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RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo investigar, no âmbito do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), a possível relação existente
entre a duração dos cursos profissionalizantes e a inserção – permanência –
ascensão no mundo do trabalho, partindo da perspectiva dos alunos egressos. Cursos
de curta duração (FIC – Formação Inicial e Continuada), com carga horária de 160h a
400h e longa duração (Técnicos profissionalizantes de nível médio), com carga horária
que variam de no mínimo 800h até 1200h foram as modalidades pesquisadas no
recorte temporal compreendido entre 2012 a 2015. Delimitamos como região de
estudo o Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, onde se situa a Bacia de
Campos, detentora de ricas jazidas de petróleo, incluindo a camada pré-sal,
considerada a maior província petrolífera do Brasil. Focamos particularmente nos
cursos convergentes com a exploração de petróleo e gás. No que se refere a expertise
para capacitação da mão de obra especializada elegemos para a pesquisa o IFF Instituto Federal Fluminense - Campos dos Goytacazes/RJ e o SENAI (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial) - unidade Campos dos Goytacazes. Na esfera
do PRONATEC essas duas instituições se configuram como as principais
responsáveis pela formação técnico-profissionalizante da região. O quadro teórico
contemplou a abordagem do ciclo de políticas de Stephen Ball e Richard Bowe, que
permite analisar criticamente a trajetória de programas e políticas educacionais; nos
atemos preferencialmente aos contextos da influência e dos resultados/efeitos. Os
principais autores selecionados para o embate entre duas concepções distintas sobre
educação profissional, foram de um lado, autores mais alinhados com as demandas
do mercado de trabalho: Jarbas N. Barato, Geraldo Caliman, Claudio M. Castro,
Gabriel N. Mehedff e Simon Schwartzman e do outro autores que defendem a
educação profissional pautada em princípios da educação politécnica: Armando JR.
Boito, Gaudêncio Frigotto, Gabriel Grabowski, Acácia Kuenzer, Lima Filho, Silvia M.
Manfredi e Luciene Pires. A política pública de educação profissional foi analisada a
partir de pesquisa documental. Foram entrevistados presencial e virtualmente 481
alunos egressos concluintes, 243 de cursos FIC e 238 de cursos técnicos. A análise
dos resultados sinalizou existência de uma estreita relação entre a duração dos cursos
profissionalizantes e a inserção, permanência e/ou ascensão aos postos de trabalho,
revelando que os egressos da modalidade técnico consideraram como
significativamente importante os cursos PRONATEC, pois a formação, em grande
parte, resultou em conquista de emprego. De modo contrário, egressos da modalidade
FIC indicaram ter sido pouco importante os cursos para sua formação profissional, por
ter sido baixo o grau de empregabilidade nessa modalidade.
Palavras-Chave: PRONATEC; Políticas
profissional; Trabalho e educação.
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ABSTRACT
The objective of this research was to investigate, within National Program of Access to
Technical Education and Employment (PRONATEC), the possible relationship
between the duration of vocational courses and the insertion – permanence - rise in
the world of work, starting from the perspective of the graduating students. Short
duration courses (FIC - Initial and Continuous Training), with a workload of 160h to
400h and long duration courses (medium level vocational technicians), with a workload
ranging from at least 800h to 1200h, were the modalities researched in the temporal
clipping comprised between 2012 to 2015.We delimit as a region of study the Norte
Fluminense of the State of Rio de Janeiro, where the Campos Basin is located, which
holds rich oil deposits, including the pre-salt layer, considered the largest oil province
in Brazil. We focus particularly on courses converging with oil and gas exploration.
Regarding the expertise for the training of specialized labor, we have chosen the IFF Fluminense Federal Institute - Campos dos Goytacazes / RJ and the SENAI (National
Industrial Learning Service) - Campos dos Goytacazes unit. In the sphere of
PRONATEC these two institutions are configured as the main responsible for the
technical-vocational training of the region. The theoretical framework contemplated
Stephen Ball and Richard Bowe's policy cycle approach, which allows a critical
analysis of educational programs and policies; we prefer to contexts of influence and
results / effects.The main authors selected for the confrontation between two different
conceptions about professional education were, on the one hand, authors more
aligned with the demands of the job market; Jarbas N. Barato, Geraldo Caliman,
Claudio M. Castro, Gabriel N. Mehedff and Simon Schwartzman and on the other
authors who defend professional education based on principles of polytechnic
education; : Armando JR. Boito, Gaudêncio Frigotto, Gabriel Grabowski, Acácia
Kuenzer, Lima Filho, Silvia M. Manfredi and Luciene Pires.The public policy of
professional education was analyzed from documentary research. 481 graduating
students, 243 FIC courses and 238 technical courses were interviewed in person and
through the use of computers.The analysis of the results indicated a close relationship
between the duration of the vocational courses and the insertion, permanence and / or
ascension to the work stations, revealing that the graduates of the technical modality
considered the PRONATEC courses to be of significant importance, since the training,
to a great extent, resulted in the achievement of employment. Conversely, graduates
of the FIC modality indicated that the courses for their vocational training were not very
important because the level of employability in this modality was low.
Keywords: PRONATEC; Public educational policies; Professional education; Work
and education.
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INTRODUÇÃO

A educação profissional no Brasil acompanha as transformações do sistema
produtivo, cujas mudanças impactam diretamente os desdobramentos de suas ações
e também são afetadas intensamente por embates sociopolíticos na sua definição.
Visto como elemento estratégico no cenário das políticas públicas de educação
profissional e tecnológica, o PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego, lançado em 2011, pelo Governo Federal, almeja ampliar a oferta
de cursos de qualificação profissional à população brasileira. Tal medida, originada
por demandas sociais, imposições do crescimento econômico e fruto de
compromissos manifestos na maior parte das campanhas eleitorais, imputa à
formação e/ou qualificação profissional uma via célere de resposta diligente, se
apresentando como modelo arrojado de reforma para educação profissional e
consequente elemento para solução eficaz para essas demandas.
Essa suposta reformulação, promete incorporar ações inovadoras na
conjuntura da política educacional brasileira, onde a formação profissional e
tecnológica ganha papel de destaque no combate às políticas neoliberais
incrementadas nas últimas décadas. O discurso promovido pela reforma anunciada
rechaça ações que favorecem a desigualdade na distribuição de renda, promovem o
desemprego, imobilizam o crescimento da produção industrial e minimizam fomentos
para produtividade agrícola, entre outras mazelas herdadas notadamente de políticas
públicas anteriores, responsáveis por acentuar cada vez mais a crise econômica do
país, com ênfase no governo Fernando Henrique Cardoso, antecessor de Luiz Inácio
Lula da Silva e cujo governo idealizou o PRONATEC.
Em que pese, a formulação de propostas para as atividades educativas, em
especial de cunho profissional, obteve, a partir dos anos 1990, forte influência nas
práticas pedagógicas voltadas a educação profissional: disseminou-se a ideia de que
para “sobreviver” à concorrência do mercado, para conseguir ou manter um emprego,
para ser cidadão do século XXI, seria preciso dominar os códigos da modernidade
(SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 2001).
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Nesse cenário o Ministério da Educação (MEC), no início do governo Lula,
anuncia medidas que visavam reconstruir as políticas públicas de educação
profissional cujo intuito seria:
corrigir distorções de conceitos e de práticas decorrentes de medidas
adotadas pelo governo anterior, que de maneira explicita dissociaram a
educação profissional da educação básica, aligeiraram a formação técnica
em módulos dissociados e estanques, dando um cunho de treinamento
superficial à formação profissional e tecnológica de jovens e adultos
trabalhadores (BRASIL, 2005, p.2).

O Governo Lula (2003 - 2010), iniciou o processo regulatório que fundamentou
a materialização de reformas na Educação Profissional e Tecnológica no país. Mais
tarde essas ações influenciaram diretamente a instauração do PRONATEC no
governo Dilma Rousseff, sucessora que em 2011 lança a PPE (Política Pública
Educacional) cuja finalidade é ampliar a oferta de cursos de Educação Profissional e
Tecnológica (EPT) à população brasileira (BRASIL, 2011a).
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2014) assinalam que a origem do PRONATEC
remete ao Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra (PIPMO), concebido
pelo governo de João Goulart em 1963 e executado durante a ditadura militar até
1982, e o Plano Nacional de Formação Profissional (PLANFOR), que ocorreu durante
os governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002. Os dois,
segundo eles, ofereciam cursos rápidos, que pouco contribuíram para a formação de
mão de obra realmente qualificada, causando pouco ou nenhum impacto na inserção
e permanência dos sujeitos nos postos de trabalho. Os autores indagam: “Estamos
inserindo onde e de que forma essas pessoas no mercado de trabalho? Gastamos
dinheiro e não resolvemos o problema” (FRIGOTTO, 2011, p.1).
Em contra-argumento, Castro (2003) ao se referir a oferta de cursos rápidos no
ensino técnico profissionalizante, acentua que:
Infelizmente, o ensino técnico é vítima de intermináveis diatribes ideológicas
e doutrinárias, em que se discutem autores defuntos, alguns mortos antes da
implantação da formação profissional nos países industrializados. Não
obstante, é bom lembrar que o mundo real é o juiz supremo. Igualdade de
oportunidades e maior democratização do ensino não se decidem por
pregações e papers acadêmicos, mas indo às escolas e contando quantos
pobres havia antes e quantos há agora (CASTRO, 2003, p.1).

Noutra concepção, sob a perspectiva da pedagogia social, Caliman (2010)
adverte que diante da complexidade do mundo moderno, resultante dos diversos
desdobramentos sociais oriundos dos efeitos econômicos adotados historicamente no
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modelo capitalista, o que deve ser priorizado, diante da demanda social urgente, é a
oferta de educação profissional que ofereça, mesmo minimamente, oportunidades de
acesso à produção de renda gerando meios capazes de garantir a sobrevivência. O
autor defende os cursos rápidos e que não exigem um alto nível de escolaridade,
apontando que tais cursos oportunizam formação aos excluídos e são capazes de
garantir empregabilidade, respondendo por fomentar no indivíduo ações que o levam
a sua autonomia e dignidade. Esse autor entende a formação profissional, mesmo
“aligeirada”, como um embrião de acesso ao mundo do trabalho, capaz de possibilitar
o resgate da cidadania de muitos excluídos sociais.
De acordo com dados do MEC – (PRONATEC, 2012), a principal novidade do
programa é a criação da Bolsa-Formação, que permite a oferta de vagas em cursos
técnicos e de Formação Inicial e Continuada (FIC), também conhecidos como cursos
de qualificação, oferecidos gratuitamente a trabalhadores, estudantes e pessoas em
vulnerabilidade social, pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, por escolas estaduais e por unidades de serviços nacionais de
aprendizagem como o SENAC e o SENAI. O programa prevê ainda participação de
outras entidades da rede privada de ensino em outras configurações.
Com base no estudo das ações e desdobramentos desta Política Pública
Educacional definida neste trabalho, para fins de simplificação como PPE, o propósito
da investigação é indagar sobre a possível relação existente entre a duração dos
cursos (baixa e alta carga horária) e a inserção – permanência – ascensão no mundo
do trabalho, partindo da distinta perspectiva do aluno egresso.
Definimos como espaço territorial para investigação proposta, a região Norte
Fluminense/RJ. Essa opção foi motivada por se tratar da região responsável por cerca
de 80% das reservas provadas de petróleo e mais de 40% das reservas provadas de
gás natural no Brasil que requisita e absorve, em função disso, grande número de
profissionais qualificados em diversas especialidades.
No cenário atual os principais responsáveis pela formação dessa mão de obra
profissional no âmbito do PRONATEC são o IFF (Instituto Federal Fluminense) e o
SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), sediados em Campos dos
Goytacazes. Essas instituições foram, portanto, elencadas para compor o campo
referencial responsável pela formação profissional dos sujeitos da pesquisa, dado o
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fato de serem as mais significativas na dimensão educativa voltada a formação
profissional e tecnológica da região.
Ball (2005) ressalta que as tecnologias de política envolvem a utilização
calculada de técnicas e artefatos para organizar forças humanas e capacidades em
redes de poder funcionais. Com base nesse pressuposto teórico, direcionamos a
análise das relações e subjetividades do PRONATEC, enfatizando a nova
configuração a partir das influências que culminaram na sua implantação no país,
sendo o recorte regional desta tese e seu público alvo, um procedimento congruente
com esse ideário.
Diante disso, a pesquisa utilizará como base investigativa, no que se refere aos
documentos legais publicados por entidades públicas e privadas, a análise do
PRONATEC se baseando principalmente na abordagem do ciclo de políticas,
proposto por Ball e Bowe (1992) e estudado por Mainardes (2006). Segundo os
autores, essa abordagem permite uma análise crítica da trajetória de programas e
políticas educacionais partindo de sua formulação inicial até a implementação no
contexto da prática e seus e efeitos (BALL, 2011). Assim sendo, descrevemos o
programa de modo circunstanciado, com intuito de avaliar criticamente, à luz da
abordagem dos ciclos de políticas a composição formada pelas iniciativas
estruturantes dessa política pública educacional na dimensão que perpassa a
transição macro/micro. Para tanto, nos atemos preferencialmente em dois contextos:
o contexto da influência e o contexto dos resultados/efeitos, assim denominados por
Bowe e Ball (1992). Nessa perspectiva a adoção da abordagem do ciclo de políticas
como ferramenta teórico-analítica trouxe diversas contribuições para a leitura crítica
de políticas públicas, uma vez que o processo político é entendido como multifacetado
e dialético, necessitando articular as perspectivas macro e micro (MAINARDES,
2006).
Deste modo, estabelecemos critérios teórico-epistemológicos com a intenção
de melhor compreender o PRONATEC, buscando conhecer elementos essenciais que
preconizaram sua origem, influenciaram sua trajetória e direcionaram suas
perspectivas, descortinando seus resultados e efeitos enquanto política pública
educacional no campo de domínio da investigação proposta.
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OBJETIVO CENTRAL E ESPECÍFICOS DO ESTUDO
Acentuamos que o cerne da investigação proposta deste trabalho consistiu em
investigar a relação existente entre a duração dos cursos profissionalizantes,
denominados como de baixa e alta carga horária, em suas respectivas modalidades
(Técnico ou FIC), e seu potencial de inserção, permanência e ascensão dos alunos
concluintes ao mundo do trabalho (postos de trabalho disponíveis no setor de
petróleo), no âmbito formativo do PRONATEC na região de estudo, partindo de forma
singular da perspectiva do egresso.
Elencamos um referencial teórico compatível com as características
determinantes do processo investigativo, que por apresentarem opiniões distintas e
muitas vezes conflitantes, reúnem em suas concepções, pujantes argumentos,
julgados fecundos para oferecer suporte ao desenvolvimento da pesquisa análise dos
resultados.
Os principais autores selecionados para o embate entre duas concepções
distintas sobre educação profissional, foram de um lado, autores mais alinhados com
as demandas do mercado de trabalho: Barato (2003), Caliman (2010), Castro (1994 2014), Mehedff (1997) e Schwartzman e Castro (2013), e do outro autores que
defendem a educação profissional pautada em princípios da educação politécnica:
Boito (2007), Frigotto (1999, 2016), Grabowski (2013), Kuenzer (1989, 2007), Lima
Filho (2008), Manfredi (2002) e Pires (2005, 2011).
A fundamentação teve por base os documentos legais que instituíram essa
política pública educacional, cuja essência se configura na lei 12.513 de outubro de
2011. Nessa lei verificamos a existência de duas modalidades básicas na oferta dos
cursos profissionais – os de curta duração com carga horária de 160h a 400h e que
duram de 3 a 6 meses, conhecidos como cursos FIC (Formação Inicial e Continuada),
e os considerados de longa duração, com carga horária que varia de no mínimo 800h
até 1200h com duração de 1 a 3 anos, denominados como cursos técnicos
profissionalizantes de nível médio.
A partir disso, delineamos a região do estudo (Norte Fluminense do estado do
Rio de Janeiro), focando particularmente nos cursos convergentes com a exploração
de petróleo e gás, nas diversas atividades profissionais inerentes ao setor.
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No que se refere a expertise para capacitação dessa mão de obra
especializada elegemos o IFF - Campos dos Goytacazes/RJ, como entidade
representante do âmbito público e o SENAI - unidade Campos dos Goytacazes,
representando o setor privado. Essas entidades, na esfera do PRONATEC, se
configuram como as duas principais instituições de ensino responsáveis pela
formação técnico-profissionalizante da região.
Enfatizamos que a investigação priorizou a opinião dos alunos egressos da
PPE na região de estudo, objetivando conhecer suas impressões sobre as
experiências vividas nos cursos e consequente impacto em suas trajetórias
profissionais, privilegiando a perspectiva desses sujeitos, cujo princípio, em função
disso, se revestiu de originalidade no campo investigativo.
Temporalmente nos posicionamos no período compreendido entre 2012 a
2015, que no cenário da PPE se revela como o intervalo de tempo onde houve maior
intensidade nas ações educativas, o SISTEC (Sistema Nacional de Informações da
Educação Profissional e Tecnológica), foi a plataforma de dados oficiais utilizada para
obtenção e composição das informações necessárias, cujos os números
consolidados, para fins de análise, foram segmentados por região, eixo tecnológico,
modalidade dos cursos, instituições ofertantes, número de alunos matriculados e
número alunos concluintes em nível regional.
O embasamento legal foi fundamentado nas leis e normas que regem o
PRONATEC, sendo também

apreciado, depoimentos políticos, reportagens

publicadas, análises de dados estatísticos, publicações acadêmicas entre outros
dados referentes ao programa.

ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Partindo do embasamento legal, do suporte do referencial teórico, da seleção
de cursos, do recorte temporal e do posicionamento regional, utilizamos como
instrumento metodológico o questionário de entrevista semiestruturada com intenção
de conhecer opiniões dos egressos dos cursos PRONATEC no setor de exploração
de petróleo e gás, segmentados por instituição prestadora, tipo de formação e
modalidade.
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Realizado o levantamento e aplicado os questionários, processamos,
tabulamos e ponderamos sobre as informações colhidas, utilizando técnicas
quantitativas para apoiar aplicações que demandavam análises de cunho numéricoestatística, cujos resultados apoiaram sobremaneira compreensões mais subjetivas
da pesquisa, notadamente de caráter qualitativo, enfoque prioritário da análise de
dados.
No levantamento preliminar de dados e informações sobre o PRONATEC em
nível regional, relacionamos três eixos estruturantes para efeito de organização:
1. Quantização e tipificação dos cursos FIC (Formação Inicial e Continuada) e
Técnico-profissionalizantes que atendam exclusivamente ao setor petrolífero,
ofertados pelo programa na região no período compreendido entre 2012 a 2015;
2. Levantamento do número de alunos egressos do PRONATEC no âmbito do IFF e
SENAI da região de estudo nos diversos cursos convergentes com a exploração e
produção de petróleo e gás, independentes da carga horária estabelecida;
3. Levantamento das opiniões sobre as experiências destes egressos no que tange a
sua trajetória formativa no PRONATEC e ao decorrente impacto em suas vidas
profissionais, gerando com isso dados que possibilitaram comparar os resultados
entre as duas modalidades.
Partindo dessa organização, iniciamos a investigação por meio de análise
documental, priorizando as leis que fundamentaram a concepção e execução do
programa. Essa etapa foi baseada em pesquisa de fontes primárias, tais como
documentos legais, discursos políticos, análises críticas de reportagens jornalísticas,
publicações de dados estatísticos oficiais, trabalhos acadêmicos e críticas de teóricos
em áreas heterogêneas (sócio-econômico-educacional).
Como sustentação teórico-metodológica nos apoiamos nos conceitos de AlvesMazzoti (1991); Alves-Mazzoti e Gewandsznajder (2004), Ball (1992,2009), Mainardes
(2006) e Turato (2005, 2011).
Com referência aos dados específicos, levantamos no SISTEC, números
consolidados de cursos (Técnico e FIC), balizados pelo recorte temporal e
segmentados por região, eixo tecnológico, modalidade dos cursos, instituições
ofertantes, número de alunos matriculados e quantitativo de alunos concluintes.
Selecionamos, de acordo com a modalidade, seis cursos técnicos e sete cursos
FIC, considerando o potencial de ocupação de postos de trabalho na indústria
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petrolífera da Bacia de Campos no Norte Fluminense/RJ. Foram submetidos ao
questionário semiestruturado, presencial e virtualmente, 481 alunos egressos
concluintes, sendo 238 oriundos de cursos técnicos e 243 de cursos FIC.
A partir do cálculo amostral, que leva em consideração variáveis como tamanho
da amostra, margem de erro e desvio do valor médio aceito, atingimos um número
egressos envolvidos (população) que superou nossas expectativas, alcançando um
valor de 95% de nível de confiança de acordo com o cálculo efetuado para a amostra.
A construção e aplicação do questionário semiestruturado de pesquisa
preocupou-se em traduzir os objetivos propostos em questões claras e específicas,
utilizando linguagem simples e direta, a fim de garantir ao respondente compreensão
plena do que estaria sendo perguntado.
Atentamos também para a estética da apresentação gráfica do questionário e
para as instruções de preenchimento. Na introdução justificamos com clareza a razão
pela qual estava sendo realizada a pesquisa, bem como de sua importância e das
valiosas contribuições que acarretariam, incentivando o respondente a contribuir com
a investigação proposta e garantindo a seriedade no preenchimento das informações
solicitadas.
Quanto a dimensão ética da pesquisa manteve-se desde sua origem
preocupação com a adoção de procedimentos que fossem capazes de percorrer o
caminho metodológico estabelecido, sem, no entanto, violar os princípios morais.
Comparamos os dados dos colaboradores com as informações da plataforma
SISTEC, assegurando assim a efetiva participação dos mesmos no programa.
O projeto foi inscrito no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)1 da Plataforma
Brasil, que é um sistema eletrônico criado pelo Governo Federal para sistematizar o
recebimento dos projetos de pesquisa que envolvam seres humanos nos Comitês de
Ética em todo o país, sendo a pesquisa posta em ação somente após sua aprovação.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Organizamos a estrutura do trabalho em quatro seções. Na primeira,
abordamos aspectos históricos da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, com
a finalidade de reunir elementos necessários para o entendimento das nuances que

1

Projeto de pesquisa registrado na Plataforma Brasil com Certificado de Apresentação para Apreciação
Ética (CAAE) nº. 79093417.5.0000.5284. Aprovado através do parecer nº 2.470.292.
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influenciaram a origem do PRONATEC, analisando os antecedentes memoriais do
programa.
A partir dos anos de 1990 descrevemos a nova configuração do ensino
profissionalizante no Brasil, definido como desafio estratégico para o desenvolvimento
social

e

econômico,

destacando

as

influências

mais

marcantes

na

contemporaneidade. Em seguida, investigamos a região Norte Fluminense do Rio de
Janeiro no cenário da Educação Profissional e Tecnológica no âmbito do PRONATEC
de acordo com a dinâmica de sua vocação, em virtude da configuração dos arranjos
produtivos voltados a atividades de exploração de petróleo e gás natural.
No segundo capítulo, buscamos oferecer uma visão geral do PRONATEC,
analisando a composição institucional no qual o programa se apoiou, descrevendo as
características

mais

acentuadas

de

sua

estrutura,

caracterizando

seus

desdobramentos e impactos causados pela sua implementação e analisando cada
uma de suas iniciativas estruturantes definidas em seu texto legal. Partimos
preferencialmente, para análise destes parâmetros, dos contextos da influência e dos
resultados/efeitos de Bowe e Ball (1992), apoiados pela convicção que para melhor
compreender uma política pública educacional, precisamos abordar os elementos que
preconizaram sua origem, sua trajetória e suas perspectivas, buscando com isso
maior entendimento para seus desdobramentos, resultados e efeitos.
A partir dessa perspectiva discutimos a reconfiguração do ensino técnicoprofissional no Brasil nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), entendendo
que o Governo Lula (2003 - 2010) foi um importante indexador para a materialização
de reformas na Educação Profissional no país, desencadeando com isso ações que
viriam influenciar direta e propositadamente a instauração do PRONATEC no governo
Dilma Rousseff (2011 - 2016). Em decorrência disso, apresentamos o arranjo
institucional que amparou as ações do PRONATEC, para então realizar uma análise
das principais características do programa, discutindo em linhas gerais cada uma de
suas inciativas estruturantes no cenário macro e micro de suas ações.
Nos dedicamos ainda a realizar uma exposição investigativa da conjuntura do
PRONATEC enquanto política pública educacional, partindo da análise dos seus
objetivos e metas para realização de um ensaio crítico das principais influências que
impactaram diretamente sua execução e consequentemente seus resultados.
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No terceiro capítulo, pontuamos a caracterização e constituição dos
componentes metodológicos da pesquisa, descrevendo os elementos que fizeram
parte da composição da estrutura delineadora dos referenciais metodológicos.
Apresentamos também o método de desenvolvimento e aplicação do principal
instrumento pertinente ao processo de sistematização, coleta, seleção e tratamento
dos dados pesquisados, bem como da análise documental realizada, definindo os
procedimentos metodológicos adotados na investigação. Finalizamos o capítulo
destacando as prováveis contribuições advindas da investigação e a importância das
redes sociais digitais no processo de aplicação do instrumento de pesquisa, levando
em conta seu surpreendente e excepcional auxílio na investigação.
No quarto capítulo apresentamos e analisamos os resultados apurados e
tabulados na pesquisa, ressaltando o caráter específico da análise, que parte em
particular da perspectiva dos egressos concluintes do programa, se baseando nas
experiências de formação vivenciadas nos cursos, bem como, em suas trajetórias
profissionais dessa formação, visando com isso apreender o ponto de vista desses
sujeitos com base nos pressupostos constantes do objetivo central. Para tal intento,
inicialmente dissertamos sobre as características regionais e suas implicações
educativas e socioeconômicas. Os tópicos seguintes apresentam e discutem, os
resultados da tabulação, processamento e interpretação dos dados da pesquisa,
culminando com a geração de relatórios crítico-analíticos que avaliam, pelo prisma do
aluno egresso, o potencial de empregabilidade, permanência e ascensão ao mundo
do trabalho a partir dos cursos ofertados no domínio do campo da pesquisa, efetuando
essas ações separadamente por modalidades de cursos (FIC e Técnico).
Para melhor entendimento estruturamos as análises críticas em quatro eixos,
são eles: 1) Informações gerais, que tem por finalidade conhecer o perfil do egresso
respondente; 2) Sobre o curso, cujo objetivo é coletar informações mais específicas
sobre a trajetória do egresso concluinte no programa; 3) Sobre a vida profissional,
onde o propósito foi apreciar o perfil e itinerário profissional de cada um dos
pesquisados, confrontando sua prática profissional na área de conhecimento com os
conteúdos formativos oferecidos e 4) Opinião do egresso concluinte, que interpreta as
questões abertas do instrumento metodológico, onde o respondente pôde se declarar
livremente, emitindo suas opiniões e impressões sobre a experiência no PRONATEC.
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Diante da constatação da escassez de dados científicos sobre o programa,
realizamos um breve diálogo com pesquisadores contemporâneos que publicaram
trabalhos do mesmo mote, buscando alinhamento e aproximação com as
investigações similares finalizadas e em desenvolvimento. Encerramos o capítulo com
a exposição da interpretação crítico-analítica dos resultados, mantendo diálogo
constante com o referencial teórico em todos os tópicos, avançando por fim para as
considerações finais da tese.
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1. ELEMENTOS
HISTÓRICOS
DA
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
TECNOLÓGICA NO BRASIL PARA ENTENDIMENTO DO PRONATEC

As

transformações

do

sistema

produtivo

impactam

E

diretamente

desdobramentos e ações da educação profissional no Brasil, que também são
afetadas intensamente por embates sociopolíticos, a definição de sua estrutura,
portanto, é orientada por mudanças regidas sob a égide desses processos.
Apresentamos neste capítulo elementos julgados fundamentais para o
entendimento do programa em análise como um todo, a partir da perspectiva histórica
e da dinâmica social resultante, visando reunir elementos que possam responder ao
objetivo central da tese, cujo intuito é pesquisar sobre a relação existente entre a
duração dos cursos de baixa e alta carga horária associados à inserção e
permanência no mundo do trabalho dos alunos egressos no âmbito formativo dos
cursos profissionalizantes do PRONATEC. Assim sendo, realizaremos a projeção de
tendências históricas que influenciaram diretamente o programa pesquisado,
baseando-se nas singulares concepções do arcabouço teórico selecionado no que diz
respeito aos fatos históricos que participaram da constituição da educação profissional
no país, com intuito de sistematizar elementos sócio-políticos suficientes para dar
suporte ao entendimento das intervenções que influenciaram o programa enquanto
política pública de educação.
Para melhor compreender o PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego a partir de uma perspectiva histórica, tomamos em
princípio a análise de Lima Filho (2008), quando argumenta que a educação
profissional escolar no Brasil passou por períodos distintos: Implantação e
estabilização (1910-1940); Organização e estruturação do ensino técnico (19401960); Diversificação e expansão do ensino técnico (1960-1980); Estagnação (anos
1980) e Redefinição e expansão privada (anos 1990). Concordamos com o autor
quando afirma que estas periodizações não podem ser consideradas como marcos
absolutos, todavia colaboram para situar aproximadamente no tempo inflexões e/ou
alterações de tendências e sua natureza, relacionando-as aos contextos sociais em
que ocorreram (LIMA FILHO, 2008). Tal síntese, delineia o percurso da educação
profissional e seus desdobramentos nos últimos 90 anos, demonstrando os diversos
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percalços enfrentados pela EPT (Educação Profissional e Tecnológica) no decorrer
desses anos até os dias atuais.
Importante destacar que as transformações econômicas, políticas e culturais
da sociedade brasileira sempre estiveram atreladas aos processos educativos da
Educação Profissional. Com efeito, no final do século XIX as implicações da
industrialização começam a surgir no país, contudo somente no século XX ocorre o
desencadeamento

da

expansão

industrial

impactando

diretamente

nas

transformações econômicas, sociais, políticas e educacionais. É nesse contexto que
em 1909, despontam as primeiras iniciativas relacionadas à educação profissional no
Brasil como responsabilidade do Estado. Sobre isso, Kuenzer (2005, p. 27), destaca
que:
Embora anteriormente já existissem algumas experiências privadas, a
formação profissional como responsabilidade do Estado inicia-se no Brasil
em 1909, com a criação de 19 escolas de arte e ofício nas diferentes unidades
da federação, precursoras das escolas técnicas federais e estaduais. Essas
escolas, antes de pretender atender às demandas de um desenvolvimento
industrial praticamente inexistente, obedeciam a uma finalidade moral de
repressão: educar pelo trabalho os órfãos, pobres e desvalidos da sorte,
retirando-os da rua. Assim, na primeira vez que aparece a formação
profissional como política pública, ela o faz na perspectiva moralizadora da
formação do caráter pelo trabalho.

Portanto, em 1909, o Presidente da República, Nilo Peçanha, considerado o
fundador do ensino profissional no Brasil, baixou o Decreto nº 7566, de 23 de
setembro de 1909, criando 19 Escolas de Aprendizes e Artífices, uma em cada capital
de Estado, com exceção do Rio de Janeiro (Distrito Federal da época) e do Rio Grande
do Sul, que tiveram suas escolas construídas em Campos dos Goytacazes (cidade
natal do presidente) e Porto Alegre respectivamente (MANFREDI, 2002).
Essa conjuntura resultou na necessidade de formar mão de obra para atender
a nova demanda dos modos de produção, o que levou o Estado a construir novas
escolas formadoras de trabalhadores artífices. Manfredi (2002) ressalta que o alunado
artífice era formado para atender às necessidades do Estado frente aos
empreendimentos manufatureiros, mediante a aprendizagem compulsória aliada ao
trabalho. Num período de três anos os aprendizes adquiriam noções de escrita,
desenho, aritmética, leitura, geometria etc, com objetivo de se formarem em
determinados ofícios, tais como: sapataria, topografia, tornearia, entre outros.
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O período de Organização e estruturação do ensino técnico, dentro da
designação de Lima Filho (2008), é definido como o segundo período da evolução
histórica da educação profissional, tem seu início em 1942 num contexto permeado
pelo autoritarismo do dito Estado Novo, sendo também marcado pelo denominado
nacionalismo estratégico do governo de Getúlio Vargas. Nesse cenário foi elaborada
a Reforma Capanema2(1942-1946), cujo objetivo era dar prosseguimento ao trabalho
de renovação e elevação do ensino secundário. É neste período em que a chamada
dualidade na educação se expressa de forma incisiva na medida em que os egressos
da educação média profissionalizante só tinham acesso ao ensino superior, na mesma
carreira, sendo impedido de escolher outra, além disso, o acesso era extremamente
restrito e difícil, fazendo com que poucos estudantes tivessem oportunidade de
ingressar no ensino superior.
Com relação a esse fato, Manfredi (2002) salienta que a política educacional
do Estado Novo legitimou a separação entre o trabalho manual e o intelectual,
situando o período como marco regulatório para definição dos tortuosos caminhos
pelo qual a educação profissional iria trilhar. Segundo a autora, tal momento
estabeleceria uma arquitetura educacional que ressaltava a sintonia entre a divisão
social do trabalho e a estrutura escolar, isto é, um ensino secundário destinado às
elites condutoras e os ramos profissionais do ensino médio destinados às classes
menos favorecidas (MANFREDI, 2002). Tal conceito condensa a explicação do que é
a essência da dualidade na educação com ênfase na formação profissional.
Nesta perspectiva, a educação profissional se destina àqueles que estão sendo
preparados para executar o processo de trabalho, enquanto a educação científicoacadêmica é voltada para aqueles que vão conceber e controlar este processo. Essa
visão separa a educação geral, propedêutica, da educação específica e
profissionalizante reduzindo a educação profissional a meros treinamentos.
Sob esse aspecto, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) afirmam que a literatura
sobre o dualismo na educação brasileira é vasta e concordante quanto ao fato de ser

2Sob

o governo de Getúlio Vargas (entre 1937 e 1946), toda legislação brasileira se voltou para
interesses de uma nova ordem configurada pelo regime ditatorial. Neste período, entrou em vigor a
Reforma Capanema, promulgada em 9 de abril de 1942, instituída através das chamadas Leis
Orgânicas (Decretos-Lei), envolvendo ensinos secundário, industrial, comercial, agrícola, normal e
primário. A Reforma Capanema se manteve em vigor até 1961, quando ocorreu a aprovação da
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 4024/61.
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o ensino médio sua maior expressão. Entretanto destacam que neste nível de ensino
se revela com mais evidência a contradição entre o capital e o trabalho, expressa no
falso dilema de sua identidade: destina-se à formação propedêutica ou à preparação
para o trabalho? (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005).
As análises da dualidade da escola brasileira têm como foco principal o ensino
médio, uma vez que se trata da história do enfrentamento da tensão entre educação
geral e formação de mão de obra específica, decorrente de sua própria natureza de
mediação entre a educação fundamental e a formação profissional stricto sensu. A
dupla função de preparar para a continuidade dos estudos e também para o mundo
do trabalho lhe confere ambiguidade, uma vez que esta não é uma questão apenas
pedagógica, mas política, determinada pelas mudanças nas bases materiais de
produção, a partir do que se define a cada época uma relação peculiar entre trabalho
e educação (KUENZER, 2007).
Não obstante, Castro3(1997) discorda dos pontos de vista apresentados até
aqui a respeito da dualidade educacional presente na reforma Capanema. Ele
argumenta que o ensino médio recebe alunos com níveis de aptidão, idade e
motivações diferenciados e, portanto, devem ser oferecidas a eles opções de ir
trabalhar ou de ingressar no ensino superior. De acordo com o autor, na realidade a
existência do dito dualismo é pertinente pois:
Se os alunos têm aptidões e planos de vida diferenciados, colocá-los todos
juntos não pode dar certo. Assim, é necessário acomodá-los em lugares
diferentes e oferecer-lhes conteúdos diferentes (o que pode ser feito via
flexibilidade dentro de programas únicos ou por via de programas
diferenciados) (CASTRO, 1997, p. 3-4).

A postura crítica do autor evidencia que se deve desvincular, em definitivo, os
objetivos de preparar para o trabalho e formar para o ensino superior. No seu entender
algumas ideias já estão mais do que claras. Não há que tentar novamente as escolas

3

Cláudio de Moura Castro foi professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da
Fundação Getúlio Vargas, da Universidade de Chicago, da Universidade de Brasília, da Universidade
de Genebra e da Universidade da Borgonha. Trabalhou no Banco Mundial e no Banco Interamericano
de Desenvolvimento, presidiu a CAPES de 1979 a 1982, foi secretário-executivo do Centro Nacional
de Recursos Humanos e técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e atualmente preside o
Conselho Consultivo da Faculdade Pitágoras.
Conhecido como conservador e adepto do liberalismo, tem uma coluna quinzenal na revista Veja desde
setembro de 1996, e é especialista em educação no Brasil.
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que, ao mesmo tempo, profissionalizam e preparam para o ensino superior. Esta ideia
é para ser enterrada de uma vez por todas, de acordo com ele (CASTRO, 1997).
Convém ressaltar que a reforma Capanema evidencia uma dimensão
significativa para educação profissional no país, levando em consideração que foram
definidas leis específicas que visavam alterar os rumos da economia do país que
estava voltada à agricultura, mudando o foco do desenvolvimento para a
industrialização com forte ênfase em dois principais alicerces: a indústria e o comércio,
para a formação profissional no período de implantação da reforma.
Cabe, neste contexto histórico, salientar o nascimento do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI (1942) e do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial SENAC (1946), sistemas privados de educação profissional, em parceria
com as iniciativas públicas, criados com objetivo atender as demandas oriundas dos
processos de produção, organizados sob a égide do paradigma taylorista‐fordista.
Para Kuenzer (2005), o Senai e o Senac complementaram o sistema privado de
formação, em um amálgama entre o público e o privado, com objetivo de atender as
demandas do desenvolvimento industrial da época que exigia mão de obra
qualificada, formada por meio de cursos específicos de formação profissional na rede
pública ou privada. Ainda de acordo com a autora, as reformas do ministro Gustavo
Capanema emergiram da incapacidade do Estado de oferecer capacitação
profissional em larga escala, assim sendo, a Confederação Nacional da Indústria
(CNI) foi requisitada para oferecer cursos profissionalizantes alinhados com as
demandas inerentes aos seus interesses.
Para Schwartzman e Castro (2013) essa conjuntura revelava que:
Enquanto o Ministério da Educação tentava colocar de pé um sistema
regulado de educação profissional, o setor industrial tomava uma iniciativa
paralela para criar seu próprio sistema de formação profissional
independente. Seria um sistema financiado com recursos públicos, mas
gerido pelas associações empresariais. Ao longo dos anos, essa foi a ideia
vitoriosa, levando à criação do chamado “Sistema S”, formado hoje pelo
SENAI (indústria), SENAC (comércio), SEBRAE (pequenas e médias
empresas), SENAR (agricultura) e SENAT (transportes). Foi também criado
o SEBRAE, para a pequena indústria. Dentre eles, os mais consolidados e
de maior porte são o SENAI e o SENAC (SCHWARTZMAN; CASTRO, 2013,
p.36).

Em prosseguimento o autor destaca que curiosamente tal iniciativa não foi
impulsionada ou patrocinada por educadores, mas pelos grandes capitães da indústria
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paulista. Ressalta também que a criação o SENAI no Brasil tratava-se de uma versão
tropicalizada das melhores ideias dos sistemas germânicos de educação profissional,
segundo ele “fórmula inédita no mundo”: um sistema operado pelo patronato industrial
e financiado por um tributo público. Esta fórmula sobrevive até hoje e é considerada
uma das razões do sucesso do empreendimento que se expandiu para outras áreas,
constituindo o Sistema S (CASTRO, 1997).
Diferentemente de Schwartzman e Castro (1997, 2013), Frigotto (1983) afirma
que o método SENAI tinha uma perspectiva reducionista de formação humana, pois
visava “ensinar apenas o que serve” com “o cuidado para não ensinar para além do
que as empresas exigem” (FRIGOTTO, 1983). E é justamente por esse motivo que
propositalmente não houve participação direta por parte dos educadores na criação
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Contudo, apesar de tais críticas à
pedagogia de educação profissional adotada pelo SENAI, Frigotto (1983) relativiza a
capacidade desta pedagogia em atingir seus objetivos no interior das escolas e na
formação dos aprendizes inseridos no mundo do trabalho, sustentando que:
Perguntar-se em que medida essa pedagogia da submissão, mas
amoldadora de atividades requeridas pelas relações capitalistas de produção
fabricadora de um trabalhador disciplinado, consegue efetivamente constituirse num filtro, num anestésico à contradição concreta que o aprendiz
empregado vai se defrontar – contradição capital-trabalho. A dose do que
“serve”, tecnicamente, e a dose de doutrinação, parece não ser uma fórmula
muito fácil. Mesmo neste tipo de relação pedagógica o homem parece não se
revelar um “gorila domesticável”. Até mesmo esse tipo de formação
profissional se apresenta problemática ao capital. De outra parte, dentro das
instituições dessa natureza não encontramos apenas máquinas, autômatos,
mas encontramos trabalhadores-instrutores, supervisores, que por mais que,
boa parte, introjetem a figura do patrão – o conflito capital-trabalho se
apresenta também aí. Não é raro encontrar profissionais não só
contaminados pelos movimentos e reivindicações da classe operária, mas
associados a esta luta (FRIGOTTO, 1983, p.44).

A exemplo disso, recorremos a Kuenzer (2002) quando destaca que estratégias
desse tipo servem supostamente para melhorar as condições de empregabilidade,
porém não conferem rigor e seriedade à formação de jovens e adultos, denunciando
que tais ações são um:
Conjunto de estratégias que apenas conferem “certificação vazia”, e por isto
mesmo, se constituem em modalidades aparentes de inclusão que
fornecerão a justificativa, pela incompetência, para a exclusão do mundo do
trabalho, dos direitos e das formas dignas de existência (KUENZER, 2002,
p.15).

A autora sustenta ainda que:
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causa espanto (...) ao tempo em que as pesquisas levem a estas
constatações, que as políticas públicas em vigor para todos os níveis de
ensino proponham como tarefa à escola o desenvolvimento de competências
entendidas como capacidades de realizar tarefas práticas, desvalorizando, e
mesmo declarando desnecessário, o conhecimento científico (KUENZER,
2002, p.9).

Esse ponto de vista não é consoante com o entendimento de Caliman e Manica
(2010), que sob a perspectiva da pedagogia social, argumentam que diante da
complexidade do mundo moderno, resultante dos diversos desdobramentos sociais
oriundos dos efeitos econômicos adotados historicamente no modelo capitalista, o que
deve ser priorizado diante da demanda social urgente é a oferta de educação
profissional que ofereça

mesmo

minimamente

(ou

de forma

“aligeirada”)

oportunidades de acesso à produção de renda que permita essencialmente a
sobrevivência. Os autores afirmam que:
[...] os cursos rápidos e que não exigem um alto nível de escolaridade, apesar
de muitas vezes criticados, na maioria são gratuitos e oportunizam formação
aos excluídos, o que lhes garante uma empregabilidade, mesmo que de baixa
remuneração. Respondem por fomentar no indivíduo ações que o levam a
sua autonomia (CALIMAN e MANICA, 2010, p.47).

Destacam ainda que muitas vezes:
são esses cursos profissionais voltados ao mundo do trabalho que mais
atendem às demandas de indivíduos marginalizados pela sociedade e que
estão em busca da satisfação das suas necessidades humanas básicas. Eles
sabem que mesmo sem escolaridade e sem condições financeiras, poderão
participar de um curso profissional, mesmo na modalidade de
aperfeiçoamento, a qual possui uma carga menor de horas/ aulas e menores
exigências de pré-qualificação e escolaridade. O indivíduo vê, nestes cursos,
a possibilidade de iniciar o longo caminho que precisará trilhar até chegar à
inclusão no mundo do trabalho (CALIMAN e MANICA, 2010, p.46).

O termo empregabilidade se reveste de um caráter multifacetado, pontos de
vistas heterogêneos sobre o tema demonstram a existência de uma diversidade de
ideias acerca dos fatores que organizam o mundo do trabalho.
Mehedeff (1997) entende que as contingências mercadológicas apontam para
uma adequação constante, exigindo dos profissionais atualização permanente para
garantir inserção e ascensão nos postos de trabalho, cuja competitividade é um fator
marcante. Na sua concepção, empregabilidade designa um:
conjunto de conhecimentos, habilidades, comportamentos e relações que
tornam o profissional necessário não apenas para uma, mas para toda e
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qualquer organização. [...] Agora, mais importante que apenas obter um
emprego, é tornar-se empregável, manter-se competitivo em um mercado em
constante mutação. Preparar-se, inclusive, para várias carreiras e diferentes
trabalhos - às vezes simultâneos (MEHEDFF, 1997, p.40).

Percebemos que no Brasil, durante algum tempo, se cristalizou a ideia de que
a educação profissional seria oferecida aos filhos das classes sociais menos
favorecidas, atrelando suas atividades a mera formação de mão de obra para diversos
fins e interesses, enquanto o Ensino Superior estaria destinado aos filhos das elites
dirigentes do país com mínima margem de acesso reservada aos demais estudantes
fora dessa elite. Conforme apresentado e discutido até aqui, o dualismo da educação
brasileira perdurou até meados do século XX, quando o denominado “milagre
econômico”4 fez com que a formação profissional passasse a ocupar um papel
fundamental no campo das mediações das práticas educativas no sentido de atender
as exigências do sistema capitalista, abarcando com isso interesses diversificados,
que ultrapassam a mera formação de mão de obra. Acreditamos que o desafio do
Brasil seja o de adequar seu sistema educacional, em especial de formação
profissional, à realidade local em sintonia com as redes de conhecimento globais. Não
obstante, a transformação ambicionada exige compreensão e análise do histórico da
EPT no país, levando-se em consideração que o conhecimento a respeito da temática
é essencial para apreensão dos seus avanços, estagnações e retrocessos não só em
sua dimensão histórica, mas também pela ótica de seus principais sujeitos, fato pelo
qual esse trabalho, no âmbito de pesquisa, lança luz sobre as apreciações dos
egressos do PRONATEC.
De acordo com Manfredi (2002), as relações entre trabalho, escolaridade e
profissionalização são resultantes de uma complexa rede de determinações,
mediações e tensões entre as diferentes esferas da sociedade: econômica, cultural e
política. O sistema educacional é historicamente datado e situado.

4

Milagre econômico brasileiro é a denominação dada à época de crescimento econômico elevado
durante o Regime Militar no Brasil, entre 1969 e 1973, também conhecido como "anos de chumbo".
Nesse período do desenvolvimento brasileiro, a taxa de crescimento do PIB saltou de 9,8% a.a. em
1968 para 14% a.a em 1973, e a inflação passou de 19,46% em 1968, para 34,55% em 1974. Fonte:
Giambiagi, F., Villela, A., Barros de Castro, L., & Hermann, J. (orgs.) (2005). Economia Brasileira
Contemporânea. Campus, Rio de Janeiro.
Paradoxalmente, houve aumento da concentração de renda e da desigualdade. Fonte: HAMMOUD,
Ricardo H. Nahra. Crescimento, desenvolvimento e desigualdade de renda: análise dos clássicos –
Furtado, Cardoso e o “milagre” econômico. In: Anais do XI Encontro Regional de Economia – ANPECSul 2008. Curitiba, Universidade Federal do Paraná.
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Portanto, entendendo a educação profissional como importante ferramenta
social nos dias atuais, somos remetidos a empreender investigações no emaranhado
histórico e epistemológico ocorrido até então, em busca de considerações vigorosas
capazes de compreender atuais políticas públicas educacionais, bem como, o
surgimento de programas de incentivo na área da EPT, além disso, existe uma
expectativa social de uma educação unitária e não dualista, que articule cultura,
conhecimento, tecnologia e trabalho como direito de todos e condição da cidadania e
democracia efetivas (FRIGOTTO, 2005). Por esse motivo efetuaremos um resgate
histórico, destacando os principais elementos que influenciaram o programa em
análise a fim de alicerçar os entendimentos que originaram sua concepção.

1.1. Os antecedentes do PRONATEC: uma abordagem histórica
No viés histórico, além do sistemas ‘S’ com ênfase no SENAI, que se destacava
como importante instituição para formação profissional para atender as demandas da
indústria, foram criados planos e programas de incentivo para treinamento de mãode-obra profissionalizada, tais como: PIPMO (Programa Intensivo de Preparação de
Mão-de-Obra) concebido pelo governo de João Goulart em 1963 e executado durante
a ditadura militar até sua extinção em 1982; Plano Nacional de Qualificação do
Trabalhador (PLANFOR) no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC),
implementado em todas as regiões do país a partir de 1996, sob a direção do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e com recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT); o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP),
Plano Nacional de Qualificação (PNQ), lançado em 2003, durante o primeiro mandato
do governo Lula, cujo objetivo principal era a “qualificação social e profissional” dos
trabalhadores.
Em destaque o PIPMO5, cuja execução a partir de convênios públicos e
privados, semelhante aos moldes do PRONATEC, foi executado pelo SENAI e
escolas técnicas federais.

5

O PIPMO criado pelo Decreto nº 53.324, de 18 de dezembro de 1963 foi concebido pelo governo João
Goulart e executado durante a ditadura militar. Correspondia a cursos profissionalizantes, que ocorriam
em todo o país, para trabalhadores pouco escolarizados, com encaminhamento para o emprego,
durante o idiossincrático Estado de bem-estar social brasileiro. Uma caricatura em relação ao formato
genérico do “Welfare State” da Europa Ocidental. Em 27 de Julho de 1972, foi transformado em
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O treinamento ministrado pelos convênios do PIPMO foi executado pelas
instituições existentes de formação profissional, SENAI e escolas técnicas da
rede federal, para uma capacitação rápida e imediata dos trabalhadores. Os
cursos tinham duração breve e abarcavam um conteúdo reduzido, prático o
operacional (MANFREDI, 2002, p.104).

De acordo com Kuenzer (2006), as tentativas de elaborar e implementar
programas de acesso à formação profissional em âmbito nacional que buscaram
conjugar a geração de emprego, trabalho e renda não são novas, muito pelo contrário,
diversas tentativas e esforços significativos foram feitos para formular políticas
públicas educacionais com a finalidade de articular a qualificação profissional para
atender as demandas dos setores produtivos e ao mesmo tempo serem capazes de
constituir um projeto eficaz de educação profissional direcionado aos anseios dos
trabalhadores. Ademais, a busca por aproximar a qualificação profissional das
demandas do setor produtivo resultou na organização e criação de tais programas,
ainda que propostos e executados em períodos bastante diferenciados da situação
econômica e política brasileira (KUENZER, 2006). O PIPMO foi a primeira grande
política pública de formação profissional empreendida pelo governo federal para
atender, em um primeiro momento as demandas da indústria, valendo-se da formação
inicial e continuada por meio de cursos rápidos e intensivos. A execução desse
programa ocorreu em um contexto de vigência da ditadura empresarial militar e no
quadro do tecnicismo educacional e da tecnocracia como referência das políticas
públicas.
Juntamente com o PIPMO, a Lei nº 6.297/57, concedeu incentivos fiscais às
empresas que desenvolvessem seus próprios projetos de formação profissional. Os
incentivos fiscais gerados pelo PIPMO foram suspensos em 1990 através de uma
medida provisória.
A ação governamental, em termos de qualificação profissional, iria receber mais
destaque com a criação do PLANFOR6 (1995-2003), regido sob a responsabilidade

Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra - PIMPO, vinculado ao Departamento de Ensino
Médio do Ministério da Educação e Cultura, pelo Decreto nº 70.882 pelo então presidente Médici.
6 O Plano Nacional de Formação Profissional (PLANFOR) teve como objetivo principal o
desenvolvimento de ações de educação profissional, buscando contribuir para a redução do
desemprego e subemprego da População Economicamente Ativa (PEA); combater a pobreza e a
desigualdade social; assim como elevar a produtividade, a qualidade e a competitividade do setor
produtivo. (BRASIL, 2001). O PLANFOR foi coordenado pelo MTb (Ministério do Trabalho),
desenvolvido de forma articulada e integrada com outros programas e projetos financiados com
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e por outros fundos públicos. Seguiu uma
tendência no cenário internacional que preconiza a educação profissional como estratégia de combate
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do Ministério do Trabalho. O plano foi concebido como uma das frentes das políticas
públicas de emprego vinculadas ao seguro-desemprego e tinha como estratégia a
qualificação em massa da força de trabalho.
Sobre esse aspecto, Frigotto (2013) revela que mesmo com a mudança na
esfera conjuntural se pode perceber que programas como o PLANFOR e o
PRONATEC, no que concerne a estrutura dos cursos, aspectos pedagógicos,
viabilidade técnica, reeditam o Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra
(PIPMO) - 1963 - 1982, instituído no Governo de João Goulart. O autor revela ainda
que é espantoso perceber que nos últimos 50 anos avançamos de forma pífia no
aumento quantitativo e na qualidade dos jovens que cursam o ensino médio na idade
adequada, revelando ainda que as políticas de formação profissional para grande
massa de jovens e adultos estão na lógica da improvisação, da precarização e do
adestramento (FRIGOTTO, 2013).
Kuenzer (2000) destaca ainda que os conhecimentos científicos, tecnológicos
e sócio históricos, com particular destaque para as formas de comunicação e de
gestão dos processos sociais e produtivos, deixariam de ser demandas unicamente
da acumulação capitalista, para serem pressupostos da própria vida em sociedade,
em que as relações sociais são cada vez mais mediadas pela tecnologia e pela
informação. Ao mesmo tempo, o trabalho passa a exigir do sujeito mais do que
conhecimentos, mobilizando também aspectos da sua própria subjetividade. O desafio
proposto pela configuração do mercado de trabalho nas sociedades atuais, leva à
degradação das relações de trabalho, pelo menos para uma grande massa das
populações mundiais. Analisado sob o ângulo da educação, o paradoxo é expressado
com a conclusão de que no momento em que educação e trabalho se aproximam cada
vez mais devido as exigências econômicas, a tensão é transferida para uma outra
esfera: a educação e a cidadania (KUENZER, 2000).
De acordo com Manfredi (2002), as noções de trabalho vão se construindo e
reconstruindo ao longo da história das sociedades humanas, variando de acordo com
os modos de organização da população e distribuição de riqueza e poder, ou seja, a

ao desemprego. Implantado como programa prioritário no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi
instituído em 1995, implementado e executado de 1996 a 2002 nos termos da Resolução 126/96 do
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT). Disponível
em:http://portalfat.mte.gov.br/regimento-interno-do-codefat/ - Acesso em 14 de setembro 2017.
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vinculação educação e trabalho nas sociedades antigas era demarcada por um divisor
entre aqueles que eram os senhores da terra e da produção e do capital, dos demais
cidadãos. O poder era supostamente predestinado e o acesso ao conhecimento
elaborado era privilégio das classes dominantes. No entanto, Frigotto (1999) comenta
que a modernidade alterou o vínculo entre trabalho produtivo e educação com o
advento do capitalismo, em que a produção se rende ao mercado, o qual assume para
si a organização da produção e suas relações de capital e trabalho. Ainda para o autor,
o capitalismo determina as regras sobre valores, ideais, teorias, símbolos e
instituições, entre as quais se destaca a escola como espaço de produção e
reprodução de conhecimentos, atitudes, ideologias e teorias que justificam o novo
modo de produção (FRIGOTTO, 1999).
Neste viés, consideramos a existência de uma relação íntima entre trabalho e
educação, fator que encaminhou esta tese a investigar as especificidades dos
fenômenos sociais e políticos capazes de afetar diretamente a inserção e
permanência do sujeito nos postos de trabalho almejados em decorrência de sua
capacitação profissional no âmbito do PRONATEC, partindo sempre da perspectiva
desse sujeito sem deixar de lado as contradições ideológicas existentes, bem como
as características das políticas públicas educacionais que influenciaram o programa.
No que diz respeito a relação entre trabalho/educação, concordamos com
Gramsci (2004) que considera ser tal relação histórico-social, uma vez que vai sendo
construída por cada sociedade até atingir seu formato atual, e que o trabalho se institui
como princípio educativo na formação do que ele denomina de escola unitária, na qual
o processo de emancipação ocorre mediante a junção entre ciência e técnica,
rompendo com a fetichização da mercadoria para a formação do ser, pois todos os
seres humanos são intelectuais. E por isso, seria possível dizer que todos os homens
são intelectuais, mas nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais.
Ao inferir sobre conceito de escola unitária, Manacorda (2013), baseado nos
preceitos de Gramsci, ressalta que a teoria e o trabalho estão estreitamente unidos, e
amplia o discurso sobre o trabalho como princípio educativo afirmando que se pode
dizer, portanto:
que o princípio educativo que fundamentava as escolas elementares era o
conceito de trabalho, que não pode ser realizado em toda sua potência de
expansão e de produtividade e sem uma ordem legal que regule
organicamente a vida dos homens, ordem essa que deve ser respeitada por
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convicção espontânea e não apenas por imposição externa, por necessidade
e proposta pelos próprios homens e não por mera coerção (GRAMSCI, 1932
apud MANACORDA, 2013, p. 270).

O autor defende a compreensão do trabalho no âmbito da omnilateralidade,
elemento de mediação entre homem, natureza e ordem social e não somente como
mera condicionante das leis estabelecidas pelo mercado.
De maneira adversa, Castro (1994) apresenta uma postura contrária a um
sistema

educacional

igualitário

nos

setores

distintos

da

sociedade.

Seu

posicionamento crítico em relação aos educadores que defendem uma escola unitária,
chamados pelo autor de “tribo” evidencia que na sua concepção não é cabível
continuar marchando na contramão da história, pois considera que sempre houve um
tratamento diferenciado para as pessoas com posições economicamente distintas na
sociedade. No seu entender:
A tribo dos sonhadores ignora coisas que existem desde que o mundo é
mundo. Há mais de três mil anos, nas Instruções de Duauf, o autor egípcio
aconselha seu filho a buscar o mundo dos livros e dos escribas, afastandose do trabalho manual. A distância entre o artesão e o escriba varia na
geografia e no tempo, mas sobrevive mesmo nas sociedades mais ricas de
hoje. A essência dos problemas da formação profissional permanece sendo
esta. Ignorar o preconceito contra o trabalho manual é esquecer a história e
estar condenado a repetir os erros do passado (CASTRO, 1994, p. 141).

Para o autor, repetir os erros do passado é vincular a formação profissional a
uma estrutura de cunho meramente acadêmica, cansativamente descritiva e
excessivamente teórica, desconectada da realidade existente nos postos de trabalho
para o qual inexoravelmente aquele trabalhador se destina, formando com isso
profissionais despreparados para exercerem a função cobiçada, cujos anseios de se
tornarem profissionais devidamente capacitados e competentes para execução de
suas habilidades profissionais, são dissipados por emaranhados teóricos e
enfadonhas discussões acadêmicas, que pouco tem a ver com a proposta de formar
um profissional devidamente preparado para ocupar posição no mercado de trabalho.
Essa concepção pode ser assim resumida:
O fato é que um bom treinamento também pode ser uma boa educação (...).
A questão prática e motivadora da formação profissional é o apoio ideal para
desenvolver conteúdos que constituem o âmago da boa educação.
Compreensão de leitura, cálculo e princípios da física podem ser embutidos
em assuntos técnicos e nas oficinas (CASTRO, 1994, 29-30).

Barato et al (2003) argumenta que aprender a trabalhar é uma necessidade
vital e acontece desde o surgimento da humanidade sem necessidade de planos de
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estudo ou organização sistemática de conteúdos de ensino, afirmando que antes de
tudo “a mão educa o cérebro”. Esses autores acreditam, portanto, que para o
aprendizado da técnica profissionalizante é necessário desvincular do conteúdo
superficial (descritivo) do trabalho, acentuando, porém, que não há como negar a
importância fundamental dos aspectos teóricos voltados à formação profissional.
Contudo, é preciso reconhecer que a crença no exclusivismo do discurso como
expressão de saber cria um paradoxo quando examinamos o saber técnico. O autor
ressalta ainda que apesar das evidências históricas sobre as dimensões intelectuais
das técnicas, o modo hegemônico de conceber educação ignora ou secundariza a
ação humana, que muitos educadores ilustres defendem que as exigências técnicas
dos trabalhos manuais geralmente são vistas como movimentos mecânicos
desprovidos de inteligência. Sobre esse ponto de vista Barato et al (2003) enfatiza
que:
É possível que, para tais educadores, capacidade intelectual é
exclusivamente aquela expressa por discursos explicativos. Esse modo de
ver mostra a forma mais extrema de negar, na minha opinião, as dimensões
de saber presentes nas realizações humanas marcadas por demandas
executórias. Os efeitos disso em educação, sobretudo na área de formação
profissional, resultam em desvios que estigmatizam o trabalho (BARATO ET
AL, 2003, p. 33).

Também Cunha (2005), comungando com a lógica de Castro (1994, 2003 e
2014) e Barato et AL (2003), relativo a prescindível concepção de escola unitária no
universo da EPT, remonta que tal pensamento é uma característica da cultura
ocidental, herança dos antigos gregos, que teriam inaugurado a crença de que a
contemplação era própria dos sábios enquanto que a ação e o trabalho eram função
dos tolos. Para o autor o que se verifica desde os primórdios da educação profissional
é a existência de uma divisão entre os artistas e os artífices numa classificação
discriminatória que divide aquele que produz o belo, a arte (a formação intelectual) e
aquele que produz bens de consumo (a formação profissional), exemplificando que a
Academia de Belas-Artes possuía cursos estruturados, com os alunos divididos em
dois grupos: os artistas, que se dedicavam às belas-artes e os artífices, que se
dedicavam às artes mecânicas (CUNHA, 2005a).
Verifica-se que a além de diferentes interpretações ideológicas a respeito dos
desdobramentos que culminaram no PRONATEC, ocorreram também muitas
influências sócio-político-econômicas, que vieram impactar diretamente no texto legal
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que implementaria o programa, resultando num legado multifacetado de concepções
a respeito da educação profissional, conforme pôde ser observado. No contexto da
contemporaneidade, notam-se fatores importantes que suscitaram mais diretamente
a necessidade de provocar, de forma mais abrangente e impactante, o lançamento de
uma política pública educacional voltada especialmente para a formação profissional.
Portanto, efetuar uma abordagem histórico-política se torna imperativo para buscar o
entendimento do caminho traçado pelo PRONATEC, levando em consideração que
muitos foram os fatos que precederam o programa, influenciando essencialmente
idiossincrasias atinentes a PPE. Por esse motivo, abordaremos a seguir, fatores
políticos e históricos que impactaram pontualmente a estruturação da EPT no Brasil,
resgatando circunstâncias consideradas como verdadeiros e definitivos desafios
estratégicos para o ensino profissionalizante.
Os acontecimentos foram elencados cronologicamente, com objetivo de
caracterizar a intensidade dos fatores vistos como aspectos motivadores para a
idealização do programa em análise.

1.2. Ensino profissionalizante no Brasil: desafio estratégico

A Constituição brasileira de 1937 foi a primeira a tratar especificamente de
ensino técnico, profissional e industrial no país, estabelecendo em seu artigo 129 que:
O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos
favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumprelhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e
subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou
associações particulares e profissionais. É dever das indústrias e dos
sindicatos econômicos criar, na esfera de sua especialidade, escolas de
aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados.
A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao
Estado sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a
lhes serem concedidos pelo poder público (BRASIL, 1937, p.84).

Assim sendo, as Escolas de Aprendizes e Artífices foram convertidas em Liceus
Profissionais com a assinatura da lei nº 378 em 13 de janeiro de 1937, e a partir de
então vigoraram uma série de leis que remodelaram todo o ensino no país, cujos
destaques principais são:
• O ensino profissional passou a ser considerado de nível médio;
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• O ingresso nas escolas industriais passou a depender de exames de
admissão;
• Os cursos foram divididos em dois níveis, correspondentes aos dois ciclos
do novo ensino médio: o primeiro compreendia os cursos básico industrial,
artesanal, de aprendizagem e de mestria. O segundo ciclo correspondia ao
curso técnico industrial, com três anos de duração e mais um de estágio
supervisionado na indústria, e compreendendo várias especialidades
(BRASIL, 1937).

A

partir

profissionalizante.

daí

muitas

Examinando

mudanças
o

ocorreram

PRONATEC

no

como

destino
principal

do

ensino

culminância,

apresentamos no Apêndice 1 uma síntese em forma de linha do tempo, evidenciando
a trajetória dos fatos históricos e as leis que influenciaram diretamente a educação
profissional no Brasil com enfoque na Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica.
No contexto nacional a EPT adquire valor estratégico para o desenvolvimento,
fato resultante das transformações ocorridas ao longo dos anos.
A trajetória da EPT no Brasil é permeada por fatos históricos, econômicos e
políticos desafiantes, tais acontecimentos provocaram mudanças na sua estrutura
organizacional, bem como na dimensão de sua concepção. Muitas vezes, a partir de
pontos de vista contraditórios a EPT alterou radicalmente seu rumo, e por conta de
diferentes influências passou a integrar um conturbado cenário no palco das políticas
públicas. Vista por muitos como solução para redefinição do arranjo econômico da
nação, a EPT segue seu curso atrelada a ressignificação do seu caráter precípuo que
é a formação de mão de obra profissional. A compreensão de sua importância no
panorama político e econômico, se traduz a partir da idealização de diversos planos,
projetos e programas ao longo de sua jornada, cuja conjectura de interesses
multifacetados vão nortear o desfecho de suas ações, integrando inevitavelmente
trabalho e educação.
Castro (2014) argumenta que um bom curso de formação profissional combina
a prática de oficinas com uma formação teórica e conceitual, porém as transformações
tecnológicas obrigam a mudar a forma de combinar esses dois ingredientes. O autor
afirma que embora o Brasil tenha um desempenho respeitável nos modelos praticados
na formação de mão de obra profissional na contemporaneidade, existem ainda
grandes desafios a serem enfrentados. Pela ótica desse autor o maior desafio está
em tentar juntar educação, inserida no âmbito teórico e trabalho, traduzido como
prática profissional, segundo ele não é possível aglutinar esses dois mundos:
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Acontece que nossas tradições históricas separam o mundo dos que usam a
caneta do mundo dos que usam as mãos. Como a formação profissional
exige juntar esses dois mundos, é altamente sujeita a descaminhos, pois
esses mundos são como água e azeite, não se misturam. O equilíbrio entre
os dois é fugidio. Ora são manualidades rasas, ora é muita teoria e pouca
prática (CASTRO, 2014, p.190).

De acordo com o autor, existe a partir desse entendimento a necessidade de
complementar a experiência do mestre com um currículo que aproxima o processo de
aprendizagem da escola acadêmica. Concluindo que o denominado Sistema Dual
alemão7 é a versão mais refinada desse modelo (CASTRO, 2014).
Sobre esse tema, Frigotto (1984) pondera em dois sentidos, primeiramente
realiza uma crítica à ideologia cristã e positivista de que todo trabalho dignifica o
homem:
Nas relações de trabalho onde o sujeito é o capital e o homem é o objeto a
ser consumido, usado, constrói-se uma relação educativa negativa, uma
relação de submissão e alienação, isto é, nega-se a possibilidade de um
crescimento integral (FRIGOTTO,1984, p. 4).

Noutro sentido, se preocupa com a análise política das condições em que
trabalho e educação são exercidos na sociedade capitalista brasileira, afirmando que
como a escola articula os interesses de classe dos trabalhadores é preciso pensar a
unidade entre o ensino e o trabalho produtivo, o trabalho como princípio educativo
(FRIGOTTO, 1984).
Diante disso, entendemos que os resultados dessas influências marcantes,
definem o cerne da educação profissional brasileira no mundo contemporâneo, por
esse motivo discutiremos a seguir sobre estes aspectos considerados mais
expressivos no cenário histórico, enquanto elementos indutores da conjuntura atual,
pontuando os indexadores mais veementes para a deliberação das referências que
culminaram no arcabouço da atual política de educação profissional no país.

7Neste

sistema os alunos passam apenas entre um e dois dias na escola, aprendendo teoria com
professores. No restante da semana, recebem treinamento prático em uma empresa, a título de
estagiário remunerado. O instrutor é a figura responsável por ensinar, acompanhar e avaliar o
aprendizado e desempenho do estudante durante a maior parte do seu curso no ensino técnico. A
principal diferença do ensino técnico alemão em relação ao resto do mundo é a participação e influência
das empresas em todos os passos da formação de um aluno dessa etapa do ensino. Fonte:
http://www.revistaeducacao.com.br/como-funciona-o-bem-sucedido-ensino-tecnico-da-alemanha/
Acesso em 06 de setembro de 2017.
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1.3. Influências marcantes nas Políticas de Educação Profissional no Brasil
contemporâneo
A teoria do capital humano8, muito disseminada na década de 1970, aliada a
globalização no viés da abertura econômica, contribuíram fortemente para conceber
a educação como fator determinante no desfecho da contemporaneidade. Com isso,
a formulação de propostas para as atividades educativas, em especial de cunho
profissional, intensificada pelo neoliberalismo, obtiveram forte influência nas práticas
pedagógicas voltadas a formação profissional: “disseminou-se a ideia de que para
‘sobreviver’ à concorrência do mercado, para conseguir ou manter um emprego, para
ser cidadão do século XXI, seria preciso dominar os códigos da modernidade”
(SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 2001, p. 56).
Os ditos “códigos da modernidade” perpassam pelo conhecimento no uso das
tecnologias (informática, telecomunicações, automação, mecânica entre outras),
adaptação às constantes mudanças e exigências mercadológicas e flexibilidade
profissional, onde a capacitação para o trabalho deve ser obrigatoriamente contínua
e atrelada às demandas dos interesses do mercado, dentro dessa lógica globalizante.
Sob essa lógica, é válido ressaltar que as recomendações da CEPAL 9 para
uma educação de qualidade, em documento publicado no ano de 1992, cujo eixo
norteador da proposta seria a ideia de “equidade social”, tinha como objetivos
principais cidadania e competitividade. Esse documento foi reiterado ao longo da
década por outros organismos multilaterais, empresários e intelectuais que segundo
SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, (2001), atuaram como os arautos da reforma
que se efetivou no país no final daquele século.

8

Concepção de que o trabalho humano, quando qualificado por meio da educação, se torna um dos
mais importantes meios para a ampliação da produtividade econômica, e, portanto, das taxas de lucro
do capital. Sua origem está ligada ao surgimento da disciplina Economia da Educação, nos Estados
Unidos, em meados dos anos 1950. Theodore W. Schultz, professor do departamento de economia da
Universidade de Chigago à época, é considerado o principal formulador dessa disciplina e da ideia de
capital humano. Esta disciplina específica surgiu da preocupação em explicar os ganhos de
produtividade gerados pelo “fator humano” na produção. Em 1968, Schultz recebeu o prêmio Nobel de
Economia pelo desenvolvimento da (TCH) - teoria do capital humano. (Fonte:
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_teoria_%20do_capital_humano.htm#_f
tn1 – Acesso em 23 de julho de 2016).
9

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) é uma das cinco comissões
regionais da ONU, que tem como mandato o estudo e a promoção de políticas para o desenvolvimento
regional. Disponível em: http://nacoesunidas.org/agencia/cepal/ - acesso em 02 jun. 2015.
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Também a UNESCO10, com sua atuação marcante e decisiva no campo
educacional, apresentou na década de 1990 as suas propostas. Foram convocados
especialistas de todo o mundo para compor uma comissão internacional responsável
pela elaboração do documento. O apontamento elaborado pela UNESCO faz um
diagnóstico do contexto e da situação da Educação na relação com o processo de
“planetarização” do mundo, da globalização e de novas exigências de um mundo cada
vez mais complexo. O documento identifica a necessidade de uma educação capaz
de formar pessoas aptas a se tornarem “cidadãos do mundo” numa relação estreita
com a comunidade local e com a cultura global.
No cenário nacional, na universidade de São Paulo (USP), acontece o Fórum
Capital-Trabalho, reunindo representantes de empresários, centrais sindicais,
governo, universidade e centros de pesquisa. Nesse evento foi lançada com
aprovação dos participantes, uma ‘Carta Educação’, que apresentava um diagnóstico
do sistema educacional brasileiro. Tal diagnóstico aponta que no Brasil faltam
condições para enfrentar a competição internacional pela inadequação de seu sistema
produtivo, e que a superação dessa condição dependeria, sobretudo, de uma
mudança na política educacional (SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA,, 2001).
A disseminação dessas ideias se deu no início do governo Itamar Franco, no
lançamento do Plano Decenal de Educação para Todos, em 1993. O governo de
Fernando Henrique Cardoso (1994 a 2002), em dois mandatos, materializou as
reformas propostas pelos arautos (governantes dos anos de 1990 que segundo
Shiroma, Moraes e Evangelista, (2001) estruturaram uma verdadeira contra-revolução
nas esferas social, política e ideológica ao procurarem superar a crise econômica dos
anos de 1980), onde as determinantes encaminhavam a educação profissional no
rumo da formação de “trabalhadores adaptáveis”, aptos a absorver conhecimentos
diversificados sem objeções, atendendo plenamente à demanda da economia em
consonância com os interesses crescentes e velozes do mercado dito “capital
humano”.

10

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - (UNESCO) - (acrônimo
de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Fundada em Paris em 04/11/1946
com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a educação, a ciência, a cultura
e as comunicações. A Representação da UNESCO no Brasil foi estabelecida em 1964 e seu Escritório,
em Brasília, iniciou as atividades em 1972, tendo como prioridades a defesa de uma educação de
qualidade
para
todos
e
a
promoção
do
desenvolvimento
humano
e
social.
https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/
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Tal realidade remete ao conceito conhecido como “quase mercado”11, pautada
pela hegemonia do pensamento neoliberal nas últimas décadas que generaliza a
visão de mundo para todas as esferas da atividade humana.
Surge assim, a noção de “quase-mercado” que, tanto do ponto de vista
operativo, quanto conceitual, diferencia-se da alternativa de mercado propriamente
dita, podendo, portanto, ser implantada no setor público sob a suposição de induzir
melhorias, cuja forma bastante específica de combinara regulação do Estado e a
lógica de mercado na oferta e gerenciamento de serviços públicos, não apresentava
contraposição entre público e privado, priorizando resultados quantitativos, baseados
na lógica de eficiência e eficácia de gestão do sistema.
Sobre essa temática, a partir da ótica de Castro (2008), educadores fervorosos
não se cansam de denunciar a mercantilização do ensino. Ele afirma que as palavras
são usadas como tacapes na esperança de abater os infiéis. Mas indaga a hesitação
com a seguinte questão: Existem realmente tais assombrações?
Pela lógica do autor, a noção de quase-mercado não se trata de um mercado
no sentido convencional e restrito da semântica, ele esclarece que o termo se trata de
metáfora, denominada pelo economista Albert Hirschman12 para criar uma noção
diferenciada do mercado, com metas concretas, prêmios e penalidades para que os
desvios sejam automaticamente corrigidos em busca de excelência nas ações
administrativas, e que tais ações podem ser utilizadas pela educação muito
proveitosamente. Segundo ele, em menos de meio século o Brasil saiu de uma
produção científica próxima de zero e tornou-se o 15º maior "fabricante" de ciência, e
argumenta que o segredo deste sucesso está no prêmio ou “puxão de orelha” aplicado
aos resultados, acoplados a uma avaliação para decidir quem ganha qual, citando que
tais regras internas não são desconhecidas das escolas e vão das medalhas até as
O papel do Estado e sua noção de quase-mercado fundamentam as “novas” políticas educacionais
na perspectiva de responder as demandas surgidas com a tecnologia que requer um “novo” trabalhador
e, consequentemente uma “nova” escola (SOUZA e OLIVEIRA, 2003, p.875).
11

A contribuição de Albert Hirschman surgiu, na teoria do Desenvolvimento regional com a sua obra “A
Estratégia do Desenvolvimento Econômico” publicada em 1958, onde trata do tema do
desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos (SILVA, 2005, p. 40). O modelo proposto
por Hirschman foi desenvolvido durante as décadas de 60 e 70, do século XX, na sua prolongada
viagem para a América Latina, período em que visitou diversos países em desenvolvimento. Hirschman
realizou um diagnóstico de subdesenvolvimento na tentativa de encontrar possíveis soluções para o
crescimento econômico das sociedades “atrasadas” ou desprovidas de modelos de desenvolvimento
econômico-social (SILVA, 2005).
12
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medidas drásticas de expulsão. O autor argumenta ainda que há escolas que se
declaram empresas, e nem por isso ninguém demonstrou se são melhores ou piores
do que as demais. Neste tipo modelo, quem brilha ganha mais, quem tropeça perde e
busca alcançar melhores resultados. Como exemplo o autor revela que a pósgraduação brasileira opera em um "quase-mercado" criado com inteligência, e que
tem apresentado bons exemplos para o restante da educação, visto que já
conhecemos há muito a receita da boa ciência, qualidade é tudo, ciência mais ou
menos de nada serve. O autor afirma que nesse campo não dá para improvisar, e
além disso tudo leva muito tempo, segundo ele meio século foi o que nos custou.
Depende fatalmente de verbas públicas e de um aparato governamental competente
e complexo. E finaliza seu raciocínio afirmando que nossa ciência seria apenas uma
quimera sem CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior), CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico),
FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) e FAPESP (Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo), meritocráticas e salvas das pilhagens políticas
(CASTRO, 2008).
Cremos que tal noção, fruto dos efeitos do neoliberalismo na organização
escolar, difundem a adoção de políticas de quase-mercado pelos sistemas
educacionais públicos, impactando diretamente as ações educativas no âmbito da
educação profissional.
No cerne dessas circunstancias surge a concepção que irá traçar as linhas de
ação do PRONATEC, que em análise sumária assemelha-se aos mesmos
pressupostos

do

PLANFOR

já

comentado

anteriormente,

onde

algumas

condicionantes buscam linearidade entre formação profissional e demanda gerada
pelo mercado de trabalho, além de articulação entre público e privado com ênfase no
Sistema S com ampla oferta de cursos na modalidade FIC, assunto que será
detalhado mais adiante.
No contexto das políticas sociais voltadas aos setores populares da sociedade
foi criado em 2003, conforme sabemos, o Plano Nacional de Qualificação do
Trabalhador (PNQ). Elaborado como parte integrante do Plano Plurianual – PPA
(2004-2007), o intuito não era apenas substituir o PLANFOR, mas criar um novo
programa de educação profissional com novas dimensões – ética, política, conceitual,
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pedagógica, institucional e operacional. O PNQ estruturou-se com base em três
grandes objetivos:
a) inclusão social e redução das desigualdades sociais;
b) crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente
sustentável e redutor das desigualdades regionais;
c) promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
(BRASIL, 2003, p. 9).

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

Notamos, portanto, que um conjunto de políticas foram implementadas ao longo
dos anos que se consubstanciam em diversas medidas adotadas na essência do que
seria o PRONATEC.
Diante disso e com base no estudo das ações e desdobramentos desta Política
Pública Educacional13, concentramos o estudo no âmbito do IFF e do SENAI, unidade
Campos dos Goytacazes. Opção motivada por se tratar de região responsável por
cerca de 80% das reservas provadas de petróleo e mais de 40% das reservas
provadas de gás natural no Brasil, necessitando e absorvendo com isso grande
número de profissionais qualificados em diversas especialidades, sendo, no cenário
atual, os principais atores na formação dessa mão de obra profissional no Norte
Fluminense do estado do Rio de Janeiro, especialmente no setor de exploração de
petróleo e gás natural.

13Lembramos

que para facilitar a reiteração deste termo, identificamos simplesmente como PPE no
decorrer do texto.
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1.4. A região Norte Fluminense do Rio de Janeiro no cenário da EPT no âmbito
do PRONATEC
A região Norte Fluminense do Rio de Janeiro, no período da instalação da
indústria do petróleo, passou por profundas alterações no que diz respeito, sobretudo,
à sua dinâmica econômica, fosse pelo recebimento de royalties advindos das
atividades offshore14, fosse pelo contingente de empregos gerados a partir da
produção petrolífera. A realidade é que tal fato fomentou uma gigantesca demanda de
formação de mão de obra profissionalizada na região, voltadas exclusivamente para
atividades ligadas a prospecção e extração petrolífera. A cidade de Campos dos
Goytacazes estruturalmente se configura como região de referência na formação de
mão de obra, uma vez que dispõe das principais instituições de ensino responsáveis
por essa formação profissional, em especial no âmbito do PRONATEC, são elas o IFF
e o SENAI,- unidade Campos dos Goytacazes, representando, em tese,
respectivamente os setores público e privado.
Cabe ressaltar que existe na região Norte Fluminense do Rio de Janeiro um
contexto dinâmico e diferenciado, em virtude da configuração dos arranjos produtivos
voltados a atividades de exploração de petróleo e gás natural, fato que confere um
caráter local singular no que tange às questões ligadas a políticas públicas
educacionais para formação profissional. A vocação creditada à região provoca
impactos sociais, econômicos e políticos que vão influenciar expressivamente o
contexto local.
A cidade de Campos dos Goytacazes, conhecida internacionalmente por
possuir em seu território a bacia petrolífera de Campos, possui uma população
estimada de 487.186 habitantes em 2016 (IBGE, 2016), sendo o maior município do
interior do estado do Rio de Janeiro em extensão territorial.
Em caráter público, o Instituto Federal Fluminense (IFF) é uma instituição de
ensino centenária, criada em 1909 pelo então presidente da república Nilo Peçanha.
Uma sucessão de transformações levou a instituição, originalmente pensada para
Offshore é um termo da língua inglesa cujo significado literal é “afastado da costa”. Nesse contexto
o significado de offshore está relacionado com a atividade (prospecção, perfuração e exploração) de
empresas de exploração petrolífera que operam ao largo da costa marítima.
Tanto na termologia Onshore e Offshore os termos são utilizados para identificar toda produção e
serviços prestados em terra na indústria petrolífera, a única diferença é onde eles são praticados: no
mar (offshore) em navios ou plataformas ou no continente, em terra (onshore).
14
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formação profissional de jovens sem recursos, a consolidar anos depois a Escola
Técnica Federal de Campos (ETFC), depois elevada a Centro Federal de Educação
Tecnológica (CEFET) e a partir de dezembro de 2008, Instituto Federal Fluminense
(IFF).
A partir de 1974 a instituição passa a oferecer apenas cursos técnicos e neste
mesmo ano a Petrobrás anuncia a descoberta de campos de petróleo no litoral norte
do estado. Tal notícia impactou diretamente os rumos da região e consequentemente
a história da instituição. A Escola Técnica Federal de Campos torna-se a principal
formadora de mão de obra para as empresas públicas e privadas que vieram operar
na bacia de Campos, oferecendo diversos cursos técnicos que atenderiam
diretamente a demanda de mão de obra das empresas do setor de exploração
petrolífera.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense é uma
instituição ensino que faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica. É um dos 38 Institutos Federais, criados em dezembro de 2008, pelo
Governo Federal, a partir dos CEFETs, escolas técnicas e agrotécnicas federais.
O IF Fluminense é detentor de parcerias importantes para o setor industrial de
petróleo, destacando-se por realizar pesquisas na área de exploração de petróleo em
águas profundas, feitas em parceria com o Instituto Alberto Luiz Coimbra de PósGraduação e Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(Coope/UFRJ), Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello
(Cenpes/Petrobras). A Petrobras e o IF Fluminense também são parceiros na
construção de um Laboratório para Ensaios de Cimentação de Poços de Petróleo
nesse mesmo campus (IF Fluminense, 2014), fatos que consolidam sua experiência
no campo da educação profissional direcionada a atividades advindas da indústria de
exploração de petróleo e gás.
Em caráter privado, uma vez que não possuem gratuidade nos cursos
oferecidos, as instituições que pertencem ao Sistema ‘S’15 na região são: SENAI,
15

O Sistema S é chamado assim por sua composição. É composto por instituições corporativas que
objetivam o treinamento profissional, lazer, consultoria e saúde dos trabalhadores. Entre os integrantes
desse grupo estão: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social da Indústria
(Sesi), Serviço Social do Comércio (Sesc), entre outros.As organizações do Sistema S são chamadas
de paraestatais, ou seja, são privadas, mas contribuem para o interesse estatal, por meio de serviços.
Por esse motivo, elas estão no terceiro setor. É importante lembrar, contudo, que elas são oficializadas
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SESC, SENAC, SENAT, SESI, SENAR, SEST, SESCOOP e SEBRAE. É válido
destacar que em virtude de sua função social as instituições do sistema S
movimentam um significativo montante oriundo de fundos públicos. Nossa análise se
condiciona no SENAI, levando em conta que tal instituição participou intensamente
das

ações

educativas

do

PRONATEC,

desde

sua

concepção

até

sua

implementação/execução.
O Senai foi criado pelo então presidente Getúlio Vargas, a partir do Decreto-lei
nº 4.048 de 22 de janeiro de 1942.

Sua finalidade seria a de atender a uma

necessidade premente: a formação de profissionais qualificados para a incipiente
indústria de base da época, sob a alegação de que sem educação profissional não
haveria desenvolvimento industrial para o país.
Roberto Simonsen, Presidente da CNI16 na época, apoiou integralmente a
implantação do SENAI, dando toda assistência necessária para criar o órgão privado,
que seria encarregado de designar e ministrar cursos para aprendizes e operários de
várias empresas, dirigido por empresários e mantido com recursos oriundos das
indústrias por meio do fundo de aposentadorias e pensões. Assim nascia o SENAI,
instituição unicamente voltada para a aprendizagem industrial, à formação de mão de
obra treinada para atuar nas indústrias existentes e em processo de implementação
daquela época.
Os centros de formação profissional mantidos pelo SENAI evidenciam
contradições com demais instituições que oferecem ensino profissionalizante, uma
vez que as escolas técnicas profissionalizantes mantidas pelo Estado e pela rede
particular são subordinadas exclusivamente ao MEC em termos de administração,
enquanto que as escolas do SENAI se subordinam tanto ao MEC, em cumprimento

pelo Estado e por leis. (Disponível em: http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/02/sistema-s-eestrutura-educacional-mantida-pela-industria - Acesso em julho de 2016).
16

A CNI - Confederação Nacional das Indústrias, criada em agosto de 1938 é a entidade de
representação do setor industrial brasileiro. Coordena hoje um sistema formado por 27 Federações de
Indústrias dos Estados e do Distrito Federal (às quais estão filiados 1.016 sindicatos patronais) e
administra o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Social da Indústria (SESI)
e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). “A criação da entidade coincide com a necessidade de consolidação
do parque industrial brasileiro, processo que se estendeu dos anos 30 até o final dos anos 70. Nesse
período, a CNI concentrou-se na formulação de políticas que favoreceram a criação de uma estrutura
industrial diversificada. Com a consolidação dessa estrutura, o principal objetivo, a partir dos anos 90,
passou a ser a competitividade do setor industrial brasileiro e sua integração à economia mundial”
(Disponível em: www.cni.org.br – Acesso em 13 de março de 2016).
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ao regimento único aprovado pelo próprio ministério, quanto ao Ministério do Trabalho
(MT) que possui maior sintonia com a CNI, além dos sindicatos patronais.
De acordo com Kuenzer (1989), os alunos do SENAI recebem “o saber pelo
trabalho”, aprendendo, na prática, a executar determinadas funções e as reproduzindo
depois no cotidiano profissional, enquanto as escolas ligadas exclusivamente ao
ministério da Educação oferecem “o saber sobre o trabalho”, aprendendo, na prática,
a executar determinadas funções e reproduzindo depois, no cotidiano profissional,
uma rigorosa e bem treinada divisão de tarefas.
Ainda segundo a autora, o SENAI foi criado como resultante do estímulo do
Governo Federal à institucionalização de um sistema nacional de aprendizagem
custeado pelas empresas para atender às suas próprias necessidades. Numa
conjuntura onde a exigência da indústria apontava para uma formação mínima para
seus operários, o SENAI surge para suprir essa demanda. A criação do SENAI revela
a opção governamental de repassar à iniciativa privada a tarefa de preparar mão-deobra para o mundo produtivo. Este sistema, paralelo ao oficial, é, até hoje, mantido
pela contribuição dos estabelecimentos industriais filiados à CNI (KUENZER, 1997).
Numa perspectiva histórica, existem os que defendem a concepção de que o
SENAI representou um avanço de real importância para a escola profissional
brasileira. Tal pensamento entendia que o momento histórico de motivação política e
empresarial encaminhava para a necessidade precípua de fundar uma instituição
desse porte, fundamental para a demanda de desenvolvimento econômico do país,
alinhado com as demandas advindas do setor industrial. Castro (1994), por exemplo,
enfatiza que criação do SENAI foi uma das soluções de maior êxito na história do
ensino profissionalizante no Brasil, afirmando por conta disso que embora o país
possua péssima educação acadêmica, têm uma excelente formação profissional, pois
o modelo do SENAI é utilizado com sucesso por quase todos os países latinoamericanos, sendo também exportado para a África. Ainda segundo o autor, o SENAI
ajudou a forjar a revolução industrial brasileira, formando ótimos profissionais nas
áreas clássicas, tais como, torneiros, ajustadores, eletricistas entre outros, colocando
a qualidade à frente de tudo. De acordo com o autor, deve-se fazer bem feito ou não
fazer, indagando sobre o que seria da educação brasileira se os outros ramos
tivessem levado a sério esta proposta? E em resposta, argumenta que cada vez mais
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crê que em educação não se improvisa. Segundo o autor, o Senai não improvisou
(CASTRO, 1994).
No entanto, Kuenzer (1998) denuncia que a implantação do SENAI reforçou o
contraditório modo de produção capitalista que ao se desenvolver, cria meios de
separar o trabalhador do processo do conhecimento total do seu ofício, dificultando a
criação de novas formas de relações sociais e de vida. A trajetória da crescente
economia capitalista apontava e resultaria na divisão do trabalho e um novo processo
educativo do qual também resultou na separação entre concepção, ação e a
especialização funcional. Disso também decorreu uma pedagogia marcada por
técnicas de memorização, disciplina e conteúdos fragmentados, o que dificultava a
possibilidade do conhecimento pleno da totalidade que envolvia o ofício do e pelo
trabalhador.

Essa

pedagogia,

embora

pretensamente

superada

em

suas

características pelo processo de globalização da economia, conserva a divisão social
e técnica do trabalho (KUENZER, 1998).
Com pouco mais de meio século de existência, o Senai-Campos/RJ faz parte
desse universo complexo da educação profissional na região Norte Fluminense do
Estado do Rio de Janeiro, e assim como o IFF, participou intensamente na formação
profissional proposta pelo PRONATEC na região, oferecendo cursos em diversas
modalidades e eixos tecnológicos, prometendo atender, no âmago do programa de
forma direta ou indireta, a indústria do petróleo e consequentemente aos anseios dos
trabalhadores atendidos para a ocupação dos postos de empregos. Em vista disso,
apresentamos no capítulo seguinte as nuances que permeiam o programa, analisando
o texto legal que o amparou, bem como as características estruturantes de sua
concepção, descrevendo sua trajetória desde sua criação em 2011, com intuito de
estabelecer parâmetros capazes de nortear a proposta requerida na investigação.
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2. O PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO
SOB A PERSPECTIVA DO CONTEXTO DA INFLUÊNCIA

Considerando a abrangência em âmbito nacional desta PPE, realizaremos
neste capítulo a apresentação circunspeta do PRONATEC – Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, lançado em 2011 pelo Governo Federal cujo
objetivo é ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica (EPT) à
população brasileira (BRASIL, 2011, p.1).
Assim sendo, a finalidade deste capítulo é oferecer uma visão geral da PPE,
analisando o arranjo institucional no qual se apoia, conhecendo as características
mais marcantes de sua estrutura, caracterizando os desdobramentos e impactos
causados pela sua implementação e compreendendo cada uma de suas iniciativas
estruturantes. A discussão estabelecida está alicerçada na proposta elaborada por
Bowe e Ball (1992), identificada como abordagem do ciclo de políticas.
Para os autores:
a chave para ganhar a hegemonia é geralmente daquele grupo que consegue
estabelecer os parâmetros dos termos do debate, do grupo que consegue
incorporar as demandas de outros grupos que estão em competição no
interior de seu próprio discurso sobre educação e metas sociais (BOWE e
BALL 1992, p. 26).

A análise baseada nesta proposta se fundamenta no contexto dos
resultados/efeitos, considerando, neste trabalho, o ponto de vista dos egressos,
sujeitos atingidos diretamente pelos resultados e efeitos do PRONATEC em suas
trajetórias profissionais, por meio dos cursos realizados no âmbito da PPE, vertente
mais significativa da pesquisa.
Sob a ótica dos objetivos e metas do programa, cujo texto legal enfatiza que o
foco está em promover a efetiva inclusão dos beneficiários, que consiste na
consolidação do ciclo: acesso, permanência e êxito nos cursos e inserção
socioprofissional, permitindo o atendimento às demandas por qualificação
apresentadas ao Ministério da Educação por outros ministérios (BRASIL, 2012), a
intenção deste tópico é proporcionar uma visão geral do programa, extrapolando a
compreensão formal da lei como simples instrumento normativo, responsável pela
fundamentação e execução da PPE.
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Inicialmente recorremos a Constituição Federal brasileira de 1988, cujo teor do
artigo 205 instrui que:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento de pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).

Em consonância com esse preceito fundamentado pela carta magna que
garante a educação como direito de todos, visando a qualificação para o trabalho
como requisito para o exercício da cidadania, o que se pretende é favorecer a
construção de uma análise crítica e consistente sobre as características precípuas do
PRONATEC, principalmente no que diz respeito ao preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho, reunindo elementos capazes de superar
a ideia de que as políticas públicas de um modo geral e educacionais de maneira
específica, são frutos de meros atos normativos construídos a partir da formulação de
um conjunto de regras legais em forma de lei, cujo objetivo é dar suporte às demandas
político-econômicas, deixando em segundo plano a cidadania, dignidade do ser
humana e o trabalho enquanto direito social.
A abordagem adotada para análise parte da proposta elaborada por Bowe e
Ball(1992) e Ball (1994), e baseia-se no denominado ciclo de políticas que em sua
concepção possui cinco diferentes contextos, são eles: contexto da influência,
contexto da produção de texto, contexto da prática, contexto dos resultados/efeitos e
contexto de estratégia política (BOWE e BALL, 1992; BALL, 1994). Os autores, em
oposição e crítica à reprodução das desigualdades de classe, assinalam uma
preocupação particular com a justiça social e partindo desse princípio buscam
interrogar, avaliar e analisar políticas públicas em termos de suas contribuições,
positivas e negativas, para o fortalecimento da justiça social. Ball (2007) define tal
ação como pesquisa social crítica, utilizando um referencial metodológico
“ontologicamente flexível” e ”epistemologicamente pluralista” e um conjunto de
conceitos potentes e maleáveis (BALL, 2007, p.1).
A abordagem do ciclo de políticas é considerada um método para pesquisa de
políticas educacionais, elaborado por Ball e colaboradores cuja formulação inicial foi
apresentada em 1992, no qual Ball e Bowe (1992) discutem os resultados de uma
pesquisa sobre a “implementação” do Currículo Nacional na Inglaterra e País de
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Gales, a partir de 198817. Inicialmente os autores tentaram caracterizar o processo
político, introduzindo a noção de um ciclo contínuo constituído por três facetas ou
arenas políticas: a política proposta, a política de fato e a política em uso, no texto
original os autores empregaram os seguintes termos: intended policy, actual policy e
policy-in-use. Logo em seguida, porém, rompem com essa formulação inicial
argumentando que a linguagem utilizada apresentava certa rigidez que não
desejavam empregar para delinear o ciclo de políticas. Para os autores há uma
variedade de intenções e disputas que influenciam o processo político e aquelas três
facetas ou arenas apresentavam-se como conceitos restritos, opondo-se ao modo
pelo qual eles queriam representar o processo político. No livro Reforming education
and changing schools, publicado no ano de 1992, Bowe e Ball apresentaram uma
versão mais refinada do ciclo de políticas.
Relativo a isso, Mainardes (2006) destaca que o foco da análise de políticas,
segundo os autores, deveria incidir sobre a formação do discurso da política e também
sobre a interpretação ativa que os profissionais que atuam no contexto da prática
fazem para relacionar os textos da política à prática. De acordo com essa concepção,
isso envolve identificar processos de resistência, acomodações, subterfúgios e
conformismo dentro e entre as arenas da prática, e o delineamento de conflitos e
disparidades entre os discursos nessas arenas. Os autores propuseram um ciclo
contínuo constituído por três contextos principais: o contexto de influência, o contexto
da produção de texto e o contexto da prática. Para eles, esses contextos estão interrelacionados, não têm uma dimensão temporal ou sequencial e não são etapas
lineares. De acordo com essa abordagem, cada um desses contextos apresenta
arenas, lugares e grupos de interesse e cada um deles envolve disputas e embates
(Bowe et al., 1992), conforme pode ser visualizado na Figura 1:

Para saber mais: BALL, S. J.; BOWE, R. Subject departments and the ‘implementation’ of National
Curriculum policy: an overview of the issues. Journal of Curriculum Studies, v. 24, n. 2, p. 97-115, 1992.
17
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Em 1994, no livro “Education reform: a critical and post-structural approach”,
Ball (1994) expandiu esse ciclo de políticas acrescentando mais dois contextos ao
referencial original: o contexto dos resultados (efeitos) e o contexto da estratégia
política. O quarto contexto do ciclo de políticas de Ball e Bowe, o contexto dos
resultados ou efeitos, preocupa-se com questões de justiça, igualdade e liberdade
individual.
A partir dessa perspectiva, esse trabalho abordará mais à frente a análise dos
resultados desta pesquisa sob a perspectiva do contexto dos resultados (efeitos),
considerando o ponto de vista dos egressos, sujeitos envolvidos diretamente nos
resultados e efeitos do PRONATEC em suas trajetórias profissionais, onde escopo é
associar o grau de sucesso ligado ao impacto causado pelos cursos em que o egresso
se formou, investigando os graus de entrada e permanência nos postos de trabalho
do setor petrolífero da região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro.
Segundo Ball (1994), a análise de uma política deve envolver o exame de suas
várias facetas e dimensões de uma política e suas implicações, isso sugere a
necessidade de que as políticas locais ou as amostras de pesquisas sejam tomadas
como ponto de partida para a análise de questões mais amplas da política, fator
determinante para validar o potencial de contribuição dos sujeitos entrevistados, bem
como o recorte regional adotado nesta tese. Com efeito, a abordagem do ciclo de
políticas traz várias contribuições para a análise de políticas públicas, uma vez que o
processo político é entendido como multifacetado e dialético, necessitando articular
as perspectivas macro e micro (MAINARDES, 2006).
Diante disso, neste capítulo partimos para análise dos principais parâmetros
que fundamentaram a criação do PRONATEC do contexto influência, acreditando que
para melhor compreender uma política pública educacional, precisamos abordar os
elementos que preconizaram sua origem, sua trajetória e suas perspectivas, buscando
com isso maior entendimento para seus desdobramentos, resultados e efeitos.
Nesse sentido, Stephen Ball declara em entrevista concedida a Jefferson
Mainardes e Maria Inês Marcondes que:
O processo de traduzir políticas em práticas é extremamente complexo; é
uma alternação entre modalidades. A modalidade primária é textual, pois as
políticas são escritas, enquanto que a prática é ação, incluí o fazer coisas.
Assim, a pessoa que põe em prática as políticas tem que
converter/transformar essas duas modalidades, entre a modalidade da
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palavra escrita e a da ação, e isto é algo difícil e desafiador de se fazer. E o
que isto envolve é um processo de atuação, a efetivação da política na prática
e através da prática (MAINARDES e MARCONDES, 2009, p.305).

Tal afirmação denota a intenção de Ball em romper com o processo linear de
traduzir políticas em práticas, segundo ele a modalidade primária é textual, pois as
políticas são escritas, enquanto que a prática é ação, inclui o fazer coisas (BALL,
2009). Com base nessa argumentação, optamos pela análise a partir abordagem do
ciclo de políticas, favorável, portanto à ruptura dos diagnósticos lineares sobre as
políticas públicas, permitindo com isso, descortinar particularidades presentes nos
níveis teórico, metodológico e operativo no que se refere aos processos analíticos
macro e micro da PPE.
Mainardes (2006) argumenta que o ciclo de políticas constitui-se em um
referencial extremamente útil para análise crítica da trajetória de programas e políticas
educacionais desde sua formulação inicial até a consecução de seus efeitos. Portanto,
a opção pela abordagem adotada permitirá analisar o PRONATEC de forma
aprofundada e diferenciada, levando em conta sua natureza complexa e
multifacetada, devido seu extenso alcance em território nacional. A ideia é então partir
de um contexto investigativo de abrangência local, orientado prioritariamente pelo
prisma dos alunos egressos beneficiários do programa, sujeitos desta pesquisa, a
partir dos elementos que influenciaram sua concepção.
Ponderando que os desdobramentos à nível local, caracterizado pelo recorte
regional desta tese a partir da ótica dos estudantes egressos, articulados com os
processos analíticos macro e micro inerentes a composição desta PPE são dinâmicos
e interacionados, recorremos a Mainardes (2006) quando descreve que:
A abordagem do “ciclo de políticas”, que adota uma orientação pós-moderna,
baseia-se nos trabalhos de Stephen Ball e Richard Bowe, pesquisadores
ingleses da área de políticas educacionais. Essa abordagem destaca a
natureza complexa e controversa da política educacional, enfatiza os
processos micropolíticos e a ação dos profissionais que lidam com as
políticas no nível local e indica a necessidade de se articularem os processos
macro e micro na análise de políticas educacionais. É importante destacar
desde o princípio que este referencial teórico-analítico não é estático, mas
dinâmico e flexível (MAINARDES, 2006, p.49).

Para este teórico, os autores da abordagem do ciclo de políticas indicam que o
foco da análise das políticas públicas envolve a identificação dos processos de
resistência, acomodações, subterfúgios e conformismo dentro e entre as arenas da
prática, e o delineamento de conflitos e disparidades entre os discursos nessas
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arenas. Políticas são intervenções textuais, mas elas também carregam limitações
materiais e possibilidades (MAINARDES, 2006).
Segundo Ball (2005), as tecnologias de política envolvem a utilização calculada
de técnicas e artefatos para organizar forças humanas e capacidades em redes de
poder funcionais. O foco dessa interpretação direciona-se para análise das relações
e subjetividades da PPE, enfatizando a nova configuração a partir das influências que
culminaram a implantação do PRONATEC no país, sendo o recorte regional desta
tese e seu público alvo, um procedimento congruente com esse ideário.
Deste modo, para realizar um estudo apurado sobre PRONATEC enquanto
texto legal de respaldo à educação profissional, optamos pelo enfoque analítico a
partir da abordagem do contexto da influência, considerado por Ball (2009) como o
contexto da ação política, por fazer parte do ciclo do processo através do qual as
políticas são mudadas, ou podem ser mudadas ou, pelo menos, o pensamento sobre
as políticas muda ou pode ser mudado. Para o autor, o pensar sobre as políticas e o
discurso das políticas podem ser mudados pela ação política. Assim, eles podem ser
subsumidos e integrados ao contexto de influência.
A partir desta perspectiva o contexto da influência leva em consideração
aspectos importantes como o papel de pessoas influentes, as possíveis mudanças
nas formas de regulação de um Estado unitário para a regulação em e por meio de
redes (networks): setor público, privado e voluntariado.
Portanto, empreender o estudo analítico do PRONATEC a partir do contexto da
influência de Ball, permite alcançar o entendimento da estrutura conceitual do fluxo da
PPE, subsidiando a análise das influências no processo de sua formulação. Tal
procedimento contribui de maneira distinta para compreender as complexidades do
processo de efetivação do programa, oportunizando avaliar com mais clareza
resultados e impactos, uma vez que a abordagem rompe com os modelos tradicionais
lineares de análise de políticas como: agenda, formulação, implementação, avaliação,
reformulação. Descreveremos a seguir a lei que amparou as ações da PPE, sob a
perspectiva não-linear do ciclo de políticas de Ball.
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2.1. Lei 12.513 – A reconfiguração do ensino técnico-profissional no Brasil nos
governos do Partido dos Trabalhadores
O Governo Lula (2003-2010), foi um importante indexador para a
materialização de reformas na Educação Profissional no Brasil, desencadeando com
isso ações que viriam influenciar direta e propositadamente a instauração do
PRONATEC no governo Dilma Rousseff.
Entre essas ações sublinhamos a promulgação do Decreto nº 5.154/2004, que
dentre outras providências permitiu a oferta de Educação Profissional por meio
diversas modalidades, incluindo a possibilidade de cursos técnicos e qualificação
profissional desvinculados do ensino médio, conforme pode ser observado em seu
artigo primeiro instituindo que:
A educação profissional, prevista no art. 39 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
observadas as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho
Nacional de Educação, será desenvolvida por meio de cursos e
programas de:
I - formação inicial e continuada de trabalhadores;
II - educação profissional técnica de nível médio; e
III - educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação.
[Grifo nosso] (BRASIL, 2004, p.1).

Tal regulamentação da educação profissional, embora não sendo novidade,
reforça a perspectiva da formação e/ou qualificação profissional voltada para atender
ao conceito disseminado nos anos 1990 como “apagão da mão de obra”, utilizado
para definir possível deficiência dos trabalhadores no atendimento às demandas do
mercado de trabalho por falta de formação ou qualificação adequada às ofertas nos
postos de emprego. O conceito tem a intenção de explicar a existência real de vagas
de emprego, porém inexistem trabalhadores devidamente qualificados para atender
às exigências demandadas pelo setor que disponibiliza as vagas.
A justificativa de tal realidade de forma geral, advém principalmente da
imposição da automação dos processos produtivos compelidos pelas exigências das
inovações tecnológicas, servindo também de alegação, por parte de empregadores e
do próprio Estado, para explicar os altos índices de desemprego, fator impeditivo para
o crescimento socioeconômico, atribuindo a culpa pelo desemprego aos trabalhadores
desqualificados para as vagas disponíveis.
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Sobre esse aspecto, Schwartzman e Castro (2013), denunciam que o cerne do
problema está na má qualidade da educação brasileira e nas limitações históricas do
ensino técnico. Eles acentuam que existe:
Uma preocupação generalizada na sociedade brasileira a respeito de um
suposto “apagão de mão de obra”, ou seja, a dificuldade do setor produtivo
conseguir no mercado de trabalho pessoas com as qualificações profissionais
de que necessita. Os baixos níveis de desemprego, mesmo com o
desaquecimento da economia nos anos mais recentes, parecem também
confirmar a existência de um problema estrutural de falta de mão de obra
(SCHWARTZMAN e CASTRO, 2013, p.565).

Os autores complementam que para a educação profissional ser bemsucedida, baseada nas experiências tanto em âmbito nacional como internacional,
precisa ser desenvolvida com a participação e envolvimento do setor produtivo e da
iniciativa privada, uma vez que tais agentes materializam o mercado de trabalho e têm
como identificar com clareza as demandas atuais e potenciais do setor produtivo.
No entanto, Frigotto (2013) ressalta que tal participação e envolvimento na
realidade legitimam:
propostas educacionais de interesse privado dos grupos industriais, do
agronegócio e dos serviços, especialmente bancos e grande imprensa
privada. Isso se efetiva pela adoção por prefeituras e estados de institutos
privados para gerir os sistemas de ensino no conteúdo e no método e nos
valores mercantis (FRIGOTTO, 2013, p.28).

Nesse ponto é importante assinalar que o Decreto n° 2.208 de 17 de abril de
1997, estabelecido no governo de Fernando Henrique Cardoso, instituiu a educação
profissional como etapa formativa própria (BRASIL, 1997), desvinculada do sistema
educacional. De acordo com Kuenzer (1998), a formação profissional a partir do
Decreto n° 2.208 passou a se dar em outro sistema que não o de educação e regido
por outra lei que não a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) apontam que o governo Lula foi permeado
por controvérsias durante o processo de revogação do Decreto nº 2.208/1997 e a
publicação do Decreto nº 5.154/2004. Houve, em maio e junho de 2003, a realização
dos Seminários Nacionais “Ensino Médio: Construção Política” e “Educação
Profissional: Concepções, Experiências, Problemas e Propostas”. Em meio a muita
polêmica acerca dos rumos da educação profissional, três posições se evidenciaram
a partir de diversos documentos, de abrangência e conteúdos múltiplos:
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A primeira defendia a ideia de que caberia apenas revogar o Decreto nº
2.208/1997 e pautar a elaboração da política de Ensino Médio e Educação
Profissional, já que a LDB em vigor (Lei nº 9.394/96) contemplava as mudanças que
haviam sido propostas.
A segunda opinião se posicionava pela manutenção do atual Decreto nº
2.208/1997, cujos documentos sugeriam que as alterações fossem mínimas.
E a terceira partilhava a ideia da revogação do Decreto nº 2.208/1997 e da
promulgação de um novo Decreto.
Esse processo manteve-se polêmico, em todos os encontros, debates e
audiências realizados com representantes de entidades da sociedade civil e de órgãos
governamentais. Os autores assinalam que todas as contribuições recolhidas nesses
encontros levaram a um progressivo amadurecimento do tema, porém não resultou
em uma via de mão única, pelo contrário, as contradições e disputas teóricas e
políticas sinalizadas desde o início do processo foram mantidas, culminando no
Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004 (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005).
Vale ressaltar que o contexto da influência pode ser definido como ‘local’ onde
as disputas acontecem, definindo as concepções que serão orientadoras no processo
destinação das funções da lei. É nesse contexto que, segundo Mainardes (2007), os
conceitos se legitimam e tornam-se discursos de base para a política. Discursos são
construídos sofrendo desafios ou apoios. E neste palco de correlação de forças se
estabelece um jogo de interesses e ideologias, que de acordo com o autor é onde:
normalmente as políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são
construídos. É nesse contexto que grupos de interesse disputam para
influenciar a definição das finalidades sociais da educação e do que significa
ser educado. Atuam nele as redes sociais dentro e em torno de partidos
políticos, do governo e do processo legislativo (MAINARDES, 2007, p.29).

E nesse intricado debate acerca das circunstâncias que influenciam os rumos
da educação profissional no país, e particularmente no lançamento do PRONATEC, é
que em discurso proferido em 16 de agosto de 2011, quando do anúncio das 208
novas unidades da rede federal de Educação Profissional e Tecnológica, a presidente
Dilma, referindo-se especificamente ao programa examinado neste trabalho, declara
que:
[...] O PRONATEC vai beneficiar milhões e milhões de brasileiros. O Pronatec
é um projeto extremamente ousado para garantir que o ensino médio
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brasileiro não seja um ensino desfocado da realidade que nós vivemos. Mas
o Pronatec é aquele programa de ensino médio que introduz na educação
brasileira um momento decisivo, que é a formação técnica profissional. E vai
significar para o Brasil um grande aumento de produtividade, uma imensa
capacidade de melhorar a qualidade dos nossos empregos e, sobretudo, de
assegurar para o Brasil um padrão de desenvolvimento e de integração
social, no qual a educação cumpre um dos papéis mais relevantes para que
os nossos trabalhadores sejam, de fato, aqueles beneficiados com o fruto do
desenvolvimento e, portanto, tenham salários cada vez mais adequados
(ROUSSEF, 2011).

Baseado neste discurso, em 26 de outubro de 2011foi instituído pela Lei nº
12.513 o PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego,
que consolidava uma das grandes vitrines da plataforma de campanha da Presidente
Dilma Rousseff, sucessora de Lula.
Com essa nova iniciativa governamental toda a política de ensino profissional
e técnico no Brasil é colocada sob a égide do Ministério da Educação, cujos objetivos
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, p.1).

A partir desses objetivos foram estabelecidos os critérios que nortearam as
ações do programa, cujos desdobramentos se apoiaram no artigo 2º da lei, que define
o perfil dos beneficiados prioritários, o artigo 3º que elege as instituições responsáveis
pelo cumprimento de suas finalidades, os artigo 6º e 7º que tratam da transferência
dos recursos financeiros às instituições e, com destaque, os artigos 8º e 9º que
definem as características imperiosas das entidades de educação profissional e
tecnológica das redes públicas e privadas, autorizadas a participarem do programa
como instituições responsáveis pela execução dos seus mais nobres propósitos.
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2.2. O arranjo institucional que ampara ações do PRONATEC
De modo geral, o PRONATEC tem como finalidade precípua estabelecer um
conjunto de ações abrangentes, com objetivo de promover o acesso ao Ensino
Técnico concomitante à expansão da oferta de Educação Profissional no país. Esta
perspectiva admite delegar ao campo da educação a responsabilidade e o dever de
solucionar

questões

paradigmáticas

e

recorrentes

como

acirramento

da

empregabilidade, aprimoramento da formação de mão de obra qualificada e inserção
e permanência dos sujeitos no mundo do trabalho, elementos suficientemente
capazes de impor a necessidade de uma reorganização nos processos educacionais
voltados à formação profissional.
Tal reorganização exigiu um roteiro de mudanças para a reestruturação da
Educação Profissional, cujo eixo principal foi o de articular demandas do mercado de
trabalho com os aspectos formativos.
Com base nisso, amparado principalmente pelos artigos 3º e 6º da Lei 12.513,
cujos teores estabeleceram que:
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 6º Para cumprir os objetivos do Pronatec, a União é autorizada a transferir
recursos financeiros às instituições de educação profissional e tecnológica
das redes públicas estaduais e municipais ou dos serviços nacionais de
aprendizagem correspondentes aos valores das bolsas-formação de que
trata o inciso18 IV do art. 4o desta Lei (BRASIL, 2011).

Foram, portanto, estabelecidas diversas parcerias com o Sistema S, entre
outras instituições de ensino fora da rede pública de educação profissional. No
entanto, no campo do contexto da influência (BALL, 2009), essa ação foi
consequentemente fomentada pelos acordos anteriormente firmados no governo do
presidente Lula, que ampliavam o leque de ações participativas do Sistema S no

18

LEI Nº 12.513, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011.
Art. 4º O Pronatec será desenvolvido por meio das seguintes ações, sem prejuízo de outras:
IV - oferta de bolsa-formação, nas modalidades:
a) Bolsa-Formação Estudante; e
b) Bolsa-Formação Trabalhador.
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conjunto de iniciativas do Ministério da Educação para a educação profissional e
tecnológica.
Em 2008 foi firmado um acordo histórico entre o governo federal e quatro
entidades que compõem o Sistema S - Sesc, Sesi, Senai e Senac. O acordo
prevê que as entidades estabeleçam um programa de comprometimento de
gratuidade. Entre as medidas do acordo está a aplicação de dois terços das
receitas líquidas de Senai e Senac na oferta de vagas gratuitas de cursos de
formação para estudantes de baixa renda ou trabalhadores – empregados ou
desempregados. Sesi e Sesc destinarão um terço de seus recursos a
educação (BRASIL, 2008a)

Tal acordo demonstrado no próprio texto da lei, conjecturava o Sistema “S”
como detentor de maior protagonismo nas vindouras políticas de educação
profissional.
Naquele período, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, defendeu
o pacto, argumentando que tal ação colocaria a educação profissional em um novo
patamar, dando destaque ao acordo firmado com o Sistema S. O presidente da
Confederação Nacional do Comércio (CNC), Antonio Oliveira Santos, celebrou o
então acordo firmado entre governo e entidades do Sistema S, mencionando que tal
medida beneficiaria milhares de pessoas. E, para o secretário de educação
profissional do MEC, Eliezer Pacheco, os decretos assinados pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que alteraram o regimento de entidades do chamado Sistema S,
com destaque especial ao Decreto nº 6.63519 de 05 novembro de 2008, aumentavam
as vagas gratuitas na educação profissional. “É o momento de dotarmos nosso país
de uma rede de educação profissional e tecnológica capaz de dar conta dos desafios
que o mundo exige”, afirmou o então secretário na época. O texto referente ao acordo
no site do SISTEC20 é encerrado com a seguinte frase: “Essa é a primeira grande
reforma empreendida no estatuto das entidades que integram o Sistema S” (BRASIL,
2008a).
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Vide Anexo 1.
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica - instituído e
implantado pelo Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Educação Profissional
e Tecnológica (Setec), tem como finalidade promover mecanismos de registro e controle dos dados da
educação profissional e tecnológica no país.
No âmbito do Pronatec, o Sistec é utilizado para pactuação de oferta de cursos entre parceiros
ofertantes e demandantes, habilitação de escolas ofertantes, realização de pré-matrículas, matrículas
e inscrições on-line, além da confirmação de frequência pela instituição e pelo próprio estudante.
Disponível em: <http://sistec.mec.gov.br> – Acesso em 22 de agosto de 2016.
20Sistema
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Alusivo a este tipo de acordo, Boito (2007) denuncia que de maneira
ressignificada Lula mantém a continuidade de uma política neoliberal, defendida pelo
seu antecessor FHC, assim como propõe novas configurações capitalistas no cenário
brasileiro, que em síntese se caracteriza pela modernização da dinâmica dos
processos laborais, dispostos pela quebra dos monopólios estatais e convergência
crescente com as novas tecnologias. Tanto Boito (2007), como Frigotto (2010), ao
realizarem um balanço geral sobre educação nos últimos anos, inserindo nesse
contexto a educação profissional, revelam que houve apenas uma série de políticas
harmonizadoras sem profundidade ou mudanças importantes, não havendo por parte
dos governantes lutas relevantes para romper com a expansão do capitalismo.
Frigotto (2001) denuncia que:
há uma violência ideológica nessa concepção, pois a valorização da
formação profissional e a oferta da escola de qualidade total levam os
indivíduos que não lograram obter trabalho a interpretarem seu insucesso
como incompetência. Em outras palavras as vítimas do sistema excludente
viram algozes de si mesmas (FRIGOTTO, 2001, p. 46).

Diante desse cenário, em 2013, a então presidenta Dilma Rousseff,
acompanhada do ministro da Educação Aloizio Mercadante, declarou em discurso, se
referindo a parceria estabelecida com o sistema S relativo às ações do PRONATEC
que:
Desafios a gente vence melhor quando vence em conjunto com
parceiros. Nossa meta para 2014 são 8 milhões de vagas; depois de
pouco mais de um ano, já são 2,2 milhões de vagas para jovens e
trabalhadores (1,6 milhão no Sistema S), dados de outubro. E de 1,5
milhão de jovens e trabalhadores fazendo curso de qualificação, 90%
estão no Sistema S (BRASIL, 2013).

Na ocasião, a presidenta saudou a parceria entre governo e indústria para a
formação profissional no país.
Com efeito, sob a análise do contexto da influência, é possível concluir que tais
acordos de parceria entre o governo e o sistema S, representando a indústria,
conduziram a estrutura do arranjo institucional que deu suporte as ações da PPE,
apoiada sobremodo em tal parceria. Apresentaremos a seguir os principais aspectos
dessa estrutura, bem como as características que amalgamaram sua organização.
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2.3. Análise das principais características estruturais do Programa

Com o propósito de compreender as ações do PRONATEC a partir de suas
iniciativas estruturantes, estabelecendo uma identidade com os objetivos propostos
na pesquisa, analisaremos as principais características da PPE partindo de uma visão
global, a fim de reunir elementos capazes de respaldar os resultados.
Na cerimônia de lançamento do projeto de lei que criou o PRONATEC, Dilma
Rousseff declarou que tinha pela frente a perspectiva de um rigoroso processo de
desenvolvimento econômico, e precisava de mão de obra qualificada para manter
esse crescimento. E complementou, afirmando que programa funcionaria como uma
espécie de “guarda-chuva”, unindo e financiando programas vinculados à educação
profissional. (BRASIL, 2013).
Tal medida provocou mudanças nas ações que já estavam em curso,
agrupando novas iniciativas ao fomento da educação profissional. O Fies (Fundo de
Financiamento Estudantil), por exemplo, poderia ser utilizado por empresas que
desejassem qualificar seus trabalhadores. Também os empresários que desejassem
oferecer capacitação aos seus empregados poderiam ter acesso às linhas de
financiamento do Fies com os baixos juros. Outra novidade foi conexão entre a
concessão de bolsas do Pronatec e o seguro desemprego. Trabalhadores
reincidentes no pedido de auxílio desemprego serão prioritários para a concessão de
bolsas. No entanto, em contrapartida, eles só poderiam receber o benefício se
comprovassem matrícula nos cursos de educação profissional fornecidos pelo
programa.
Outras mudanças ocorridas com o lançamento do PRONATEC foi a concessão
de bolsas de estudos para cursos técnicos em duas modalidades: bolsa formação
estudante e bolsa formação trabalhador, sendo que esta última também poderia ser
concedida para beneficiários do Programa Bolsa Família (BRASIL, 2013).
Para melhor compreensão, em linhas gerais a estrutura da PPE, pode ser mais
claramente visualizada na Figura 2, a seguir:
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Figura 2 - Estrutura do Pronatec

Fonte: http://portal.mec.gov.br/pronatec - Acesso em 03 de julho de 2013.

Com base na ilustração apresentada, verifica-se que o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego possui uma composição formada por seis
iniciativas estruturantes. Com base nisso, discutiremos a seguir, à luz contexto da
influência, tais ações, inserindo a estratégia de inclusão produtiva urbana denominado
como Plano Brasil sem Miséria, por ter sido também uma ação conjunta de
considerável relevância no cenário da PPE. Contudo, antes de detalharmos os
desdobramentos e consequências de tais ações, convém destacar que das iniciativas
que compõem o programa apenas a Bolsa-Formação iniciou em 2011 junto com a Lei
nº 12.513/2011. A expansão da Rede Federal já havia iniciado desde 2003, instituída
pela Lei nº 11.195/2005. A Rede e-Tec Brasil e o Brasil Profissionalizado já atuava no
cenário nacional desde 2007 (Decreto nº 6.301 modificado pelo Decreto nº 7.589 de
2011 e Decreto 6.094, respectivamente) e o Acordo de Gratuidade com o Sistema S
existia desde 2008, quando da aprovação do Decreto nº 6.635 de 5 de novembro de
2008.
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2.3.1. Expansão da Rede Federal de Ensino

Para efeito de análise, destacamos que entre os anos 1909 e 2002 a
configuração da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica ficou
estagnada na ampliação de suas 140 instituições espalhadas pelo Brasil.
A partir 2005 até 2010 foram construídas 214 unidades atingindo um total de
354 instituições e de 2011 a 2014, com a adição de mais 208 novas unidades a rede
passou a integrar o montante de 562 unidades em território nacional, incrementando
significativamente o número de instituições por todo país. Essa realidade pode ser
melhor visualizada no Gráfico 1 apresentado a seguir, que demonstra as etapas
históricas da ampliação da Rede Federal de Educação:
Gráfico 1 - Ampliação das unidades da Rede Federal de Educação por etapas históricas.

Fonte: BRASIL (2010).

Neste cenário, a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica tem como marco referencial a alteração da legislação que vedava a
criação de novas unidades de ensino técnico pela União, um dos dispositivos legais
atrelados a Lei 8.948/94 estabelecia na redação do seu § 5° do artigo 3° que:
A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas
unidades de ensino por parte da União, somente poderá ocorrer em parceria
com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações
não-governamentais que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos
novos estabelecimentos de ensino (BRASIL, 1994, p.1).
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Podemos verificar que a palavra “somente” no teor da redação, se traduzia num
vigoroso obstáculo para a expansão da rede federal, uma vez que responsabilizava
as entidades parceiras, fossem públicas, não governamentais ou privadas, pela
manutenção e gestão das futuras instituições de ensino, fato que trazia um
comprometimento econômico de grande monta, na medida que onerava de forma
direta e permanente as entidades parceiras da união que se predispusessem a
estabelecer tal acordo, mantendo com isso estagnada a rede federal.
O governo Lula, logo no início de seu primeiro mandato lança o Plano Nacional
de Qualificação (PNQ) em substituição ao Plano Nacional de Qualificação do
Trabalhador (PLANFOR) do Governo FHC, já apresentados e discutidos no Capítulo
2 dessa tese.
O PNQ apontava mudanças que iriam influenciar de maneira decisiva os rumos
da expansão da rede federal de ensino. O destaque principal entre essas mudanças
seria o desafio de provocar, por meio de suas ações, o empoderamento dos atores
sociais, permitindo maior participação popular nas decisões a partir de um modelo de
desenvolvimento baseado no caráter social e participativo com a finalidade de superar
a condição de política meramente compensatória de formação profissional.
O PNQ fundamentou suas ações em seis dimensões principais: política, ética,
conceitual, institucional, pedagógica e operacional, anunciando um novo momento na
política pública educacional voltada à qualificação profissional à nível nacional. Essa
perspectiva complexa de construção social, associada à cidadania impactaria
profundamente a decisão de se realizar a expansão da rede federal de ensino
profissionalizante.
Desse modo, em 2005, o governo Lula substituiu a Lei nº 8.948/94 pela Lei nº
11.195/05, alterando àquele dispositivo legal que funcionava como empecilho para a
expansão da Rede Federal por iniciativa exclusiva da união, passando a configurar a
seguinte redação em seu parágrafo 5°:
A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas
unidades de ensino por parte da União, ocorrerá, preferencialmente, em
parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou
organizações não-governamentais que serão responsáveis pela manutenção
e gestão dos novos estabelecimentos de ensino (BRASIL, 2005, p.1).

Agora o dispositivo legal abria portas para o resgate da expansão da Rede
Federal a partir de iniciativa própria do Governo Federal, embora a redação ainda
permitisse o estabelecimento de parcerias, inclusive com a iniciativa privada. Foi
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lançada então o plano de expansão e reestruturação da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica. A partir de então o governo federal buscou consolidar o
comprometimento da educação profissional e tecnológica com o desenvolvimento
local e regional, definindo como critérios a distribuição territorial equilibrada das novas
unidades, cobertura do maior número possível de mesorregiões e sintonia com os
arranjos produtivos locais, além da identificação de potenciais parcerias (BRASIL,
2005). Por esse motivo a expansão veio a se transformar num dos pilares do
PRONATEC.

2.3.2. Brasil Profissionalizado
O Programa Brasil Profissionalizado foi criado a partir do Decreto 6.30221 de 12
de dezembro de 2007. É parte integrante das metas do Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) e de acordo com o MEC, trata-se de um convênio do governo federal
com os governos estaduais que aderiram ao Compromisso Todos pela Educação 22 e
se apresentam com um levantamento das condições das escolas com educação
profissionalizante em seu estado (BRASIL, 2011). No mandato do presidente Lula
(2003-2006), foi o primeiro programa de governo que a partir da prestação de
assistência técnico-financeira oriunda da União, era destinado a fomentar a oferta de
educação profissional integrada ao ensino médio nas redes estaduais de ensino, por
esse motivo influenciou de forma decisiva as ações do que viria a ser o PRONATEC,
uma vez que tal e qual o programa, era revestido de ambições de alcance nacional,
vindo a ser portanto uma de suas iniciativas estruturantes.
O programa visa fornecer subsídios essenciais e específicos para a expansão
das redes públicas estaduais de ensino médio integradas à educação profissional,
com profuso suporte para construção, ampliação, modernização e adequação de
espaço físico das escolas; construção de laboratórios e bibliotecas, formação de

Redação do Art. 1º do Decreto 6.302: “Fica instituído, no âmbito do Ministério da Educação, o
Programa Brasil Profissionalizado, 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”.
21

22

Instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que dispõe sobre a implementação do Plano
de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com
Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante
programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da
qualidade da educação básica. Composto basicamente por 28 diretrizes pautadas em resultados de
avaliação de qualidade e de rendimento dos estudantes.
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docentes, gestores e pessoal técnico, atuando de maneira complementar ao processo
de expansão da rede federal.
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) criticam tais ações a partir de programas pois
consideram que a política de educação profissional destinada a jovens e adultos
trabalhadores, processa-se mediante programas focais e contingentes, citando como
exemplo semelhantes: Escola de Fábrica, Integração da Educação Profissional ao
Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e da
Inclusão de Jovens (PROJOVEM). Denunciando com isso que tais medidas acentuam
a prevalência da dicotomia existente entre a educação básica e a educação
profissional, legitimando a dualidade entre a educação propedêutica destinada a
preparar o educando para o acesso ao ensino superior e formação de caráter técnicoprofissionalizante centrada no ideário da preparação para atender o mercado de
trabalho.
Na mesma perspectiva, Kuenzer (2007) reforça que superar essa dualidade
estrutural histórica existente entre ensino médio propedêutico e educação profissional
de nível médio demanda pesados desafios para transformar essa realidade,
caracterizada como problema político e não pedagógico, pois a dualidade estrutural
tem suas raízes na forma de organização da sociedade, que expressa as relações
entre capital e trabalho; pretender resolvê-la na escola, através de uma nova
concepção, ou é ingenuidade ou é má fé (KUENZER, 2007).
Também Ciavatta (2008, p. 28), ao se referir a formação profissional integral,
avalia que:
A formação integrada sugere tornar íntegro, inteiro, o ser humano dividido
pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar,
dirigir ou planejar. Trata-se de superar a redução da preparação para o
trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, escoimado dos
conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica e na sua
apropriação histórico-social.

Argumentando em perspectiva oposta, Cunha (2005) defende que se trata de
rejeitar o ensino médio exclusivamente propedêutico tanto quanto o modelo
profissionalizante, adotando cursos secundários aplicados, dando com isso uma
roupagem aos conteúdos acadêmicos destinados a esta ou aquela área.
Também Castro apud Cunha (2005), justifica que não faz sentido cursos
técnicos de alto custo para quem nada mais quer do que passar no vestibular de
Direito. Não parece ser um bom uso dos dinheiros públicos, que ocupem uma vaga
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que poderia ser melhor aproveitada por alguém que vai diretamente para uma
ocupação técnica, acentuando a necessidade de continuidade e aperfeiçoamento da
denominada dualidade estrutural.
Nesse embate, surge, influenciado pelas características estruturais de apoio
logístico, mais um dos alicerces do PRONATEC, cujas premissas dão suporte a
consignação de parcerias entre entidades públicas de nível estadual de ensino
profissionalizante com iniciativas do Governo Federal voltadas ao estabelecimento da
PPE, baseado na edificação de uma estrutura desenvolvida a partir das ações do
Programa Brasil Profissionalizado.

2.3.3. Acordo de Gratuidade com o Sistema S
Outra iniciativa distinta no âmbito estrutural do PRONATEC, e talvez a mais
polêmica delas por parte da comunidade acadêmica, é o acordo de gratuidade 23
firmado com o Sistema S de ensino profissionalizante.
Comprovação tácita do caráter polêmico dessa iniciativa no que diz respeito a
apreciação acadêmica foi o fato ocorrido durante a 36ª Reunião Anual da Anped,
realizada no Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG), em
Goiânia, no período de 29/09 a 02/10/2013, onde diversos educadores participantes
tornaram público, por meio de uma moção, seu apoio ao documento intitulado “Carta
de Natal 2013”, formulada no colóquio nacional: “A Produção do Conhecimento em
Educação Profissional” e endereçada ao então Ministro da Educação Aluízio
Mercadante.
Neste documento, um expressivo grupo de pesquisadores da educação
profissional brasileira, pertencentes aos GTs24 9 e 18, criticam de maneira incisiva
pontos detectados na redação da Lei nº 12.513/2011 que institui o PRONATEC.

23

Em novembro de 2008, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou quatro decretos que
formalizavam um acordo de ampliação do número de vagas gratuitas oferecidas pelo Senac, Sesi,
Senai e Sesc, que compõem o chamado Sistema S, para estudantes da rede pública. O acordo é uma
tentativa do MEC de regular essas instituições que, embora tenham uma gestão privada, são mantidas
com recursos parafiscais, oriundos de uma contribuição compulsória de 2,5% sobre a folha de
pagamento das empresas brasileiras. Como essa contribuição é embutida pelas empresas no preço de
seus produtos e, portanto, repassada ao consumidor, ela é considerada recurso público. A ampliação
da gratuidade deve ser progressiva, até 2014.
Fonte: http://www.epsjv.fiocruz.br/pronatec-acordo-de-gratuidade-com-o-sistema-s - Acesso em 20
Dez. 2017.
24

GT09 - Trabalho e Educação e GT18 - Educação de Pessoas Jovens e Adultas são Grupos de
Trabalho da ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. O GT09 Trabalho e Educação caracteriza-se como um fórum de discussão sobre as relações entre o mundo
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Entre esses pontos, o financiamento público com recursos do próprio BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), destinado a organizações
privadas, de maneira privilegiada ao Sistema S, foi a principal razão do dissenso. É
oportuno destacar que o referido Acordo de Gratuidade com o Sistema S possibilitou,
entre outras ações, a expansão da rede física de atendimento dos serviços nacionais
de aprendizagem.
Tal acordo, enquanto iniciativa vinculada ao PRONATEC, sob a égide de seu
conteúdo legal, estabelece que sua finalidade é garantir a oferta gratuita cursos
técnicos e de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, por meio
dos recursos do SENAI, do SENAC, do SESC e do SESI, recebidos da contribuição
compulsória prevista em lei, oferecendo vagas gratuitas destinadas a pessoas de
baixa renda, com prioridade para estudantes e trabalhadores (BRASIL, 2008b).
Diante disso, os pontos geradores de polêmica que culminaram no documento
intitulado “Carta de Natal 2013” (vide anexo 2), foram em síntese o financiamento,
custeado por recursos públicos, da expansão da rede física de atendimento dos
serviços nacionais de aprendizagem e a maciça execução de cursos de curta duração
(FIC´s), definidos pelos educadores como cursos de natureza compensatória e
fragmentada que se opõe ao fortalecimento das concepções da integração e formação
humana integral. Os autores do documento denunciam ainda o desperdício de
recursos públicos, vazias e inúteis promessas aos jovens e adultos trabalhadores,
ressaltando que mais uma vez serão iludidos e terão negados os seus direitos a uma
educação e formação profissional de qualidade.
Assim como Frigotto (2013, 2014) alertava para o perigo de reedição de
programas anteriores, apontando que em função da predominância de cursos rápidos
esses programas pouco contribuíram para a formação de mão de obra realmente
qualificada, causando pouco ou nenhum impacto para seus beneficiários, a “Carta de
Natal 2013” também advertia que:
Experiências anteriores similares ao PRONATEC, como foi o caso do PIPMO
e do PLANFOR, já mostraram de modo claro que o aligeiramento e a
fragmentação não são caminhos corretos a seguir. Pelo contrário, pode a
curto prazo produzir estatísticas favoráveis, mas ao final de contas
representam regressão educacional, desperdício de recursos públicos e
vazias e inúteis promessas aos jovens e adultos trabalhadores, que uma vez
trabalho e a educação. O GT18 – Tem como princípio repensar interfaces, temáticas e objetos de
estudos tangenciando propostas dos GTs para a área de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Fonte:
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho - Acesso em 23 de dezembro de 2017.
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mais serão iludidos e terão negados os seus direitos de uma educação e
formação profissional de qualidade (ANPED, 2013, p.2).

Contribuições como essas, expressas por diferentes meios que lançando mão
de fatos históricos, mostram contrapontos incutidos de potenciais prejuízos às
diversas ações do PRONATEC enquanto PPE. Tais iniciativas tentavam minimizar
efeitos notadamente negativos, já observados em práticas anteriores cuja
configuração se assemelhava com o programa em análise.
Sobre o aspecto peculiar dessa iniciativa, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2014)
consideram que:
A política de educação profissional no Brasil de fato tem ampliado a formação
de trabalhadores no Brasil, porém, para o trabalho simples, o “trabalho
barato”. Na melhor das hipóteses, somente este tipo de trabalho pode
incorporar pessoas formadas em cursos de formação inicial e continuada, na
sua maioria, de 160 horas. É neste tipo de curso, inclusive, que se
concentram as matrículas gratuitas advindas do acordo entre o Sistema S
(FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2014, p.67).

Esses autores defendem a ideia do ensino unitário e politécnico como
instrumento capaz de promover um fortalecimento das forças progressistas para
mudanças estruturais na educação brasileira. Creem que tais mudanças são
favorecedoras da integração e buscam superar a histórica dualidade educacional no
país (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005).
Contudo, Schwartzman e Castro (2013) advogam que o Brasil precisa sair
desse falso dilema entre um sistema de educação fragmentado e estratificado de um
lado, e o sistema pretensamente integrado da "politecnia" do outro, apostando na
descentralização de ações voltadas à formação profissional, evitando com isso a
criação de grandes burocracias estatais cuja capacidade de ação, segundo eles, é no
mínimo duvidosa. Para esses autores:
O Ministério da Educação precisa entender que não lhe cabe a tarefa de
comandar e regular o ensino profissional. De fato, os cursos mais práticos e
de curta duração funcionam muito melhor quando deixados à iniciativa do
setor empresarial, como sempre ocorreu. O atual sistema rígido precisa ser
substituído por alternativas verdadeiras de formação, que tomem em conta a
grande diversidade de formação, interesses e oportunidades de trabalho da
população brasileira (SCHWARTZMAN e CASTRO, 2013, p.613-614).

Schwartzman e Castro (2013) reforçam sua posição apontando que não há
soluções fáceis e de curto prazo para lidar com as deficiências de formação
profissional no Brasil, mas isto não significa continuar insistindo em caminhos
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equivocados, referindo-se a pressão das demandas do mercado de trabalho sobre o
sistema educativo no país.
Repudiando a educação profissional pautada pelos interesses do mercado, o
ideário da politecnia tem como premissa a ruptura com a dicotomia entre educação
básica e a técnica, focando suas ações no resgate da formação humana. Essa
concepção defende tanto em termos epistemológicos quanto pedagógicos a
integração entre humanismo e tecnologia e, cultura e ciência, objetivando o
desenvolvimento das potencialidades humanas em sua totalidade. Para Frigotto
(1988) a perspectiva da politecnia:
Se funda numa concepção omnilateral de homem (...) que se produz
mediante o trabalho, mas que este não se reduz ao trabalho produtivo
material. Homem enquanto natureza, indivíduo e sobretudo relação social.
Omnilateralidade que envolve trabalho produtivo material, trabalho enquanto
arte, estética, poesia, lazer (mundo da liberdade). A politecnia, busca, de
outra parte, contrapor-se ao homem unilateral e a formação e educação
dimensionadas sobre o especialismo, tecnicismo, profissionalismo. A
politecnia implica a busca de eixos que estruturem o conhecimento
organicamente, de sorte que faculte uma formação do homem em todas as
suas dimensões (FRIGOTTO, 1988, p.1).

Neste quadro, onde concepções diferenciadas se chocam, Ball (1998), explica
que ao desenvolver a análise do contexto da influência, utiliza o conceito definido
como comunidade epistêmica, contexto marcado pelas ideias produzidas e em
circulação a respeito da educação e suas políticas. O autor esclarece que são
interpretações adotadas por diferentes sujeitos e grupos sociais, que na maioria das
vezes, são permeadas por conjuntos de interesses que serão impactados diretamente
na execução da PPE de maneira positiva ou negativa.
As posições controversas apresentadas constituem as principais influências
exercidas no contexto desta iniciativa. Observam-se claramente duas apreciações
críticas e polarizadas. Os rumos que irão consolidar a execução das ações educativas
do PRONATEC, bem como sua progressão e resultados, serão definidos pelo grau de
persuasão e influência de tais posições, sendo analisados no próximo capítulo
concomitantemente com os dados obtidos na pesquisa desta tese.
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2.3.4. Bolsa Formação

A iniciativa denominada Bolsa Formação em seu texto legal define que sua
ação visa permitir o acesso gratuito aos cursos técnicos e de formação inicial e
continuada ou qualificação profissional, ofertados por atores públicos e privados, com
financiamento do MEC.
A Portaria nº 817, de 13 de agosto de 2015, dispõe sobre a oferta da BolsaFormação no âmbito do PRONATEC, estabelecendo normas para sua execução,
cujos objetivos são definidos no seu artigo 2º, são eles:
I - potencializar a capacidade de oferta de cursos das redes de educação
profissional e tecnológica;
II - formar profissionais para atender às demandas do setor produtivo e do
desenvolvimento socioeconômico e ambiental do País;
III - ampliar e diversificar as oportunidades educacionais e a oferta de
educação profissional e tecnológica gratuita no País;
IV - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio
da articulação com a educação profissional;
V - incentivar a elevação de escolaridade;
VI - integrar programas, projetos e ações de formação profissional e
tecnológica;
VII - democratizar as formas de acesso à educação profissional e tecnológica;
e
VIII - estimular a articulação entre a política de educação profissional e
tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda (BRASIL,
2015).

No que tange a identificação do público-alvo atendido pela iniciativa, o artigo 8º
da portaria institui que a Bolsa-Formação atenderá prioritariamente:
I - aos estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da EJA; II - aos
trabalhadores;
III - aos beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de
transferência de renda, entre outros que atenderem a critérios previstos no
âmbito do Plano Brasil sem Miséria, instituído por meio do Decreto no 7.492,
de 2 de junho de 2011; e
IV - aos estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola
da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral,
nos termos do regulamento (BRASIL, 2015).

É possível observar no artigo 8º, incisos II e III, uma emergente preocupação
com os trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda, fato
que evidencia o intento de garantir a inclusão destes sujeitos no texto legal da PPE e
consequentemente em suas ações educativas voltadas a formação profissional,
entretanto não existem maiores orientações que esclareçam como isso seria feito,
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processo de seleção, encaminhamento e estudo de vocações (pessoal e local) por
exemplo, as referências textuais são de cunho meramente técnico-administrativo.
A portaria trata também da realização de processos de reconhecimento e
certificação de saberes, do estímulo a participação de pessoas com deficiência, povos
indígenas, comunidades quilombolas, adolescentes e jovens em cumprimento de
medidas socioeducativas, mulheres responsáveis pela unidade familiar beneficiárias
de programas federais de transferência de renda e de trabalhadores beneficiários do
Programa Seguro-Desemprego.
E dentre outras atribuições esta iniciativa elege diversos agentes executores,
destacado as seguintes instituições: Rede Federal de EPCT (Educação Profissional,
Científica e Tecnológica), as IES (Instituições de Ensino Superior) privadas e de
educação profissional técnica de nível médio, as fundações públicas, inclusive as
públicas de direito privado, precipuamente dedicadas à educação profissional e
tecnológica e as instituições dos SNA25 cujas instituições serão ofertantes dos cursos
técnicos e de FIC. Também fazem parte dos agentes o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE (responsável pela execução orçamentária e
repasse de recursos financeiros concernentes a iniciativa) e as secretarias estaduais
e distrital de educação e as Secretarias vinculadas ao MEC.
Em resumo, Martins (2008) esclarece que a Bolsa-Formação é um instrumento
que consiste na oferta gratuita de cursos de educação profissional técnica de nível
médio e de formação inicial e continuada presenciais, custeados com recursos
repassados pelo MEC às instituições públicas de educação profissional e tecnológica,
aos serviços nacionais de aprendizagem e às instituições privadas de ensino superior
e de educação profissional devidamente habilitadas pelo MEC para a oferta desses
cursos.
O Pronatec oferece nessa iniciativa duas modalidades, bolsa formação para
estudantes do ensino médio público propedêutico para capacitação profissional
Serviços Nacionais de Aprendizagem – Sistema S: Termo que define o conjunto de organizações
das entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria,
pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns
e características organizacionais similares. Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi);
e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest).
25
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técnica de nível médio concomitante e bolsa formação ofertada a trabalhadores e
beneficiários de programas sociais para qualificação profissional ou cursos de
formação inicial e continuada.
Nesse ponto as críticas mais intensas à bolsa-formação no contexto da PPE
são a maciça participação das instituições do Sistema S na oferta de cursos (FIC em
grande maioria, que não garante a elevação de escolaridade como exigência), e os
critérios meritocráticos e assistencialistas adotados para seleção dos beneficiários das
bolsas.

2.3.5. E-Tec Brasil

A Rede e-Tec Brasil se destina a oferecer cursos técnicos e de formação inicial
e continuada ou de qualificação profissional de forma gratuita aos beneficiários na
modalidade EaD - Educação a Distância. Os responsáveis pela oferta de cursos da
Rede e-Tec são a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica;
as unidades de ensino dos serviços nacionais de aprendizagem (SENAI, SENAC,
SENAR e SENAT); e as redes de educação profissional estaduais, cujo intuito é
ampliar e democratizar a oferta e o acesso à educação profissional pública e gratuita
no território nacional.
Dentre os objetivos da iniciativa, descritos no art. 3º, incisos I a VII do Decreto
nº 7.589/2011 que institui suas ações, assinalamos os incisos I, II e III, são eles:
estimular a oferta da educação profissional e tecnológica, na modalidade a distância,
em rede nacional; expandir e democratizar a oferta da educação profissional e
tecnológica, especialmente para o interior do País e para a periferia das áreas
metropolitanas; e, permitir a capacitação profissional inicial e continuada,
preferencialmente para os estudantes matriculados e para os egressos do ensino
médio, bem como para a educação de jovens e adultos.
A Rede e-Tec Brasil contempla na oferta de cursos as seguintes modalidades:
cursos técnicos previstos nos Eixos Tecnológicos do Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos; cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), previstos no Guia Pronatec
de cursos FIC; cursos superiores de tecnologia, previstos no Catálogo Nacional dos
Cursos Superiores de Tecnologia; e cursos de pós-graduação, preferencialmente,
para docentes da educação profissional e tecnológica.
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Em pesquisa mais específica sobre a Rede E-Tec Brasil, Costa (2015) relata
em sua tese de Doutorado em Educação que os cursos técnicos à distância carregam
uma sensível redução de qualidade em relação aos cursos presenciais e enfatiza que:
Se por um lado há ampliação de vagas e uma suposta democratização do
acesso aos cursos técnicos, por outro, este estudo indica que se trata de uma
ampliação “para menos”, já que é oferecida uma formação profissional
mínima, restrita, aligeirada, com o intuito de atender apenas as necessidades
dos projetos de interesse da globalização capitalista, não as do trabalhador,
como cidadão (COSTA, 2015, p.229).

Com relação as características de fortalecimento das relações público-privadas
presentes no Programa Rede e-Tec, Costa (2015) denuncia que a parceria com a rede
privada ao mesmo tempo em que induzem as instituições públicas ao modo de
funcionar das instituições privadas de educação técnica, com foco diminutivo e
assistencialista dos cursos, levam à volatilidade das suas finalidades e objetivos,
enfraquecendo com isso a qualidade do ensino para os que vivem do trabalho.
Em seu trabalho, Costa(2015) conclui afirmando que:
Se a Rede e-Tec, na sua concepção, é submetida às diretrizes nacionais de
formação integral, ao mesmo tempo, ela é submetida também aos outros
objetivos do Pronatec, que é seu programa englobante. Esse vínculo duplo
representa uma contradição para as escolas técnicas federais que atuam com
o Programa e esta, por sua vez, colabora com a ambiguidade das finalidades
e objetivos da Educação Profissional. Essa visão reducionista de trabalho e
de formação para o trabalho dificulta, interessadamente, a formação da
identidade social e da formação humana completa dos adultos que passam
por esses programas, o que faz parte de um projeto de manutenção da
hegemonia dos interesses do capital (COSTA, 2015, p.230).

Cabe ressaltar que os recursos que amparam essa iniciativa são originados do
MEC, do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), dos serviços nacionais de
aprendizagem e do BNDES.

2.3.6. Financiamento da Educação (Fies Técnico e Fies Empresa)

Esta iniciativa, no âmbito da lei 12.513, visa ampliar o alcance do fundo de
financiamento ao estudante que nessa modalidade passa a ser chamado de Fies,
abrindo mais duas linhas de financiamento: o Fies Técnico e o Fies Empresa. O Fies
passou, então, a prover novas linhas de crédito: uma para que estudantes possam
realizar cursos técnicos (sendo eles os contratantes, em caráter individual) e outra
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para empresas que desejem oferecer formação profissional e tecnológica a
trabalhadores (BRASIL, 2011). Essas novas modalidades de financiamento
possibilitam também o acesso a cursos em unidades de ensino privadas, inclusive as
dos serviços nacionais de aprendizagem, ofertantes de FIC ou qualificação
profissional e de cursos de educação profissional técnica de nível médio. No FIES
Empresa serão financiados cursos de formação inicial e continuada para
trabalhadores, possibilitando sua execução nos locais de trabalho.
Tal iniciativa é alvo de críticas no que diz respeito a facilitar a privatização do
ensino técnico ao fortalecer a articulação com o Sistema S e empresas. O ponto mais
contundente das críticas aponta para o repasse de recursos públicos a essas
entidades para executarem as ações do programa.

2.3.7. PRONATEC – Brasil Sem Miséria
A modalidade Pronatec / BSM - Brasil sem Miséria26 propõe a oferta de cursos
FIC - Formação Inicial e Continuada voltadas a parcela denominada dentro do
conceito multidimensional definido como vulnerabilidade social, cuja condição de
fragilidade material ou moral de indivíduos ou grupos consideram riscos produzidos
pelo contexto socioeconômico.
A iniciativa se destina a ampliar possibilidades de inclusão produtiva, por
exigência do texto legal que estabelece que os alunos sejam preferencialmente
oriundos de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, visando favorecer a
entrada ou melhoria desses jovens no mundo do trabalho, as matrículas são feitas
nos CRAS - Centros de Referência da Assistência Social.
Como estratégia de inclusão produtiva a inciativa dispõe de 03(três) alternativas
para inserção dos jovens no mundo do trabalho: emprego, empreendedorismo
individual e economia solidária.
Em análise crítica, Nascimento (2016) observa que o sistema de financiamento
e da gestão do PRONATEC revelou que os cursos ofertados nas instituições privadas

26

Brasil Sem Miséria é um plano desenvolvido durante o Governo Dilma Rousseff que norteia as
políticas e programas assistencialistas, que surgiu com o lema da campanha “País rico é país sem
pobreza”. A construção do Brasil sem Miséria partiu do acúmulo das políticas sociais desenvolvidas a
partir de 2003, e inclui programas como o Bolsa-família e demais políticas de desenvolvimento social e
de superação da pobreza (CAMPELLO e MELLO, 2010, p. 2).
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financiados por recursos públicos contribuem para o fortalecimento do mercado
educacional e crescimento de instituições privadas, destacando ainda que as ações
do PRONATEC – Brasil Sem Miséria:
Ao atender uma parcela da população em situação de vulnerabilidade social,
beneficiária dos programas de assistência social e transferência de renda,
mediante concessão de bolsas-formação, tem sido responsável pela
expansão do Programa e pela permanência dos alunos nos cursos ofertados.
O programa, contudo, beneficia, principalmente o setor privado mediante
repasse de recursos, o que contribui para o fortalecimento da parceria
público-privado e para a mercantilização da educação (NASCIMENTO, 2016,
p.102).

Tal fato remete a Ball (1998) e a Ball e Bowe (1998) quando adverte que essas
relações cambiantes se realizam em decorrência do fluxo de concepções entre
sujeitos e grupos que lideram, e também a partir de posições ocupadas nos contextos
de influência.
Portanto, compreendemos que os textos legais estão abertos à múltiplas
interpretações pelas leituras possíveis realizadas pelos diferentes sujeitos em
contextos nos quais esses textos circulam (BALL, 1998), sejam eles deliberadamente
orientados ao favorecimento solapado ou não.

2.4. Considerações Preliminares

Esta seção foi dedicada a realizar uma exposição investigativa da conjuntura
do PRONATEC enquanto política pública educacional, partimos da análise dos
objetivos e metas do programa, realizando um ensaio crítico das principais influências
capazes de impactar diretamente sua execução e resultados.
Em consonância com a tônica de oposição crítica à reprodução das
desigualdades de classe e ainda preocupado com a justiça social, aspectos
assinalados pela proposta metodológica elaborada por Bowe e Ball (1992) e Ball
(1994), denominado ciclo de políticas, optamos pela adoção deste critério
investigativo, compreendendo o processo político como multifacetado e dialético,
capaz de articular perspectivas macro e micro, teor eminente da concepção dos
autores.
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Partimos da apresentação e análise dos principais parâmetros que
fundamentaram a criação do PRONATEC, alicerçado pelo enfoque do ciclo de
políticas, associado a percepção teórica preposta, buscando entendimento para os
desdobramentos, resultados e efeitos da PPE.
Assim sendo, descrevemos o programa de modo circunstanciado, com intuito
de avaliar criticamente, à luz do contexto da influência, a composição formada por
suas iniciativas estruturantes, com a intenção de realizar mais seguramente a
transição macro/micro, propósito da seção seguinte.
De acordo com Ball (2004), as influências globais, para serem reconhecidas e
adotadas pela política local, passam por um processo de negociação e disputa entre
os formuladores, agentes educativos locais, dentre outros.
Consciente disso, apresentaremos adiante uma análise das ações do
PRONATEC na região Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro, cujos
resultados da pesquisa exibem a perspectiva dos egressos no que tange a oferta dos
cursos oferecidos por instituições públicas e privadas, debruçando-se sobre as
interações educativas de educação profissional entre o IFF entidade representante do
âmbito público e o SENAI (unidade Campos dos Goytacazes) representando o
sistema S no âmbito privado, no campo dos cursos PRONATEC voltados a exploração
de petróleo e gás.
Deste modo, discutiremos a seguir sobre as implicações da investigação
proposta na pesquisa de campo, convergindo para a observação categórica do
potencial de empregabilidade, permanência e ascensão nos postos de trabalho,
proporcionados pelos cursos (FIC e técnico) do PRONATEC na região a partir da
perspectiva dos egressos. Iniciaremos a proposição com os principais elementos
delineadores da investigação, apresentando os aspectos metodológicos em que se
estruturou a pesquisa.
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3. CARACTERIZAÇÃO

E

CONSTITUIÇÃO

DOS

COMPONENTES

METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Apresentamos neste capítulo os elementos que constituem a estrutura
delineadora da pesquisa no que diz respeito aos aspectos metodológicos.
Descrevemos o desenvolvimento e a aplicação do principal instrumento pertinente ao
processo de sistematização, coleta, seleção e tratamento dos dados pesquisados,
bem como da análise documental realizada.
Inicialmente, por se tratar de uma política pública de educação profissional de
grande impacto nacional, julgamos ser o objeto de estudo um fenômeno
contemporâneo, logo o cerne da investigação desta tese, conforme mencionado, foi o
de realizar uma análise das ações do PRONATEC na região Norte Fluminense do
estado do Rio de Janeiro, particularmente nos cursos convergentes com a exploração
de petróleo e gás, levando em conta a vigorosa vocação da região no setor, já que de
acordo com PIQUET ( 2010), o lócus de pesquisa é responsável por cerca de 84% da
produção nacional de petróleo e de 42% do gás natural, necessitando e absorvendo
com isso grande número de profissionais qualificados para exercerem as diferentes
atividades demandadas pelo setor.
Cabe frisar que o estudo das ações e desdobramentos da PPE, parte de
maneira singular da perspectiva de egressos no que tange a oferta de cursos
disponibilizados pelas instituições envolvidas e no potencial de empregabilidade,
permanência e ascensão aos postos de trabalho.
Em vista disso, o IFF - Instituto Federal Fluminense, Campos dos
Goytacazes/RJ, foi selecionado como entidade representante do âmbito público,
priorizando cursos técnicos profissionalizantes com carga horária de mínimo de 800h
a 1200h com duração de 1 a 3 anos, considerados de longa duração e o SENAI unidade Campos dos Goytacazes, representando o serviço nacional de aprendizagem
no âmbito privado, cuja predominância dos cursos ofertados via PRONATEC foram
os FICs, com carga horária de 160h a 400h com duração de 3 a 6 meses,
considerados de curta duração. No relatório de gestão consolidado do MEC - exercício
201527, consta que de 2011 a 2015, por meio das iniciativas que compõem o Pronatec,
foram realizadas 2,7 milhões matrículas em cursos técnicos de nível médio.
27

Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49951-rg-se-mec2015-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 05 de agosto de 2017.
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Gráfico 2 - Total de matrículas PRONATEC: Técnico e FIC de 2011 a 2015.

Matrículas Pronatec-FIC

Matrículas Pronatec-TEC

Fonte: Programa Pronatec/Ministério da Educação. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/pronatec/publicacoes> Acesso em 02 de fevereiro de 2016.

De acordo com esse relatório as matrículas em cursos FIC estão mais
concentradas em instituições do Sistema S. No período 2011-2015, de um total de 6,6
milhões de matrículas, o maior ofertante foi o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - Senai com 46,2%. Já as matrículas do Pronatec em cursos técnicos têm
forte presença da rede pública. O fato que legitima a opção pelas instituições
priorizadas na pesquisa, se justificam devido a maior representatividade na região,
assim como pela tendência das mesmas a optarem em concentrar suas ações na
modalidade dos cursos ofertados.
Convém salientar ainda que em relação a oferta de cursos técnicos versus
cursos FIC concretizados na PPE no período de 2011 a 2015, a quantidade de cursos
FIC foi extremamente maior, conforme pode ser observado no Gráfico 2.
Sobre esse assunto, a MOVATE (2014) – (Movimento de Valorização e
Articulação dos Trabalhadores em Educação do MEC), numa avaliação prévia aos
desígnios do PRONATEC, denuncia que:
ao compararmos o quantitativo de FIC e Técnicos, percebemos que há uma
opção deliberada das instituições ofertantes do Pronatec em realizar cursos
“rápidos”, cerca de 1.900.000 (um milhão e novecentas mil matrículas),
contrariando, inclusive, o foco do Programa, que, como o próprio nome indica,
é o Ensino Técnico: “Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego” (MOVATE, 2014).

Também o pesquisador Grabowski (2013) já alertava sobre sua preocupação
com:
a concepção de formação de curta duração dos cursos e a questão
pedagógica secundarizada. Poderemos ter surpresas na avaliação final do
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programa quanto à real efetividade pedagógica e social (GRABOWSKI, 2013,
p.5)

No mesmo contexto, outro pesquisador denuncia a elevada percentagem de
cursos FIC na PPE, advertindo que:
Cerca de 70% das matrículas do Pronatec são de cursos de formação inicial
e continuada (FIC), com carga horária mínima de 160 horas e baixa exigência
de escolaridade. O restante das vagas é dos programas com carga horária
mínima de 800 horas, sendo residuais as inscrições em cursos técnicos
integrados ao ensino médio, cuja carga horária supera 2 mil horas - três a
quatro anos de duração. O mercado de trabalho valoriza o profissional
especializado, logo, quanto melhor é o currículo do curso técnico maior o
retorno em termos de remuneração (MENEZES FILHO, 2013, p.2).

Entre 2011 e 2014 o Pronatec alcançou a meta inicial de 8 milhões de
matrículas, sendo 2,3 milhões (28%) em cursos técnicos e 5,8 milhões (72%) em
cursos de formação inicial e continuada de curta duração (FIC) (GOMES, 2016).
Pires (2005), defendendo uma formação humana na perspectiva unitária, definida por
Gramsci (1989), adverte ainda que:
Ora, se o mercado é tão emergente e exige trabalhadores polivalentes,
capazes de atuar em diferentes setores, áreas, empresas, não é uma
formação aligeirada, pragmática, que vai assegurar esta atuação. Acreditase que é justamente o contrário, uma formação sólida, que se fundamente
também na pesquisa e na extensão – e não só no ensino – seria capaz de
assegurar esta possibilidade (PIRES, 2005, p.239).

Diante disso, o estudo das ações do PRONATEC no espaço das instituições
selecionadas visa estabelecer a relação existente entre a duração dos cursos de baixa
(FIC) e alta carga horária (Técnico) com a inserção e permanência dos sujeitos
atendidos pelo programa no mundo do trabalho a partir da perspectiva dos egressos
concluintes desses cursos, confrontando ainda, entendimentos epistemológicos
distintos dos referenciais teóricos adotados com os resultados obtidos na pesquisa de
campo.
No que se refere a pesquisa de campo, como levantamento preliminar elencamos
03 (três) eixos estruturantes:
1. Quantizar e tipificar cursos FIC (Formação Inicial e Continuada) e Técnicoprofissionalizantes que atendam exclusivamente ao setor petrolífero, ofertados
pelo programa na região no período compreendido entre 2012 a 2015, recorte
temporal da pesquisa;
2. Levantar o número de alunos egressos do PRONATEC no âmbito do IFF e
SENAI da região NF do RJ nos diversos cursos convergentes orientados a
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exploração e produção de petróleo e gás, independentes da carga horária
destes, ou seja, cursos técnicos e cursos FIC;
3. Conhecer opiniões sobre as experiências destes egressos no que tange a sua
trajetória no PRONATEC e ao decorrente impacto em suas vidas profissionais,
gerando com isso dados possíveis de se comparar entre cursos de curta e
longa duração.
Sendo assim, reunimos distintas concepções sobre educação profissional
agregados aos dados estatísticos sobre a PPE e especialmente aos dados coletados
e processados pela pesquisa de campo, compondo um eixo argumentativo capaz de
articular dados empíricos com quadro teórico, reunindo elementos fundamentais para
consolidação dos resultados e posterior análise crítica.
Do ponto de vista organizacional, apresentamos a seguir um esquema sintético das
etapas empregadas no processo metodológico da investigação, conforme Figura 3:

Figura 3 – Síntese do processo metodológico empregado.
Problematização e definição dos
objetivos. Pesquisa bibliográfica.

Construção e aplicação dos
instrumentos de pesquisa. Coleta de
dados.

Execução da pesquisa de Campo.
Tratamento e compilação de
dados.
Compilação dos resultados.
Conclusões operacionais
quantitativas e qualitativas.

ETAPA
PREPARATÓRIA

ETAPA DE
ARTICULAÇÃO
ETAPA DE COLETA DE
DADOS E ANÁLISE
RESULTADOS

ETAPA
CONCLUSIVA

REDAÇÃO FINAL.

Fonte: elaborado pelo autor.

Composição do quadro teórico
e pesquisa documental.

Estruturação dos Indicadores e
Instrumentos. Redação dos
relatórios teóricos.
Processamento dos dados
levantados.
Tabulação. Redação de
relatório.
Seleção dos dados mais
relevantes constantes nos
relatórios.
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3.1. Procedimentos metodológicos adotados na pesquisa

Sendo o PRONATEC uma PPE, cujas diretrizes são apresentadas, detalhadas
e interpretadas por meio de textos legais, dados estatísticos, análises críticas de
teóricos especialistas, entre outras informações concernentes ao programa, a
investigação foi iniciada a partir de análise documental em busca destas indicações
que demonstravam não só o conteúdo das leis que fundamentaram sua concepção e
execução, como também distintas críticas teóricos-científicas, que muito auxiliaram no
entendimento analítico de suas ações, na concepção de educação profissional e nos
desdobramentos e resultados alcançados, divulgados e comentados por diversos
meios.
Essa etapa foi baseada em pesquisa de fontes primárias, tais como
documentos legais, discursos políticos, análises críticas de reportagens jornalísticas,
publicações de dados estatísticos oficiais, trabalhos acadêmicos e críticas de teóricos
em áreas heterogêneas (sócio-econômico-educacional) a respeito da PPE, que
permitiram uma visão multifacetada no domínio macro da investigação proposta na
tese.
Em referência aos dados específicos da PPE, foram levantados no SISTEC 28
números consolidados de cursos (Técnico e FIC), balizados pelo recorte temporal (de
2012 a 2015) e segmentados por região, eixo tecnológico, modalidade dos cursos,
instituições ofertantes, número de alunos matriculados e número alunos concluintes
em nível regional.
De acordo com texto de apresentação do Guia Pronatec de cursos FIC:
A correlação entre os cursos e as ocupações possibilita o cruzamento dos
dados de matrícula disponíveis no Sistema Nacional de Informações da
Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) com os dados da Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS) e outras bases de dados. Com o
cruzamento de dados é possível analisar as trajetórias socioprofissionais e
educacionais dos estudantes que realizaram cursos FIC no âmbito do
Pronatec (BRASIL, 2012a, p.17).

28

SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica. Todas as
unidades de ensino credenciadas que ofertam cursos técnicos de nível médio, independentemente da
sua categoria administrativa (pública e privada, incluindo aquelas referidas no art. 240 da Constituição
Federal, de 1988), sistema de ensino (federal, estadual e municipal) e nível de autonomia são
cadastradas no SISTEC. O sistema informa também sobre a oferta de cursos de formação inicial e
continuada, apresentando dados referentes aos cursos e aos alunos dessa modalidade de ensino.
Disponível em: http://sistec.mec.gov.br/
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As tabelas demonstrativas dos Apêndices 2 e 3 sintetizam as principais
características dos cursos abordados pela pesquisa, retratando também sua
materialização quantitativa por meio dos dados numéricos expressos.
Conforme pode ser visto nessas tabelas, foram selecionados, de acordo com a
modalidade, seis cursos técnicos e sete cursos FIC, considerando o potencial de
ocupação de postos de trabalho na indústria petrolífera da Bacia de Campos no Norte
Fluminense, foco da investigação. Ao todo, foram entrevistados 481 alunos egressos
concluintes, sendo 238 oriundos de cursos técnicos e 243 de cursos FIC.
Para efeito de cálculo amostral utilizamos a aplicação descrita na fórmula
representada pela Figura 429, que considerou os seguintes parâmetros: tamanho da
população (conjunto de todos os sujeitos sob investigação – 1968 egressos
concluintes), amostra (parcela da população efetivamente investigada – 481 egressos
concluintes), erro amostral (índice de variação dos resultados da pesquisa, fixado em
5% como valor ideal aceitável) e distribuição da população (relativo ao grau de
homogeneidade da população, indicador que assegura que quanto menos variada é
a população menor é o tamanho da amostra necessária, neste caso 80/20), com o
propósito de se atingir um nível de confiança seguro(que representa a probabilidade
da amostra coletada refletir a população, valor desejado igual a 95%).

Figura 4 - Fórmula para cálculo amostral.
Onde: n = O tamanho da amostra a ser calculada, e =
É a margem de erro máximo que eu quero admitir (p.e.
5%), Z = É o desvio do valor médio que aceitamos
para alcançar o nível de confiança desejado e p = É a
proporção que se espera encontrar.
Fonte - Disponível em: <https://www.netquest.com/blog/br/blog/br/qual-e-o-tamanho-de-amostra-quepreciso> Acesso em 25 de março de 2018.

Com base nos cálculos disponibilizados pela fórmula, o tamanho recomendado
para a amostra diante do número total de egressos envolvidos (população), resultou
na indicação de pelo menos 219 indivíduos para um nível de confiança de 95%. Não

29O

cálculo amostral pode ser realizado automaticamente via inserção dos dados de interesse no link:
https://www.netquest.com/blog/br/blog/br/qual-e-o-tamanho-de-amostra-que-preciso. Acesso em 03 de
março de 2018.
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obstante, conforme informado, atingimos um total de 481 egressos concluintes
respondentes.
Neste ponto, acentuamos de acordo com Turato (2011) que a amostragem foi
intencionada, ou seja, buscamos propositalmente indivíduos com vivência do
problema e/ou conhecimentos sobre este, cujo perfil amostrado representam as
características do todo populacional, a fim de solidificar a representatividade da
amostra no universo pesquisado.
Em concordância com o entendimento de Alves-Mazzotti e Gewandsznajder
(1998)

as pesquisas

propositadamente

qualitativas

são

caracteristicamente

multimetodológicas, ou seja,os procedimentos e instrumentos de coleta de dados
podem ser variados. Os autores apontam que a triangulação dos dados através da
busca de diferentes maneiras de investigar um mesmo ponto é uma forma ampliar a
credibilidade da pesquisa. Portanto, o propósito da coleta, tratamento e análise
dedutiva dos dados teve a intenção de estabelecer uma relação complementar entre
informações numérico/estatísticas e dados notadamente qualitativos, assegurando
maior aderência entre os diferentes tipos de dados, além de atribuir maior
credibilidade ao processo por meio da triangulação, onde o quadro teórico solidificou
a composição final do esquema analítico.
Assim sendo, os dados quantitativos não foram contrastados com os
considerados qualitativos, e sim utilizados de maneira complementar, possibilitando a
emanação de prováveis inferências alusivas aos resultados.
Portanto a força dos procedimentos metodológicos foi atribuída ao rigor da
validade dos dados coletados e da interpretação de relações de significado e do nexo
de sentido do fenômeno para as pessoas, permitindo a apreensão mais intensa, no
sentido qualitativo, para o fato investigado (TURATO, 2011).
Perseguindo o objetivo central da pesquisa para captar a perspectiva dos
egressos concluintes, efetuamos entrevistas presenciais previamente agendadas.
Viabilizamos concomitantemente o preenchimento eletrônico do mesmo questionário
semiestruturado para entrevista, por meio de Formulários Google on-line, enviados
em formato de link por e-mail, onde boa parte desses contatos foi obtida a partir das
redes sociais. Comentaremos mais adiante detalhes sobre a questão das redes
sociais como instrumento de busca e contato com indivíduos-alvo, pela constatação
de sua singular contribuição na pesquisa de campo consumada neste estudo.
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Diante desses fatos, demos início à investigação de campo com o lançamento
de um texto padronizado sobre a tese, explicando resumidamente seus objetivos e
propósitos. A mensagem foi ‘disparada’ por mala direta para uma lista de e-mail
preconcebida. No corpo do texto enviado era dada a opção ao destinatário de
preencher o formulário cujo link seguiu anexo, oferecendo também a variante de
agendar um encontro pessoal prévio com o pesquisador de acordo com a
disponibilidade do pesquisado. No mesmo texto, havia um pedido de auxilio opcional
que solicitava outros contatos de egressos com o mesmo perfil, caso o destinatário
possuísse, com a finalidade de ampliar a divulgação da pesquisa para outros sujeitos
participantes.
Na conjuntura do espectro metodológico, buscamos realizar uma visão
investigativa abrangente, suficientemente adequada para deduzir referências
consistentes no campo qualitativo, apoiados, porém, pela conjugação denotada dos
resultados quantitativos como

instrumentos complementares.

Assim

sendo,

ponderamos que embora seja possível contrastar os métodos quantitativo e qualitativo
enquanto associados a diferentes visões da realidade, não acreditamos que sejam
opostos ou que se excluam mutuamente, pelo contrário, quando devidamente
combinados reforçam o instrumento de análise, incrementando a compreensão da
integralidade.
De acordo com Alves-Mazzotti (1991), a pesquisa qualitativa tem o
inconveniente de sugerir uma falsa oposição entre qualitativo e quantitativo, a qual
deve, de início, ser descartada: a questão é de ênfase e não de exclusividade, e por
esse

motivo

informações

numérico-estáticas,

quando

necessárias,

serão

apresentadas e discutidas com intuito de legitimar dados qualitativos consolidado com
maior robustez o entendimento do fato em questão.
Salientamos o caráter predominantemente qualitativo na interpretação dos
dados, tendo em vista que as características do objeto de pesquisa buscam
compreender e ser capaz de explicar um fenômeno social, equalizando precisão
apurada entre as relações global e local, respeitando o caráter interativo entre os
objetivos almejados, refletindo nas orientações teóricas e dados empíricos apreciados
e considerando as percepções e entendimentos sobre a natureza geral do objeto, em
busca de resultados fidedignos e comprováveis.
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Cabe ressaltar que a pesquisa qualitativa não se restringe à adoção de uma
teoria, de um paradigma ou método, mas permite, ao contrário, adotar uma
multiplicidade de procedimentos, técnicas e pressupostos. Convencionou-se chamar
as investigações que recaem sobre a compreensão das intenções e do significado
dos

atos

humanos

de

pesquisa

qualitativa

(ALVES-MAZZOTTI

e

GEWANDSZNAJDER, 2004).
Com efeito, tendo em vista o enfoque singular desta tese, sublinhamos que
numa pesquisa qualitativa, a coleta de dados é considerada preeminente, por trazer
informações substanciais no alcance dos objetivos propostos. De acordo com AlvesMazzotti e Gewandsznajder (2004):
A maior parte das pesquisas qualitativas se propõe a preencher lacunas
no conhecimento, sendo poucas as que se originam no plano teórico, daí
serem essas pesquisas frequentemente definidas como descritivas ou
exploratórias. Essas lacunas geralmente se referem à compreensão de
processos que ocorrem em uma dada instituição, grupo ou comunidade
(ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 2004, p. 151).

O campo de pesquisa foi a região Norte Fluminense do Estado do Rio de
Janeiro, focando IFF e SENAI como principais locais de desdobramentos dos cursos
ofertados pelo PRONATEC, considerando estes locais como destaques na formação
e capacitação profissional no contexto regional do estudo.
Tanto na análise documental, como na interpretação dos dados levantados, foi
adotado o modelo de análise de conteúdo temático categorial, cujo método considera
a totalidade do texto na análise, passando-o por um crivo de classificação e de
quantificação, segundo a frequência de presença ou ausência de itens de sentido,
caracterizado pela empiria e pela sistematização progressiva do conhecimento até a
compreensão lógica interna do grupo ou do processo estudado (TURATO, 2005).
Em busca da compreensão profusa do objeto de estudo, em posse dos
resultados do trabalho de pesquisa de campo a partir das técnicas de coleta descritas,
julgamos ter acumulado dados capazes de propiciar análises pertinentes a questão
proposta. No entanto percebemos a necessidade de desenvolver estratégias de
sistematização como arcabouço estrutural para endossar esta análise.
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3.2. Ações estratégicas de sistematização analítica

A construção das ações estratégicas de sistematização analítica emergiram de
forma notadamente relacional. Em primeiro lugar partimos da necessidade de explorar
o PRONATEC enquanto política pública educacional e a partir disso analisar os
impactos que almeja seu objetivo precípuo que é incrementar a formação e
qualificação profissional e tecnológica, articulando as políticas de geração de trabalho,
emprego e renda com a política de educação profissional no Brasil, e em
consequência disso, fazer com que essa mão de obra seja absorvida pelo mercado
de trabalho, atendendo aos anseios da demanda dos postos de trabalho no que diz
respeito a necessidade de capacitação profissional, formando mão de obra
profissional e especializada em diversos setores e com isso gerando maior potencial
de empregabilidade. Partindo dessas premissas, foi concebido o seguinte conjunto
sistematizado de ações para fins de organização analítica:
1) Realização de um recorte regional com potencial significativo para ponderar a
oferta e absorção de mão de obra qualificada como espaço representativo aos
anseios da PPE, visando gerar um campo de amostragem em nível micro
relevante para o estudo macro.
2) Verificação, no âmbito deste espaço, de aspectos comparativos dos cursos de
curta e longa duração, no que tange a seu potencial de empregabilidade,
permanência e ascensão aos postos de trabalho a partir dos cursos ofertados
no domínio do campo de pesquisa, com foco na formação e/ou qualificação
profissional voltadas para a exploração e produção de petróleo e gás.
3) Obtenção de tal verificação partindo exclusivamente da perspectiva dos
egressos, ou seja, alunos concluintes dos cursos ofertados nas principais
instituições responsáveis pela execução do PRONATEC na região de recorte,
IFFluminense e SENAI/Campos no Norte Fluminense do Estado do Rio de
Janeiro.
No item 1, a intenção foi realizar uma coleta sistematizada de informações
socioeconômicas orientada aos desdobramentos da PPE em nível local, utilizando o
espaço regional delimitado como uma microrregião geográfica de estudo, o Norte
Fluminense do Rio de Janeiro, para a concretização de ações necessárias à
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investigação proposta, salvaguardando, contudo, a possibilidade de cotejar analogias
suficientes para transladar níveis micro e macro.
Uma vez definida a dimensão territorial para a pesquisa, o item 2 teve como
objetivo executar um levantamento pormenorizado dos cursos FIC e Técnicos
praticados pelas duas principais instituições (IFF e SENAI Campos) no âmbito desse
espaço regional, balizando tais cursos a partir da imposição de duas condições
imperativas, que fossem executados exclusivamente pelo PRONATEC e que
estivessem atrelados aos postos de trabalho convergentes com o setor de exploração
e produção de petróleo e gás, vocação de maior potencial de empregabilidade da
região.
O item 3 teve a principal finalidade de verificar as opiniões dos protagonistas
da pesquisa, egressos concluintes dos referidos cursos do item 2, utilizando como
estratégia de levantamento de dados a aplicação de um questionário de entrevista
semiestruturado como procedimento metodológico (virtual e presencial). Esse
processo buscou conhecer o ponto de vista singular desses sujeitos em relação a sua
trajetória no(s) curso(s) realizado(s), principalmente no que tange a empregabilidade,
permanência e/ou ascensão aos postos de trabalho no setor petrolífero da região,
gerado pela efetivação de suas formações exclusivamente concretizadas no
PRONATEC. Os dados oriundos desse processo se converteram no elemento
norteador para análise da investigação proposta na tese, pois de acordo com Kuenzer
(2006):
Há de se considerar, que do ponto de vista metodológico, é preciso superar
o que se poderia chamar de leitura ideológica da ideologia, presente nos
textos que, à guisa antes de ensaios do que de estudos científicos,
confrontam diferentes interpretações da realidade no nível subjetivo, o que
vale dizer, diferentes pensamentos, sem que se tome a prática social como
referência de análise. Ou seja, sem que estabeleça, por meio das adequadas
mediações, a relação entre a realidade, o mundo objetivo e as suas subjetivas
interpretações (KUENZER, 2006, p.879).

Estabelecemos ações estruturadas de pesquisa documental para legitimar a
seleção das instituições e dos cursos empregados na pesquisa, são elas:
1) Comprovação da eminente representatividade das instituições de ensino
selecionadas a partir das publicações oficiais do MEC e dados contidos na
plataforma SISTEC.
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2) Seleção criteriosa dos cursos de acordo com seu potencial de empregabilidade
no setor petrolífero, por meio de levantamento baseado em trabalhos
acadêmicos sobre o tema em questão, dados estatísticos publicados pelas
diferentes mídias e boletins técnicos da Petrobras30 com indicações tácitas
sobre as inclinações profissionais que mais atendem ao setor.

3.3. Procedimentos éticos e factíveis contribuições

A dimensão ética da pesquisa manteve desde o início preocupação com a
adoção de procedimentos que fossem capazes de percorrer o caminho metodológico
estabelecido, sem, no entanto, acometer os princípios morais.
O projeto foi inscrito no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) constituído pela
Plataforma Brasil, que é um sistema eletrônico criado pelo Governo Federal para
sistematizar o recebimento dos projetos de pesquisa que envolvam seres humanos
nos Comitês de Ética em todo o país. O registro dessa pesquisa de tese foi
protocolado pelo Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº.
79093417.5.0000.5284 e aprovado posteriormente por um Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) nomeado pela Plataforma Brasil, somente então sendo dado início a
execução pesquisa de campo (aplicação dos questionários).
É válido ressaltar que o referido sistema permite que as pesquisas sejam
acompanhadas em seus diferentes estágios, desde sua submissão até a aprovação
final pelo CEP e pela Conep31, quando necessário - possibilitando inclusive o
acompanhamento da fase de campo, o envio de relatórios parciais e dos relatórios
finais das pesquisas uma vez concluídas.
Portanto, de acordo com as exigências da plataforma, foi declarado que os
riscos e inconveniências seriam mínimos, não existindo previsibilidade de danos
físicos, materiais, psicológicos ou de qualquer outra natureza aos envolvidos na
30

Disponibilizado mediante cadastro em: http://vdpf.petrobras.com.br/vdpf/index.jsp - Acesso em 20
de dezembro de 2017.
31 Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - diretamente ligada ao Conselho Nacional de Saúde
(CNS), tem como principal atribuição o exame dos aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres
humanos. Elabora e atualiza as diretrizes e normas para a proteção dos sujeitos de pesquisa e
coordena a rede de Comitês de Ética em Pesquisa das instituições.
Fonte: <http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html> - Acessado em 12 de abril de
2018.
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pesquisa, uma vez que a sua participação seria restrita ao fornecimento de dados
através de entrevistas via preenchimento de questionário semiestruturado, garantindo
antecipadamente o anonimato dos indivíduos respondentes.
Além disso, foi dada aos participantes a alternativa de assinarem com o
pesquisador um termo de responsabilidade, denominado como TCLE - Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, termo obrigatório da Plataforma Brasil para
pesquisas científicas com seres humanos. O conteúdo deste termo pode ser
observado no Apêndice 4.
Quanto aos possíveis benefícios e contribuições, foi relatado na base de dados
que a pesquisa se revestia de grande potencial de contribuição direta para realização
de um mapeamento do perfil dos egressos concluintes atendidos pela PPE em
diversas áreas de formação profissional na região, auxiliando sobremaneira para que
as políticas públicas educacionais, em âmbito público ou privado, possam ser
implementadas de acordo com os arranjos produtivos locais, partindo de modo
diferenciado da perspectiva dos profissionais que ocupam e que venham ocupar os
postos de trabalho demandados. Com isso, futuras práticas no processo de
ensino/aprendizagem no campo da educação profissional, poderão contar com o
ponto de vista sui generis dos profissionais atuantes no mundo do trabalho formados
pelo PRONATEC, permitindo que os itinerários formativos que compõe os referenciais
curriculares desse nicho facultem a perspectiva dos egressos concluintes, aglutinando
nova e diferenciada perspectiva, trazendo com isso uma visão mais democrática e de
cunho notadamente participativo por parte do segmento de beneficiários de PPE do
mesmo mote. Os resultados poderão permitir ainda otimizar a qualidade dos cursos
ofertados, bem como, viabilizar a formação profissional de acordo com a opinião direta
do trabalhador, tornando mais eficiente sua formação e facilitando a ocupação das
vagas de emprego disponíveis. A pesquisa pode ser capaz de trazer benefícios diretos
à população estudada, uma vez que seus anseios e reivindicações ocuparão espaço
privilegiado, empoderando o estrato diante das entidades formadoras de mão de obra
e também por parte dos grupos de empregadores que poderão conhecer a visão
particular dos egressos formados em suas respectivas áreas de interesse. Essas
informações foram também repassadas resumidamente aos participantes da pesquisa
no corpo do instrumento metodológico.
Também de maneira mais abrangente, foi possível reunir, com os resultados
da pesquisa, informações fundamentais para o estudo das políticas públicas voltadas
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à formação profissional no Brasil, sobretudo ao apresentar uma análise sobre os
desdobramentos do PRONATEC, no Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro,
a partir do recorte regional na região da bacia de Campos, cujo parque industrial de
apoio para as atividades de exploração e extração de recursos naturais (petróleo e
gás) é o maior da América Latina.

3.4. Seleção dos cursos ofertados no cenário da PPE em âmbito regional

A seleção dos cursos participantes da pesquisa, se originou a partir
levantamento efetuado na base de dados do SISTEC/MEC. Foram reunidas e
compiladas todas as informações sobre os referidos cursos oferecidos na região pelo
PRONATEC, tanto técnico como FIC, identificando e classificando os que possuíssem
maior proximidade de empregabilidade com o setor petrolífero. Foi utilizado também
arquivo pessoal do pesquisador, com dados sobre cursos e informações pessoais de
alunos participantes com os quais interagiu, reunidos durante sua atuação na PPE.
Seguindo essa lógica, foram levados em consideração os aspectos mais
relevantes relativos as atividades do setor de exploração e extração de petróleo e gás
natural na região, observando as especificidades que exigem profissionais de níveis
diversificados, atuantes em companhias nacionais e multinacionais, empresas
operadoras e prestadoras de bens e serviços do setor. Dentre as áreas de atuação
profissionais mais significativas no âmbito dos cursos oferecidos pela PPE na região
(FIC ou técnico). Conforme pode ser visto nos apêndices 2 e 3, priorizamos os setores
de manutenção (infraestrutura), perfuração e exploração de poços (técnicas
operacionais), controle e processos industriais, operação (construção e montagem) e
informática (redes de computadores), todos com ênfase em atividades offshore32,
tendo em conta o cruzamento de dados realizado entre os cursos PRONATEC e os
indicadores

das atividades

profissionais mais expressivas

concernentes

a

oportunidades de empregos, destacados pelo portal da Petrobras no que se refere a
formação para atuação no setor petrolífero (PETROBRAS, 2017).

32Vide

nota de rodapé 12 – p.36.
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Em vista disso, de acordo com pesquisa sobre demandas necessárias aos
profissionais que atuam no setor upstream33 da indústria petrolífera da Bacia de
Campos, no Norte Fluminense, De Andrade (2017) destaca a existência de
qualificações profissionais específicas para acessar esse nicho de mercado. A
Petrobras e empresas privadas promovem parcerias com instituições de ensino
objetivando capacitar e recrutar profissionais especializados para atuarem nas
diversas áreas de produção demandadas pelo setor, segundo a autora:
Provas para estágio e emprego são realizadas por grandes empresas como
a Halliburton, Schlumberger, Oceaneering e Technip nas dependências do
Senai e do IFFluminense. Essas empresas promovem também palestras para
alunos que estudam nos cursos técnicos com profissionais da área técnica e
recrutadores (DE ANDRADE, 2017, p.93).

Além disso, a pesquisa revelou que as empresas oferecem cursos de
aperfeiçoamento para profissionais que já estão atuando no setor e que precisam
aprender novas metodologias de trabalho, com objetivo de se manterem atualizados
tecnicamente. São aproveitados os próprios cursos da instituição e feitas adaptações
para atenderem as necessidades de mão de obra especializada, onde na etapa
específica do aprendizado, muitas vezes o professor é um especialista da própria
empresa (DE ANDRADE, 2017).
Os pesquisadores enfocam ainda a parceria entre a Petrobras e o
IFFluminense, destacando o “Mostre-se”, evento anual que oportuniza aos
estudantes, profissionais e público em geral o contato com o mundo do petróleo e gás
natural, com mostra de tecnologias, equipamentos, workshops e palestras. O evento
anual acontece no campus Campos-Centro do IFFluminense e tem como dinâmicas
a apresentação de empresas em stands com material informativo, equipamentos e
palestras, compartilhamento de experiências e novidades tecnológicas, formação de
rede de relacionamento com especialistas de diversas áreas profissionais, palestras
que abordam a área de atuação da empresa no setor bem como divulgação do perfil
profissional demandado no setor, informando também sobre as etapas dos processos
seletivos para ocupação dos postos de trabalho oferecidos.

33Upstream

é um termo utilizado na indústria do petróleo que significa a parte da cadeia produtiva que
antecede o refino, abrangendo desta forma as atividades de exploração, desenvolvimento, produção e
transporte para beneficiamento. O termo engloba as atividades de busca, identificação e localização
das fontes de óleo, e ainda o transporte do óleo extraído até as refinarias onde será processado.
Resumindo, são as atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo e gás natural
(PETROBRAS, 2017).
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Com base nestes referenciais, condicionamos o critério de escolha dos cursos
ofertados pela PPE na região do estudo, elaborando uma relação de atividades
profissionais desenvolvidas pelo PRONATEC que estivessem diretamente atreladas
às áreas de atuação no setor de petróleo e gás.

3.5. Processo elaboração do instrumento de coleta de dados

Sendo a pesquisa um processo de construção de conhecimento, partimos do
princípio que a elaboração dos instrumentos para sua realização fosse uma
condicionante fundamental para garantir confiabilidade e qualidade aos resultados
auferidos.
Em direção a essa vertente, se preocupando com o processo e não
simplesmente com os resultados, empreendemos um meticuloso trabalho para
idealização de um questionário de entrevista adequado aos objetivos propostos na
investigação, contudo comprometido com questão ética, conforme descrito na seção
3.3. Para tanto, a opção pelo questionário semiestruturado, considerou algumas
vantagens em relação a outros instrumentos de coleta, tais como: obter dados não
disponíveis em fontes documentais; alcançar informações mais precisas com relação
ao objetivo perseguido; possibilitar que os dados colhidos sejam quantificados e
submetidos a tratamento estatístico específico e a priori, facultar a compreensão do
fenômeno minimizando o papel de pressuposições, tanto no senso comum como nos
distintos ideários teóricos, permitindo obtenção de reflexões mais próximas da
realidade concebida nos parâmetros pesquisados.
Diante disso, a construção do questionário de pesquisa preocupou-se em
traduzir os objetivos propostos em questões claras e específicas, utilizando linguagem
simples e direta, a fim de garantir ao respondente compreensão plena do que estaria
sendo perguntado.
Também no processo de concepção do instrumento, foram consideradas as
implicações das perguntas sobre os procedimentos de tabulação e análise, sendo a
sua elaboração direcionada ao cumprimento dos objetivos da pesquisa.
Essa etapa passou por um período de pré-teste, aplicado num universo
reduzido de colaboradores (especialistas em metodologia, indivíduos semelhantes
aos do público-alvo, pessoas comuns, alunos de diversos cursos e coadjuvantes
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previamente comunicados sobre o propósito da interlocução), visando recolher
contribuições para o aprimoramento do instrumento de pesquisa. Esta ação permitiu
vislumbrar a retificação de eventuais erros de formulação revelados somente na
execução prática do processo.
Houve após essa etapa, com o retorno das colaborações, a reformulação do
projeto, foram adicionadas as contribuições propostas mais relevantes, sendo feita
também a correção de palavras e formulações ambivalentes, entre outros importantes
subsídios que resultaram na versão final do instrumento de pesquisa de campo.

3.5.1. O questionário da pesquisa

O questionário semiestruturado de pesquisa teve como objetivo precípuo
coletar opiniões dos sujeitos diretamente relacionados aos cursos executados pela
PPE na região de estudo no recorte temporal compreendido entre 2012 a 2015.
No decorrer da sistematização do questionário houve rigorosa preocupação
para que as perguntas propostas fossem formuladas não só de maneira clara,
concreta e precisa com enunciados imparciais, a fim de evitar implicações viciadas ou
mesmo tendenciosas. Além disso, houve atenção especial para evitar que a resposta
da pergunta anterior pudesse influenciar na resposta da pergunta posterior seguindo
essa premissa em todas as questões.
Convém destacar que houve ainda particular prudência com a apresentação do
material, considerando que 74% das respostas foram concedidas sem a presença do
pesquisador, ou seja, pela internet via formulário online, construído na plataforma do
software: formulários google ou (googleforms)34.
Atentou-se também para a estética da apresentação gráfica, instruções para
preenchimento e necessidade de uma breve introdução ao questionário de pesquisa

34Google

Forms é um aplicativo da empresa estadunidense Google que permite a criação de
formulários personalizados para elaboração de questionários de pesquisas personalizados on line
armazenados em nuvem, pertence ao conjunto de ferramentas de trabalho denominado G Suite. A
ferramenta permite que as respostas sejam colhidas e organizadas em tempo real gerando tabelas e
gráficos estatísticos compilados automaticamente. O questionário criado de forma personalizada pode
ser enviado tanto por email quanto pelas redes sociais: WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger,
Instagram, Twitter, Snapchat entre outras. Há também opção de enviar o link, mas também de mostrálo de forma direta num site ou num blog (use a “embed option”). O serviço disponibilizado pode ser
acessado em diversas plataformas, como web, desktop e celular. O aplicativo encontra-se disponível
em: https://gsuite.google.com/intl/pt-BR/products/forms/
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justificando a razão pela qual estava sendo realizada bem como de sua importância e
das valiosas contribuições que poderiam acarretar, afim de incentivar o respondente
e garantir a seriedade no preenchimento das informações solicitadas.
O formulário digital elaborado para a pesquisa pode ser facilmente acessado
no endereço: <https://goo.gl/forms/QE7dTNjO7BOFHNS82>.
No Apêndice 5 podemos visualizar este instrumento de pesquisa de campo no
formato disponibilizado via googleforms, versão virtual, adaptada graficamente
preservando a integridade de conteúdo da versão original aplicada presencialmente.
A ferramenta foi composta por 30 questões e estruturada em quatro (04) eixos de
interesses conforme as seguintes orientações:
1) Informações Gerais: neste eixo buscamos identificar o egresso com relação
aos aspectos pessoais, tais como idade, estado civil, escolaridade no
PRONATEC etc. A finalidade foi a de conhecer o perfil do egresso no que tange
as informações individuais.
2) Sobre o curso: nas questões que compõe esse eixo buscamos realizar a coleta
de informações mais específicas sobre a trajetória do egresso concluinte na
PPE, abordando preliminarmente a modalidade e nome do(s) curso(s) que
participou - (FIC ou Técnico), seguido do que motivou essa participação a das
razões da escolha pelo curso e instituição. Em prosseguimento a intenção foi
conhecer a visão crítica do egresso relativo a sua experiência enquanto aluno,
buscando reunir elementos capazes de revelar a opinião sobre os detalhes por
eles observados, tais como: duração das aulas, materiais e equipamentos
utilizados para o aprendizado, qualidade do ensino oferecido, espaço físico dos
ambientes de ensino/aprendizagem, contribuições diversas proporcionadas
pelo(s) cursos(s) em suas vidas e expectativas que nutriam com relação a
atividade profissional oferecida pelo(s) curso(s) que frequentou. Ao final desse
eixo a pergunta 19 realiza o primeiro levantamento sobre a experiência
profissional do egresso na área do curso escolhido, cujo intuito é saber se o
egresso trabalha ou já trabalhou, formal ou informalmente na área do curso
escolhido, admitindo respostas que acordo com o teor encaminhava o
pesquisado a responder ou não o eixo 3.
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3) Sobre a vida profissional: este eixo foi preenchido exclusivamente pelos
egressos que possuíam algum tipo de experiência profissional na área do(s)
curso(s) frequentado no PRONATEC. Seu propósito foi apreciar o perfil e
itinerário profissional de cada um dos pesquisados, confrontando sua prática
profissional na área de conhecimento com os conteúdos formativos oferecidos.
O principal intento deste tópico foi constatar a possibilidade de ascensão e/ou
atualização profissional complementar, caso ocorresse, suscitada a partir dos
conhecimentos disponibilizados.
4) A opinião do Egresso: Eixo responsável pelo levantamento das impressões
mais marcantes do egresso relativa(s) ao(s) curso(s) oferecido(s). Em especial
esta sessão buscou conhecer a opinião do egresso concluinte nos limites do
tangível, uma vez que empreendeu questões avaliativas a partir da ótica do
pesquisado, com intuito de dar voz aos participantes sobre as suas impressões
sobre a PPE. Nas questões 25 a 30 o egresso tem a oportunidade de
demonstrar a existência ou não dos impactos do PRONATEC em sua
experiência enquanto aluno e profissional formado, oportunizando inclusive a
emissão de opinião crítica sobre instituição de ensino. As questões
compreendidas nesse intervalo são abertas, ou seja, permitem ao respondente
se declarar livremente, emitindo suas opiniões com redação própria,
ocasionando respostas de maior profundidade acerca dos aspectos qualitativos
da pesquisa, principalmente no que tange às impressões dos egressos a
respeito do programa e sua execução.
Tais questões buscaram que os respondentes manifestassem livremente a sua
opinião sobre o curso.
Deste modo, as modalidades de aplicação do questionário semiestruturado
foram: conduzidas pelo entrevistador (de forma presencial) e auto aplicado (via
formulário google), ou seja, encaminhado via e-mail e/ou redes sociais aos sujeitos
para que pudessem responder de maneira autônoma pela internet. A cada formulário
preenchido o pesquisador recebia uma mensagem de notificação, o Google Forms
gerava automaticamente uma análise estatística com gráficos e dados numéricos
acerca do andamento da pesquisa, atualizando instantaneamente a cada novo
preenchimento.
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Uma das vantagens percebidas através da utilização do questionário auto
preenchível, disponibilizado digitalmente pela internet, foi a de que o pesquisado
pudesse lê-lo diretamente sem intervenção do entrevistador, possibilitando que fosse
respondido no momento em que julgasse conveniente, a partir de qualquer dispositivo
eletrônico que possuísse acesso à internet, tais como: smartphones, tablets, PCs,
laptop etc.
Para análise de cunho predominantemente quantitativo, utilizamos perguntas
objetivas estruturadas pela escala Likert35 como ferramenta de avaliação, por ser
considerada uma das técnicas mais indicadas para realizar pesquisas de opinião e
grau de conformidade. Uma das principais vantagens da escala Likert é permitir a
realização de uma abordagem capaz de extrair insights qualitativos de uma pergunta
estruturada de forma quantitativa. Outra vantagem é a sua alta aprovação no meio
digital, por ser extremamente visual a pessoa entrevistada apreende prontamente sua
lógica, preenchendo sem maiores empecilhos o instrumento de pesquisa.
Utilizamos questões baseados na metodologia Likert de 5 pontos, considerado
o valor suficiente para atender as demandas relativas às categorias de análise. As
classes de resposta serviram para capturar a intensidade dos sentimentos dos
respondentes com relação aos aspectos singulares da PPE. O propósito foi então,
mensurar as opiniões e impressões do universo pesquisado de maneira precisa e
sistematizada. Para isso, o processo viabilizou que os respondentes pudessem avaliar
algumas indagações em uma escala de concordância com graus de 1, para discordo
totalmente, a 5 para concordo totalmente, por exemplo.
Associado aos resultados alcançados no exame auferido pela escala Likert, foi
ponderado concomitantemente o diálogo com os dados qualitativos nos quais o
respondente pôde emitir livremente sua opinião.
Neste contexto, o recorrente debate entre objetividade e subjetividade presente
nas pesquisas em ciências sociais, articulados com a segmentação emblemática da
concordância de dados qualitativos e quantitativos, demandam maior rigor de

35Escala

proposta por Rensis Likert, onde os respondentes são solicitados não só a concordarem ou
discordarem das afirmações, mas também a informarem qual o seu grau de concordância/discordância.
A cada célula de resposta é atribuído um número que reflete a direção da atitude do respondente em
relação a cada afirmação. A pontuação total da atitude de cada respondente é dada pela somatória das
pontuações obtidas para cada afirmação.
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validação remetendo a necessidade de utilizar a técnica de triangulação como forma
de atenuar problemas advindos de credibilidade em pesquisas similares a esta.
Desse modo, os resultados foram organizados e sistematizados baseando-se
nas principais questões e aspectos inerentes à triangulação, de forma a colaborar na
atribuição de significados para o fenômeno investigado, buscando com isso
conclusões credíveis e convincentes.
A triangulação pode combinar métodos e fontes de coleta de dados qualitativos
e quantitativos, tais questionários semiestruturados, notas de campo, documentos
legais, entre outras, assim como diferentes métodos de análise dos dados: análise de
conteúdo, análise de discurso, métodos e técnicas estatísticas descritivas e/ou
inferenciais, etc.
De acordo com Alves-Mazzoti e Gewandsznajder (2004), a utilização de
múltiplas fontes e a triangulação dos dados e evidências das diversas fontes é um
critério que aumenta a credibilidade e a confiabilidade dos resultados, portanto neste
trabalho a estratégia de triangulação utilizada pode ser melhor contemplada na Figura
5 a seguir:
Figura 5 - estratégia de triangulação.

Análise
documental.

Pesquisa de
campo.

Referenciais
teóricos.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A conciliação dos elementos da triangulação forneceu suporte para a
apreciação crítico-analítica, dando apoio no balizamento das conclusões e
generalizações possíveis a respeito do objeto de estudo, pois permitiu cogitar sobre
os resultados nos três planos da estratégia de maneira equânime.
Reservamos a seguir um espaço para evidenciar a importância das redes
sociais no processo de localização e contato dos indivíduos-alvo para o
preenchimento do instrumento de pesquisa.
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3.5.2. A importância das redes sociais digitais
Com a finalidade de contribuir com pesquisas futuras semelhantes e de
maneira geral compartilhar a experiência vivenciada neste trabalho, reservamos esse
espaço para realizar em conciso relato sobre a importância das redes sociais digitais
como mecanismo auxiliar de busca, captação e encaminhamento dos instrumentos
de pesquisa aos sujeitos-alvo desconhecidos ou fora de alcance em virtude de
inexistência de um cadastro com os respectivos dados.
A estrutura das redes sociais digitais detém a vantagem de não possuir
fronteiras, portanto se tratam de comunidades não geográficas, representantes de um
conjunto de participantes voluntários e autônomos unidos por interesses comuns
compartilhados que funciona ininterruptamente. Essas características, por si só,
atribuem às redes sociais um caráter aglutinador de grupos de interesse e
experiências, orientados para determinados fins na partilha conhecimentos e
informações.
Sabemos que os diversos elementos que compõe as redes sociais virtuais, tais
como: Facebook, WhatsApp,Twitter, Instagram etc, são capazes de realizar troca e
partilha instantânea de mensagens e compartilhamento de arquivos variados (links,
músicas, imagens, entre outros), podendo ainda efetuar toda essa interação por meio
de diferentes dispositivos como smartphones, tablets, notebooks e muitos outros.
Essa interação virtual, cada vez mais difundida no mundo, possibilita também a
composição de grupos de discussão, blogs, utilização de aplicativos específicos para
bate papo on-line ao vivo e muito mais. Tudo isso, nos dá uma lacônica dimensão do
grande poder de inter-relacionamento capaz de ser promovido por esse advento
digital, atributos potencialmente capazes de facilitar a propagação dos instrumentos
de coleta inerentes à pesquisa.
Em face do profícuo retorno, com notáveis contribuições que agregavam novos
contatos, ficou constatado que boa parte das colaborações recomendava links de
acesso às redes sociais. A partir disso, utilizando o Facebook como exemplo, era feita
a solicitação de amizade e após aceitação, enviado o link do questionário com o texto
autoexplicativo sobre a pesquisa, que muitas vezes era compartilhado ou visualizado
por outros usuários daquela rede social, aumentando ainda mais o alcance do
instrumento. Caso semelhante foi o encaminhamento feito a usuários do aplicativo
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Whatzapp, onde a partir do envio de link do questionário para contatos conhecidos,
estes o replicavam a outros usuários e grupos do app, provocando uma reação em
cadeia que ampliou eficazmente a gama de alcance do instrumento de pesquisa de
campo.
Foi então estabelecida uma cadeia de informações com fluxo contínuo de
indicações e transferências de contatos, cuja interpenetração envolveu outros
elementos da composição das redes sociais, ampliando a articulação dos contatos e
permitindo um alcance que ultrapassou os limites então determinados.
Em vista disso, o questionário elaborado na plataforma do aplicativo virtual
Google Forms, pôde ser enviado em forma de link digital de acesso não somente para
endereços de correio eletrônico como havia sido planejado, mas também, de modo
célere, para todos os indivíduos indicados por meio das redes sociais. Ato que
possibilitou atingir uma quantidade significativa de possíveis respondentes em curto
espaço de tempo.
Percebemos que a colaboração dos indivíduos ia além da mera indicação de
novos contatos, houve por parte de alguns respondentes, por iniciativa própria,
entusiasmo para incentivar outros participantes, motivando-os a cooperar com o
projeto devido suas particularidades, principalmente pelo fato de lançar luz, com
exclusividade, sobre o ponto de vista do aluno egresso.
Deste modo, o advento das redes sociais existentes no ciberespaço, colaborou
de forma diferenciada para a dar lastro, expansão e celeridade ao processo de
aplicação do instrumento de pesquisa, contribuindo ainda com a seriedade diante do
preenchimento, uma vez que notamos o pertencimento por parte do subgrupo
elencado, revestindo os dados levantados pelo instrumento de pesquisa de razoável
autenticidade e confiabilidade.
O breve panorama enunciado, não possui intenção de superestimar o emprego
das redes sociais digitais em pesquisas acadêmicas, o que se pretende, a partir da
experiência vivenciada, é compartilhar a potencialidade das redes sociais como
ferramenta capaz de alavancar instrumentos metodológicos de investigação científica,
auxiliando o pesquisador no alcance de seus grupos de interesse. Isso implica dizer
que a partir de uma orientação sistematizada e ancorada nos preceitos científicometodológicos, pode-se e deve-se recorrer às redes sociais digitais como elemento
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articulador de ações investigativas, no intento de ampliar o espectro de amostragem,
conforme foi verificado na pesquisa de campo deste trabalho.
No próximo capítulo, realizaremos apresentação, análise e discussão dos
dados coletados e processados na pesquisa de campo, confrontando e aquilatando
os resultados às concepções peculiares dos referenciais teóricos abordados,
incorporando ainda os elementos da análise documental operada.
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Apresentaremos nesse tópico os resultados processados, consolidados e
interpretados da pesquisa de campo obtidos por meio

de questionários

semiestruturados, a priori, evocamos que o objetivo central da tese busca investigar a
relação existente entre a duração dos cursos de formação profissional e a inserção,
permanência e ascensão nos postos de trabalho, levando em conta carga horária
destes cursos de acordo com suas respectivas modalidades (Técnico ou FIC) no
âmbito do PRONATEC. Tal ponderação, parte especialmente da perspectiva dos
egressos concluintes do programa, se baseando nas experiências de formação
vivenciadas nos cursos, bem como, em suas trajetórias profissionais decorrentes
dessa formação, visando com isso apreender o arbítrio desses sujeitos com base nos
pressupostos do objetivo central.
Conforme consta no Capítulo 3, que trata dos procedimentos metodológicos da
pesquisa, a fim de garantir credibilidade e confiabilidade nos resultados, utilizamos a
estratégia de triangulação não-linear, conciliando de forma equânime e atemporal o
diálogo entre os elementos da análise documental, onde textos legais e outras
informações publicadas, inerentes a PPE, foram cuidadosamente examinadas;
também, concepções distintas contidas dos referenciais teóricos, serviram de
sustentação argumentativa, além de prover o conhecimento das conjecturas teóricoepistemológicas sobre educação profissional no Brasil, dialogando ambas com os
resultados da pesquisa de campo, que trouxe como elemento complementar os
aspectos relativos à perspectiva do egresso, gerando então o ciclo da apreciação
crítico-analítica.
Julgamos importante, ao dar início a este capítulo, perpassar as características
regionais do campo de pesquisa, a fim de apontar seus principais elementos
socioeconômicos que impactam diretamente as ações educativas.
Após esse intento, dissertamos as duas modalidades de ensino profissional
pertinentes à PPE, com ênfase nos dados pesquisados.
Dialogamos com algumas pesquisas realizadas sobre o tema, objetivando
apreender e incorporar concepções integrantes do universo acadêmico. E finalizamos
com as interpretações crítico-analíticas atendendo aos objetivos propostos em nosso
trabalho.
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4.1. Características regionais e implicações educativas e socioeconômicas

A investigação foi delimitada na região Norte Fluminense do Estado do Rio de
Janeiro, onde se situa a Bacia de Campos, principal área sedimentar da costa
brasileira, detentora de ricas jazidas de petróleo, incluindo a camada pré-sal, e por
isso considerada a maior província petrolífera brasileira. Com efeito, a região é
responsável por mais de 80% da produção nacional de petróleo e mais 40% das
reservas provadas de gás natural no país.
A atividade de exploração de petróleo na bacia de Campos teve início em 1973
e desde então a região se caracteriza como importante polo de desenvolvimento
socioeconômico em consequência da volumosa arrecadação de royalties 36 oriundos
do processo de extração do recurso natural, por conta disso a região Norte Fluminense
abarcou um expressivo dinamismo econômico, impactando diversos setores,
sobretudo na geração local de empregos, em função dos grandes investimentos
públicos e privados.
Por esse motivo, selecionamos duas instituições de ensino com comprovada
representatividade regional no domínio do PRONATEC, exclusivamente no que se
refere a formação e/ou qualificação profissional orientada diretamente a maior
vocação da região, a indústria petrolífera de forma direta e indiretamente aos demais
serviços periféricos de suporte à atividade.
Isto posto, os sujeitos entrevistados foram egressos concluintes de cursos
técnicos cuja carga horária varia de 800h a 1200h (longa duração) e FIC com carga
horária de 160h a 400h (curta duração), cursos esses direcionados a demanda
originada pelo setor de exploração de petróleo e gás, ofertados respectivamente pelo
IFFluminense e SENAI Campos no recorte temporal que vai de 2012 a 2015.
Entrevistamos um total de 481 egressos, sendo 243 provenientes de cursos FIC,
oferecidos pelo SENAI Campos e 238 de cursos técnicos, ofertados pelo
IFFluminense, as particularidades de cada curso podem ser observadas nos
Apêndices 2 e 3.

36

O royaltie do petróleo é um tipo indenização baseada especificamente na extração de recursos finitos
na natureza, no caso da indústria petrolífera, os royalties são a compensação financeira dada pelas
empresas que fazem a exploração por eventuais danos ambientais que podem ser causados durante
o processo de extração. Os valores em dinheiro são pagos pelas empresas petroleiras à União e aos
governos estaduais e municipais dos locais produtores para ter direito a explorar o óleo. Fonte:
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/ - Acesso em 16 de abril de 2018.
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Engendramos uma ação sistematizada para comprovar as informações
prestadas pelos respondentes, com intuito de fundamentar seguramente a análise
crítica proposta na concepção do perfil dos sujeitos-alvo. Para tanto, confrontamos os
dados recolhidos na pesquisa com as informações contidas na plataforma de dados
do SISTEC, onde foi possível evidenciar a autenticidade das informações referentes
a efetiva participação e posterior conclusão dos participantes da pesquisa nos cursos
elencados, eliminando com isso possíveis depoimentos inverídicos.
Diante disso, apresentaremos a seguir tópicos que versam sobre os resultados
obtidos na pesquisa de campo a partir do questionário aplicado, seguido
simultaneamente

das

interpretações

crítico-analíticas

fundamentadas

pelos

referenciais teóricos. Pontuaremos também o diálogo com outras pesquisas sobre a
PPE no cenário nacional, buscando cumprir o papel de selecionar indicadores
relevantes para a projeção de tendências históricas baseadas no arcabouço teórico e
na sistematização de resultados verificados em pesquisas semelhantes onde o
PRONATEC se posiciona no epicentro das discussões.
O processamento e interpretação dos dados desta pesquisa são apresentados
e discutidos nos tópicos seguintes, onde a partir da ótica do egresso buscamos atingir
a proposição almejada pela investigação.

4.2. Modalidade FIC
Os Cursos de Formação Inicial Continuada37 (FIC) são cursos de qualificação
profissional cuja duração mínima é de 160 horas. Esses cursos são distribuídos e
organizados por meio de um guia publicado e atualizado periodicamente pelo MEC

37

Formação Inicial e Continuada: essa modalidade de curso tem foco em uma formação mais
específica, atuando com carga horária mínima de 160 horas, o curso é concluído em cerca de três a
seis meses. O público para o qual é destinado é extenso, podendo atingir desde estudantes do ensino
médio da rede pública, pessoas com deficiência até trabalhadores em processo de reabilitação
profissional. A lista completa pode ser encontrada no site do Pronatec. Para concorrer na modalidade
de formação inicial e continuada existe uma variação que atende desde o ensino fundamental
incompleto até o ensino médio completo.
Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/pronatec - Acesso em 02 de maio de 2018.
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com 12 eixos tecnológicos. A versão atual38 conta 646 tipos de cursos, com
respectivas cargas horárias mínimas exigidas, perfil de conclusão e requisitos para
acesso às ocupações de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).
O documento certifica ainda que os cursos relacionados em sua base são
ofertados gratuitamente em âmbito nacional, em parceria com a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com as Redes Estaduais, Distrital e
Municipais de Educação Profissional e Tecnológica e com os Serviços Nacionais de
Aprendizagem – SENAI, SENAC, SENAR e SENAT, integrantes do sistema S.
Com o propósito de demonstrar a abrangência do programa nesta modalidade,
o anexo 3 traz a composição de uma tabela publicada pelo PRONATEC, onde é
possível verificar o público alvo e as instituições envolvidas na orientação e
encaminhamento para cursos ofertados pela PPE. Esta iniciativa do MEC tem objetivo
de organizar o programa em nível nacional, com categorias multifacetadas de
públicos-alvo, norteando as ações propostas em seu texto legal para regular o
direcionamento adequado com as orientações sobre iniciativas de capacitação
profissional prestadas pelas instituições parceiras, relacionando as características
socioeconômicas da população com o segmento estatal responsável.
A pesquisa partiu então da premissa de realizar uma análise das trajetórias
profissionais dos sujeitos atendidos por este tipo de qualificação disponibilizada pelo
PRONATEC, com intuito de conhecer suas opiniões a respeito das experiências
vividas como egresso concluinte dos cursos, principalmente no que tange ao impacto
em suas vidas profissionais, traçando ainda o perfil desses sujeitos.
Mostraremos a seguir os resultados obtidos a partir da investigação efetuada,
descrevendo e comentando as principais informações colhidas pela entrevista
realizada na pesquisa de campo.
Iniciaremos a análise apresentando dados sobre faixa etária, gênero e nível de
escolaridade, seguido por informações a respeito das influências sobre a escolha na
participação da PPE, a relação curso escolhido versus inserção no mercado de
trabalho, aulas ministradas e avaliação por parte dos entrevistados sobre os cursos
concluídos.

38

Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guia-pronatecde-cursos-fic-2016-pdf&Itemid=30192 – Acesso em 02 de maio de 2018.
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A finalidade dos tópicos seguintes é realizar análises, sob a ótica do público
atendido pelos cursos ofertados, identificando o índice de satisfação dos profissionais
formados de acordo com sua inserção, permanência e ascensão no mundo do
trabalho, no âmbito específico do setor petrolífero da região Norte Fluminense, do
Estado do Rio de Janeiro. Conforme dito na sessão 3, o instrumento é composto por
30 questões e estruturado em quatro (04) eixos de interesses os quais serão
analisados por modalidade (Técnico e FIC), são eles: 1) Informações gerais, que tem
por finalidade conhecer o perfil do egresso respondente; 2) Sobre o curso, cujo
objetivo e coletar informações mais específicas sobre a trajetória do egresso
concluinte na PPE; 3) Sobre a vida profissional, onde o propósito foi apreciar o perfil
e itinerário profissional de cada um dos pesquisados, confrontando sua prática
profissional na área de conhecimento com os conteúdos formativos oferecidos e 4)
Opinião do egresso concluinte, cujas questões são abertas e permitem ao
respondente se declarar livremente, emitindo suas opiniões e impressões sobre a
experiência no PRONATEC de acordo com a visão do ex-participante do curso.

4.2.1. Informações gerais

Recordamos que no Capítulo 3 tratamos com detalhes da caracterização e
constituição dos componentes metodológicos da pesquisa. Naquele capítulo constam
todos os pormenores dos dados pesquisados, tais como: seleção dos cursos,
procedimentos éticos, elementos metodológicos, instrumento de coleta de dados,
entre outros. No entanto, entendemos ser apropriado, antes de iniciar a apresentação
das análises organizadas por eixos, rememorar de maneira resumida alguns dados
julgados importantes para compreensão dos resultados obtidos e aqui apresentados,
são eles:
1) Foram entrevistados um total de 481 egressos de cursos PRONATEC ligados
ao setor de exploração de petróleo e gás, esses cursos estão listados
nocapítulo3;
2) Dessa amostragem total,243 respondentes são concluintes de cursos da
modalidade FIC (ofertados pelo SENAI) e 238 de cursos da modalidade técnico
(ofertados pelo IFF);
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3) As referências sobre os egressos foram levantados na base de dados do MEC,
o SISTEC, onde constam números consolidados de cursos ofertados (Técnico
e FIC), que após consulta foram balizados pelo recorte temporal (de 2012 a
2015) e segmentados por região, eixo tecnológico, modalidade dos cursos,
instituições ofertantes, número de alunos matriculados e número alunos
concluintes em nível regional, essas informações foram confrontadas com
dados da pesquisa de campo visando assegurar sua confiabilidade.
No eixo das informações gerais, modalidade FIC,os gráficos a seguir mostram
os resultados totais obtidos pelo perfil do egresso respondente do SENAI.
Gráfico 3 – Egressos da modalidade FIC/SENAI por idade.
Modalidade FIC - Respondentes por idade.
140
120

119

100
80

85

60
40
20

39

16%

49%

35%

0
Menor de 18 anos

18 a 20 anos

Acima de 20 anos

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

O gráfico revela que no domínio do campo de pesquisa somente 16% da
população entrevistada eram de menores de idade, esse evento pode estar atrelado
às exigências profissionais dos cursos elencados tais como, horário noturno,
atividades em condições perigosas ou insalubres e proibição por leis trabalhistas.
Podemos observar ainda que a maioria dos egressos entrevistados possuem idade
igual ou superior a 18 anos, este resultado auxiliou as análises relativas a experiência
profissional considerando que esta faixa etária está legalmente habilitada para a
ocupação de postos de trabalho no setor de estudo.
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Gráfico 4 – Egressos da modalidade FIC/SENAI por sexo declarado.
Modalidade FIC - Respondentes por sexo declarado.
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Com relação ao gênero observamos que na modalidade FIC, 78% dos
respondentes eram do sexo masculino, 17% dos egressos eram mulheres e 6% não
declararam ou assinalaram outras denominações, resultado que aponta alto índice de
frequência nesta modalidade para a população masculina.
Gráfico 5 – Egressos da modalidade FIC/SENAI por etnia declarada.
Modalidade FIC - Respondentes etnia declarada.
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Os dados estatísticos processados relativos a etnia mostram que a maioria de
respondentes se declaram negros (47%), os demais resultados mostraram que 24%
se declarou pertencer a etnia branca, 23% pardos, 1% amarela e 5% não declararam
sua etnia. Podemos concluir que a maior parte da população dessa modalidade são
compostas por egressos que se declaram como negros.
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Gráfico 6 – Egressos da modalidade FIC/SENAI por estado civil.
Modalidade FIC - Respondentes por Estado civil
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Quanto ao estado civil foi constatado que mais da metade da população são de
solteiros, fato que pode estar ligado ao alto índice de público jovem como demonstrou
o gráfico referente a idade dos respondentes. Este índice pode também apontar para
a realidade da presença mais intensa de jovens nas redes sociais digitais, levando em
conta que a maior parte dos questionários foram respondidos on-line a partir de
contatos feitos por esta via de comunicação.
Gráfico 7 – Egressos da modalidade FIC/SENAI por local escolaridade.
Modalidade FIC - Respondentes por local de escolaridade.
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

As informações tabuladas sobre escolaridade na modalidade FIC, evidenciam
que grande parte dos respondentes egressos são oriundos de escola pública,
principalmente se levarmos em consideração que 53% frequentaram integralmente
escolas públicas e 37% cursaram a maior parte de sua trajetória educativa nestas
escolas, o que equivale dizer que 90% dos entrevistados são originários da educação
pública. Com relação a escolaridade observou-se que 32% dos egressos tinham o
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ensino fundamental completo, seguido por 27% de respondentes com ensino médio
completo, ambos perfazendo a maioria da população entrevistada. Observamos, para
análise ulterior, a presença de 09 indivíduos com ensino superior incompleto e 05 com
superior completo.
Gráfico 8 – Egressos da modalidade FIC/SENAI por escolaridade.
Modalidade FIC - Respondentes por escolaridade.
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

4.2.2. Sobre o curso

Nesta sessão buscamos realizar a coleta de informações sobre a trajetória do
egresso nos cursos PRONATEC FIC. A intenção foi conhecer a avaliação dos
participantes sobre as aulas, o espaço físico, entre outros aspectos por eles
observados, a fim de conhecer a sua avaliação sobre a PPE.
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Gráfico 9 – Egressos da modalidade FIC/SENAI por opção de participação na PPE.
Modalidade FIC - Porque quis participar do PRONATEC?

Outros motivos.

7%

Por influência de alguém próximo.

9%

17

21

Fui atraído pelo valor oferecido pela Bolsa
Formação.

20%

Achava ser um meio de conseguir emprego com
bom salário.

39%

Queria um certificado de curso técnico para
conseguir emprego mais rápido.

26%

49

94

62
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

O gráfico gerado a partir da questão sobre a motivação de participar no
programa aponta, em maior número, para o objetivo de conseguir emprego com bom
salário, seguido da conquista de uma certificação técnica para alcançar esse mesmo
objetivo. Convém destacar que 20% da população pesquisada indicou a participação
atraídos pela bolsa formação, iniciativa que garante a gratuidade dos cursos mesmo
quando esses são ofertados por instituições privadas ou pertencentes ao Sistema S,
que em geral cobram por estes cursos.
Gráfico 10 – Egressos da modalidade FIC/SENAI por escolha de curso.
Modalidade FIC - Porque escolheu o curso?
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A pergunta sobre a escolha do curso nesta modalidade mostrou que cerca de
70% dos respondentes optaram pela formação em função da remuneração e/ou
potencial de chances de conseguir emprego, ficando a vocação para se formar na
área e outros motivos com o restante do percentual. Isso demonstra que a motivação
principal pela escolha dos cursos foi a de conseguir empregos com bons salários,
seguidos pela maior disponibilidade de postos de trabalho, o que aumentaria, em tese,
oportunidades de ocupar as vagas disponíveis após a formação.
As questões analisadas a partir desse ponto basearam-se num modelo de
escala de mensuração composta por um conjunto de indicadores de interesse;
utilizamos a metodologia empregada pelas escalas Likert, por entender que ao
contrário de simples respostas “sim”, “não”, “não sei” etc, essa escala disponibiliza
recursos capazes investigar níveis mais nítidos de opinião.
Na escala Likert, os construtos resultantes são fruto de inferências originadas
pelo posicionamento dos respondentes, partindo da medida de concordância ou
discordância atribuída ao item, num nível de escala variante capaz mensurar com
maior precisão as nuances de opinião. A escala Likert original possui a proposta de
ser aplicada com cinco pontos, onde é possível variar da discordância total até a
concordância plena. No entanto ampliamos em algumas questões do instrumento de
pesquisa as variações na pontuação para além de 5 opções nas perguntas onde
julgamos ser necessário, visando aumentar ainda mais o nível de significância das
respostas.

Em

algumas

questões,

ancoramos

parâmetros

extremos

de

concordância/discordância em limites numéricos, adotando pontos intermediários de
escolha cujo propósito foi medir variações de níveis de intensidade da opinião emitida.
Neste contexto, convém ressaltar que o indivíduo respondente necessita
verificar o conteúdo da proposição existente nos itens desses tipos de perguntas, para
então emitir sua opinião com maior segurança, discordando ou concordando com a
afirmação disposta sem deixar de considerar a intensidade desta concordância. O
resultado desta condição serve para facilitar a capacidade de apreensão do
pesquisador relativo ao nível de complexidade cognitiva expressa na resposta
fornecida.
O caráter quantitativo dos itens dessa etapa, conforme descrito nas ações
estratégicas de sistematização analítica tem como premissa respaldar numericamente
as interpretações realizadas pela abordagem qualitativa. A intenção é, portanto,
alcançar de maneira mais fidedigna e precisa possível, avaliações subjetivas dos
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respondentes no que concerne as suas nuances de opinião. Entendemos que essas
tênues diferenças podem ser melhor verificadas a partir das técnicas de gradação,
peculiares do método de escala Likert, conforme explicitamos nos componentes
metodológicos empregados, dispostos no capítulo anterior.
Tanto na análise dos cursos FIC como nos cursos técnicos, utilizamos um
método de organização para avaliação diagnóstica do cômputo geral das respostas
às questões 11 a 17 (vide Apêndice 5), o objetivo foi apoiar seguramente a
interpretação

a

partir

da

ótica

global

do

egresso.

Portanto,

agrupamos

operacionalmente em tabelas dinâmicas as respostas obtidas na aplicação dos
questionários

semiestruturados,

observando

opiniões

mais

reincidentes,

classificamos o feedback desse grupo de respostas da seguinte forma:
a) Avaliação do curso: (Questões 11, 14 e 16) – relativo as perguntas dispostas
especialmente a conhecer a opinião do egresso sobre sua apreciação geral,
tais como, qualidade das aulas, duração dos cursos entre outros aspectos
vivenciados;
b) Visão sobre o nível de aprendizado: (Questões 12 e 13) – dispõe sobre os
conhecimentos adquiridos pelos participantes a partir dos conteúdos
ministrados e discussões orientadas em sala de aula;
c) Análise do potencial de empregabilidade e duração do curso: (Questões
15 e 17) – se destina a conhecer, opiniões generalizadas dos respondentes no
que diz respeito as chances de inserção no mundo do trabalho de acordo com
a qualificação profissional realizada.
Os dados obtidos por esse agrupamento de questões foram processados a
partir dessas classificações, onde os itens a, b e c representam de forma resumida e
objetiva a visão global do egresso sobre questões que giram em torno das
informações mais específicas sobre sua trajetória na PPE, abordando preliminarmente
a modalidade e nome do(s) curso(s) que participou, seguido do que motivou essa
participação a das razões da escolha pela formação e instituição ofertante. As tabelas
foram construídas de forma a sistematizar os percentuais das respostas de cada item,
sendo destacadas aquelas que maior recorrência. Nas Tabelas 1, 2 e 3, podemos
observar os resultados dessa tabulação de acordo com a organização classificatória.
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Tabela 1 – Síntese de respostas sobre avaliação dos cursos FIC.
Avaliação do curso.

Questão
11

Questão
14

As aulas expositivas foram bem desenvolvidas.
O tempo de duração das aulas expositivas foi
suficiente.
As aulas práticas foram bem ministradas.
O tempo de duração das aulas práticas foi
suficiente.
Os materiais e equipamentos utilizados foram
adequados.
O espaço físico das aulas foi adequado.
Havia estímulo por parte dos professores.
Na sua avaliação geral, o curso foi:

Em relação a duração do curso marque um
Questão valor na escala sabendo que 1=Insuficiente e
16
5=Suficiente:
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Frequentemente = 77%
Sempre = 82%
Às vezes = 65%
Raramente = 59%
Às vezes = 67%
Frequentemente = 85%
Frequentemente = 54%
Regular = 78%
Ponto 2 = 91%

Na análise final feita pelos respondentes, ficou constatado que 78% avaliaram
de forma geral os cursos como: regular, muito embora a maioria tenha sinalizado que
tanto o espaço físico onde as aulas foram ministradas como o estímulo por parte dos
professores terem sido satisfatórias. Quanto a avaliação das aulas ficou evidenciado
que as expositivas atenderam positivamente a maioria dos egressos, contudo as aulas
práticas, incluindo duração, qualidade, materiais e equipamentos empregados não
atenderam a expectativa da maioria dos respondentes, fato que pode indicar
tendência dos cursos FIC praticados pelo SENAI, no domínio da pesquisa, possuírem
conteúdos que valorizem mais o campo teórico em detrimento às atividades práticas,
mesmo possuindo baixa carga horária. O destaque final dessa análise fica para a
crítica a duração dos cursos que resultou em 91% de respostas próximo do
insuficiente.
Tabela 2 – Síntese de respostas sobre nível de aprendizado dos cursos FIC.
Visão crítica sobre o nível de aprendizado.
Questão 12
Questão 13

Discordo em parte.

52%

Discordo totalmente.

37%

Como você classifica seu nível de aprendizado durante
o curso?
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Regular = 85%

Na questão 12 a intenção foi levantar a possível contribuição dos cursos para
melhorar a visão crítica dos alunos com relação ao seu entendimento sobre diversos
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aspectos socioeconômicos, mercado de trabalho e aumento das chances de emprego
diante da realidade local e do país de um modo geral, selecionamos as respostas que
obtiveram maior percentual de marcações. De acordo com os resultados se verifica
que 89% dos respondentes discordam parcial ou totalmente da possibilidade de
melhoramento de sua visão crítica nesses quesitos, o que revela ter havido pouca ou
nenhuma interação nas salas de aula sobre esses temas. A avaliação geral do nível
de aprendizado retornou com 85% indicando como regular, concordando com a
avaliação geral dos cursos feita na questão 14 da tabela 1 que replicou o mesmo
resultado.
Tabela 3 – Síntese de respostas sobre potencial de empregabilidade cursos FIC.
Análise do potencial de empregabilidade e duração do curso.
Questão
15

Após a conclusão do curso como você se sentiu em
relação a atuar profissionalmente na área do seu
curso?
Questão Em relação a duração do curso marque um valor na
17
escala sabendo que 1=Insuficiente e 5=Suficiente:
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Parcialmente
preparado = 66%
Ponto 1 = 71%

Em referência ao potencial de empregabilidade dos cursos FIC, a maioria dos
egressos (66%) se sentiram parcialmente preparados, fator possivelmente atrelado à
classificação atribuída ao nível de aprendizado (baixo) demonstrado na Tabela 3. A
pontuação baixa da questão 17 corrobora com as respostas obtidas na questão 16 da
tabela 1, onde ficou evidenciado a imensa insatisfação da maioria com o tempo de
duração dos cursos, característica intrínseca dos cursos FIC.

4.2.3. Sobre a vida profissional

As questões 19, 20 e 21 obedeceram a uma condição, foram respondidas
somente pelos egressos que trabalham ou trabalharam na área do curso. Partindo da
iniciativa desse trabalho que prioriza a abordagem qualitativa, ratificada por
tabulações de origem quantitativa, entendemos que por não configurarem indicações
que prescindissem geração de gráficos ou tabelas, optar por realizar, nesse tópico,
análises dos resultados de forma textual, condicionando as interpretações aos
percentuais aferidos, considerando ser tal suficiente para apreender a essência do
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que se pretendia na investigação, ou seja, definir mais claramente o perfil dos
egressos dessa categoria, bem como, inferir sobre suas percepções a respeito das
experiências vivenciadas.
O que extraímos das respostas foi que somente 13% dos egressos concluintes
já trabalhavam na área do curso, desempenhando as atividades profissionais
inerentes aos cursos em empresas privadas, ganhando de 1 a 3 salários mínimos.
Essa faixa da população entrevistada veio em busca de aperfeiçoamento e/ou
capacitação profissional específica para possível garantia de permanência ou
ascensão em seus postos de trabalho.
Para os demais casos, o tempo entre a conclusão e conquista do emprego na
área do curso concluído, em especial para os respondentes que trabalham ou
trabalharam no setor, foi de 6 meses a um ano para 17% dos respondentes. Os
demais percentuais ficaram assim distribuídos: até 6 meses 11% e de 1 a 2 anos 7%.
Esse evento revelou que grande parte dos respondentes ou estavam
desempregados ou não tinham formação técnica para trabalhar na área nessa
modalidade, dando significativas indicações do público que buscou os cursos
ofertados pela PPE.
Diante desses resultados, concluímos que 35% do quantitativo total de
egressos entrevistados conseguiram emprego na área do curso após se formarem,
entre os períodos mínimo (até 6 meses) e máximo (02 anos) estabelecido pela
questão 19.

4.2.4. Opinião do egresso concluinte

As questões finais, compreendidas no intervalo 22 a 25, buscaram conhecer a
opinião do egresso de maneira mais particular, investigando suas vivências e
impressões pessoais com maior fidedignidade. Inicialmente procurou-se levantar do
ponto de vista do respondente o grau de importância do curso para sua formação
profissional técnica como um todo, para então saber se o egresso recomendaria o
curso concluído, verificando então o grau de satisfação relativo à formação. Esse
grupo de questões encerrou a investigação com duas perguntas abertas, cujo intuito
foi conhecer as livres ponderações dos respondentes a respeito da instituição

123

ofertante, bem como da visão panorâmica e individualizada do curso concluído no
universo proposto pela pesquisa.
Esse ponto de análises, em especial, representou mais intensamente a
prioridade pela abordagem qualitativa concebida neste trabalho, uma vez que
possibilitou ao respondente exteriorizar diretamente suas opiniões enquanto
concluinte, abrindo espaço inclusive para contextualizar suas impressões em forma
de redação própria, oportunizando ao pesquisador percepção mais nítida do campo
empírico. À vista disso, selecionamos narrativas para exemplificar impressões
intrínsecas da perspectiva do egresso, apoiando sobremaneira as observações
descritas.
As respostas foram organizadas pela apresentação de equivalências e
repetições frequentes. Nas questões 22 e 23, utilizamos a escala Likert como método
analítico, de onde obtivemos o resultado representado pelos gráficos a seguir.
Gráfico 11 – Egressos da modalidade FIC/SENAI por grau de importância do curso.
Modalidade FIC - Na sua opinião qual o grau de importância do curso PRONATEC
para formação técnica profissional?
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Com ajuda do gráfico podemos visualizar claramente que a opinião do egresso
sobre a importância dos cursos PRONATEC na sua formação profissional, na
modalidade FIC, resultou num considerável nível de descontentamento, visto que
mais da metade dos respondentes indicaram que houve pouca importância para a
formação técnica. Esse panorama se agrava quando somamos este valor às
respostas dos egressos que avaliaram como nenhuma importância, atingindo 69% de
todo quantitativo com opiniões que mostram desapontamento com o curso.

124

Gráfico 12 – Egressos da modalidade FIC/SENAI por recomendação do curso.
Modalidade FIC - Você recomendaria o curso PRONATEC?
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Na questão que indagou sobre a possibilidade de recomendação do curso
frequentado para outras pessoas, verificamos o elevado grau de improbabilidade, uma
vez que 58% dos egressos entrevistados responderam que raramente recomendariam
os cursos. O quadro fica mais acentuado quando observamos que 16% nunca
recomendariam. Somente 9% dos respondentes frequentemente ou sempre
recomendariam os cursos por eles concluídos, revelando considerável grau de
insatisfação com a qualidade dos cursos ofertados.
As respostas dadas às perguntas abertas serviram para ratificar tais indícios de
insatisfação na maioria das opiniões dos respondentes. Como exemplo, citamos os
depoimentos abaixo que corroboram com esta constatação:
Quando consegui a vaga no curso do PRONATEC fiquei muito feliz pois achei
que ia aprender bem rápido uma profissão e assim logo conseguir um
emprego. Também sempre quis fazer um curso desse tipo assim, pois soube
que a gente arruma emprego rápido. No começo do curso todo pessoal da
turma estava muito animado dizendo que a gente ia conseguir emprego
facinho, rapidinho e melhor ainda ganhando bem. Com o passar do tempo o
pessoal foi desistindo pois muitos não entendiam nada que o professor falava,
além disso ele escrevia muito no quadro e dava muitas apostilas, mas aula
prática que é bom nada. Não peguei em ferramenta nenhuma, como é que
eu iria trabalhar numa empresa assim? No final quase ninguém terminou o
curso e até hoje acho que quase ninguém conseguiu emprego na área
(Egresso respondente nº 89).

A declaração mostra que a expectativa dos egressos em conseguir capacitação
profissional técnica era grande. Junto com a conquista da capacitação havia também
a esperança de emprego imediato após a formação, porém o depoimento revela que
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houve grande frustração por não haver entendimento claro do conteúdo oferecido,
causado possivelmente por falta de adequação contextual da linguagem técnica
empregada por parte dos responsáveis pela aplicação do conteúdo teórico. A falta de
nivelamento nos requisitos básicos para o aprendizado sobre determinados
conhecimentos específicos pode ter favorecido essa situação, o que remete a falhas
de planejamento nos currículos educacionais. Observa-se também que a reclamação
mais comum era a falta de aulas práticas nos desdobramentos dos cursos. Isso ficou
evidenciado em diversas declarações observadas nas questões abertas conforme
podemos notar nessa fala:
Ao chegar no Senai vi as salas de aula e as oficinas e fiquei muito animado
achando que ia sair dali como um técnico pronto pra trabalhar em Macaé, as
firmas de petróleo estavam fichando muita gente. O ambiente era limpo e
organizado, seguranças e professores bem vestidos tudo muito bacana. De
repente o curso já tinha acabado e eu não aprendi quase nada, entrei muito
pouco nas oficinas pra colocar as mãos em obra. Por isso não indico o curso
a ninguém, não deu pra aprender nada, não me senti preparado pra trabalhar
(Egresso respondente nº 121).

A declaração acima reforça a expectativa dos estudantes em conseguir
emprego no setor afim a partir da formação ofertada, mostrando inclusive como a
infraestrutura da instituição os impressionou positivamente. Contudo, a denúncia do
caráter aligeirado do curso se revela como manifestação coletiva de frustração por
grande parte dos respondentes. Mais da metade dos respondentes declararam que
após conclusão da formação não se sentiam preparados plenamente para o exercício
da profissão, contraindicando, por esse motivo, o curso realizado.
Tinha um cara que fazia o curso comigo que disse que os laboratórios do
curso não tinham nada a ver com o que ele fazia na firma dele. Ele disse que
já trabalhava como ajudante de eletricista e queria aprender mais. Na primeira
semana ele foi embora dizendo que o curso era fraco, só tinha papel e ele
queria prática. Eu achei que fosse melhorar por isso fiquei até o final. Mas
quase não teve prática mesmo por isso acabei o curso sem saber mexer com
eletricidade direito e a maioria que se formou também não, faltou ensinar a
gente como usar ferramentas e outras coisas mais práticas da profissão
(Egresso respondente nº 17).

Além da recorrência constante de reclamações por falta de aulas práticas nos
cursos FIC do PRONATEC, a falta de utilização dos laboratórios (algumas vezes
apontados como desatualizados) e a adoção excessiva de aulas teóricas se
mostraram também pontos reincidentes nas respostas às questões abertas.
Se não fosse tão rápido talvez desse tempo da gente aprender mais um
pouco. Isso não quer dizer que não aprendi nada, mas foi pouco tempo para
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aprender direito a profissão, faltou praticar mais, colocar mais a mão na
massa. Depois que consegui emprego melhorou pois o pessoal da empresa
me ajudou bastante nas tarefas do trabalho, usar as ferramentas e tal. Mas
sinto que preciso aprender mais pra me garantir na empresa (Egresso
respondente nº 55).

Não

obstante,

salientamos

que

embora

pouco

manifestado,

alguns

respondentes revelaram ter conseguido emprego a partir do curso concluído,
conforme observamos no depoimento acima. Entretanto os comentários eram
habituais, nesses casos, relativos a falta de preparo no desempenho da função
profissional que era compensada por esforço próprio ou treinamento específico
oferecido pelos empregadores.
Consegui trabalhar como soldador logo assim que terminei o curso, mas me
sentia muito inseguro no começo pois não tinha habilidade nem
conhecimento para manusear algumas ferramentas. Com o tempo eu fui me
esforçando para aprender com os mais experientes. Também foi importante
os cursos que fiz na própria empresa nos finais de semana me ajudou muito
a melhorar. Hoje me considero um bom profissional (Egresso respondente nº
72).

Com intuito de sintetizar as opiniões de maneira coletiva, organizamos a Tabela
4 com as frases mais recorrentes nos textos das críticas redigidas pelos egressos nas
questões 24 e 25. As frases foram reunidas numa nuvem de registros de palavras com
auxílio de recurso computacional39.
Tabela 4 – Modalidade: FIC. Frases recorrentes referente às questões 24 e 25.
Opinião sobre o curso PRONATEC
Avaliação da instituição onde realizou o
concluído.
curso PRONATEC.
- Acrescentou pouco profissionalmente.
- Faltou ferramentas e materiais.
- Muita teoria.
- Ambientes limpos e organizados.
- Faltou prática.
- Só apostilas.
- Curso muito rápido.
- Professores competentes.
- Aprendi pouco.
- Não entendia direito.
- Não teve prática.
- Salas de aula boas.
- Faltou mão na massa.
- Não teve prática profissional.
- Só aula teórica.
- Muitos desistiram.
- Não recomendo.
- Professores impacientes.
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa
39

As respostas dos egressos às perguntas abertas foram compiladas e analisadas com o auxílio da
ferramenta Wordle – disponível on-line em http://www.wordle.net/. Esta ferramenta facilita a tabulação
das informações, pois é capaz de realizar uma varredura em todo o texto buscando palavras
recorrentes. O recurso permite visualizar facilmente a frequência de ocorrência das palavras dentro do
texto. Os termos recorrentes são então separados, contabilizados e organizados em “word clouds” ou
nuvens de palavras que possuem tamanhos e cores diferenciados para evidenciar aquelas de maior
reincidência, indicando ainda suas posições no corpo texto para facilitar o nexo contextual. Acesso em
24 de março de 2018.
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Os resultados tabulados dispostos na Tabela 4 acentuam as inferências
constatadas até aqui, observamos nas respostas a replicação de termos referentes a
escassez de aulas práticas, falta de compreensão dos termos técnicos apresentados,
excesso de conteúdo teórico e formação efêmera ou aligeirada, pontos notadamente
marcantes na estratégia de formação dos cursos FIC investigados.
Em vista disso, com base no referencial teórico adotado, dispomos de
perspectivas distintas sobre cursos de baixa carga horária ou FIC. Perpassamos essa
discussão em diversos pontos deste trabalho, confrontando os entendimentos teóricos
a partir de suas concepções que ora repugnam essa modalidade, afirmando que suas
ações não são capazes de garantir autonomia ou sequer oportunizar inclusão no
mercado de trabalho (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2014; FRIGOTTO, 1999;
KUENZER, 2002a). Ora são reverenciadas por serem justamente, ao contrário, a
única via de acesso a geração de renda para segmentos da população atingidos pela
desigualdade e exclusão social, garantindo assim o mínimo de oportunidades
(CALIMAN, 2010). Esse embate, serviu para apoiar apreensões captadas no processo
investigativo, concedendo um horizonte multifacetado.
Diante do exposto, apresentaremos a seguir os resultados consolidados, fruto
do processamento e tabulação das informações prestadas pelos respondentes
egressos, do IFF de Campos, dos cursos de longa duração - modalidade técnico.
Seguiremos os mesmos parâmetros adotados nos padrões das análises
interpretativas apresentadas neste tópico, garantindo assim critérios equânimes para
efeito comparativo, preservando com isso uniformidade para a interpretação críticoanalítica dos resultados.

4.3. Modalidade Técnico

Os cursos dessa modalidade possuem características diferenciadas com
relação a modalidade FIC, sendo a mais marcante a carga horária mínima de 800h.
De acordo com o Ministério da Educação o curso técnico é um curso de nível médio
que objetiva capacitar o aluno com conhecimentos teóricos e práticos nas diversas
atividades do setor produtivo. O acesso imediato ao mercado de trabalho é um dos
propósitos dos que buscam este tipo curso, além da perspectiva de requalificação ou
mesmo reinserção no setor produtivo (MEC, 2017).
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Uma das exigências desta modalidade é o candidato possuir ensino
fundamental completo e para a obtenção do diploma técnico é necessário concluir ou
ter concluído o ensino médio.
A Portaria MEC nº 870, de 16 de julho de 2008, institui o Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos40 que é atualizado periodicamente. O documento apresenta
atualmente 227 cursos, agrupados em 13 (treze) eixos tecnológicos, com a seguinte
descrição por curso (MEC, 2017):
•

cargas horárias mínimas;

•

perfil profissional de conclusão;

•

infraestrutura mínima requerida;

•

campo de atuação;

•

ocupações associadas à Classificação Brasileira de ocupações (CBO);

•

normas associadas ao exercício profissional e,

•

possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação
profissional, de formação continuada em cursos de especialização e de
verticalização para cursos de graduação no itinerário formativo.
Os cursos técnicos ofertados em território nacional devem obedecer aos

padrões estabelecidos por este catálogo, seguindo as definições de eixos e
descrições dos cursos. Segundo MEC (2017), cada denominação está associada a
um perfil profissional, dessa forma, cria-se uma identidade nacional para cada nome,
ainda que a escola tenha liberdade para melhor configurar seu projeto pedagógico,
considerando a realidade local e as demandas sociais.
O inciso II do art. 5º da Lei 12.513 que institui o Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), define que a educação profissional
técnica de nível médio é uma das modalidades de educação profissional e tecnológica
para fins de cumprimento do seu dispositivo legal, integrando, portanto, essa
modalidade de educação profissional em suas ações e iniciativas estruturantes.
Baseado nos dados e informações da pesquisa de campo, apresentaremos a seguir
os resultados obtidos na modalidade técnico, seguindo os mesmos moldes
empregados nos cursos FIC. O encadeamento obedecerá, por questões de
40

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) é um instrumento que disciplina a oferta de cursos
de educação profissional técnica de nível médio, para orientar as instituições, estudantes e a sociedade
em geral. Trata-se de um referencial para subsidiar o planejamento dos cursos e correspondentes
qualificações profissionais e especializações técnicas de nível médio. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=52031 – Acesso em 07 de abril de 2018.
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uniformização, os mesmos critérios, ou seja, seguiremos a mesma sequência de
análise adotada no tópico anterior. Sendo assim, apresentaremos o desfecho nos
quatro eixos, conforme feito anteriormente, são eles: 1) Informações gerais, 2) Sobre
o curso, 3) Sobre a vida profissional e 4) Opinião do egresso concluinte.

4.3.1. Informações gerais
Na modalidade técnico, os resultados totais tabulados do eixo das informações
gerais são representados pelos gráficos a seguir:
Gráfico 13 – Egressos da modalidade Técnico/IFF por idade.
Modalidade Técnico - Respondentes por idade.
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Acima de 20 anos

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Observamos que quase metade dos respondentes são jovens na faixa de 18 a
20 anos que somados aos egressos maiores de 20 anos perfazem um total de 80%
da população pesquisada nesta modalidade. No âmbito da PPE esse resultado pode
indicar público prioritariamente interessado em ocupar postos de trabalho no setor
investigado tão logo concluam o curso.
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Gráfico 14 – Egressos da modalidade Técnico/IFF por sexo.
Modalidade Técnico - Respondentes por sexo declarado.
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Em termos comparativos os resultados sobre gênero para essa modalidade
mostraram que a presença do sexo feminino foi bem maior que na modalidade FIC
que atingiu 17% contra 37% nessa modalidade, contudo a presença masculina
manteve percentual maior.
Gráfico 15 – Egressos da modalidade Técnico/IFF por idade.
Modalidade Técnico - Respondentes etnia declarada.
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Na modalidade Técnico, diferente da FIC, houve predominância de
respondentes que se declararam pertencer a etnia branca. Em termos comparativos,
enquanto os egressos dos cursos FIC resultaram em 47% para negros a modalidade
técnico apresentou 51% para etnia branca. Os demais resultados não mostraram
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mudanças significativas. Nessa modalidade, portanto, concluímos que a maior parte
da população é composta por egressos que se declaram brancos.
Gráfico 16 – Egressos da modalidade Técnico/IFF por estado civil.
Modalidade Técnico - Respondentes por Estado civil
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Com relação ao estado civil observamos que a modalidade Técnico embora
tenha mantido a maioria do público de solteiros, como se constatou nos cursos FIC,
ampliou significativamente esta população, atingindo 70% do total de respondentes.
Gráfico 17 – Egressos da modalidade Técnico/IFF por local de escolaridade.
Modalidade Técnico - Respondentes por local de escolaridade.
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Na modalidade técnico a tabulação dos dados revelou que, assim como na
modalidade FIC, a maior parte dos egressos, integral ou parcialmente, vieram de
escola pública. No entanto, podemos observar que houve um aumento considerável,
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em relação as respostas obtidas nos cursos FIC, de egressos respondentes
originários da educação privada.
Gráfico 18 – Egressos da modalidade Técnico/IFF por escolaridade.
Modalidade Técnico - Respondentes por escolaridade.
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

A escolaridade, certamente devido as imposições para ingresso, apresentou a
maioria com ensino fundamental completo. Percebemos a presença de 22
respondentes com ensino superior incompleto, completo e/ou com pós-graduação,
fator possivelmente ligado à maior demanda de vagas de empregos para nível médio
técnico no setor pesquisado.

4.3.2. Sobre o curso

Utilizamos nesta sessão as mesmas condições analíticas estabelecidas e
aplicadas na modalidade FIC. A intenção foi garantir a consecução de aspectos
comparativos entre as duas modalidades no que concerne a avaliação dos egressos
a respeito da motivação para escolher o curso técnico no PRONATEC.
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Gráfico 19 – Egressos da modalidade Técnico/IFF por opção de participação na
PPE.
Modalidade Técnico - Porque quis participar do PRONATEC?
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Em termos comparativos o gráfico demonstra que o objetivo de conseguir
emprego com bom salário motivou quase metade dos respondentes na modalidade
técnico, fato semelhante ao ocorrido nos cursos FIC. Esse resultado somado aos 24%
que indicam terem sido motivados pela certificação técnica para conquistar em
emprego sinaliza o interesse de mais de 70% dos egressos dessa modalidade em
realizar o curso em busca de ocupação de postos de trabalho.
Gráfico 20 – Egressos da modalidade Técnico/IFF por escolha de curso.
Modalidade Técnico - Porque escolheu o curso?
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Os

resultados,

portanto,

evidenciam

como

motivação

principal

dos

respondentes, em ambas modalidades, a ocupação dos postos de trabalho
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demandadas pelo setor pesquisado. Destaque singular para a questão da vocação
para formação profissional que de acordo o gráfico, direcionou as preferências de
somente 8% dos egressos desta modalidade no âmbito da PPE.
Seguindo os padrões adotados para os cursos FIC, utilizaremos na modalidade
técnico, o mesmo critério de organização das respostas em tabelas para as questões
11 a 17, cuja composição obedeceu às mesmas referências de classes utilizadas, são
elas:
a) Avaliação do curso – agrupamento referente as questões 11, 14 e 16;
b) Visão sobre o nível de aprendizado – referente as questões 12 e 13;
c) Análise do potencial de empregabilidade e duração do curso – referente as
questões 15 e 17.
Tabela 5 – Síntese de respostas sobre avaliação dos cursos Técnicos.
Avaliação do curso.

Questão
11

Questão
14

As aulas expositivas foram bem desenvolvidas.
O tempo de duração das aulas expositivas foi
suficiente.
As aulas práticas foram bem ministradas.
O tempo de duração das aulas práticas foi
suficiente.
Os materiais e equipamentos utilizados foram
adequados.
O espaço físico das aulas foi adequado.
Havia estímulo por parte dos professores.
Na sua avaliação geral, o curso foi:

Em relação a duração do curso marque um
Questão valor na escala sabendo que 1=Insuficiente e
16
5=Suficiente:
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Frequentemente = 58%
Às vezes = 63%
Raramente = 77%
Raramente = 59%
Raramente = 81%
Sempre = 85%
Às vezes = 64%
Ótimo = 66%
Ponto 4 = 79%

De acordo com a tabulação a maioria (58%) dos respondentes assinalaram que
as aulas expositivas foram frequentemente bem desenvolvidas, contrastando com a
opinião geral sobre as aulas práticas onde 77% considerou que foram raramente bem
ministradas, mostrando descontentamento com a condução das aulas práticas dos
cursos. Essa percepção é reforçada pelas respostas dadas ao tempo de duração das
aulas práticas, onde 59% assinalou que esse tempo foi raramente suficiente,
indicando insuficiência de aulas práticas nos cursos. 81% das respostas marcaram
raramente para a adequação de materiais e equipamentos utilizados nos cursos, o
que demonstra desatualização dos laboratórios.
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Quanto a avaliação da adequação do espaço físico houve retorno considerado
positivo no quantitativo geral das respostas. Porém, com relação ao estímulo por parte
dos professores, 64% indicaram que ocorreu somente às vezes.
Na avaliação geral 66% dos concluintes classificaram os cursos frequentados na
categoria ótimo, resultado favorável no cômputo geral. Quanto a análise da duração
dos cursos dessa modalidade, 79% das respostas evidenciaram ter sido bem
próximas do aceitável.
Tabela 6 – Síntese de respostas sobre o nível de aprendizado dos cursos Técnicos.
Visão crítica sobre o nível de aprendizado.
Questão 12

Concordo em parte.

48%

Concordo totalmente.

33%

Questão 13

Como você classifica seu nível de aprendizado durante
o curso?
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Médio = 54%
Alto = 36%

Quanto a indagação sobre a contribuição do curso para melhorar a visão crítica
e entendimento dos alunos sobre diversos aspectos da realidade global e local,
dispostos na questão 12, as respostas concordo em parte e concordo totalmente,
marcadas por mais de 80% dos respondentes, demonstram que os cursos
proporcionaram contribuições significativas para fomentar a visão crítica dos egressos
de um modo geral.
A síntese das respostas dadas à questão 13 revela que 54% dos respondentes
assinalaram como médio e 36% como alto a classificação do nível de aprendizado
alcançado, fator que condiz com os resultados obtidos na avaliação geral dos cursos
que atingiu 66% de marcações para avaliação ótimo.
Tabela 7 – Síntese de respostas potencial de empregabilidade dos cursos Técnicos.
Análise do potencial de empregabilidade e duração do curso.
Questão
15

Após a conclusão do curso como você se sentiu em
relação a atuar profissionalmente na área do seu
curso?
Questão Em relação a duração do curso marque um valor na
17
escala sabendo que 1=Insuficiente e 5=Suficiente:
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Parcialmente
preparado = 32%
Preparado = 46%
Ponto 4 = 74%

A Tabela 7 sintetiza, na questão 15, o sentimento dos respondentes quanto ao
seu preparo para atuarem profissionalmente na área do curso concluído, nesta
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modalidade os resultados da pesquisa revelaram que 46% dos egressos se sentiram
preparados e 32% parcialmente preparados para trabalhar nas respectivas áreas de
formação. Isso demonstra solidez e segurança no preparo para atuação profissional
e consequente potencial de empregabilidade, já que os resultados expressam
relevante nível de confiança.
Ao contrário do que ocorreu nas respostas dadas a questão 17 na modalidade
FIC, os respondentes do técnico declararam estarem satisfeitos com o tempo de
duração dos cursos, 74% das respostas foram marcadas no ponto 4 da escala Likert,
o que significa que a maioria dos egressos consideram a duração do curso ser muito
próxima do suficiente.

4.3.3. Sobre a vida profissional

Na modalidade técnico as respostas dadas às questões 19, 20 e 21, seguiram
as mesmas condições estabelecidas na modalidade FIC, ou seja, foram respondidas
somente por egressos que trabalham ou trabalharam na área do curso no momento
do preenchimento do questionário.
Os resultados obtidos demonstram que 43% dos egressos concluintes
conseguiram emprego na área, ganhando mais de três salários mínimos em 87% dos
casos. Este resultado, em termos comparativos com cursos FIC, atribui salários
maiores para egressos da modalidade técnico.
As respostas tabuladas da questão 20 evidenciaram que 62% da população
entrevistada que atenderam a condição estabelecida, desempenham suas atividades
em empresas privadas, ficando os demais valores pulverizados nas opções empresa
pública (7%) e autônomo (31%).
Destacamos, mesmo reconhecendo o baixo percentual, que somente na
modalidade técnico os respondentes sinalizaram ter conseguido ocupar postos de
trabalho disponíveis na área de formação no setor público.
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4.3.4. Opinião do egresso concluinte

Partindo da mesma premissa, com escopo assegurar razoabilidade em termos
comparativos, realizamos nesse tópico uma análise interpretativa das principais
impressões percebidas pelos egressos da modalidade técnico no que se refere às
suas visões sobre o grau de importância do curso para sua formação profissional, bem
como da recomendação do respectivo curso. Enfatizamos que, assim como na
modalidade FIC, as análises deste tópico se basearam nas respostas dadas às
questões 22 a 25, que conforme dito, englobam com maior eficácia a prioridade
alusiva aos aspectos qualitativos da investigação. Estes aspectos mormente são
representados pelas questões 24 e 25, pertencentes a categoria aberta, onde a
manifestação realizada por meio de depoimentos espontâneos, conferem um caráter
subjetivo sobre as experiências e particularidades dos respondentes, possibilitando
captar o fenômeno estudado a partir da perspectiva dos indivíduos atendidos pela
PPE.
As questões 22 e 23 utilizaram, conforme já é sabido, a escala Likert como
método analítico de apuração das impressões dos respondentes. As respostas
tabuladas seguem nos gráficos a seguir.
Gráfico 21 – Egressos da modalidade Técnico/IFF por grau de importância do curso.
Modalidade Técnico - Na sua opinião qual o grau de importância do curso
PRONATEC para formação técnica profissional?
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

37%
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O gráfico revela, ao contrário do que se verificou na modalidade FIC, elevado
grau de aprovação visto que a opinião do egresso sobre a importância dos cursos
PRONATEC na sua formação profissional foi muito ou significativamente importante
para a maioria dos casos. 24% dos respondentes consideraram ter sido o curso
importante para sua formação técnica profissional. Por fim, observamos que as
respostas onde os efeitos podem ser considerados negativos (nada ou pouco
importante), atingem somente 8% da opinião dos egressos. Disso, concluímos que os
egressos da modalidade técnico, no âmbito da pesquisa, apresentaram impressões
bem mais favoráveis no que tange a qualidade dos aspectos formativos quando
comparamos com os resultados obtidos nos cursos FIC.
Gráfico 22 – Egressos da modalidade Técnico/IFF por recomendação do curso.
Modalidade Técnico - Você recomendaria o curso PRONATEC?
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Com base nos resultados dessa questão, verificamos que houve considerável
parcela de respondentes que recomendam os cursos frequentados. De acordo com
os dados, 40% dos egressos marcaram a opção sempre e 36% frequentemente, o
que demonstra que a maioria, cerca de 76% indicam positivamente os cursos.
Essa análise remete ao entendimento de que houve maciça aprovação dos
cursos PRONATEC na modalidade técnico, fato oposto ao que ocorreu nas para os
cursos FIC da PPE.
Assim sendo, com objetivo de comprovar conclusões prévias resultantes das
análises interpretativas, selecionamos depoimentos que convergem com as respostas
avaliadas até este ponto. As declarações que se seguem, assim como feito na
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modalidade FIC, foram prestadas livremente a partir das questões abertas e ratificam
as considerações descritas nesta sessão.
Apresentamos então, como exemplo, algumas narrativas fornecidas pelos
respondentes da modalidade técnico emitindo suas opiniões referentes aos cursos e
instituições de oferta:
Quando iniciei o curso deu vontade de desistir, logo percebi que ia ser “osso”
(grifo nosso) os professores pegando pesado nos cálculos, nos trabalhos e
uma porção de matérias que eu achava até desnecessárias. Mas com o
passar do tempo percebi que valia a pena seguir em frente (...). No segundo
ano consegui estágio. Foi muito bom dei sorte, o curso é bem aceito pelas
empresas mas não teve estágio pra todos os alunos. Assim que me formei fui
contratado como técnico. Sou muito grato pela oportunidade de ter feito o
curso, por isso recomendo a todos (Egresso respondente nº 191).

Percebe-se a menção de conteúdos teóricos com maior nível de complexidade
nessa modalidade de formação profissional, circunstância vista inclusive como um
desafio conforme consta no texto do egresso. Verificamos também que a possibilidade
de frequentar estágios concomitante com a realização do curso pode ser um elemento
diferencial para promover o diálogo entre a formação técnica e mundo produtivo,
provocando consequentemente maiores chances de conquistar vagas de emprego.
As declarações evidenciaram também certas recorrências de queixas, embora
elogios a estrutura da instituição, assim como na modalidade FIC, fossem constantes:
A instituição é ótima, tirando alguns professores que pareciam não gostar de
dar aula é claro. As salas de aula eram muito boas e os laboratórios também.
Pena que não tive muita prática, podia ter aproveitado mais os laboratórios,
mas fazer o que? Mesmo assim aprendi muito e hoje sou profissional na área.
Já trabalhei em duas empreiteiras e atualmente trabalho como autônomo pois
a crise dispensou muita gente. O curso é disputado mas você realmente
aprende a profissão (Egresso respondente nº 29).
O curso técnico que fiz foi muito importante, além de ter aprendido uma
profissão adquiri também conhecimentos gerais que me ajudaram a passar
no vestibular. A instituição é muito boa pois dá todo apoio ao aluno que quer
estudar, o ambiente é muito organizado e limpo, tem biblioteca, refeitório,
micródromo com acesso a internet e até wi-fi para alunos. Infelizmente tive
alguns professores que não foram muito bons, principalmente em dar aulas
práticas, mas foram poucos, a maioria era gente boa e muito competentes
(Egresso respondente nº 37).

Algumas declarações ressaltavam intensamente dois tipos de queixas
recorrentes por parte dos egressos. A primeira se refere a insuficiência de aulas
práticas, que de acordo com vários depoimentos foram escassas, fato idêntico
ocorrido na modalidade FIC. Outra reclamação bastante frequente se voltou para o
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comportamento de professores que conforme os exemplos citados eram autoritários
(vide Tabela 8).
No entanto, é importante ressaltar que verificamos a constante afirmação dos
respondentes no que diz respeito a solidez, diversificação e complexidade das
matrizes curriculares dos cursos, cujos itinerários formativos não se limitavam as
especificidades da técnica. Isso permitia

acessar diferenciadas áreas do

conhecimento o que reflete, em alguma medida, possibilidade de ascensão em
atividades profissionais ou educativas heterogêneas, a narrativa a seguir exemplifica
essa análise:
Nunca trabalhei na área técnica do curso que fiz, mas muita coisa que aprendi
ajudou a seguir na direção da profissão que hoje desempenho. Não tem nada
haver pois hoje trabalho na área de humanas, mas me ajudou muito a
enxergar melhor a vida profissional e me ensinou conceitos básicos que me
ajudaram a passar no vestibular. Tive alguns problemas com a escola,
professores autoritários, horário muito extenso, muitas exigências de estudo
e por aí vai. Mesmo assim, reconheço que é uma boa escola e ainda é
pública, tem ótimas salas de aula, material gratuito, bolsas e diploma
reconhecido (Egresso respondente nº 122).

Essa fala traduz a possibilidade diferenciada de acesso a outros setores e/ou
níveis diferenciados da educação a partir da aquisição de conhecimentos prestados
na modalidade.
Salientamos que quase sempre ocorreram referências quanto a escassez de
conteúdos práticos nas declarações dos egressos:
Tirando a falta de aulas práticas gostei muito de ter feito o curso na federal.
Ainda não consegui emprego mas já fiz alguns trabalhos como técnico e tá
dando pra eu me virar. A escola é muito boa. Pretendo trabalhar na área e já
distribui vários currículos, assim que conseguir emprego pretendo fazer
faculdade (Egresso respondente nº 05).

Os depoimentos descritos demonstram, em conclusão preliminar, que os
cursos da modalidade técnico, oferecem uma matriz curricular bem mais ampla,
consistente e diversificada, particularidade facilitada pela condição de dispor de carga
horária maior quando comparamos com a modalidade FIC.
Em função disso, os cursos da modalidade técnico proporcionam formação
mais abrangente, considerando que os conteúdos programáticos são mais
aprofundados em fundamentos científicos. Foram constatadas, portanto, evidências
empíricas, partindo dos dados da pesquisa, que apontam para maior efetividade dos
cursos de longa duração comparativamente aos de curta duração, especialmente no
que tange ao potencial de inserção e permanência nos postos de trabalho da região.
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Em última análise, os cursos dessa modalidade proporcionam no mínimo um nível de
profissionalização mais consistente facilitando inclusive a possibilidade de ascensão
social.
Assim como feito na modalidade FIC, sintetizamos na tabela 8 opiniões
coletivas dos egressos Técnico, a partir de frases recorrentes contidas no texto das
questões abertas (24 e 25), utilizando a ferramenta virtual Wordle, já comentada no
tópico anterior.
Tabela 8 – Modalidade: Técnico. Frases recorrentes referente às questões 24 e 25.
Opinião sobre o curso PRONATEC
Avaliação da instituição onde realizou o curso
concluído.
PRONATEC.
- Importante para carreira.
- Estrutura muito boa.
- Muita teoria.
- Ambientes organizados.
- Pouca aula prática.
- Material gratuito.
- Curso longo.
- Professores exigentes.
- Tive dificuldade.
- Diploma reconhecido no mercado.
- Curso disputado.
- Ótimas salas de aula.
- Recomendo o curso.
- Começou com muita gente e acabou com poucos.
- Atualizar com empresas.
- Professores exigentes.
- Matérias desnecessárias.
- Laboratório defasado.
- Curso bem aceito.
- Professores autoritários.
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa

Nas frases recorrentes notamos que a narrativa mais coincidente em ambas
modalidades foi referente a relação teoria e prática. Percepções equivalentes
apontaram surpreendentemente para escassez de aulas práticas, reclamação
motivada pela frustração dos respondentes face a expectativa que traziam diante do
que seriam cursos de formação profissional técnica. As narrativas indicam que em
ambas modalidades os egressos entendiam como óbvio a abundância de conteúdo
prático nos cursos de capacitação profissional.
Os

anseios

apontados

pelos

respondentes

egressos

da

pesquisa,

apresentando como elementos essenciais aspectos antagônicos aos praticados pela
realidade experimentada na qual o prisma mantém foco essencial em conceitos
teóricos em detrimento das atividades práticas desenvolvidas em oficinas e
laboratórios denotam necessidade de maior enfoque no treinamento prático como
ação principal, fator nem sempre possível diante do copioso conteúdo de
conhecimentos técnico-científicos, entendidos como fundamentais para a formação
profissional nos cursos de longa duração (técnicos), bem como, na limitação tácita
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oriunda do exíguo tempo de formação nos cursos de curta duração (FIC), que
seguindo a dinâmica dos cursos técnicos, empenham seus esforços e maior parte da
carga horária nos ensinamentos teóricos, situando as atividades práticas em segundo
plano.
Sob esse prisma Barato et al. (2003) e Cunha (2005) comungam com a
concepção de provocar modificações capazes de intensificar o conteúdo prático nos
cursos profissionalizantes, enfatizando que em primeiro lugar “a mão educa o
cérebro”, defendendo uma formação profissional mais atrelada com os princípios
práticos da técnica.
Barato et al. (2003) sintetiza sua posição em quatro enfoques, objetivando
mostrar que quando se reconhece o status específico da técnica como saber, é
possível entender as atividades produtivas como um conhecimento que engaja
trabalhadores em fazeres inteligentes. O autor enfatiza que para melhor entender a
aprendizagem humana, é preciso contar com uma taxonomia de conhecimentos que
não reduza os conteúdos do saber àquilo que normalmente é chamado de “teoria”
(BARATO, 2003).
Sob perspectiva oposta, Kuenzer (2002a) argumenta que as demandas da
educação profissional derivadas das consecutivas mudanças na base técnica exigem
cada vez mais domínio das categorias referentes ao trabalho intelectual em
contraposição à centralidade do conhecimento tácito.
Para a autora a primazia do saber tácito sobre o conhecimento científico há
muito se fundamentou na observação, repetição e memorização, posto que não era
necessário compreender e tão pouco intervir no processo para resolver problemas.
No entanto, as crescentes demandas tecnológicas cada vez mais complexas, exigem
maior aporte de conhecimentos científicos que não podem ser obtidos somente
através da prática, alertando que o caráter racionalista no qual se apoia o saber tácito,
refuta o domínio intelectual da técnica como relação entre conhecimentos e
competências cognitivas complexas e justifica que esta nova qualidade, trazida pelas
novas tecnologias, demandam conhecimentos com base em princípios científicos,
estabelecendo uma nova dialética entre trabalho manual e trabalho intelectual
(KUENZER, 2003).
Em meio a entendimentos controversos, encetados pelo referencial teórico
preposto, eixo norteador das discussões epistemológicas deste trabalho, aditado aos
resultados consolidados dos dados da pesquisa de campo em ambas modalidades
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que priorizam inteirar-se da perspectiva do egresso, apresentaremos a seguir um
breve diálogo com pesquisadores contemporâneos que ajudaram a definir o caráter
inédito de nossa pesquisa, apontando a necessidade de aprofundamento das ações
da PPE.

4.4. Diálogo com outras pesquisas

Ressaltamos nesta seção que quando iniciamos a pesquisa os dados
disponíveis sobre o PRONATEC, eram considerados, por vários pesquisadores,
insuficientes para análises e estudos mais aprofundados sobre resultados das ações
realizadas pelo programa em âmbito nacional. Alguns trabalhos acadêmicos
apontavam quase sempre em suas conclusões para a necessidade de outros estudos,
principalmente que contemplassem perspectivas diferenciadas, diante da escassez
de pesquisas e consequentemente de dados sobre o programa.
Exemplo comprovado de tal observação foi verificado na dissertação de
mestrado em políticas públicas, quando ao analisar as ações do PRONATEC, a autora
reconhece em sua conclusão que o programa apresenta escassos resultados em
relação ao propósito de inserção dos alunos no mercado de trabalho (ALAM et al.,
2013). Tais constatações reforçavam a necessidade de avançar para além da
perspectiva dos documentos legais e levantamentos de informações sobre o tema
feitos unicamente a partir de revisões bibliográficas. Nesse cenário optamos pela
busca do parecer de outros agentes participantes, decidindo então ponderar sobre a
ótica dos egressos, fio condutor imperioso desse trabalho.
Noutra contribuição, Ribeiro (2011), em trabalho acadêmico intitulado
“Pronatec diante da inclusão excludente e da privatização da formação”, indaga sobre
qual contexto socioeconômico o Pronatec foi posto em marcha. E ao se referir ao
conteúdo proclamado na “Carta de Natal” afirma não restar dúvida quanto aos riscos
do envolvimento preponderante do Sistema S no Pronatec. O autor, se referindo ao
documento publicado pela ANPED, assinala que por razão do volume de recursos
financeiros captados pelo sistema S, postula a gratuidade compulsória, afirmando
que:
A Carta de Natal qualifica o programa de regressão, retrocesso, arranjo e
remendo (...). Caberia indagar por que é tão alta a negociação para requerer
o uso da rede formativa desse sistema, construída ao longo dos seus 70 anos
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em todos os Estados da Federação, especialmente quando se trata de fazê‐
la cumprir o princípio da gratuidade da formação dados os recursos que
possui da contribuição compulsória? (RIBEIRO, 2011, p.21).

Ele finaliza seu trabalho, denunciando em conclusão que tal iniciativa respalda
uma acentuação da concepção privada da educação profissional, moldada por
interesses mercadológicos e nos desafia a enfrentar o questionamento de que o
programa atende, além dos seus objetivos declarados, outros não declarados na lei,
ressaltando que a rede mantida com recursos públicos contribuirá na manutenção dos
negócios privados na educação profissional. Teremos uma nova ordem na formação
de trabalhadores no país, em especial, na educação profissional, que ganha, assim,
outra formatação (RIBEIRO, 2011).
Outras pesquisas sinalizavam que o Pronatec enquanto “ação sistêmica”,
envolvia vários níveis de governo, instituições de ensino e empresariado, se
convertendo em uma das grandes apostas do governo federal para a geração de
emprego no país. Contudo, estudiosos nos campos da educação profissional e do
trabalho questionavam não só o alegado ineditismo dessa ação casada, quanto da
viabilidade da promessa de emprego e de seus possíveis resultados (GUIMARÃES,
2014). Questionamentos como esse instigaram ainda mais nossa intenção
investigativa pelos meandros da PPE.
As publicações acadêmicas sobre a escassez de estudos e de dados a respeito
do PRONATEC recaem inexoravelmente na necessidade de trabalhos que se
aprofundem em seus resultados de modo pragmático, não só em função de suas
particularidades, mas também devido seu caráter estrutural de PPE ainda não
sedimentada. Nossa pesquisa focou exatamente nesse ponto, buscando conhecer as
impressões e opiniões dos beneficiários do programa.
Num trabalho que discutiu a questão conceitual das classes sociais e a
categoria da dependência via concepção mercadológica no âmbito da educação
profissional, tendo como pano de fundo o PRONATEC, a autora, em suas
considerações finais, evidencia que:
As comparações entre, de um lado, disputas de classe e frações de classe
pela hegemonia do bloco no poder de Estado e, de outro, “controvérsias” no
percurso das políticas de Educação Profissional no Brasil são inevitáveis e
constituem o centro do percurso analítico proposto neste trabalho. É
necessário dispor de um conjunto de dados maior do que o que dispomos até
aqui para afirmar a natureza do PRONATEC (PELISSARI, 2015, p.164).
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Conclusões como essa, apoiaram o caráter controverso do referencial teórico
adotado,

onde

o

posicionamento

distinto

das

concepções

dos

autores

instrumentalizou de maneira ampla e despolarizada as análises acerca dos resultados
obtidos, permitindo maior isenção teórico-epistemológica, uma vez que enfoques
discordantes sobre a educação profissional foram igualmente levados em
consideração, objetivando engendrar uma interface que alinhasse os campos teórico
e empírico da pesquisa.
Do ponto de vista da abordagem analítica a partir não só do referencial teórico
distinto, mas também a partir da opinião dos alunos egressos envolvidos, Godoi
(2014) relata que sua dissertação sobre o PRONATEC se focou apenas na análise do
texto da lei, enfatizando que outros trabalhos poderiam analisar a implementação e os
resultados do programa a partir de um olhar crítico sobre as políticas públicas que
ampliam as parcerias público-privadas na educação profissional, comprovando a real
necessidade de dados de pesquisa de campo como elemento fundamental para
análise crítica e multifacetada da PPE (GODOI, 2014). Essas determinantes
revelavam que outros mecanismos de análise seriam elementos chave para
complementar a compreensão do PRONATEC como um todo, reunindo aspectos
capazes de descortinar suas ações resultantes por diferentes prismas.
Ainda nesse contexto, Ramos (2014) adverte em sua dissertação intitulada “O
PRONATEC como Política Social de Estado:historicidade e contradição na construção
de uma política para Educação Profissional” que concluir uma pesquisa sobre uma
política de governo, em curso, no momento em que se escreve sobre ela, não é tarefa
fácil, pois os sedimentos da história ainda não se puseram sob o objeto dando-lhe
lastro.
Portanto, o desafio do nosso trabalho foi originado pela abordagem inédita de
sua estrutura, cuja análise buscou o entendimento do PRONATEC no viés de sua
contemporaneidade, a partir da ótica inusitada do aluno egresso, beneficiário do
programa.
Posto o desafio, a ponderação da PPE assumiu essa nova e inédita
perspectiva, motivado pelo reconhecimento de uma lacuna em aberto, pois até então
pouco se havia investigado nesse campo, principalmente no domínio das interações
e perspectivas dos atendidos pelo programa. O acompanhamento do movimento do
processo educativo e a investigação sobre impressões e impactos na vida dos
egressos, fundamentado pelos parâmetros legais e articulado ao ideário teórico no
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contexto socioeconômico, geraram o cerne das análises resultantes, decorrentes do
fluxo dinâmico das ações do programa.
Referente a essa dinâmica, destacamos um trecho do trabalho de Ramos
(2014, p. 104), que em suas considerações finais assinala que:
A dinâmica do contemporâneo é veloz e instável, pois nada escapa a
vivacidade das lutas políticas, que mesmo abrandadas pelo capital,
transformam a realidade, imediatamente, dificultando que se tenha uma
“definição” sobre o objeto pesquisado. No caso do PRONATEC não é
diferente, pois no momento da pesquisa, o programa sofria alterações, que
exigiam novo movimento de análise.

Concordamos com o ponto de vista de Kuenzer (2006) que advoga sobre a
importância de se verificar in loco os desdobramentos resultantes das políticas de
educação, ultrapassando os limites do entendimento subjetivo e valorizando
mediações da prática social como referência indispensável para estruturação de
análises heurísticas. Essa perspectiva encaminhou nossas investigações para a
direção do conhecimento do ponto de vista do egresso, a fim de estabelecer a relação
entre a realidade, o mundo objetivo e as suas subjetivas interpretações (KUENZER,
2006).
Sendo assim, baseado nesses fatos, trataremos a seguir da interpretação
crítico-analítica decorrente dos preceitos abordados pelo referencial teórico, e da
necessidade de aprofundamento investigativo das ações do programa evidenciado
pelos pesquisadores, numa ótica analítica resultante das particularidades oriundas da
vertente dos egressos do programa.

4.5. Interpretação crítico-analítica dos resultados

Iniciamos a interpretação dos resultados apresentando os principais elementos
julgados relevantes para avaliação crítica. As informações foram sintetizadas com
base nos quatro eixos de análise dispostos na proposta metodológica.
Por meio de aspectos comparativos, as duas modalidades do PRONATEC (Técnico e
FIC) no contexto do campo da pesquisa e balizados pelo recorte temporal, reúnem os
dados julgados por relevância num enfoque qualitativo.
Assim sendo, as informações gerais, os dados sobre o curso, os detalhes sobre
a vida profissional e as opiniões dos egressos concluintes, foram condensados para
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facilitar a análise crítica resultante, dando lastro a interpretações mais eficientes sobre
a essência das proposições estabelecidas.
Com relação ao primeiro eixo, que objetiva realizar o mapeamento do perfil dos
respondentes egressos, sintetizamos assim, os principais resultados:
Tabela 9 – Síntese das informações gerais (FIC e Técnico).
Modalidade
FIC

Técnico

Categorias
Idade

Maioria igual ou superior a 18
anos.
Masculino – 78%.
Feminino – 17%.
47% Negro.
Solteiro – 55%
Casado – 28%
Fundamental completo.

Idem ao FIC.

Masculino – 58%.
Feminino – 37%.
51% Branca.
Etnia
Solteiro – 70%
Estado civil
Casado – 23%
Fundamental completo.
Escolaridade
Maioria integral ou parcialmente
em escola pública, porém com
Maioria integral ou parcialmente
aumento considerável de
Local escolaridade
em escola pública.
egressos originários da
educação privada.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados tabulados da pesquisa.

Sexo

De acordo com a síntese das categorias concluímos sumariamente, para efeito
de definição representativa, que as principais características que compõe o perfil do
egresso, no que diz respeito as informações gerais, pode ser definido, em maior
número como sujeito com 18 anos ou mais, predominantemente do gênero masculino,
solteiro, com ensino fundamental completo, concluído parcial ou integralmente em
escolas públicas. Para fins de análise comparativa, a modalidade FIC revelou
participação maciça de negros e pardos, enquanto a modalidade técnica resultou em
mais da metade de egressos que se declararam pertencer a etnia branca.
No segundo eixo, cujo objetivo foi conhecer as principais informações sobre a
trajetória do respondente nos cursos ofertados pela PPE, verificamos que o motivo
prevalecente, em ambas modalidades, na participação e escolha dos cursos, foi de
que achavam ser um meio de conseguir emprego com bom salário e ainda que esses
cursos ofereciam maior quantidade de vagas no mercado de trabalho, demonstrando
que a motivação principal dos egressos para realização dos curso foi a de conseguir
emprego na área de formação.
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Cabe aqui um destaque para a questão da empregabilidade em detrimento da
vocação. Mehedff (1997) entende empregabilidade como a posse de um conjunto de
conhecimentos, habilidades, comportamentos e relações que tornam o profissional
necessário não apenas para uma, mas para toda e qualquer organização, o que
pressupõe controle e capacidade de livre escolha e negociação nas relações de
trabalho. Expõe ainda que isto seja válido para o trabalhador em qualquer nível e que,
tão importante quanto ter um emprego, é tornar-se empregável, e manter-se
competitivo neste mercado em constante mutação, onde provavelmente o indivíduo
terá que se preparar para várias carreiras, e diferentes trabalhos (MEHEDFF, 1997).
A lógica desta afirmação pode explicar o significativo percentual egressos que
optou por cursos que na época ofertavam maior quantitativo de vagas de emprego,
havendo poucos indícios de busca pelos cursos (em ambas modalidades) por vocação
profissional.
Sob outra ótica, Frigotto (2001) identifica no conceito “empregabilidade” a
tentativa de deslocar para o plano individual aquilo que, até recentemente, era
responsabilidade social: o emprego. Contudo, a realidade da pesquisa demonstrou
que os respondentes não enxergam as vagas disponíveis nos postos de trabalho
como obrigação ou nas palavras do autor, responsabilidade social, e sim como um
campo cada vez mais acirrado e competitivo.
Com o propósito de apreciar as trajetórias profissionais dos egressos, o terceiro
eixo recolheu dados sobre práticas profissionais nas áreas de conhecimento
relacionadas com os conteúdos formativos oferecidos, a fim de medir o grau de
importância dos cursos da PPE. A análise decorrente dos resultados revelou que os
egressos da modalidade técnico consideraram como muito ou significativamente
importante os cursos PRONATEC, fato que demonstrou ter sido alto o grau de
importância para a trajetória de formação destes respondentes, uma vez que a
formação, em grande parte resultou em conquista de emprego.
De modo contrário, os egressos da modalidade FIC sinalizaram predominância
nas respostas que indicaram ter sido nada ou pouco importante os cursos para sua
trajetória de formação técnica profissional, fato que revela ter sido baixo o grau de
empregabilidade para os cursos dessa modalidade.
Com base nos dados publicados pelo MOVATE (2014),recordamos que o
PRONATEC privilegiou em suas ações os cursos de curta duração. Segundo essa
entidade civil tais cursos possuem baixa complexidade tecnológica e, diferente do
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curso técnico, não garantem um certificado de profissional com elevação de
escolaridade ao estudante. Alinhamos, em parte, com esse pensamento, pois ficou
evidenciado na investigação que os cursos da categoria FIC, de acordo com as
narrativas, não foram capazes de atender aos anseios de facultar acesso aos postos
de trabalho disponíveis no setor de estudo.
Entendemos, no entanto, que os cursos da modalidade FIC apresentam em
sua constituição uma proposta de ensino preparatório (inicial), dando lastro a
elementos que postulem a continuidade da qualificação profissional. O caráter focal e
descontinuado de suas iniciativas percebidas nas ações do programa e confirmadas
pelos depoimentos dos egressos na pesquisa, configura seu baixo potencial de
empregabilidade, pois não incentivam a elevação da escolaridade, não fornecem
elementos

estratégico-curriculares

capazes

de

impulsionar

continuidade

e

aprofundamento da formação oferecida e por conta disso deixam o profissional
estanque, refém de uma formação fragmentada e efêmera com mínimas condições
de atender às exigências demandadas pelos diferentes setores e empresas que
requerem trabalhadores cada vez mais aptos a compreenderem a natureza complexa
das contínuas mudanças da modernidade.
Ora, se a capacitação não é quiçá suficiente para inserir o indivíduo no mercado
de trabalho em sua limitada área de competência, conforme verificamos na
constatação dos egressos, que classificaram os cursos FIC/PRONATEC como pouco
ou nada importante para suas trajetórias de formação técnica profissional, concluímos
que a modalidade não logrou êxito em seu principal objetivo.
Diante de tal constatação, pactuamos com a afirmação de Frigotto (2006)
quando afirma que o tipo de escola, a permanência, o rendimento, o desempenho, as
carreiras, os empregos, fazem parte de um conjunto de fatores socioeconômicos que
determinará que tipo de educação e trajetória os jovens e adultos conseguirão.
Nesse contexto, destacamos os resultados da modalidade técnico, onde a
maior parte dos respondentes consideraram como muito ou significativamente
importante os cursos PRONATEC. Essa característica revelou o elevado grau de
importância atribuído à essa formação profissional já que resultou em conquistas de
empregos na área com possibilidade de ascensão.
No quarto e último eixo, onde as opiniões dos egressos concluintes se
manifestaram mais livremente, percebemos do mesmo modo o grau de insatisfação
com a qualidade dos cursos ofertados na modalidade FIC, principalmente no que se
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refere a reduzida carga horária e consequente insuficiência de conteúdos teóricos e
práticos, o que remete a baixa taxa de ocupação dos postos de trabalho ofertados,
principal motivo da procura pelos cursos.
Na modalidade técnico, ao contrário, houve maciça aprovação e consecutivo
reconhecimento da proficiente qualidade dos cursos, ressalvando somente a
recorrência de queixas sobre a escassez de aulas práticas nas narrativas.
Com efeito, Barato et al (2003), referindo-se a importância do aprender
‘fazendo’, verificado em ambas as modalidades como práticas insuficientes nos cursos
da PPE, sustenta que a ação prática do fazer resulta em compreensões do aprender
a trabalhar que vão além do campo teórico, conceito bastante diferente de leituras que
privilegiam o discurso ou linguagem e por essa razão é muito improvável que
interpretações que desqualificam o status epistemológico do ‘fazer’ possam
apresentar boas explicações para a técnica (e a aprendizagem de técnicas),
afirmando que aqueles que não tiveram um cérebro “educado pelas mãos” padecem
não apenas de uma insuficiência de aprendizagem por causa de uma metodologia
equivocada, carecem também de um ethos profissional, que no seu ponto vista é o
fundamento mais importante para formação integrada de habilidades (BARATO,
2003).
No entanto, pela ótica desse autor, o que se denomina formação integrada de
habilidades possui foco divergente na concepção de Ciavatta (2008), pois a autora
acredita que formação integrada parte do pressuposto de tornar o ser íntegro na
gênese de aquisição de conhecimentos científico-tecnológicos plenos e na
consequente apropriação histórico-social.
Essas concepções diferenciam de modo inteligível as diferenças entre as
modalidades, mesmo reconhecendo que ambas foram apontadas como insuficientes
no quesito dos conteúdos prático-profissional.
Diante dessa exposição de análises e em consonância com os objetivos
propostos, verificamos que a motivação principal dos egressos nas duas modalidades
foi a de ocupar os postos de trabalho disponíveis no setor de pesquisado, observamos
também que o PRONATEC, no campo da pesquisa, apresentou tangíveis
semelhanças com programas implementados anteriormente como o Programa
Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra (PIPMO) e o Plano Nacional de Formação
Profissional (PLANFOR).
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Com relação aos resultados observados na modalidade FIC/PRONATEC,
categoria de maior presença na PPE (vide Gráfico 2), ficou notório que os desfechos
foram semelhantes a estes programas anteriores, pois baseado nas narrativas dos
egressos, se mostraram insignificantes para o que se propunham, revelando o baixo
impacto da PPE na capacidade de possibilitar conquistas efetivas de emprego, tal qual
seus antecessores.
Encontramos aproximação com o entendimento de Frigotto (2014), ao se
reportar ao PLANFOR e ao PIPMO como programas similares que, segundo ele
deram origem ao PRONATEC, assinala que ambos ofereciam cursos rápidos, porém
pouco contribuíram para a formação de mão de obra realmente qualificada, causando
pouco ou nenhum impacto na inserção e permanência dos sujeitos nos postos de
trabalho.
Esse alerta sobre a reedição de programas anteriores feito por Frigotto (2013,
2014), se reveste de maior pujança quando analisamos a advertência feita pelo grupo
de pesquisadores da educação profissional brasileira, convertida em documento
denominado “Carta de Natal 2013”, quando acautela, ao se reportar aos repasses
feitos ao Sistema S, sobre o desperdício de recursos públicos, cujos resultados se
convertem em inúteis e vazias promessas aos jovens e adultos trabalhadores,
denunciando que uma vez mais serão iludidos e terão negados os seus direitos de
uma educação e formação profissional de qualidade (ANPED, 2013).
Diante da análise dos resultados da pesquisa, compactuamos com essa
advertência convertida em realidade, pois observamos nos discursos dos egressos
exatamente essa sensação de ilusão ao concluírem os cursos da modalidade FIC sem
obter quaisquer expectativas de ocupar as vagas reais de emprego disponibilizadas
no setor, demonstrando pouca eficiência dos cursos de baixa carga horária na PPE.
Reconhecemos também, concordância com Ribeiro (2011), que indo além das
conjecturas apontadas pela Carta de Natal, denuncia que em função dos fartos
recursos públicos repassados para o Sistema S na execução de cursos FIC na PPE,
postula a possível intenção em instaurar uma nova ordem na formação de
trabalhadores, cujos objetivos declarados, embutem outros não declarados no teor da
lei, onde a rede mantida com recursos públicos contribui na manutenção dos negócios
privados na educação profissional, que ganha, assim, outra formatação, cujos
interesses se alinham com o contexto da acumulação flexível capitalista. Como
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constatação o autor questiona porque o PRONATEC não fez o Sistema S cumprir o
princípio da gratuidade, imputando contribuição compulsória? (RIBEIRO 2011).
Sustentados pelo conceito de comunidade epistêmica ao desenvolver a análise
do contexto da influência de Ball (1998), observamos que as ideias produzidas e
postas em circulação a respeito dos rumos ineficientes que o PRONATEC tomaria ao
adotar políticas que privilegiavam entidades do Sistema S na condução de majoritária
de cursos FIC no âmbito do programa, denunciado oficialmente a partir da moção
nomeada como “Carta de Natal 2013”, não surtiram efeitos influenciantes capazes de
gerar alterações que minimizassem as implicações antevistas, mostrando que as
manifestações dos diferentes sujeitos e grupos sociais (comunidade acadêmica,
associações de pesquisadores, autores renomados do campo da educação, relatos
publicados pela imprensa, teorias probabilísticas baseadas em experiências
anteriores, estatísticas analíticas parciais sobre os encaminhamentos das ações do
programa, entre outros), não foram suficientes para influenciar reformas comprovada
e significativamente importantes na PPE, atestando a crítica de Frigotto, Ciavatta e
Ramos (2014), quando apontam que a política de educação profissional no Brasil de
fato tem ampliado a formação de trabalhadores para o “trabalho barato”, formadas em
cursos FIC, onde se concentram as matrículas do acordo entre a PPE e o Sistema S.
Sendo assim, ao contrário do que foi afirmado pelo então Secretário de
Educação Profissional e Tecnológica no período de lançamento do PRONATEC, cujo
discurso se apoiava na criação de um novo desenho institucional, inserido num
planejamento de nação soberana e democrática, comprometida com uma educação
emancipatória vinculada ao mundo do trabalho. Assegurando que se tratava de uma
educação profissional mais abrangente e flexível, com menos ênfase na formação
para ofícios e mais na compreensão do mundo do trabalho e em uma participação
qualitativamente superior nele (PACHECO, 2011). O que se percebeu foi a reedição
de programas fenecidos, que com falhas estruturais reconhecidas não foram capazes
de conduzir o cidadão ao desenvolvimento permanente de aptidões para a vida
produtiva, autônomo e inserido efetivamente no mundo do trabalho.
Um ano após o lançamento do programa o secretário reforçava suas
afirmações acerca do caráter emancipatório do PRONATEC, alegando que objetivava
construir uma visão da formação profissional e do trabalho, que ultrapasse o sentido
da subordinação às restritas necessidades do mercado, fortalecendo a cidadania dos
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trabalhadores e a democratização do conhecimento como elementos indutores da
emancipação (PACHECO, 2012).
Na realidade o que se verificou na pesquisa, foi o alto grau de insatisfação por
parte dos egressos, principalmente na modalidade FIC, que em severas críticas a
curta duração dos cursos, denunciaram o baixo nível de aprendizado, avaliando como
negativo o potencial de empregabilidade auferido.
Discursos como o do Secretário de Educação Profissional e Tecnológica, que
em tese valoriza competências, prometem compreensão arraigada acerca do mundo
do trabalho e defendem uma educação profissional abrangente e flexível, são
comumente encontrados em PPE, sua presença é justificada pela ação do contexto
de influência, que de acordo com Ball (1998) é capaz de produzir comunidades
epistêmicas, que podem ser formadas por intelectuais e técnicos, porém não
necessariamente por pesquisadores da educação.
A produção de discursos sobre as políticas curriculares se realizam em
decorrência de acordos entre governos e também pelo fluxo de concepções entre
sujeitos e grupos que lideram, a partir de posições ocupadas nos contextos de
influência (BALL, 1998; BALL e BOWE, 1998).
Esses agentes irão garantir a circulação de ideias persuasivas e disseminar
hipotéticas soluções para problemas educacionais, influenciando diretamente o
discurso político e o processo decisório que muitas vezes não vão além do contexto
da produção de texto, e nesse campo de influências a ‘hegemonia discursiva’ é
gerada.
Nesse processo, os textos legais que instituem as políticas públicas de
educação são constituídos por um híbrido de referenciais emblemáticos, cujas
perspectivas favorecem a convergência e a heterogeneidade das políticas como uma
“bricolagem” (BALL, 1998; 2001). Na esfera da educação profissional, o modelo
concebido acaba fadado a incorrer no cometimento de equívocos pretéritos,
encarnados no contexto da (re) edição de antigas iniciativas pouco ou nada
inovadoras,

tendo

como

resultante

uma

profissionalização

compulsória

e

empobrecida.
Reportamos também, nossa concordância com o pesquisador Grabowski
(2013) que se manifestou, diante das intenções preliminares do PRONATEC,
mostrando preocupação com a concepção majoritária na formação de curta duração
e a questão pedagógica secundarizada. Esse autor, alguns anos depois, com a PPE
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já implementada, volta a questionar o protagonismo do Sistema S na operação do
PRONATEC, revelando que das 2,5 milhões de matrículas criadas em 2011 e 2012,
1,309 milhão estão na conta das entidades empresariais, que recebem transferências
por cada matrícula, acentuando ainda que o Sistema S acaba virando um braço de
gestão privada do Estado, e sobre a formação priorizada dos cursos FIC na PPE.
Na mesma época, outro pesquisador, Menezes Filho (2013) do INSPER
(Instituto de Ensino e Pesquisa), também colocava em questão o excesso de cursos
com baixa carga horária no PRONATEC.
No contexto dos resultados e efeitos, observamos no desfecho das análises a
existência do que Ball (2002) denomina como arenas ou lugares de disputa. Essa
constatação emerge na narrativa dos egressos que a partir das discussões
suscitadas,

denunciaram

conflitos,

disputas e

embates perante

interesses

manifestados nas objeções prestadas, revelando sentidos implícitos no discurso
produzido e evidenciando percepções relativas a experiência vivenciada em suas
trajetórias como egresso e profissional formado pelo PRONATEC.
Indagamos que se os requerimentos atuais dos processos produtivos, afetados
diretamente pela aceleração provocada pelo avanço tecnológico, exigem tarefas
comandadas por atividades integradas que demandam iniciativa, visão do conjunto,
capacidade para resolver problemas e autonomia nas ações laborais, não será a partir
de formações profissionais dissociadas do conhecimento científico que serão
alcançadas, pelo contrário, esses novos requerimentos remetem para a escola, e
especialmente para a educação profissional, a responsabilidade de facultar um
consistente arbítrio para aos conhecimentos propedêuticos, apoiados pelo domínio de
vigorosos conteúdos científicos, formando de cidadãos capazes de superar os
conceitos da técnica, avançando para a compreensão da realidade social, econômica,
política e cultural, se inserindo e atuando no mundo do trabalho de forma ética e
competente.
Nesta perspectiva, concordamos com Pires (2005) quando adverte que se o
mercado é tão emergente e exige trabalhadores polivalentes capazes de atuar em
diferentes setores, áreas, empresas, não é uma formação aligeirada, pragmática, que
vai assegurar esta atuação. A autora acredita que é justamente o contrário: só uma
formação sólida seria capaz de assegurar esta possibilidade. Entendendo formação
sólida como aquela que se fundamente também na pesquisa e na extensão – e não
só no ensino.
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Essa premissa pôde ser constatada nas narrativas dos egressos da pesquisa,
que invariavelmente reprovaram o caráter aligeirado dos cursos da modalidade FIC,
apresentando maior contentamento com a modalidade técnico.
Conciliamos também, diante dos resultados, com a concepção de Frigotto
(2014), que sustenta que o governo precise, em primeiro lugar, investir em educação
básica e promover os programas que juntam o ensino médio e a formação técnica,
argumentando que uma pessoa que não teve ensino médio, que não teve ensino
fundamental, não vai conseguir se inserir no mercado com um curso de 160 horas.
Em qualquer área, você não aprende se não tem base, se não tem os fundamentos.
Mais especificamente a respeito do PRONATEC, o autor denuncia que continuamos
mudando os nomes das coisas, enquanto milhares de jovens e adultos não têm
escolaridade. Gastamos dinheiro e não resolvemos o problema. Estamos inserindo
onde e de que forma essas pessoas no mercado de trabalho? Indaga o autor
(FRIGOTTO, 2014).
Fundamentado nessa lógica, a pesquisa encontrou aproximação com a
concepção que aponta necessidade de romper com a arquitetura educacional
sintonizada com a divisão social do trabalho salientada por Manfredi (2002),
estabelecida potencialmente pela Reforma Capanema, período em que, segundo a
autora, a dualidade na educação se expressa de forma mais incisiva, condensando
sua essência na educação profissional.
Assim sendo, identificamos um distanciamento, de acordo com os resultados,
com o que defende Castro apud Cunha (2005), sobre a necessidade de dar
continuidade e aperfeiçoamento a dualidade estrutural histórica existente, já que
pudemos constatar na pesquisa que a falta de aprofundamento nos conhecimentos,
característica intrínseca dos cursos FIC, não fornecem subsídios para inserir
efetivamente o sujeito no mundo do trabalho, inviabilizando sua permanência ou
ascensão nos postos de trabalho.
Deste modo, sustentados pelos resultados analíticos da investigação,
divergimos da ótica de Castro (2014) que afirma não ser possível aglutinar a educação
no campo teórico e trabalho, traduzido como prática profissional. Posicionamos
enfaticamente nossa discordância com o autor que assemelha esses dois campos a
água e o azeite, incapazes de se misturarem, pois segundo ele, tradições históricas
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separam os que usam a caneta dos que usam as mãos (CASTRO, 2014). Estamos
então condenados a repetir perpetuamente os mesmos erros?
Tal posicionamento impõe a obrigação de buscar meios para superar essa
dualidade, que em conformidade com Kuenzer (2007) se caracteriza como problema
político e não pedagógico, reconhecendo que as raízes da dualidade estrutural se
encontram na organização da sociedade, expressa nas relações entre capital e
trabalho.
Numa ótica mais holística, acatamos o discernimento de Boito (2012), quando
destaca que o capitalismo no Brasil tem dependido muito, para poder se desenvolver,
algum tipo de participação política das classes populares. Pactuamos com esse ponto
de vista do autor que responsabiliza as duas maiores entidades representativas dos
interesses da “grande burguesia interna”, constituintes do setor da indústria que são
a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e a Confederação
Nacional da Indústria (CNI). Segundo ele essas entidades possuem grande influência
nas decisões do governo, e por consequência na aprovação de pautas políticas que
privilegiem seus mais nobres interesses. Ao fazer referência à educação profissional
e técnica o autor salienta que o segundo mandato de Lula é concluído com o desenho
de um novo programa praticamente acabado, o PRONATEC iniciado em 2011, na
primeira gestão de Dilma, exemplo comparativo às demandas desses setores com as
medidas do governo: tal procedimento poderia nos dar um perfil claro do bloco no
poder e de sua fração hegemônica (BOITO, 2012).
Cremos que a integração do ensino médio com a EPT seja o elemento capaz
de auxiliar a superação dessa histórica dualidade educacional no país, caminhando
na direção de uma formação profissional mais humana e integral. Coincidimos,
portanto, com a percepção de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), que defendem a
ideia do ensino unitário e politécnico para fortalecer as forças progressistas capazes
de gerar mudanças estruturais na educação brasileira.
Deste modo, a partir da perspectiva dos egressos, evidenciamos que cursos de
educação profissional de curta duração, denominados como cursos FICs, no âmbito
da pesquisa, se reduziram a simples treinamentos, destinados à formação de
profissionais para ocupar postos transitórios de trabalho, demandado muitas vezes
por fugazes orientações mercadológicas, que no caso dessa pesquisa, baseado nos

157

resultados apurados, não logrou esse êxito. Esses cursos foram desprovidos de
profundidade teórico-científica e se limitaram a formar superficialmente os
beneficiários das PPE, sem, no entanto, lhes garantir oportunidades reais de emprego.
De acordo com narrativas recorrentes nas declarações prestadas na pesquisa, sequer
propiciam eficiente “treinamento” para as atividades profissionais a que se destinam,
considerando o baixo índice de aulas práticas denunciado pelos egressos
respondentes nas entrevistas. Ora, se a formação profissional não oferece
fundamentos científicos adequados e sequer disponibiliza minimamente treinamento
compatível para o desempenho prático das funções operacionais daquela
capacitação, indagamos, a que se destina?
Com base nos resultados, comprovamos que no campo da investigação, a
modalidade FIC, nos cursos ofertados às áreas de atuação do setor de petróleo e gás,
não resultaram na inserção, permanência e/ou ascensão aos postos de trabalho
disponíveis, contribuindo de maneira ínfima para a formação profissional técnica dos
beneficiários atendidos pela PPE na região de estudo. Importante lembrar que esses
cursos foram ofertados por meio de subsídios do governo federal para o SENAI,
entidade do sistema S responsável por cerca de 70% das matrículas nos cursos FIC,
recebendo por isso maior quantidade de investimentos da PPE haja vista que 80%
dos cursos praticados pelo PRONATEC foram na modalidade FIC.
Tal constatação, se alicerçou nos dados quantitativos e qualitativos da pesquisa
que do ponto de vista dos objetivos, demonstrou ter sido praticamente nula na missão
de atender as:
demandas dos trabalhadores, da sociedade e da economia, especialmente
no que se refere à necessidade de adequada oportunidade de qualificação
profissional de cada cidadão para o desempenho de suas atividades
profissionais, com autonomia e responsabilidade, no atendimento ao
requerido pelo mundo do trabalho e pelo desenvolvimento da sociedade
(BRASIL, 2012b, p. 44).

Ao contrário, os resultados da modalidade técnico evidenciaram, com base nas
narrativas dos egressos, maior êxito no que tange a formação profissional técnica de
qualidade, revelando também maior potencial de inserção, permanência e ascensão
aos postos de trabalho demandados pelo setor de petróleo. Vale lembrar que esses
cursos foram oferecidos por uma instituição pública de ensino.
Apesar disso, numa concepção analítica que extrapola a dimensão do campo
da pesquisa, sob a perspectiva de pedagogia social, reconhecemos a viabilidade
efetiva dos cursos FIC quando preconizamos os diversos desdobramentos sociais
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oriundos dos efeitos econômicos adotados historicamente no modelo capitalista, cuja
dimensão perpassa a relação trabalho/sociedade.
Harmonizamos, diante disso, com o entendimento de Caliman (2010) que
ancorado nessa perspectiva, ao se referir a cursos de baixa carga horária, defende
que cursos da modalidade FIC, muitas vezes são a única via de atender a demanda
de profissionalização de sujeitos marginalizados, o indivíduo vê, nestes cursos, a
possibilidade de iniciar o longo caminho que precisará trilhar até chegar à inclusão no
mundo do trabalho. Essa perspectiva apregoa sentido nos cursos FIC, uma vez que
podem ser a única via de acesso a possibilidade de capacitação profissional.
Assentimos, sob essa lógica, diante da consequente urgência das demandas
sociais fruto dos efeitos do modelo capitalista, que deve ser priorizada a possibilidade
de disponibilizar ações de capacitação profissional nesse nível, mesmo sabendo que
ao oferecer minimamente (ou de forma “aligeirada”) oportunidades de acesso à
produção de renda, se traduzem em mecanismos voltados essencialmente a
promover condições básicas de sobrevivência. Ressalvamos, no entanto, que essas
ações não devem ser estanques, a exemplo do que se verificou nos cursos
FIC/PRONATEC dessa pesquisa. A posterior, as iniciativas devem ser capazes de
fornecer condições de continuidade para a formação profissional, trata-se, portanto,
de acordo com Ciavatta (2008), de superar a redução da preparação para o trabalho
ao seu aspecto operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos.
A oferta de cursos FIC, com base na perspectiva da pedagogia social, deve ser
capaz de reunir saberes suficientes para capacitar, aprimorar, aprofundar e atualizar
conhecimentos tácitos da área profissional a que se destina, promovendo, ou pelo
menos

oportunizando

ao

cidadão

seu

consequente resgate da dignidade humana.

empoderamento

socioeconômico

e
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta tese o objeto de estudo enfocou as peculiaridades da relação
estabelecida entre as cargas horárias (baixa e alta) dos cursos profissionalizantes no
âmbito formativo do PRONATEC, ponderando sobre suas respectivas modalidades
(Técnico ou FIC), atrelando isso ao potencial de inserção, permanência e ascensão
ao mundo do trabalho na região de estudo, partindo de maneira particular da
perspectiva do egresso.
Sob a ótica da abordagem do ciclo de políticas, articulamos as dimensões
macro e micro no âmbito da PPE, apoiando-se nos contextos da influência e dos
resultados/efeitos. A adoção dessa abordagem amparou as interpretações teóricoanalíticas, contribuindo para a realização de uma leitura crítica do programa.
Circunstanciamos nossa investigação a partir de um recorte regional e
temporal, utilizando como instrumento metodológico um questionário semiestruturado
para entrevistar os egressos dos cursos PRONATEC voltados para o setor de
exploração de petróleo e gás, segmentados por instituição prestadora, tipo de
formação e modalidade, com a finalidade de conhecer as vivências e opiniões dos
respondentes sobre sua trajetória formativa, culminando no levantamento de dados
capazes de reunir os elementos que comprovassem a relação estabelecida pelo
objetivo proposto pelo objeto de estudo.
As perspectivas críticas realizadas a partir da perspectiva histórico da EPT no
Brasil, aliadas a pesquisas com base no texto legal do programa, apontaram para
riscos antecipados que demonstravam presumíveis tendências a priorização de
ideologias mercantis, condenando a priori a concepção majoritária de cursos de curta
duração, sinalizando que a “nova” PPE incorreria nos mesmos equívocos de outras
políticas predecessoras, cujo caráter reciclado aparentava ser apenas mais do
mesmo.
A análise dos dados revelou que os egressos da modalidade FIC sinalizaram
predominância em suas respostas indicando terem sido os cursos pouco ou nada
importante para sua trajetória de formação profissional, atribuindo baixo grau de
empregabilidade. De modo contrário, os egressos da modalidade técnico
consideraram como muito ou significativamente importante os cursos realizados no
PRONATEC, evidenciando alto grau de importância para suas trajetórias de formação,
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considerando, de acordo com a pesquisa, que grande parte dos respondentes
informaram que a conclusão dos cursos resultou em conquista de empregos.
Diante desse desfecho concluímos que os cursos PRONATEC da modalidade
FIC, no campo de estudo, apresentaram baixa complexidade de conhecimentos
técnico-científicos, ficando evidenciado que os cursos dessa categoria não foram
capazes de atender aos anseios dos beneficiários do programa, que buscavam por
acesso aos postos de trabalho disponibilizados pelo setor de petróleo da região.
Entendendo que os cursos FIC apresentam em sua constituição uma proposta
de ensino preparatório (inicial), possibilitando acesso a níveis mais altos
(continuidade) para qualificação profissional, o que observamos na pesquisa foi a
manutenção do caráter focal e descontinuado das ações do programa, fato confirmado
nos depoimentos dos egressos que atribuíram pouca relevância aos cursos, criticando
seu baixo potencial de empregabilidade.
A entidade ofertante da modalidade não se preocupou em desenvolver
elementos estratégicos capazes de impulsionar a continuidade e o aprofundamento
da formação oferecida, entregando ao beneficiário da PPE uma certificação vazia e
desprovida de fundamentos capazes de alavancar sua jornada profissional no campo
de formação. Reduzindo suas atividades formativas a conteúdos fragmentados e
incongruentes com as exigências demandadas pelo setor de exploração de petróleo
e gás da região.
Questionamos a finalidade dessa capacitação ‘aligeirada’ oferecida, incapaz de
fornecer subsídios suficientes para sequer capacitar o indivíduo na sua limitada área
de competência a qual se propôs, exterminando de vez com os anseios dos alunos
na ocupação dos postos de trabalho disponibilizados.
O resultado deixou claro o caráter privatizador e mercantilista da proposta da
instituição do Sistema S na condução de seus cursos FIC, cuja destinação se ateve a
granjear os fartos repasses de recursos financeiros concernentes as iniciativas do
programa, abandonando eficazmente as propostas objetivadas pela PPE, provando
que as ações educativas de formação/capacitação profissional valem mais pelos seus
efeitos e interesses diretos do que pelos objetivos anunciados.
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Assim sendo, tendo em vista os resultados encontrados, concluímos que os
cursos de curta duração oferecidos via PRONATEC, não foram eficientes na proposta
de

possibilitar

continuidade

dos

estudos,

nem

de

garantir

minimamente

empregabilidade para os formandos. Esse desfecho demonstrou que a parceria
público-privada estabelecida entre a PPE e a instituição do sistema S revelou que a
estratégia de constituir este tipo de co-participação, visando tornar mais operativos e
abrangentes os objetivos do programa, culminaram em desprezíveis repercussões
para as metas estipuladas pelo programa e principalmente para os anseios de seus
beneficiários. Essa contradição captada na pesquisa pela ótica particular do egresso,
aponta para a necessidade de reestruturação dos processos de concepção de
políticas públicas educacionais cogitadas para a formação profissional técnica, haja
vista que o modelo reproduzido no PRONATEC, cujos antecessores como o PIPMO
e PLANFOR, que utilizaram a mesma fórmula, finalizaram em insucessos, tanto nos
aspectos pedagógicos quanto nos aspectos de gestão. Essa mercantilização da
educação profissional via financiamento público deve ser repensada, pois os
mecanismos de ações educativas de natureza paraestatal, principalmente no que
tange a questão dos cursos de baixa carga horária, patenteou manifesto fracasso.
É válido ressaltar que esse fato, de acordo com os resultados da pesquisa se
mostrou diferente, também a partir da perspectiva do egresso concluinte do curso
técnico, quando se tratou dos cursos de longa duração (modalidade técnico),
oferecidos pela instituição pública, que se revelaram mais eficientes em função de
suas matrizes curriculares mais consistentes e aprofundadas no que tange aos
fundamentos técnico-científicos, o que de acordo com as narrativas, permitiu uma
formação profissional mais densa e significativa, proporcionando concretas
oportunidades de acesso e/ou ascensão aos postos de trabalho disponíveis, atingindo
com isso, maior proximidade para com os objetivos e metas propostas no texto legal
da PPE.
Foram constatadas, portanto, evidências empíricas, partindo dos dados da
pesquisa, que apontam para maior efetividade dos cursos de longa duração
comparativamente aos de curta duração, especialmente no que tange ao potencial de
inserção e permanência nos postos de trabalho demandados pelo setor de petróleo
na região de estudo. Em última análise, os cursos da modalidade técnico, de longa
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duração, proporcionaram um nível de profissionalização mais consistente,
promovendo até mesmo a possibilidade de ascensão social.
Enfatizamos, no entanto, que ancorado na perspectiva da pedagogia social,
reportamos que os cursos de baixa carga horária, notadamente da modalidade FIC,
são muitas vezes a única via capaz de atenderem a demanda de profissionalização
de sujeitos marginalizados, excluídos socialmente. Essa perspectiva apregoa sentido
nos cursos FIC, uma vez que se revelam como possível via de acesso capacitação
profissional e consequentemente a oportunidades de acesso à produção de renda,
traduzindo-se em mecanismos voltados essencialmente a promover condições
básicas de sobrevivência, oportunizando ao cidadão empoderamento socioeconômico
e consequente possibilidade de resgate da dignidade humana.
Com base nos resultados apresentados, sinalizamos, como contribuição para
trabalhos futuros, a necessidade de investigações similares a realizada, partindo da
ótica de outros atores (professores, concluintes, gestores etc) de cursos de educação
profissional, ofertados por diferentes instituições públicas e privadas, no intuito de
gerar efeitos comparativos, considerando que o cenário do PRONATEC se posiciona
na contemporaneidade.
A ruptura causada pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff,
enfraqueceu vorazmente as ações do programa, considerando que o vice-presidente
Michel Temer, que assumiu interinamente o cargo de presidente do Brasil, adotou,
logo no início de seu mandato, medidas de contingenciamento, onde de acordo com
o ministro da educação Mendonça Filho, na área de educação, um dos objetivos do
governo é "repaginar" o Pronatec, programa criado pelo governo do PT, ressaltando
que:
O governo do presidente Temer está repassando a partir de hoje R$ 700
milhões para Estados que têm na secretaria de educação áreas de atuação
na formação técnica formalizante. Inicialmente são 18 Estados e o DF que
serão beneficiados pelas suas redes estaduais. Há 82 mil vagas em 2017
para jovens da rede pública. E em janeiro outra ação será lançada para
ampliação das ofertas de vagas juntos às instituições privadas de formação
técnica e também sistema S. (DECAT e LINDNER, 2016, p.1).

Segundo o ministro, os recursos serão divididos entre o novo programa
Médiotec e o programa de Fomento à Escola em Tempo Integral, não fazendo
nenhuma menção a repasses para o PRONATEC.
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ANEXOS

Anexo 1 - DECRETO Nº 6.635, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2008.
Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 6.635, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2008.

Altera e acresce dispositivos ao Regimento do
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,
aprovado pelo Decreto no 494, de 10 de janeiro de
1962.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 8o do Decreto-Lei no 4.048, de 22 de janeiro de
1942,
DECRETA:
Art. 1º O Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, aprovado pelo
Decreto no 494, de 10 de janeiro de 1962, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. ...............................................................................
§ 1º A execução orçamentária dos órgãos nacionais e regionais será de responsabilidade de cada um
deles.
§2º Os órgãos do SENAI destinarão em seus orçamentos anuais parcela de suas receitas líquidas da
contribuição compulsória geral à gratuidade em cursos e programas de educação profissional,
observadas as diretrizes e regras estabelecidas pelo Conselho Nacional.
§3º O montante destinado ao atendimento do disposto no § 2o abrange as despesas de custeio,
investimento e gestão voltadas à gratuidade.” (NR)

“Art. 11. ..........................................................................
Parágrafo único. O Departamento Nacional disponibilizará ao Ministério da Educação informações
necessárias ao acompanhamento das ações voltadas à gratuidade, de acordo com método de
verificação nacional a ser definido de comum acordo.” (NR)

“Art. 19. ........................................................................
a) estabelecer as diretrizes gerais que devem ser seguidas pela administração nacional e pelas
administrações regionais na educação profissional e tecnológica, incluída a aprendizagem industrial,
bem como regulamentar a questão da gratuidade tratada nos §§ 2º e 3ºdo art. 10; ” (NR)

“Art. 28. ........................................................................
q) submeter à aprovação do Conselho Nacional proposta de regras de desempenho a ser seguida pelos
órgãos do SENAI nas ações de gratuidade, cujo teor deverá observar o princípio federativo, as diretrizes
estratégicas da entidade e o controle com base em indicadores qualitativos e quantitativos; r)
acompanhar e avaliar o cumprimento das regras de desempenho e das metas físicas e financeiras
relativas às ações de gratuidade.” (NR)
Art. 2ºO Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, aprovado pelo
Decreto no 494, de 1962, passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos:

“Art. 68. O SENAI vinculará, anual e progressivamente, até o ano de 2014, o valor correspondente a
dois terços de sua receita líquida da contribuição compulsória geral para vagas gratuitas em cursos e
programas de educação profissional.
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§1ºPara os efeitos deste artigo, entende-se como receita líquida da contribuição compulsória geral do
SENAI o valor correspondente a noventa e dois inteiros e cinco décimos por cento da receita bruta da
contribuição compulsória geral.
§2ºO Departamento Nacional informará aos Departamentos Regionais, anualmente, a estimativa da
receita líquida da contribuição compulsória geral do SENAI para o exercício subseqüente, de forma que
possam prever em seus orçamentos os recursos vinculados à gratuidade.
§3ºA alocação de recursos para as vagas gratuitas deverá evoluir, anualmente, a partir do patamar
atualmente praticado, de acordo com as seguintes projeções médias nacionais:
I - cinqüenta por cento em 2009;
II - cinqüenta e três por cento em 2010;
III - cinqüenta e seis por cento em 2011;
IV - cinqüenta e nove por cento em 2012;
V - sessenta e dois por cento em 2013; e
VI - sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento a partir de 2014, equivalente a
sessenta e um inteiros e sessenta e seis centésimos por cento da receita bruta da contribuição
compulsória geral.
§4ºOs Departamentos Regionais deverão submeter ao Departamento Nacional, até o final do ano de
2008, plano de adequação à projeção referida no § 3 o. § 5o As vagas gratuitas a que se refere este
artigo deverão ser destinadas a pessoas de baixa renda, preferencialmente, trabalhador, empregado
ou desempregado, matriculado ou que tenha concluído a educação básica.
§6ºA situação de baixa renda será atestada mediante autodeclaração do postulante.” (NR)

“Art. 69. Fica estabelecida carga horária mínima de cento e sessenta horas para os cursos de educação
profissional destinados a formação inicial.
Parágrafo único. Os cursos e programas de formação continuada não estão sujeitos à carga horária
mínima prevista no caput, tendo como requisito para ingresso comprovação de formação inicial ou
avaliação ou reconhecimento de competências para aproveitamento em prosseguimento de estudos.”
(NR)

“ Art. 70 . O Conselho Nacional deverá apreciar, até dezembro 2008, a proposta de
regras de desempenho elaborada pelo Departamento Nacional.” (NR)
Art. 3ºEste Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Fernando Haddad
Carlos Lupi
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.11.2008
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Anexo 2 – Moção sobre o PRONATEC: apoio à Carta de Natal 2013 (apresentada
pelos GTs 9 e 18).
MOÇÃO DE APOIO.
Nós, educadores reunidos na 36ª Reunião Anual da Anped, realizada no Campus
Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, no período de 29/09 a
02/10/2013, tendo em vista nossa posição contrária ao conteúdo da Lei que instituiu o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, tornamos público nosso
apoio à Carta de Natal 2013, anexa, aprovada pelos participantes do II Colóquio Nacional A
Produção do Conhecimento em Educação Profissional, realizado em Natal, no período de 06 a
09 de agosto de 2013. ANEXO CARTA DE NATAL 2013.
Excelentíssimo senhor Ministro da Educação
Senhor Aluízio Mercadante
No período de 06 a 09 de agosto de 2013, o Programa de Pós-Graduação em Educação
Profissional do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
realizou o II Colóquio Nacional A Produção do Conhecimento em Educação Profissional
(http://www2.ifrn.edu.br/coloquioeducacao2013). O evento contou com a participação de
reconhecidos pesquisadores, de professores e de estudantes de pós-graduação, especialmente,
dos campos trabalho e educação, educação de jovens e adultos e educação profissional em suas
conferências, mesas redondas e comunicações orais. Estiveram presentes ao evento
profissionais vinculados aos Institutos Federais de todas as regiões do país. O Colóquio
alcançou cerca de 600 inscritos.
Ao final do evento foi aprovada, em plenária, carta dirigida a Vossa Excelência com o
seguinte teor:
O PRONATEC, Programa instituído pela Lei nº 12.513/2011, prevê o financiamento
público em organizações privadas, com prioridade para as do sistema “S”, para que estudantes
do ensino médio propedêutico público estadual possam fazer cursos técnicos na forma
concomitante nessas organizações e também cursos de curta duração formação profissional
inicial e continuada (FIC) para jovens e adultos trabalhadores. São 24 bilhões de reais
(BRASIL, 2012) cuja maior parte destina-se ao sistema “S”, inclusive, para financiar a
“expansão da rede física de atendimento dos serviços nacionais de aprendizagem.
O PRONATEC tangencia ou desconsidera problemas fundamentais da EPT, tais como
a formação integral dos estudantes, a integração com a educação básica com compromisso de
elevação de escolaridade dos trabalhadores, a formação inicial e continuada de professores, o
financiamento e a pesquisa. A expansão “desenhada” ou “prometida” pelo PRONATEC induz
a uma real expansão da rede privada de EPT, com financiamento público, mediante formas
precárias e não integradas à educação básica.
O PRONATEC ainda contribui para desresponsabilizar os Estados da constituição de
seus quadros docentes da EP – grande barreira à materialização do Brasil Profissionalizado –,
pois, ao realizar as parcerias com o sistema “S” visando à concomitância, tende a diminuir as
pressões sobre esses entes subnacionais por melhorias significativas na qualidade do EM
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proporcionado às classes populares. O Estado delega às entidades patronais a formação dos
estudantes das redes públicas de ensino – e financia o processo –, concedendo-lhes o direito
sobre a concepção de formação a ser materializada. Assim, também é ideia central a submissão
da formação humana à pedagogia das competências e às necessidades imediatas do mercado de
trabalho.
Nesse sentido, ao financiar cursos de curta duração, com natureza compensatória e de
forma fragmentada, o PRONATEC tem concepção e prática oposta ao fortalecimento das
concepções da integração e formação humana integral que vem sendo desenvolvidos na
construção do ensino médio integrado e de outras políticas educacionais em curso, como é o
caso do PROEJA.
Experiências anteriores similares ao PRONATEC, como foi o caso do PIPMO e do
PLANFOR, já mostraram de modo claro que o aligeiramento e a fragmentação não são
caminhos corretos a seguir. Pelo contrário, pode a curto prazo produzir estatísticas favoráveis,
mas ao final de contas representam regressão educacional, desperdício de recursos públicos e
vazias e inúteis promessas aos jovens e adultos trabalhadores, que uma vez mais serão iludidos
e terão negados os seus direitos de uma educação e formação profissional de qualidade. O
PRONATEC constitui uma regressão, um retrocesso ao que a nação poderia esperar de um
governo que foi longa e duramente construído em lutas históricas da sociedade brasileira com
expectativas democráticas e populares e de superação das desigualdades sociais, econômicas e
educacionais. Por fim, o PRONATEC caracteriza-se como um arranjo, um remendo, uma ação
de governo demasiadamente menor do que os estudantes adolescentes, jovens e adultos
trabalhadores merecem, do que as condições econômicas atuais do país permitem, do que as
nossas escolas historicamente qualificadas como os CEFETs e IFs podem oferecer à sociedade
e do que os seus professores são pedagogicamente e educacionalmente capazes de produzir.
Em razão do exposto, nós, os educadores reunidos no II Colóquio Nacional A Produção
do Conhecimento em Educação Profissional, solicitamos a revisão do conteúdo da Lei que
instituiu o PRONATEC, para que essa possa efetivamente orientar a execução de uma política
pública educacional voltada para a formação integral da classe trabalhadora e que, portanto,
tenha qualidade socialmente referenciada; que o financiamento público seja destinado às
instituições públicas; e que essa formação seja executada pelas redes públicas de educação do
nosso país.
Disponível em: http://portal.ifrn.edu.br/ensino/ppgep/documentos/mocao-de-apoio-acarta-de-natal.

175

Anexo 3 – Público alvo e instituições parceiras do Pronatec.
PÚBLICO ALVO

QUEM PROCURAR

Estudantes do ensino médio da rede pública
Unidades de ensino da EB que tenham
ensino médio, e/ou secretaria estadual e
distrital de educação.

Cadastrados no CadÚnico

Mulheres Cadastradas no CadÚnico

Jovens e adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa em meio aberto

Centro de Referência de Assistência Social
CRAS, vinculados às prefeituras, e/ou
secretarias estaduais de assistência social.

Jovens em situação de vulnerabilidade social
que participam do Projeto Vira Vida

Beneficiários do Seguro-Desemprego

Trabalhadores

Participantes do Programa Jovem Aprendiz

Sine e outras agências do trabalhador

Cidadãos interessados em realizar processo
de certificação de saberes

Jovens que
Trabalhador

participam

do

ProJovem

Trabalhadores que atuam ou pretendem
atuar nos setores de turismo, hospitalidade
ou lazer

Secretarias estaduais e municipais de
turismo
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Trabalhadores que atuam ou pretendem
atuar nos setores de turismo, hospitalidade
ou lazer

Jovens em situação de vulnerabilidade
egressos do Projeto Vira Vida

Praças do Exército em prestação de serviço

Militar Praças da Aeronáutica em prestação
de serviço Militar

Praças da Marinha em prestação de serviço
Militar

Empresas do setor de turismo, hospitalidade
e lazer

Secretarias estaduais e municipais de
turismo

Comando local do Exército

Comando local do Aeronáutica

Comando da Marinha

Praças do Exército que deram baixa do
Serviço Militar nos últimos 12 meses e
Atiradores de Tiro de Guerra

Organizações militares

Praças da Aeronáutica que deram baixa do
Serviço Militar nos últimos 12 meses
Comando da Aeronáutica

Praças da Marinha que deram baixa do
Serviço Militar nos últimos 12 meses

Comando da Marinha
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Trabalhadores que atuam ou pretende
atuar no setor aquaviário

Órgãos de execução do sistema de ensino
profissional marítimo

Público da agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais e da Reforma
Agrária

Emater, ATER, Seaprof, Sindicatos

Jovens e adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa em meio fechado

Órgãos estaduais de execução do sistema
socioeducativo

Pessoas com deficiência
Órgãos de gestão da política da pessoa com
deficiência; entidades representativas da
sociedade civil vinculadas à política da
pessoa com deficiência

População em situação de rua

Trabalhadores para os setores relacionados
ao Plano Brasil Maior

Entidades representativas da indústria

Trabalhadores que atuam ou pretendem
atuar nas áreas de produção, programação e
distribuição de informações e dados sobre
plataformas
de
radiodifusão
ou
telecomunicações

Prefeituras participantes do Programa
Cidades Digitais. Associações e Federações
de empresas do setor. Convenentes do
programa de Conteúdos Digitais Criativos
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Privados de liberdade em regime aberto e
semiaberto e egressos de Estabelecimentos
Penais

Cumpridores de penas Sistemas
Penitenciários em regime fechado

Trabalhadores em processo de reabilitação
profissional

Trabalhadores para atender as demandas do
mercado cultural

Pescadores e aquicultores que atuam ou
pretendem atuar nos setores pesqueiros e
aquícola

Jovens que participam do Pronatec ProJovem
Urbano

Egressos do ensino fundamental, inclusive na
modalidade EJA e do Pronatec ProJovem
Urbano com idade igual ou superior a 18 anos

Egressos do ensino fundamental, inclusive na
modalidade EJA e do Pronatec ProJovem
Urbano com idade igual ou superior a 18 anos

Estudantes
matriculados
no
ensino
fundamental EJA com idade igual ou superior
a 15 anos, e no ensino médio EJA com idade
igual ou superior a 18 anos

Unidades prisionais; secretarias estaduais de
administração prisional ou órgãos
congêneres; grupo de monitoramento da
execução penal vinculado ao Conselho
Nacional de Justiça

Postos do INSS

Secretarias estaduais e municipais de cultura

Superintendências federais da pesca e
aquicultura

Secretarias municipais e estaduais de
educação

Secretarias municipais e estaduais (órgãos
gestores da EJA e do ProJovem)

Secretarias municipais e estaduais (órgãos
gestores da EJA e do ProJovem)

Secretarias municipais e secretarias
estaduais (órgãos gestores da EJA)
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Pessoas que atuam direta ou indiretamente
em atividades relacionadas à defesa civil

Coordenações locais de defesa civil

Fonte: Portal do MEC (http://portal.mec.gov.br/pronatec/cursos-pronatec).
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APÊNDICES

Apêndice 1 - Quadro síntese dos principais acontecimentos que antecederam a
idealização do PRONATEC.
Ano

1942

1944

1946

1956 - 1961

1959

1961

1971

1978

1980 - 1990

Acontecimento
O Decreto 4.127, de 25 de fevereiro, transforma os Liceus
Industriais em Escolas Industriais e Técnicas, passando a
oferecer a formação profissional em nível equivalente ao do
secundário.
Nesse mesmo ano o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) foi criado em 22 de janeiro, pelo Decreto-Lei
4.048 do então presidente Getúlio Vargas, com a missão de
formar profissionais para a incipiente indústria nacional.
A participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda
Guerra Mundial e o consequente empréstimo financeiro dos
Estados Unidos ao Brasil no Governo Getúlio Vargas
impulsionam a industrialização brasileira.
Em janeiro desse ano é criado o SENAC, a partir da instituição
do Decreto-Lei nº 8.621.
O governo de Juscelino Kubitschek marca o aprofundamento da
relação entre Estado e economia. O objetivo é formar
profissionais orientados para as metas de desenvolvimento do
país.
As Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em
autarquias com o nome de Escolas Técnicas Federais, com
autonomia didática e de gestão.
O ensino profissional é equiparado ao ensino acadêmico com a
promulgação da Lei 4.024 que fixa as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. O período é marcado por profundas
mudanças na política de educação profissional.
Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 - Fixa Diretrizes e Bases
para o ensino de 1° e 2º graus, e dá outras providências. Torna
técnico-profissional todo currículo do segundo grau
compulsoriamente. Um novo paradigma se estabelece: formar
técnicos sob o regime da urgência.
A Lei 6545 transforma três Escolas Técnicas Federais (Paraná,
Minas Gerais e Rio de Janeiro) em Centros Federais de
Educação Tecnológica.
A globalização, nova configuração da economia mundial,
também atinge o Brasil. O cenário é de profundas e polêmicas
mudanças: a intensificação da aplicação da tecnologia se
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1994

1996
1997

1999
2004

2005

2006

2007

associa a uma nova configuração dos processos de produção.
A Lei 8.948, de 8 de dezembro:
- institui o Sistema Nacional de Educação Tecnológica,
transformando, gradativamente, as ETFs e as EAFs em
CEFETs;
- A expansão da oferta da educação profissional somente
ocorrerá em parceria com Estados, Municípios e Distrito
Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais,
que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos
estabelecimentos de ensino.
Em 20 de novembro, a Lei 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional/LDB) dispõe sobre a Educação Profissional
num capítulo próprio.
O Decreto 2.208 regulamenta a educação profissional e cria o
Programa de Expansão da Educação Profissional (Proep).
Retoma-se o processo de transformação das Escolas Técnicas
Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica
(Cefets).
O Decreto 5.154 permite a integração do ensino técnico de nível
médio ao ensino médio.
Institui-se, pela Lei 11.195, que a expansão da oferta da
educação profissional preferencialmente ocorrerá em parceria
com Estados, Municípios e Distrito Federal, setor produtivo ou
organizações não governamentais;
Lançada a primeira fase do Plano de Expansão da Rede
Federal, com a construção de 60 novas unidades de ensino pelo
Governo Federal. O Cefet Paraná passa a ser Universidade
Tecnológica Federal do Paraná.
O Decreto 5.773 trata sobre o exercício das funções de
regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação
superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no
sistema federal de ensino.
É instituído, no âmbito federal, o Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação de
Jovens e Adultos.
É lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de
Tecnologia.
Lançada a segunda fase do Plano de Expansão da Rede
Federal.
Até 2010 serão 354 unidades.
O Decreto 6.302 institui o Programa Brasil Profissionalizado.
É lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos.
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2008
2009

2011

2011 - 2015

Articulação para criação dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia.
Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica.
É criado o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec) pelo Governo Federal, por meio da Lei
12.513, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar
a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no
país.
Por meio do Pronatec, foram realizadas mais de 8,1 milhões de
matrículas, entre cursos técnicos e de qualificação profissional,
em mais de 4.300 municípios.
Em 2015, foram 1,3 milhão de matrículas.

Elaborado pelo autor a partir de publicação contida em:
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/linha.pdf.

183

Apêndice 2–Tabela de Cursos PRONATEC (FIC) - ofertados pelo SENAI - 2012 a 2015.

Nome do Curso.

Carga
Horária.
192h

Alunos
Matriculados.
421

Alunos
concluintes.
187

Egressos
respondentes.
26

Pintor industrial.

160h

384

155

18

Auxiliar de
eletricista.

240h

513

332

102

Soldador de Aço
Carbono Mag 6g.

Eixo Tecnológico.

Descrição resumida da atividade profissional.

Controle e
Processos
Industriais.
Produção
Industrial.
Infraestrutura.

Ser capaz de executar operações de soldagem em estruturas metálicas
utilizando o processo MAG (Metal Active Gas).
Realizar trabalhos de pintura industrial com rolo e trincha, fazendo
limpeza e tratamento de superfície.
Auxiliar na instalação de sistemas elétricos prediais, máquinas-motores,
geradores, transformadores, na montagem e instalação de sistemas de
aterramento e para-raios.
Executar montagens de estruturas dentro d’água, até 50m de
profundidade.

Básico De
300h
221
89
13
Petróleo e Gás.
Mergulho Raso
Profissional.
Corte e
160h
297
171
22
Petróleo e Gás.
Realizar soldagem subaquática pelo processo eletrodo revestido.
soldagem
Pré-requisito: Ter concluído o curso de Mergulhador Profissional Raso.
subaquática.
Simulação de
160h
309
177
35
Petróleo e Gás.
Atuar na indústria offshore em operações de lastro, carga e descarga de
Operações de
petróleo em unidades FPSO/FSO (Unidades flutuante de armazenamento
Unidades
e transferência de óleo bruto).
FPSO/FSO
Montagem e
160h
288
142
27
Petróleo e Gás.
Montar peças metálicas, usar ferramentas para a movimentação de
Manutenção de
cargas e confeccionar os nós mais usados nas manobras de manutenção
Instalações
de estruturas subaquáticas.
Subaquáticas.
Pré-requisito: Ter concluído o curso de Mergulhador Profissional Raso.
Totais
2433
1253
243
Fonte: SISTEC/MEC, Catálogo nacional de cursos técnicos, Guia PRONATEC de cursos FIC – MEC e Dados da pesquisa - Tabulação do autor.
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Apêndice 3 – Tabela de cursos PRONATEC - Modalidade Técnico.

Nome do Curso.

Carga
Horária.
1200h.

Alunos
Matriculados.
410

Alunos
concluintes.
112

Egressos
respondentes.
79

Técnico em
Soldagem.

1200h.

360

126

29

Técnico em
Automação
Industrial.
Técnico em
segurança do
trabalho.
Técnico em
Eletromecânica.

1200h.

382

167

37

1200h.

168

94

18

1200h.

256

125

30

Técnico em
eletrotécnica.

Eixo
Tecnológico.
Controle e
Processos
Industriais.
Controle e
Processos
Industriais.
Controle e
Processos
Industriais.
Segurança.

Controle e
Processos
Industriais.
Informação e
Comunicação.

Descrição resumida da atividade profissional.
Projeta, instala, opera e mantém elementos do sistema elétrico de potência.
Elabora e desenvolve projetos de instalações elétricas industriais.
Planeja e coordena a execução de atividades de soldagem em estruturas
metálicas e tubulações industriais de acordo com a programação da produção.
Realiza integração de sistemas de automação. Emprega programas de
computação e redes industriais no controle da produção. Propõe, planeja e
executa instalação de equipamentos automatizados e sistemas robotizados.
Analisa os métodos e os processos laborais. Identifica fatores de risco de
acidentes do trabalho, de doenças profissionais e de trabalho e de presença de
agentes ambientais agressivos ao trabalhador.
Planeja, projeta, executa, inspeciona e instala máquinas e equipamentos
eletromecânicos. Realiza usinagem e soldagem de peças. Interpreta esquemas
de montagem e desenhos técnicos.
Opera, instala, configura e realiza manutenção em redes de computadores.
Aplica técnicas de instalação e configuração da rede física e lógica.

Técnico em
1000h.
178
91
45
Redes de
Computadores.
Totais
1754
715
238
Fonte: SISTEC/MEC, Catálogo nacional de cursos técnicos, Guia PRONATEC de cursos FIC – MEC e Dados da pesquisa - Tabulação do autor.
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Apêndice 4 - TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “O PRONATEC NA REGIÃO NORTE
FLUMINENSE/RJ NA PERSPECTIVA DE EGRESSOS DOS CURSOS VOLTADOS
AO SETOR DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL”. Os propósitos
desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta
de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei
retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem
penalidades ou prejuízos. Autorizo a publicação dos dados fornecidos por mim nos
relatórios de pesquisa e na tese, bem como em futuras publicações na forma de artigo
científico.
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da
pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa.

___________________________________, __________ de ____________________ de

____________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa.

____________________________
Assinatura do Responsável da Pesquisa.
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Apêndice 5 – Questionário de pesquisa de campo, p.1 e 2 – Versão virtual (googleforms).
1

2
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Apêndice 5 – Questionário de pesquisa de campo, p.3 e 4 – Versão virtual (googleforms).

3

4
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Apêndice 5 – Questionário de pesquisa de campo, p.5 e 6 – Versão virtual (googleforms).
5

6
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Apêndice 5 – Questionário de pesquisa de campo, p.7 e 8 – Versão virtual (googleforms).
7

8
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Apêndice 5 – Questionário de pesquisa de campo, p.9 – Versão virtual (googleforms).

