarização da educação, principalmente, porque a previsão é que a oferta da Educação a 

Distância (EAD) aconteça mediante as tais parcerias público-privadas, como discutimos 

anteriormente. Assim, a lógica é diminuir os custos com a política de educação e ainda assim 

fazer com que os parcos recursos sejam transferidos para as empresas privadas, ou seja, é 

intensificar a formação do mercado educacional, como já vem em curso com a implementação 

do Pronatec. A intenção de ofertar o ensino médio por meio da EaD compromete o direito à 

educação, ao passo que se nega a educação como prática social em um momento da vida no 

                                                           
68  Utilizamos o termo “reformulação” porque a construção da BNCC foi iniciada antes da aprovação da Lei 
13.415/2017 e a terceira versão desse documento foi modificada para atender a Reforma do Ensino Médio.  
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qual a interação social é crucial para a formação dos estudantes. Nesse mesmo raciocínio, a 

concepção de educação com base nas competências e habilidades apresenta um viés tecnicista 

para atender, predominantemente, os interesses do mercado capitalista. 

No que concerne ao itinerário de formação técnica e profissional, previsto no artigo 4° 

da Lei n° 13.415/2017, inciso V, as DCNEM expõem elementos que fragilizam ainda mais a 

formação dos estudantes. A ênfase é na formação para o mercado de trabalho e a referência 

para a  oferta dos cursos não é o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, mas a Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO), o que intensifica o caráter instrumental da formação proposta: 

“O itinerário formativo na formação técnica profissional deve observar a integralidade de 

ocupações técnicas reconhecidas pelo setor produtivo, tendo como referência a Classificação 

Brasileira de Ocupações” (BRASIL, 2018, art. 12, § 14). 

Além da instrumentalidade do itinerário de formação técnica e profissional, a marca da 

precarização é bem presente com a desigualdade de formações: 

Art. 15. Na organização do itinerário de formação técnica e profissional 
podem ser ofertados tanto a habilitação profissional técnica quanto a 
qualificação profissional, incluindo-se o programa de aprendizagem 
profissional em ambas as ofertas.  
§ 1º A habilitação profissional técnica de nível médio deve atender as 
respectivas diretrizes curriculares nacionais.  
 § 2º As instituições e redes de ensino podem iniciar a oferta de formações 
experimentais de cursos de habilitação profissional técnica de nível médio que 
não constem no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos com autorização 
específica de seu sistema de ensino.  (BRASIL, 2018). 

 

O exposto no artigo 15 estabelece que os itinerários de formação técnica e profissional 

podem ser ofertados tanto para a habilitação profissional técnica quanto para a qualificação 

profissional. Na nossa interpretação desse artigo, há abertura para cursos com uma qualidade 

bem inferior ao que se é ofertado na atualidade, ao passo que a proposta explícita na DCNEM 

menciona cursos de nível médio com apenas a qualificação profissional. O artigo 15º das 

DCNEM ainda traz que:  

§ 4º O itinerário formativo possibilita a concessão de certificados 
intermediários de qualificação profissional técnica, desde que seja estruturado 
e organizado em etapas com terminalidade, segundo os interesses dos 
estudantes, as possibilidades das instituições e redes de ensino, as demandas 
do mundo do trabalho e a relevância para o contexto local. 
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 § 5º Os itinerários de formação técnica e profissional podem compreender a 
oferta de um ou mais cursos de qualificação profissional, desde que 
articulados entre si.  (BRASIL, 2018). 

   

A organização prevista para o itinerário de formação profissional e técnica tem 

características bem parecidas com o que esteve previsto no Decreto de n° 2.208/1997, coibindo 

a integração entre educação profissional e educação propedêutica. Vejamos o que foi 

apresentado no Decreto de 1997:  

 
Art. 3º A educação profissional compreende os seguintes níveis:  
I - básico: destinado à qualificação, requalificação e reprofissionalização de 
trabalhos, independentes de escolaridade prévia;  
II - técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos 
matriculados ou egresso de ensino médio, devendo ser ministrado na 
forma estabelecida por este Decreto; 
III - tecnológico: corresponde a cursos de nível superior na área tecnológica, 
destinados a egressos do ensino médio e técnico.  
 
Art. 4º A educação profissional de nível básico é modalidade de educação não-
formal e duração variável, destinada a proporcionar ao cidadão trabalhador 
conhecimentos que lhe permitiam reprofissionalizar-se, qualificar-se e 
atualizar-se para o exercício de funções demandadas pelo mundo do trabalho, 
compatíveis com a complexidade tecnológica do trabalho, o seu grau de 
conhecimento técnico e o nível de escolaridade do aluno, não estando sujeita 
à regulamentação curricular.  
[...] 
 
Art. 5º A educação profissional de nível técnico terá organização 
curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser 
oferecida de forma concomitante ou seqüencial a este. (BRASIL, 1997, 
grifos nosso).  

 

A leitura do Decreto n° 2.208/97 nos permite perceber que a educação profissional de 

nível técnico teve organização curricular independente do ensino médio (artigo 5°). Isso 

significou que as reivindicações apresentadas pela sociedade civil no âmbito do projeto de 

construção da LDB de 1996 não apenas foram descartadas (perspectiva de construção de ensino 

médio integrado), mas que na verdade, com esse Decreto, institui-se uma linha totalmente 

contrária do que a LDB permitia, ao menos no campo da possibilidade de integração. Essa 

lógica expressou também um processo de privatização da Rede Federal de Educação 

Tecnológica, representada à época pelos CEFETs, como também ensejou o fortalecimento das 

instituições privadas de educação profissional.  
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Sobre o tema, Moura (2007) mostra que paralelamente ao Decreto n° 2.208/1997, o 

governo federal negociou empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BIRD), com o objetivo de financiar a reforma de educação profissional com foco na política 

neoliberal de privatização do estado brasileiro, determinada pelos países hegemônicos de 

capitalismo avançado e dos organismos internacionais (o próprio BID - Banco Interamericano 

de Desenvolvimento, o Banco Mundial, entre outros). Esse financiamento é realizado para 

atender ao Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) via instituições privadas 

de educação e direcionada para privatização da Rede de Educação Profissional com o incentivo 

governamental para seu autofinanciamento. 

Essa situação de privatização da educação e de empréstimo do governo federal ao BIRD, 

em decorrência do Decreto nº 2.208/1997, é bastante semelhante ao momento que se desenha 

na atualidade, em decorrência da implementação do Pronatec e da Lei nº 13.415/2017. O 

Parlamento brasileiro aprovou empréstimo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) para financiar a reforma educacional em algumas escolas de 

referência nos estados e o Ministério da Educação publicou a portaria 727/17 para instituir 

regime de colaboração de custeio nas escolas de referência utilizando recursos do empréstimo 

(CNTE, 2018). Como diria Marx em “O 18 Brumário de Luís Bonaparte”, quando afirma que 

Hegel observou que todos os fatos de grande importância na história acontecem, por assim 

dizer, duas vezes, sendo a primeira uma tragédia e a segunda uma farsa. A grande farsa 

decorrente da implementação do Pronatec e da chamada Reforma do Ensino médio é prever 

como objetivo a melhoria da qualidade do ensino médio, quando na essência o que se apresenta 

é a precarização da educação pública e sua privatização.  

Ao longo do texto das DCNEM, é possível ver o aspecto perverso em que se naturaliza 

as desigualdades, como fundamento para a chamada divisão social do trabalho e separação entre 

os que são formados para os trabalhos intelectuais e o que são formados para os trabalhos 

manuais. Vejamos no artigo 17°: 

 
[...] § 12. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino 
médio, os sistemas de ensino podem estabelecer critérios para que atividades 
realizadas por seus estudantes em outras instituições, nacionais ou 
estrangeiras, sejam avaliadas e reconhecidas como parte da carga horária do 
ensino médio, tanto da formação geral básica quanto dos itinerários 
formativos.  
§ 13. As atividades realizadas pelos estudantes, consideradas parte da carga 
horária do ensino médio, podem ser aulas, cursos, estágios, oficinas, trabalho 
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supervisionado, atividades de extensão, pesquisa de campo, iniciação 
científica, aprendizagem profissional, participação em trabalhos voluntários e 
demais atividades com intencionalidade pedagógica orientadas pelos 
docentes, assim como podem ser realizadas na forma presencial – mediada ou 
não por tecnologia – ou a distância, inclusive mediante regime de parceria 
com instituições previamente credenciadas pelo sistema de ensino. (BRASIL, 
2018). 

 

Ao prever o cumprimento das exigências curriculares em outras instituições, inclusive 

estrangeiras, estabelece-se que para os estudantes das escolas públicas destina-se as parcerias 

público-privadas, com a realização de atividades em escolas do sistema S ou outras instituições 

privadas, objetivando de formá-los de maneira instrumental para atividades periféricas do 

mercado de trabalho, havendo condições até de que a formação de nível médio ocorra mediante 

cursos FIC (qualificação profissional, como está previsto no Art. 15 das DCNEM). Entretanto, 

aos filhos dos mais abastados economicamente e que estudam nas escolas privadas, abre-se a 

possibilidade de eles fazerem parte do ensino médio no exterior, sobretudo, Estados Unidos e 

Europa. Dessa maneira, os dispositivos previstos nessas DCNEM são de estabelecer uma 

formação escolar de acordo com a classe social.  

Outro descompasso também apresentado na Lei n° 13.415/2017 e que é objeto de 

regulamentação das DCNEM é a previsão de que profissionais com notório saber possam 

ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional: 

 
 
Art. 29. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos 
sistemas de ensino podem atuar como docentes do ensino médio no itinerário 
de formação técnica e profissional para ministrar conteúdos afins à sua 
formação ou experiência profissional, devidamente comprovadas, conforme 
inciso IV do Artigo 61 da LDB.   
Parágrafo único. A docência nas instituições e redes de ensino que ofertam o 
itinerário de formação técnica e profissional poderá ser realizada por 
instrutores com comprovada competência técnica referente ao saber operativo 
de atividades inerentes à respectiva formação técnica e profissional. 
(BRASIL, 2018). 

 

Essa previsão da docência realizada por instrutores no itinerário de formação técnica e 

profissional já está em curso desde o início da implementação do Pronatec e passa ser legalizada 

com a Lei nº 13.415/2017. Isso foi instituído com o objetivo de que o sistema S e outras 

instituições privadas possam ofertar livremente a educação profissional. Essa situação significa 
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a negação do exercício da docência como atividade privativa de quem possui formação 

acadêmica para tal, além de fragilizar as condições da carreira docente e de rebaixar o processo 

de ensino aprendizagem.  

Mediante o que problematizamos sobre a chamada Reforma do Ensino Médio, a partir 

da Lei 13.415/2017, da construção da BNCC e da reformulação das DCNEM, destacamos uma 

vinculação direta dessa reforma com a implementação do Pronatec. Além disso, enfatizamos 

que o objetivo de melhoria da qualidade do ensino médio contido na Lei nº 12.513/2011 (lei 

que criou o Pronatec) teve incidência na construção dessa reforma e apresenta explicitamente 

um direcionamento que fragilizará ainda mais o ensino médio público brasileiro.  O elemento 

mais claro disso é a proposta de uma formação fragmentada por itinerário formativo, que para 

nós intensifica a dualidade estrutural da educação, instituindo claramente um tipo de formação 

para a classe social mais abastada economicamente e direciona os mais pobres para a educação 

profissional, ao passo que amplia as discrepâncias entre educação pública e educação privada. 

Para além dessas questões, percebemos que a oferta da educação profissional por meio das 

parcerias público-privadas que permeiam a implementação do Pronatec é ampliada com a 

reforma do ensino médio e acompanha vários pontos ainda mais problemáticos, a exemplo da 

regulamentação do exercício da docência por parte de professores com notório saber e da 

previsão de 20% da oferta do currículo por meio da EaD, com a possiblidade de ser 30% no 

ensino noturno e, na EJA, podendo ser até 80% de oferta dos cursos por meio da Educação à 

Distância. 

 Frente a esse cenário preocupante, que se desenha para a educação profissional com a 

implementação do Pronatec e o conjunto de transformações que desembocou na Reforma do 

Ensino Médio, o qual faz parte de um contexto maior de produção e reprodução do sistema 

capitalista, reiteramos que uma política pública que tenha por objetivo melhorar a educação 

brasileira e sobretudo, o ensino médio, deve apresentar ações concretas que visem garantir o 

direito a continuidade dos estudos aos jovens mais pobres e não os predestinem aos cargos de 

trabalho com menores salários,  péssimas condições de ocupação ou ao chamado exército 

industrial de reserva (OFFE; LENHART, 1984) .  

Corroboramos com autores como Moura e Lima Filho (2017) que, ao fazerem a crítica 

à concepção fragmentada, hierarquizada, utilitária e mercadológica de educação, defendem a 

formação humana integral. Assim, também entendemos que o ensino médio que integra 

educação propedêutica e educação profissional, ofertado em grande parte pelos institutos e 
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universidades federais, representa uma das experiências que mais se aproxima da formação 

humana integral, apesar dos desafios que se apresentam em superar as demandas exclusivas do 

mercado. Dessa forma, um programa ou uma reforma que realmente defenda a melhoria da 

qualidade do ensino médio deveria ter por base a ampliação da oferta do ensino médio 

integrado, assumindo o compromisso com os estudantes, principalmente os mais pobres, dando-

lhes condições de participar ativamente na consolidação democrática do País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



182 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A abordagem teórico-metodológica assumida para a tese, amparada na avaliação de 

processo com fundamentação no método dialético marxista, permitiu-nos situar os momentos 

de implementação do Pronatec a partir das suas transformações e contradições, além de nos 

possibilitar avaliar as metas e objetivos do Programa. Além disso, direcionar a avaliação de 

processo por meio do método dialético marxista nos deu condições de interpretar a trajetória do 

Programa, percebendo as suas relações com a reprodução do sistema capitalista.  

Diante disso, por meio do estudo, podemos afirmar que desenvolver uma avaliação de 

políticas ou programas públicos com fundamentação no método dialético marxista contribui 

para o distanciamento do viés gerencialista que comumente perpassa as avaliações.  Tendo em 

vista que, na avaliação gerencialista, é considerada fundamentalmente a valorização dos 

resultados visíveis e mediatos, tendo como preocupação central a relação custo-benefício em 

uma perspectiva empresarial, que muitas vezes direciona as ações públicas para programas 

focalizados sem muito impacto na mudança da qualidade de vida da população atendida. De 

outro modo, vincular a avaliação de políticas públicas ao método dialético implica assumir uma 

postura que desvele a(s) intenção(ões)  de determinada política e suas interfaces com o modo 

de produção capitalista, com o objetivo de  defender os direitos sociais e na busca pela 

construção de uma sociedade justa e igualitária.  

Frente às articulações estabelecidas entre o método dialético e avaliação de processo do 

Pronatec, elencamos duas dimensões para o desenvolvimento da avaliação, que foram: uma 

voltada para a trajetória ou desenho do Programa, a partir de autores principalmente como 

Sheirer (1994), Draibe (2001) e Costa e Castanhar (2003); e a outra dimensão direcionada para 

aferição do cumprimento das metas e objetivos do programa, com amparo em Scriven (1967), 

Figueiredo e Figueiredo (1986), entre outros. Dessa forma, elucidamos a estrutura 

organizacional, político-social e ideológica que compõe o Pronatec, para a partir daí apresentar 

os momentos que compreendem a implementação do Programa, desvelando as suas 

contradições e problematizando os seus resultados.  
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 Como base de sustentação da nossa tese, os conceitos (elementos) teóricos mais 

importantes são: Estado capitalista, função de acumulação, função de legitimação, trajetória do 

programa (ou política pública), estrutura organizacional, político-social e ideológica.  

No que se refere ao contexto social, político e econômico, o Pronatec foi criado e vem 

sendo implementado no atual período do capitalismo, em que se observa um direcionamento 

efetivo das políticas públicas para contribuir com a reprodução do capital. Nesse sentido, 

destaca-se uma maior intensificação do neoliberalismo e as várias dimensões da vida são 

entendidas como mercadorias. O Estado assume ações ainda mais focalizadas, o que contribui 

para intensificar a mercadorização de áreas como saúde, educação, segurança, entre outras.  

Além disso, destaca-se no cenário mundial o papel exercido pelos organismos internacionais 

para influenciar a forma de organização e de implementação das políticas públicas.  

Particularmente para Política de Educação, observa-se que esses organismos propõem um 

modelo de formação baseado no consenso e com vistas à coesão social, como destaca Leher 

(1999). Nesse quesito, enfatizamos os cursos FIC do Pronatec, cuja centralidade deu-se 

principalmente no primeiro momento de implementação do Programa (2011 a 2014) e, ao 

possuírem uma incidência pequena na inserção dos sujeitos no chamado mercado de trabalho, 

cumpriram e cumprem um papel essencial na legitimação do Estado capitalista.  

Sobre o cenário da macropolítica que buscamos traçar a partir da política de educação 

profissional em outros países, especialmente em Portugal, onde pudemos realizar o nosso 

estágio do doutorado sanduíche, destacamos que esse caminho contribuiu para ampliar as 

análises sobre o desenho que se apresenta no atual momento a Política de educação brasileira 

com a Reforma do Ensino Médio, que para nós é reflexo direto da implementação do Pronatec. 

Observamos que os países que situamos sinteticamente, quais sejam: Estados Unidos, 

Alemanha, Japão, França, Inglaterra e Portugal, apresentam no geral um sistema de educação 

dual que demarcam uma separação clara entre uma formação que prepara para o mercado de 

trabalho e outra para continuidade dos estudos. Essa separação também reflete a classe social 

dos sujeitos de cada formação que atende prontamente a lógica da divisão do trabalho, em 

trabalho manual e trabalho intelectual.  

Com o estágio em Portugal e a aproximação com a organização do ensino secundário e 

os cursos profissionais, os quais apresentam algumas fragilidades no seu funcionamento, 

principalmente no que concerne ao acesso dos estudantes egressos no ensino superior, pudemos 

visualizar que a atual reforma do ensino médio no Brasil trará ainda mais prejuízos à qualidade 
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da educação brasileira, considerando as condições socioeconômicas do nosso País e a primeira 

fase da educação básica, na rede pública, ser ainda muito mais inconsistente do que o ensino 

básico português ou dos demais países anteriormente citados.  

Os documentos oficiais do Pronatec nos permitem explicitar que a estrutura 

organizacional, político-social e ideológica relaciona-se as características centrais do 

capitalismo. Assim, o elemento principal dessa estrutura é o economicismo, fundado na oferta 

de formação predominante técnica, sem perspectiva de integração entre educação, trabalho, 

ciência e tecnologia.  Sobre o público-alvo de atendimento no Programa, trata-se da população 

mais pobre economicamente, oriundos de escola pública e que em grande medida são 

beneficiários dos programas federais de transferência de renda. Com isso, reforça-se o que 

historicamente vem sendo colocado como modelo de educação para os mais pobres: uma 

formação voltada para atender as necessidades diretas de reprodução do capital, sejam elas na 

função de acumulação e/ou de legitimação.  

Por meio dos dados de implementação da matrícula, recursos financeiros e instituições 

envolvidas, é possível afirmamos que o Pronatec, no âmbito da Política de Educação, ampliou 

substancialmente a transferência de recursos públicos para as empresas privadas. Uma prova 

disso é que a organização que mais tem ofertado cursos pelo Pronatec tem sido o SENAI. 

Também elencamos que, ao implementar o Pronatec com a transferência de recursos públicos 

para as empresas privadas, o Estado capitalista brasileiro contribui diretamente para consolidá-

las no mercado. Outro elemento que caminha nessa direção, que foi regulamentada com a Lei 

que criou o Programa, é o FIES (BRASIL, 2011, art.12º). No nosso entendimento, o FIES é 

outra forma de permitir que recursos públicos sejam injetados nas empresas privadas, 

contribuindo diretamente para a privatização da educação.  

Ainda sobre a estrutura organizacional, político-social e ideológica, explicitamos que o 

Governo investe em Educação Profissional sem criar as condições necessárias para a garantia 

da continuidade das ações, tendo em vista que o Pronatec funciona por meio de contratos de 

trabalho temporário, com uma organização pedagógica e administrativa improvisada. Mediante 

esses elementos, reiteramos que o Governo se exime de estabelecer infraestrutura na rede 

pública de educação e favorece amplamente o chamado mercado de educação, porque o Estado 

contribui para ampliação das empresas privadas com o recebimento dos recursos públicos. 

Além disso, ao não garantir condições materiais efetivas para as escolas públicas, as escolas 

privadas são rotuladas como as melhores.  
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No sentido de situarmos a trajetória do Pronatec, consideramos de maneira geral as 

transformações que vem ocorrendo no processo de implementação do Programa. A partir daí, 

percebemos que a trajetória de um Programa ou Política Pública é permeada por contradições, 

portanto, não é um traço contínuo e assim foi possível identificar elementos de um momento 

que também são identificados no outro. Os parâmetros mais importantes que utilizamos para 

classificação dos momentos da implementação referem-se às modalidades de cursos ofertados, 

matrículas, instituições ofertantes e as principais mudanças na implementação do Programa 

decorrentes do contexto político, social e econômico. 

Evidenciamos por meio da pesquisa que o MEC não realizou uma avaliação sistemática 

do Pronatec que seja capaz de mensurar o cumprimento dos objetivos do Programa. O que se 

registram por esse Ministério são os quantitativos de matrículas, a lista das instituições 

ofertantes e dos municípios atendidos, como também a exposição da divisão de matrícula entre 

os cursos FIC e cursos técnicos. Dessa maneira, compreendemos que um Programa 

verdadeiramente comprometido com a qualidade social da educação e que assume nesses 

últimos 7 (sete) anos o principal destaque na política de educação profissional deveria 

desenvolver um acompanhamento mais efetivo dos dados de matrícula, conclusão dos cursos e 

possíveis inserções dos egressos no mundo do trabalho.  

O primeiro momento de implementação do Pronatec por nós demarcado compreende a 

criação do Programa em outubro de 2011, por meio da Lei 12.513, e se estende até a reeleição 

da Presidenta nas eleições de outubro de 2014.  Para esse momento, o MEC estabeleceu como 

meta ofertar 8 (oito) milhões de matrículas, todavia, para chegar a esse número, foram 

consideradas outras ações da educação profissional. Dessa maneira, essa meta de quantitativo 

de matrícula não foi plenamente cumprida e os dados disponíveis no painel do MEC (vide tabela 

1, p. 113) demonstram que os cursos que são efetivamente do Pronatec (Bolsa formação) 

representam 56% do total dessa meta.  Outro elemento evidenciado nesse período é a 

centralidade na oferta dos cursos FIC, que representa 72% (vide figura 10, p. 112), conforme 

exposto pelo MEC. Diante disso, dada a natureza dos cursos FIC, que compreendem uma 

formação mais rápida, com pouca fundamentação de preparo para o exercício de uma 

determinada profissão, o Governo buscou contribuir principalmente para a sua legitimação, 

favorecendo a popularidade para as eleições que ocorreram em outubro de 2014. Um elemento 

que reforça a nossa argumentação de que o Governo buscou popularidade por meio do Pronatec 

é que o ano de 2014 atingiu o ápice da oferta do Programa, como também é possível visualizar 
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na tabela 1. Além disso, dados de auditoria realizada pelo TCU em 2016 e de estudo 

desenvolvido pelo Ministério da Fazenda apontaram a baixa incidência dos cursos FIC do 

Pronatec na inserção dos egressos no mercado de trabalho. Também explanamos que a 

abrangência da oferta dos cursos FIC acabou sendo superior as dos cursos técnicos nesse 

momento, por demandarem uma estrutura mais simples e por serem cursos rápidos, permitindo 

atender um quantitativo maior de pessoas no intuito de contribuir para a legitimação em massa 

do Governo, bem como a propagação do cumprimento da meta de oferta de 8 (oito) milhões de 

vagas.  

Após a reeleição da Presidenta Dilma Vana Roussef e tomada de posse em 2015 até o 

ano de 2016, delineamos o segundo momento de implementação do Pronatec. O aspecto mais 

marcante desse período é o declínio considerável da oferta do Programa, conforme podemos 

observar na tabela 3. A oferta do Programa de 2014 para o ano de 2015 foi reduzida a muito 

mais da metade da quantidade de matrículas (61% de redução) e em 2016 houve uma queda de 

77% em relação ao ano anterior. Com os dados de matrícula de 2016, visualizamos uma 

substituição da predominância dos cursos FIC pelos cursos técnicos, sendo esses últimos, 

diferentemente do período anterior, representantes de 53% da oferta do Pronatec. Apesar de a 

diferença aparentar ser pequena entre uma modalidade e a outra, destacamos que houve uma 

considerável redução na oferta dos cursos FIC no quantitativo geral do período anterior (de 

72% para 43%). Essa constatação para nós apresenta um resultado significativo porque 

inferimos que demarca a transição para o momento de implementação posterior. Para 

compreendermos essa transição, situamos o conjunto de transformações que ocorreram no 

campo político e que culminaram em mudanças no Pronatec.  

Como parte importante dessas transformações apresenta-se o impeachment da 

Presidenta Dilma Vana Roussef, que compreendemos a partir dos autores que concordamos 

(JINKINGS, 2016; BOITO JÚNIOR, 2016; MOURA; LIMA FILHO, 2017; FERRETI; 

SILVA, 2017; entre outros), como um processo de golpe aos direitos dos trabalhadores, em que 

o neoliberalismo capitalista no Brasil amplia-se vigorosamente. Um exemplo concreto disso na 

Política de Educação, é que passados exatos 22 dias da posse de Michel Temer, este editou uma 

medida provisória (MP 746/2016) que depois se transformou em lei (Lei nº 13.415/2017), a 

qual estabeleceu vários retrocessos à política de educação, na perspectiva que fragiliza ainda 

mais a qualidade do ensino médio brasileiro.  
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É nesse cenário político de derrubada dos direitos dos trabalhadores que situamos o atual 

momento do Pronatec. O Programa aparece como forte aliado para implementação da Reforma 

do Ensino Médio, no itinerário formativo de formação técnica e profissional. Para tal, foi criado 

em dezembro de 2016 o Mediotec, que é entendido como um “braço direito do Pronatec”. Com 

a oferta dos cursos técnicos, o Mediotec foi anunciado pelo Governo como passo importante 

para acelerar o processo de mudanças da reforma do ensino médio e as chamadas parcerias 

público-privadas são as principais estratégias para implementação dos cursos do Mediotec. Por 

meio desses elementos, inferimos que, no atual momento do Pronatec, a principal função do 

Programa está relacionada a contribuir com a função de acumulação do Estado Capitalista, 

considerando a intenção de ampliar as transferências dos recursos públicos para instituições que 

ofertam o Mediotec, como também pela natureza dos cursos técnicos estarem mais relacionados 

ao atendimento dos setores produtivos, do que os cursos formação inicial e continuada de 

trabalhadores (cursos FIC). 

Mediante o que apresentamos sobre cada momento de implementação do Pronatec, com 

o intuito de sintetizar as principais contradições e permitir um melhor entendimento do 

resultado da avaliação, elaboramos o quadro abaixo:  

Quadro 12: Principais contradições da implementação a partir das metas e dos objetivos 
oficiais do Pronatec. 

OBJETIVOS E METAS OFICIAIS PRINCIPAIS CONTRADIÇÕES 

- Ofertar, até 2014, 8 milhões de vagas na 
educação/Ampliar a oferta de cursos de educação 
profissional; 

- Para chegar ao número de 8 milhões de 
vagas, o Governo considerou ações da 
educação profissional que não faziam parte 
do Pronatec; 

- Apoiar a expansão da rede física de atendimento 
da educação profissional e tecnológica; 

- Expansão das empresas: a maior parte dos 
recursos financeiros do Pronatec foi 
destinada ao Sistema S;   

- Contribuir para a melhoria da qualidade do 
ensino médio público, por meio da articulação 
com a educação profissional; 

- Fragmentação do conhecimento com a 
reforma do ensino médio;  

- Ampliar as oportunidades educacionais dos 
trabalhadores; 

- Diminuição da oferta de cursos 
integrados para os trabalhadores, a 
exemplo do PROEJA;  

- Estimular a articulação entre a política de 
educação profissional e tecnológica e as políticas 
de geração de trabalho, emprego e renda; 

- Oferta majoritária de cursos FIC no 
primeiro momento de implementação do 
Programa que não formam para o mercado 
de trabalho; 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Os objetivos sintetizados no quadro estão descritos no artigo 1º da Lei de criação do 

Programa (BRASIL, 2011). As contradições da implementação emergiram na dimensão da 

avaliação voltada para aferição do cumprimento das metas e objetivos do Programa. 

Constatamos que a proposta explícita de ampliação da oferta de educação profissional 

apresentou como resultado uma formação para o consenso, que se alia a função de legitimação 

do Estado Capitalista. Por meio dos dados da auditoria de 2016, o TCU identificou que o MEC 

assumiu como indicador principal do Programa o número de matrículas, desconsiderando os 

resultados efetivos do Programa para a mudança na qualidade de vida dos sujeitos atendidos.  

Diante da proposta de ampliar a educação profissional, compreendemos que o norte 

central do Programa objetivo é formar para a empregabilidade, ou seja, formar para 

“modelização da consciência” (GENTILLI, 1999). Entendemos que objetivo da ampliação da 

oferta da educação profissional com o Pronatec, na intenção de ofertar 8 milhões de vaga esteve 

diretamente ligado a qualificar as pessoas para o desemprego, ou seja, na verdade a qualificação 

aparece como uma estratégia para a garantia da harmonia social.  

Nessa mesma direção, o objetivo de articular a política de educação profissional com as 

políticas de geração emprego (BRASIL, 2011, art. 1º, inciso VI) apresenta várias fragilidades, 

porque de acordo com os dados do TCU da auditoria de 2016, há um distanciamento entre os 

cursos FIC ofertados pelo Pronatec e as estimativas da dinâmica de mercado de trabalho. Os 

cursos são ofertados em ocupações com “baixo estoque e/ou com baixo índice de contratação” 

e para aquelas ocupações entendidas com maior potencial de inserção no mercado de trabalho, 

não há oferta de vagas (BRASIL, 2016, p. 12). Com isso é que destacamos que ao invés de 

formar para o mercado de trabalho, o Pronatec tem contribuído para ampliar o mercado de 

educação, predominantemente no primeiro e segundo momento de implementação do 

Programa. No terceiro momento, inferimos que o Programa, com a ampliação da oferta dos 

cursos técnicos, também contribuirá para inserção desses estudantes no mercado de trabalho.  

 Ao se propor formalmente a contribuir para melhoria da qualidade do ensino médio 

brasileiro (BRASIL, 2011, art. 1°, inciso III), o Pronatec apresentou um conjunto de 

fundamentos que estão postos na Reforma do Ensino Médio: acirramento da dualidade 

educacional, oferta da educação por meio das parcerias público-privadas, concepção de 

educação com base na fragmentação do conhecimento, formação voltada para os setores 

produtivos, entre outros. Nesse quesito, ousamos dizer que as implicações da implementação 

do Pronatec apresentaram como resultado uma transformação no currículo do ensino médio a 
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qual, em vez de contribuir para a melhoria da qualidade da educação, apresenta uma concepção 

de formação que aumentará ainda mais as discrepâncias entre educação pública e educação 

privada. Mediante isso, evidenciamos a necessidade de outros estudos que estejam voltados 

para a implementação do Mediotec e também para execução da Reforma do Ensino Médio nos 

próximos anos, com o intuito de desvelar os efeitos dessas transformações.  
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RESUMO 

Neste Programa de Trabalho apresentamos uma proposta para participarmos do Estágio Científico Avançado no 
âmbito de Doutoramento, com o objetivo principal de ampliarmos o referencial teórico e metodológico que 
compõe o nosso projeto de tese, provisoriamente intitulado por: A trajetória do Pronatec e a relação com o mundo 
de trabalho - avaliando a implementação do programa. Tal pesquisa tem por problemática geral a discussão sobre 
a funcionalidade da qualificação da força de trabalho para a reprodução do sistema capitalista. Dessa maneira, o 
objetivo do projeto de tese é realizar uma avaliação do Programa Nacional de acesso ao ensino técnico e ao 
emprego (Pronatec), apontando as implicações sociais e políticas da oferta desse Programa. Esse Programa faz 
parte da oferta de educação profissional do Estado Brasileiro. Até o presente momento temos trabalhado 
predominantemente com três tipos de literatura: Do ponto de vista do método, fundamentamo-nos no método 
dialético marxista.  No tocante ao campo de estudo, situamos o Pronatec nas políticas públicas, particularmente na 
política de educação profissional. Por fim, temos utilizado a fundamentação teórica da avaliação de processo de 
políticas públicas. Diante disso, a nossa pretensão ao participarmos do Estágio Científico Avançado, no Instituto 
de Educação da Universidade do Minho, em Braga/ Portugal, é fazer um levantamento das políticas de educação 
profissional ofertadas nesse País, de maneira a compararmos com a realidade brasileira e apontarmos se as 
possíveis semelhanças existentes são norteadas a partir da lógica da mundialização do Capital. A partir disso, 
teceremos análises à luz da literatura acadêmica de avaliação de políticas públicas e, concomitantemente, 
buscaremos também ampliar o nosso referencial teórico-metodológico. Nesse sentido, o contato com estudos já 
realizados em Portugal por Afonso (2001, 2007, 2013), e conseqüente orientação da nossa pesquisa, será de 
relevante importância, principalmente, pelas discussões que esse autor apresenta sobre a redefinição do papel do 
Estado no processo de Globalização e as avaliações das políticas educacionais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta que apresentamos, para participarmos do Estágio Científico Avançado no 

âmbito de Doutoramento em Ciências da Educação na Universidade do Minho, Portugal, 

coaduna-se com o nosso projeto de tese ao buscarmos com tal participação, entre outros aspetos, 

ampliar o nosso referencial teórico-metodológico. Para além disso, a nossa pretensão é também 

a de realizar um levantamento dos objetivos, formas de organização e oferta das escolas 

profissionais em Portugal, bem como de conhecer alguns trabalhos de pesquisa realizados, no 

sentido de percebermos melhor as especificidades da realidade brasileira.  

 

No projeto de tese partimos de estudos desenvolvidos no mestrado acadêmico em 

Educação, em que tomamos como objeto de pesquisa uma avaliação política69 do Programa 

Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Os resultados da avaliação 

política apontaram que a estrutura montada para a implementação do Pronatec busca contribuir 

principalmente para o cumprimento da função de legitimação do Estado capitalista (SILVA, 

2015). Nesse sentido o nosso projeto de tese tem como perspectiva avaliar se o Programa tem 

alcançado os seus objetivos e metas, no que diz respeito à matrícula, conclusão, e inserção no 

mundo de trabalho. 

 

 Na nossa perspectiva, a relevância do desenvolvimento desse estudo implica considerar, 

por exemplo, que a política de educação, assim com as demais políticas públicas, são permeadas 

pelas lutas de classes e por disputas de interesses. A partir daí analisarmos as consequências 

sociais e políticas dessa oferta. Ou seja, quais as implicações sociais e políticas de se ter (ou 

não) alcançado o que havia sido colocado como meta na formulação do Programa. Assim, 

entendemos que realizar uma avaliação da implementação do Pronatec com base na avaliação 

política que desenvolvemos contribuirá para uma análise mais aprofundada do Programa, como 

forma de ampliar o debate acerca da dualidade estrutural da educação. 

 

Nas discussões sobre as políticas educacionais, Almerindo Afonso (2001) ressalta que 

no contexto das sociedades capitalistas democráticas as políticas, entre outras funções 

                                                           
69Este é um conceito a aprofundar. Provisoriamente buscamos o sentido e o significado das políticas públicas 
(FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986) e com base em Souza (2013) estudamos no Pronatec a ideologia, a teoria 
e os seus objetivos explícitos e implícitos. 
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manifestas e latentes, “revelam muitas das diferentes e contraditórias facetas dos processos de 

construção e ampliação dos direitos (e do próprio conceito) de cidadania”. Dessa maneira, 

 
[...] se, por um lado, as políticas sociais e educacionais podem ser 
interpretadas como instrumentos de controlo social e como formas de 
legitimação da acção do Estado e dos interesses das classes dominantes, por 
outro lado, também não deixam de poder ser vistas como estratégias de 
concretização e expansão de direitos sociais, económicos e culturais, tendo, 
neste caso, repercussões importantes (embora, por vezes, conjunturais) na 
melhoria das condições de vida dos trabalhadores e dos grupos sociais mais 
vulneráveis às lógicas da exploração e da acumulação capitalistas. As políticas 
sociais (e a consequente expansão de direitos de cidadania) foram, aliás, um 
dos pilares do chamado Estado-providência, que se caracterizou, sobretudo 
em alguns dos países capitalistas avançados e num contexto histórico 
particular, pela capacidade de gerir as contradições e tensões resultantes das 
exigências da legitimação democrática e da acumulação capitalista […] 
(AFONSO, 2001, p. 22). 

 

Frente a esses processos contraditórios no âmbito das políticas sociais e educacionais 

implementadas pelo Estado capitalista, o mesmo autor discute também que a escola e as 

políticas educativas muitas vezes servem como instrumentos para ajudar a criar uma igualdade 

meramente formal. Isso oculta a existência das desigualdades de classe, de raça, de gênero, o 

que revela, nos termos do autor, a cidadania com “um atributo político ecultural que pouco ou 

nada tem a ver com uma democracia substantiva ou com a democracia comprometida com a 

transformação social” (AFONSO, 2001, p. 6). Estas reflexões, na nossa percepção,comungam 

da função de legitimação, teorizada por James O’Connor (1977), na qual o Estado oferta 

determinadas políticas públicas no sentido de manter a coesão social, visando preservar as 

condições necessárias para reprodução do capitalismo.  

Para além disso, 

 
[...]é inegável que, com uma intensidade maior ou menor, todos os países se 
confrontam hoje com a emergência de novas organizações e instâncias de 
regulação supranacional (ONGs, Mercosul, Organização Mundial do 
Comércio,União Europeia), cuja influência se vem juntar a outras 
organizações que já não são recentes, mas que continuam a ser muito 
influentes (Banco Mundial, OCDE, FMI), sendo que elas têm sempre 
implicações diversas,entre as quais, e de acordo com o objecto deste trabalho, 
aquelas que directa ou indirectamente ditam os parâmetros para a reforma do 
Estadonas suas funções de aparelho político-administrativo e de controlo 
social,ou que induzem em muitos e diferentes países a adopção de medida 
ditas modernizadoras que levam o Estado a assumir também, de forma mais 
explícita, uma função de mediação, de adequação às prioridades externamente 
definidas ou, mesmo, de promoção das agendas que se circunscrevem a 
ditames mais ou menos ortodoxos da fase actual de transnacionalização do 
capitalismo e de globalização hegemónica. 
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Estas considerações reforçam o que temos levantado em relação ao Pronatec, ao 

compreendermos o Programa como parte de uma orientação mais ampla que está voltada aos 

requisitos do grande capital, em atendimento às diretrizes dos organismos internacionais (ONU, 

UNESCO, FMI, OCDE, Banco Mundial, entre outros). Nesse sentido é que investigaremos a 

realidade portuguesa para ampliarmos o nosso entendimento no campo da macropolítica e 

percebermos as influências das organizações e instâncias de regulação supranacional, nas 

possíveis semelhanças na oferta do ensino profissional. 

 

Nos estudos desenvolvidos por Antunes (2000, p. 33) sobre o processo de criação das 

escolas profissionais em Portugal encontramos que o Estado teria apresentado a criação de tais 

escolascomo forma de prosseguir com uma “política educativa de emprego para jovens”, 

impulsionada por uma reforma do ensino secundário. Tais escolas são direcionadas a um 

“público com características particulares (em termos de origem, trajceto escolar e projecto 

escolar)” e, sobretudo, porque tais escolas assumem um valor social inferior face ao currículo 

de referência dos cursos científico-humanísticos (p.34). Além disso, a referida autora discute 

que esse processo é marcado por “dilemas e ambiguidades decorrentes de condições, tensões e 

projetos que atravessam o sistema educativo português’ (p.44). Destaca também dois traços 

básicos que reconfiguraram o ensino secundário e marcaram o terreno da educação, quais 

sejam: o mandato e a governação. E sobre esse processo apresenta que: 

 
Fica evidenciada uma agenda política cujas prioridades se inscrevem na 
pretensão de reforçar o contributo da educação para a coesão e o controlo 
sociais, promovendo, ainda, a legitimação do sistema de ensino com base na 
sua expansão — a restrição de oportunidades de emprego, particularmente 
acentuada para os jovens, e a tensão entre a manutenção da exclusividade 
cultural e social do ensino secundário e a tendencial generalização da 
frequência desse nível de escolarização, constituem condições fundadoras da 
inovação constituída pelo subsistema de Escolas Profissionais (ANTUNES, 
2000, p. 34). 

 

Interessante perceber que Antunes enfatiza que as escolas profissionais portuguesas 

aparecem como instituições impulsionadas pelo Estado, mas que fazem parte de iniciativa da 

sociedade civil. Assim, o financiamento das escolas profissionais é majoritariamente público 

estatal, porém contempla a participação de entidades promotoras e dos estudantes, por meio de 

propinas, entre outras modalidades. Os reflexos da construção desse modelo de transposição de 

recurso público para as empresas da iniciativa privada propicia diretamente a acumulação do 

capital. Dessa maneira, por trás do discurso de “Estado neutro”, suposto defensor dos interesses 

da nação, está a garantia da ordem social, que se materializa com medidas que na verdade visam 
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a manutenção do sistema capitalista. Entretanto, cabe retomarmos o que nos ensina Poulantzas 

(2000), quando diz que o Estado é uma condensação material de uma relação de forças. Dessa 

maneira, o processo de dominação constituído por meio do Estado (por meio dos seus aparelhos, 

sejam eles ideológicos ou repressivos) não acontece isento de contradições no seio da luta de 

classes. 

 
Temos trabalhado predominantemente com três tipos de literatura: Do ponto de vista do 

método, fundamentamo-nos no método dialético marxista.  No tocante ao campo de estudo, 

situamos o Pronatec nas políticas públicas, particularmente na política de educação profissional. 

Por fim, temos utilizado a fundamentação teórica da avaliação de processo de políticas públicas. 

 

 

A HIPÓTESE DAS VINCULAÇÕES ENTRE O MÉTODO DIALÉTICO E 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Como os nossos estudos apresentam como problemática central a funcionalidade da 

política de educação profissional para reprodução do sistema capitalista, fundamentamo-nos 

em alguns elementos do método dialético marxista, pela natureza de produção do conhecimento 

em favor da classe trabalhadora. Além disso, buscamos estabelecer algumas vinculações desse 

método com a literatura acadêmica de avaliação, tendo em vista que nos propomos a avaliar um 

programa social. Entendemos com base nos teóricos que temos estudado que estabelecer 

vinculações entre o método dialético e a avaliação de políticas públicas apresenta bastante 

pertinência para nos distanciarmos das avaliações gerencialistas. Por exemplo, dentro da 

abordagem gerencialista de avaliação destaca-se o papel dos organismos internacionais, a 

exemplo do Banco Mundial, o BID e a ONU, como fomentadores da realização de avaliações, 

definindo arcabouços metodológicos da avaliação de políticas públicas que apresentam como 

diretriz maior a eficiência do gasto público (SEIBEL E GELINSKI, 2012). 

 

Ressaltamos que as intenções do processo de avaliação de políticas públicas 

(gerencialistas ou não gerencialistas) perpassam o entendimento do papel do Estado na 

execução de políticas públicas. E nesse sentido, as discussões apresentadas por Afonso (2013) 

sobre as mudanças do Estado-avaliador serão centrais para ampliarmos a nossa compreensão 
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sobre a temática. Também é importante ressaltar que o nosso referencial teórico, que é baseado 

no marxismo, apresenta aproximações com esse autor, tendo em vista que ele assume 

 
[...] uma opção analítica congruente com uma sociologia crítica, que não se 
limite à desocultação das ambiguidades e contradições que atravessam as 
políticas educacionais, mas que possa também assumir certos valores e visões 
do mundo, sem que isso justifique menos esforço de rigor e de objectividade 
(AFONSO, 2013, p. 17). 

 
 

Entendemos que, como pesquisa social (Weiss, 1978), a avaliação requer referendar-se 

em um método científico. Apreendemos com as colocações de Lukács (2003) que a 

característica fundamental do método dialético é a teoria colocada numa perspectiva da 

transformação social. Com isso, uma pesquisa com base no método dialético deve apresentar 

não apenas uma interpretação da realidade, mas deve fornecer elementos que contribuam para 

transformar essa realidade e dessa forma reforçamos a pertinência de se vincular avaliação de 

políticas públicas ao método dialético. 

 

Por meio dessas discussões mais gerais acerca do método dialético, buscaremos por 

meio da aproximação com a realidade das escolas profissionais portuguesas ampliar o nosso 

conhecimento sobre o contexto internacional de orientação para a oferta dessas escolas. Esse 

levantamento dos aspectos históricos das escolas profissionais será permeado pelo processo de 

revisão da literatura especializada sobre políticas educativas, avaliação de políticas e ensino 

profissional em Portugal. Estes e outros aspetos deverão ser discutidos confrontando melhor a 

literatura especializada e a pesquisa desenvolvidas em Portugal. 

 

 

OBJETIVOS  

- Ampliar o referencial teórico-metodológico acerca da redefinição do papel do 

Estado no contexto da globalização 

Discutir alternativas às metodologias de avaliação gerencialistas; 

- Conhecer a realidade da formação profissional em Portugal para perceber melhor 

as especificidades brasileiras e suas relações com as lógicas da mundialização do 

capitalismo; 

- Realização de entrevistas semiestruturadas a responsáveis de escolas profissionais 

e a especialistas do campo da sociologia das políticas públicas para a compreensão 

do ensino profissional e dos processos de avaliação de políticas públicas; 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Atividades Período 

Abril Maio Junho Julho 

Revisão da literatura 
especializada sobre políticas 
educativas, avaliação de 
políticas e ensino profissional 
em Portugal 
 
 

X X X X 

Participação em seminários, 
congressos, conferências, cursos 
breves, com eventual 
apresentação de trabalhos ou 
comunicações 
 

X X X X 

Levantamento sobre as políticas, 
programas e diversidade da 
oferta formativa profissional em 
Portugal. 
 

X X X X 

Conhecimento in loco de uma 
instituição de ensino profissional 
em Portugal e realização de 
entrevistas 

 X X  

Encontros e simpósios 
científicos no âmbito do Instituto 
de Educação e/ou do 
Departamento de Ciências 
Sociais da Educação 

X X X X 

Eventual participação unidades 
curriculares correlatas à temática 
em estudo ou de metodologia de 
pesquisa 

X X X X 

Elaboração conjunta, orientanda 
e orientadores do Brasil e de 
Portugal, de um artigo sobre a 
temática em estudo. 

   X 
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O estágio científico avançado de doutoramento teve como objetivo principal ampliar o 

referencial teórico e metodológico que compõe o meu projeto de tese, provisoriamente 

intitulado por: A trajetória do Pronatec e a relação com o mundo de trabalho - avaliando a 

implementação do programa. Tal pesquisa busca realizar uma avaliação do Programa Nacional 

de acesso ao ensino Técnico e ao Emprego e as implicações sociais e políticas de sua 

implementação. Esse Programa faz parte da oferta da Política de educação profissional do 

Estado Brasileiro.  

Diante disso, o estágio na Universidade Minho, no Departamento de Ciências Sociais 

da Educação, na especialidade de Política Educativa, coadunou-se com o projeto de tese de 

doutorado ao realizar um ensaio exploratório sobre as escolas profissionais em Portugal como 

forma de ampliar as análises no campo da política mundial de qualificação profissional e 

apontar as possíveis semelhanças e/ou diferenças com a realidade brasileira.  

As atividades previstas no programa de estágio foram: 

- Revisão da literatura especializada sobre políticas educativas, avaliação de 

políticas e ensino profissional em Portugal; 

- Participação em seminários, congressos, conferências, cursos breves, com 

eventual apresentação de trabalhos ou comunicações; 

- Levantamento sobre as políticas, programas e diversidade da oferta formativa 

profissional em Portugal; 

- Conhecimento in loco de uma instituição de ensino profissional em Portugal e 

realização de entrevistas; 

- Encontros e simpósios científicos no âmbito do Instituto de Educação e/ou do 

Departamento de Ciências Sociais da Educação; 

- Eventual participação em unidades curriculares correlatas à temática em estudo 

ou de metodologia de pesquisa; 

- Elaboração de um artigo científico sobre a temática em estudo; 

No intuito de cumprir essas atividades, iniciei o estágio, no dia 03 de abril de 2017, com 

a realização da inscrição de matrícula nos serviços acadêmicos da Universidade e também na 

biblioteca do Instituto de Educação. Logo no dia 04 de abril tive reunião de abertura de estágio 

com o professor Doutor Almerindo Janela Afonso e com a professora Doutora Fátima Antunes, 

na qual fizemos os acertos necessários para o desenvolvimento das atividades. Ambos os 
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professores participaram ativamente no meu acompanhamento durante os quatro meses em que 

estive na Universidade do Minho. 

O estágio foi bastante proveitoso por envolver diversas atividades e contato direto com 

ações de ensino, pesquisa e extensão universitária. Tive acesso a todos os serviços oferecidos 

pela Universidade do Minho, desde a biblioteca, auditórios, salas de aula para estudo, até a 

cantina, ginásio e demais dependências.  

Participei de 10 eventos acadêmicos e mais um curso de formação, no período de 4 

(quatro) meses, que compreenderam eventos locais e também internacionais que são listados 

da seguinte maneira:  

1 - Seminário Internacional - Educação e Cooperação em Situações de Emergência: 

Conceitos, Atores, Agendas e Desafios; 

2- II Jornadas de Ciência Política | “Crise da Democracia Representativa: 

Perspetivas e Desafios, 18 e 19 de abril'17, EEG/Uminho; 

3- Jornadas de Estudos Portugueses e Lusófonos, com Adriana Calcanhoto; 

4- Contextualizando o currículo, 3 de maio de 2017; 4º Seminário do VIII Ciclo de 

Seminários em Administração, Supervisão e Organização Escolar; 

5- Seminário Internacional: Direitos, Educação e Inclusão Social – A minoria 

Cigana como Paradigma; 

6 - Lançamento do livro “Voltemos à Escola – Como a Escola da Ponte ensina de 

forma diferente há 40 anos”; 

7- Seminário na Escola Sá de Miranda: ambientes e lideranças nas escolas de Braga 

do prec aos nossos dias memórias e vivências dos professores; Destaque para 

discussão: “As escolas, quatro décadas depois: democracia, pós-democracia, 

hiperburocracia” Licínio Lima, Universidade do Minho; 

8- Conferência na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, com o Professor Almerindo 

Janela Afonso com o tema: “É possível (e/ou desejável) a reinvenção emancipatória 

do Estado?” 

9- IV Seminário Nacional de Formação, Mediação e Supervisão e I Seminário 

Nacional de Mediação: Mediação em contextos de vulnerabilidade, organizado pela 

Universidade do Minho; 

10- II Seminário internacional- educação, territórios e desenvolvimento humano; 
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A participação nesses eventos me possibilitou um contato com diversas temáticas no 

campo da educação e também em outras áreas, o que serviu para ampliar a minha percepção, 

ainda que de forma exploratória, sobre as políticas públicas portuguesas.   

Além desses eventos, pude acompanhar, no curso de pós-graduação em Administração 

Educacional, as aulas de Metodologia Cientifica com a Professora Doutora Leonor Torres e 

algumas discussões nas aulas de Temas de Sociologia da Educação com o Professor Doutor 

Manuel Sarmento.  

Na Universidade do Minho, promovido pelo Instituto de Educação, em meados de julho, 

período em que boa parte das atividades acadêmicas já estavam sendo encerradas, tive a 

oportunidade de participar de um excelente curso de verão (XII Curso de verão, círculo de 

saberes 2017 - Gestão, Parcerias e Desigualdades em Educação). Esse curso me proporcionou 

um contato com diversas temáticas inerentes à educação Portuguesa e também pude ouvir 

relatos de experiências dos professores que enriqueceram a minha percepção sobre essa 

realidade.  

No evento da Universidade Católica de Porto, II Seminário internacional- educação, 

territórios e desenvolvimento humano, tive duas comunicações aprovadas com os títulos: Os 

cursos profissionais em Portugal, 2005-2016: uma abordagem exploratória de avaliação de 

políticas públicas e; A educação profissional no Brasil implementada com o Pronatec e a sua 

vinculação com o mundo do trabalho. O primeiro trabalho é fruto exclusivo dos estudos em 

Portugal.  

Concomitantemente aos diversos encontros e orientações com o Professor Doutor 

Almerindo Afonso e a Professora Doutora Fátima Antunes, tive reuniões semanais com os/as 

estudantes brasileiros/as do estágio avançado, também orientandos do Professor Doutor 

Almerindo Afonso. As nossas reuniões foram motivadas pela aproximação dos objetos de 

estudos e estudamos as legislações da política de educação portuguesa, compartilhamos as 

pesquisas que cada doutorando(a) está desenvolvendo, estudamos e discutimos outros textos-

base para compreendemos melhor a realidade portuguesa. Essas reuniões foram finalizadas com 

um encontro em que cada doutorando(a) teve a oportunidade de colocar questões do âmbito 

teórico-conceptual e metodológico. A pretensão é a de montarmos um artigo científico coletivo, 

fruto desse trabalho.  
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Especificamente, em relação à exploração no terreno do ensino profissional, escolhi uma 

escola profissional situada na região do Minho que foi direcionada através de contacto direto 

após indicação da Professora Doutora Fátima Antunes. Nessa escola, fui bem recebida pela 

Diretora Pedagógica e apliquei um guião de entrevista a quatro professores. Também me foram 

concedidos documentos referentes ao funcionamento e oferta do ensino profissional, a exemplo 

de relatório sobre a empregabilidade dos estudantes e sobre o êxito acadêmico, além de material 

sobre o histórico institucional.  

Os estudos desenvolvidos já estão fazendo parte da minha pesquisa mais ampla, no que 

se refere ao arcabouço teórico-metodológico. Dessa maneira, particularmente, no âmbito do 

ensino profissional o ensaio exploratório realizado em Portugal será incorporado ao segundo 

capítulo da tese, com a seguinte proposta de capítulo “O Estado capitalista e a qualificação 

profissional: anotações sobre a realidade portuguesa para uma compreensão mais ampliada do 

Pronatec”. 

Frente a esse breve relatório, concluo que o estágio científico avançado foi um momento 

bastante profícuo na minha trajetória acadêmica e as atividades previstas no programa de 

estágio foram plenamente cumpridas e incorporadas a minha tese de doutoramento.  

Braga, 31 de julho de 2017.  

A Doutorada 

 

 

Danilma de Medeiros Silva  

 


