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(…)
Foi dentro da compreensão
Desse instante solitário
Que, tal sua construção
Cresceu também o operário.
Cresceu em alto e profundo
Em largo e no coração
E como tudo que cresce
Ele não cresceu em vão
Pois além do que sabia
- Exercer a profissão O operário adquiriu
Uma nova dimensão
(…)
Uma esperança sincera
Cresceu no seu coração
E dentro da tarde mansa
Agigantou-se a razão
De um homem pobre e esquecido
Razão porém que fizera
Em operário construído
O operário em construção.

Vinicius de Moraes
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RESUMO

O objetivo do estudo é investigar as representações sociais do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico (PRONATEC) por seus estudantes e egressos, após
conclusão do ensino médio. A pesquisa fundamentou-se na Teoria das
Representações Sociais (TRS), observando a dinâmica das políticas públicas em
meio às mudanças do poder executivo e seus impactos na Educação Profissional. O
estudo foi realizado em uma instituição privada de Ensino Superior que oferecia
cursos técnicos profissionalizantes do Pronatec, em diversas cidades do Brasil. O
estudo concentrou-se no Rio de Janeiro. Participaram dezoito pessoas, incluindo
estudantes do último módulo e egressos dos seguintes cursos: oito de Informática
para Internet, seis de Logística e quatro de Massoterapia. Para a coleta de dados
foram utilizadas entrevistas semiestruturadas e formulários para caracterização de
perfil socioeconômico. Na análise de conteúdo temática das entrevistas foram
propostos três temas-chave: “Históricos (Pessoal e Escolar) e Expectativas antes do
Pronatec”; “Experiências ao longo do curso” e “Expectativas para depois da conclusão
do curso”. Com base nessa análise, buscou-se o modelo figurativo da representação
social elaborada pelos estudantes e egressos sobre o Programa, nos três cursos.
Trata-se de um esquema de organização do pensamento que coordena e concretiza
os termos da representação. Proposto como hipótese interpretativa, esse modelo
forneceu pistas para a objetivação da representação investigada. Embora todos os
sujeitos estejam inseridos no Programa, as representações se revelam diferentes. O
grupo vinculado ao curso Informática para Internet convive com múltiplas estratégias
didáticas tais como utilização de nove laboratórios dotados de sistemas operacionais
diferenciados (Apple, Linux, Microsoft), professores que reuniam experiência na
docência do ensino superior e prática de mercado, obrigatoriedade da realização do
TCC. Para esse grupo, o Pronatec se objetivou no aumento da autoestima. Para os
participantes do curso de Logística, embora com investimento em visitas técnicas em
diversos segmentos do mercado do trabalho, o Pronatec se objetiva na relação entre
esperança e frustração, decorrente da possibilidade-impossibilidade de inserir-se no
mercado de trabalho e consequentemente aumento-manutenção da renda pessoal e
familiar. Os estudantes e egressos do curso de Massoterapia, em virtude da faculdade
disponibilizar graduação em Educação Física, Fisioterapia e Enfermagem, contaram
com laboratórios estruturados, além da participação em um Programa aberto à
comunidade denominado Academia da Terceira Idade. Para eles o Pronatec se
objetivou na possibilidade de autonomia para empreender seu próprio negócio. Os
grupos de alunos de cada um dos três cursos elaboram, portanto, representações
sociais diferentes sobre o Pronatec, expressas no elemento central dos respectivos
modelos figurativos: “aumento da autoestima” para Informática para Internet, “relação
esperança-frustração” no que se refere ao emprego para Logística e “autonomia” para
Massoterapia. Os resultados reforçam a descontinuidade que ocorre no Brasil em
relação às políticas públicas no campo da Educação Profissional e os impactos destes
movimentos nos agentes envolvidos: estudantes, escolas e mercado de trabalho.
Palavras-chave: Representação Social, Estudantes, Egressos, Educação Profissional
e Tecnológica, Pronatec.

ABSTRACT

The objective of the study is to investigate the social representations of the National
Program of the Technical Education Access (PRONATEC) for their students and
graduates after concluding high school. The research was based on the Theory of
Social Representations (TRS), observing the dynamics of public policies facing the
changes of executive power and its impact on vocational education. The study was
conducted in a private institution of higher education that offered professional technical
courses of Pronatec in several cities in Brazil. The study focused in Rio de Janeiro.
Eighteen people took part in this project, including the last module students and
graduates of the following courses: Eight of Internet Computing, six of Logistics and
four of Massotherapy. For data collecting, semi-structured interviews were used and
forms were filled in to characterize socioeconomic profile. In the analysis of the
interviews three key themes were proposed: "Historical (Personnel and School) and
expectations before Pronatec"; "Experiences during the course" and "Expectations
after graduation." Based on this analysis, we searched the figurative model of social
representation developed by students and graduates of the program in the three
courses. This is an organizational scheme of thought that coordinates and implements
the terms of representation. Proposed as an interpretive hypothesis, this model
provided clues to the objectification of representation investigated. Although all
subjects are inserted in the program, the representations revealed something different.
The group linked to the Internet Computers course coexists with multiple teaching
strategies such as use of nine laboratories with different operating systems (Apple,
Linux, Microsoft), teachers who gathered experience in higher education teaching and
market practice, mandatory to complete TCC. For this group, the Pronatec increased
students`s self-esteem. For participants of the Logistics course, even with the
investment in technical visits in several segments of the labor market, the Pronatec
made a relation of hope and frustration arising from the possibility-impossibility of
entering into the labor market and consequently the impossibility of maintenance
personal and family income. Students and graduates of the course of Massage
Therapy, used structured laboratories and infrastructure from the Physical Education
and Physiotherapy courses, as well as, participating in an open community program
called Academy of the Third Age. For these students, Pronatec is aimed at the
possibility of autonomy to undertake their own business.The groups of students from
each of these three courses shall, therefore, different social representations of
Pronatec, expressed in the central element of their figurative models, "increased selfesteem" for Internet Computing, " hope-frustration relationship regarding employment
for Logistics” and "autonomy" for Massage Therapy. The results emphasize the
discontinuity that occurs in Brazil in relation to public policies in the field of vocational
education and the impact of these movements on the agents involved: students,
schools and labor market.
Keywords: Social representation, students, graduates, professional and technological
education, Pronatec.
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INTRODUÇÃO
O tema educação para o trabalho vem ampliando seu espaço nos debates
educacionais. O ensino técnico insere-se neste contexto, trazendo em sua essência
um espaço de assimilação da teoria como qualificação do profissional para sua
atividade prática. Segundo Ferreti (2000), cada vez mais, é preciso dispor de
ferramentas e metodologias que favoreçam o processo de aprendizado, aproximando
a teoria da prática, criando significados consoantes com as expectativas individuais
(aluno), coletivas (grupos) e empresariais (mercado de trabalho). Contudo, aproximar
as necessidades do mundo trabalho ao ambiente acadêmico não é tarefa fácil, o que
pode gerar níveis cada vez mais alarmantes de evasão no ensino técnico de jovens e
adultos, conforme abordado por Oliveira (2000). Esta significativa evasão de alunos é
retratada por Cassiolato e Garcia (2014, p. 45), entre outros fatores, como
consequência do não apoio familiar em famílias de baixa renda:
O fato é que não conseguimos tratar as especificidades dos alunos e isso em
educação é um problema. Todos entram com um pouco mais de facilidade
aqui e dificuldade ali. No decorrer do curso, os alunos de famílias mais
abastadas têm o que outros não têm: apoio em casa (grifo nosso). Além
disso, são alunos que não precisam trabalhar. Os outros, mesmo que a lei
não permita, sabe-se que trabalham, quando menos ajudando em casa. E
aqui que está o problema: entrar na escola já foi superado, mas ficar na
escola ainda é o maior desafio (Entrevista com reitor do IFET – Instituto
Federal de Educação Tecnológica - Brasília).

Somando-se a questão da evasão, e apesar de todos os movimentos
despendidos em contrário, o ensino técnico não é suficientemente valorizado em
pesquisas acadêmicas, tal ensino seria um meio de inserir no mercado de trabalho
pessoas consideradas com capacidade intelectual, econômica e social insuficientes
para prosseguirem nos estudos, como identifica Xavier (2002). Apesar desse caráter
terminal, não há impedimentos normativos para o prosseguimento nos estudos de um
egresso da Educação Profissional, por exemplo, na graduação. Ao tratarem da baixa
qualidade do ensino oferecido às camadas mais desassistidas da população
brasileira, Domingues, Toschi e Oliveira (2000, p. 64) afirmam:
Há muito o país selou a educação profissional, como forma de separar
aqueles que não se destinam às melhores posições na sociedade. Um
cenário que as diretrizes da educação profissional [...] buscam superar, ao
prever que o cidadão brasileiro deve galgar – com apoio do Poder Público –
níveis altos de escolarização, até porque estudos têm demonstrado que o
aumento de um ano na média educacional da população economicamente
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ativa determina um incremento de 5,5% do PIB (Produto Interno Bruto).
Nesse contexto, a elevação da escolaridade do trabalhador coloca-se
essencial para a inserção competitiva do Brasil no mundo globalizado.

Todavia, pensar em como estabelecer relações entre atividade laboral e ensino
constitui-se em grande desafio para os especialistas em educação. A permanente
necessidade de trabalhar para o próprio sustento tende a limitar a possibilidade de dar
sequência aos estudos, mesmo sendo estes oferecidos de forma gratuita. A Educação
Profissional suscita assim a necessidade de se pensar nas modalidades de ensino
por ela ofertadas. Seja para atender às expectativas e necessidades do mercado de
trabalho, visando qualificação mais rápida e descartável dos trabalhadores, como
ditam as competências técnicas renovadas em um ambiente competitivo e
tecnológico; ou para atender aos anseios de uma geração de profissionais da
educação, que defendem uma educação geral, humanística, de qualidade e universal,
como definem Shiroma, Moraes e Evangelista (2011). Nesta perspectiva, Cunha et al.
(2001) consideram que, inovações em equipamentos, materiais, processos de
organização e gestão do trabalho, bem como as novas formas de controle,
determinam novos enfoques com relação aos conteúdos a serem trabalhados por
meio do processo pedagógico.
Viriato e Favoretto (2012) introduzem uma outra questão relevante: os cursos
de formação técnica estão vinculados à Secretaria de Assistência Social, promovendo
uma articulação que pode atrelar a formação profissional a uma intenção
assistencialista, de sobrevivência, afastando-se da necessária socialização do
conhecimento científico. Neste sentido, as autoras ainda destacam a necessidade de
se estabelecer uma unicidade entre ciência, trabalho, tecnologia e cultura, afastando,
com isso, a abordagem mecanicista, que foca apenas a formação para o “fazer”:
Concordamos que há necessidade de uma politica pública que permita aos
trabalhadores gerarem sua própria renda, sendo a qualificação profissional
uma das formas. Entretanto, não é possível continuar limitando a
escolaridade de tais trabalhadores à formação técnica para o trabalho
capitalista. Disto decorre a necessidade de dar continuidade ao
acompanhamento de tais políticas, bem como continuar na luta por uma
educação profissional que considere a unidade entre ciência, trabalho,
tecnologia e cultura e não como elementos estanques que podem ser
reduzidos e simplificados na formação do trabalhador (VIRIATO;
FAVORETTO, 2012, p.25).

O problema da evasão de alunos também foi retratado na pesquisa Motivos
para Evasão Escolar, realizada por Marcelo Negri em 2009, na época Coordenador

17

de Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV): a ausência de interesse pela escola
é o principal motivo de evasão do jovem brasileiro. A pesquisa mostra que 40% dos
jovens entre 15 e 17 anos deixam de estudar porque acreditam que a escola é
desinteressante, 27% devido à necessidade de trabalhar, e 10,9% por dificuldade de
acesso, fato esse, em certa medida, minimizado pelos dois últimos governos. Para
Neri (2009), a pesquisa revela que além de garantir o acesso ou criar programas de
transferência de renda para assegurar que esse jovem permaneça na escola, é
preciso tornar tal formação atrativa, interessante, resultando no esperado
engajamento dos jovens. Na opinião do pesquisador, as políticas públicas precisam
contar com a concordância e participação de pais e alunos: “É preciso entender as
necessidades dos clientes dessas políticas”, explica. Neri acrescenta que é importante
conscientizar esses jovens sobre os benefícios trazidos pela Educação Profissional
(NERI, 2009).
De acordo com o autor, em 2012, o principal motivo da evasão continuava
sendo associado à falta de interesse pela escola, embora em níveis menores. Essa
falta de interesse pode ser dividida em dois grupos: conteúdo do curso (incompatível
com necessidades associadas ao mercado de trabalho) e devido a insatisfação por
não conseguir acompanhar as aulas. Seguido no ranking de problemas familiares ou
de demanda 25,9%. Ainda no âmbito dos problemas associados ao lado da demanda
apresenta-se 6,6% por razões econômicas (NERI, 2012). Com percentuais diferentes,
este trabalho corrobora com os motivos elencados por Neri.
Contrapondo-se a estes resultados, outras pesquisas (FRANCO; NOVAES,
2001; FRANCO; GATTI, 2006; MENANDRO; SOUZA, 2010) mostram a importância
que os jovens dão ao ensino técnico, como forma de conseguir um emprego e dar
continuidade aos estudos, criando possibilidades para uma melhoria das condições
de vida. Menandro e Souza (2010) complementam, apontando algumas causas de
descontinuidade elencadas pelos alunos: baixa qualidade das aulas, falta e
qualificação dos professores, horários vagos, aulas teóricas e baixa criatividade. Os
autores concluem que existe consciência dos egressos quanto às consequências da
evasão, tal grupo afirma que gera desemprego e um futuro incerto, sem perspectivas.
Essas premissas denotam um quadro complexo, que deveria prever um
processo pedagógico integral ao longo da formação do trabalhador. Soma-se a este
o reconhecimento da capacidade do sistema educacional em desenvolver as
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qualificações tácitas e as atitudes comportamentais valorizadas pelo modelo
econômico vigente. Paro (1999, p. 118) argumenta:
Entendemos que a educação é atualização histórico-cultural dos indivíduos e
se estamos comprometidos com a superação do estado de injustiça social
que, em lugar do bem viver, reserva para a maioria o trabalho alienado, então
é preciso que nossa escola concorra para a formação de cidadãos
atualizados, capazes de participar politicamente daquilo que o homem
histórico produziu, mas ao mesmo tempo dando sua contribuição criadora e
transformando a sociedade.

Esta concepção de trabalho alienado pode revelar uma perspectiva crítica
quanto ao ensino técnico atender às exigências do mercado de trabalho puramente
capitalista, além da fragmentação da atividade laboral. Saviani (1987, p. 138),
corrobora esta visão:
Formam-se trabalhadores para executar com eficiência determinadas tarefas
requeridas pelo mercado de trabalho. Tal concepção também vai implicar a
divisão entre os que concebem e controlam o processo de trabalho e aqueles
que o executam. O ensino profissional é destinado àqueles que devem
executar, ao passo que o ensino científico-intelectual é destinado àqueles que
devem conceber e controlar o processo.

Em síntese, tais concepções refletem grupos distintos, os destinados a
executar, que realizam o ensino técnico, e os intelectuais que controlam o processo
produtivo. Tal visão está em dissonância com a educação integral, que pretende
formar cidadãos capazes de influenciar e controlar as atividades realizadas.
Conceituando educação integral como preceitua o Plano Nacional de Educação
(PNE), em suas metas estruturantes para a garantia do direito à educação com
qualidade (BRASIL, 2015):
Há a necessidade de que os estados e municípios projetem a ampliação e a
reestruturação de suas escolas na perspectiva da educação integral, e, nesse
contexto, é estratégico considerar a articulação da escola com os diferentes
equipamentos públicos, espaços educativos, culturais e esportivos,
revitalizando os projetos pedagógicos das escolas nessa direção.

A Educação Profissional foi se adequando às necessidades econômicas e
sociais, renovando os perfis profissionais requeridos. A demanda atendida por essa
modalidade de ensino mudou ao longo da história, passando de uma educação
voltada para a população de desvalidos a um público de jovens e adultos que buscam
profissão técnica, com o objetivo de ampliar a atuação para campos tecnológicos. De
acordo com o Conselho Nacional de Educação – CNE (BRASIL, 1999, p. 201):
Não se concebe a educação profissional como simples instrumento de
política assistencialista ou linear ajustamento às demandas do mercado de
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trabalho, mas sim, como importante estratégia para que os cidadãos tenham
efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas da sociedade. Impõese a superação do enfoque tradicional da formação profissional baseado
apenas na preparação para execução de um determinado conjunto de
tarefas. A educação profissional requer além do domínio operacional de um
determinado fazer, a compreensão global do processo produtivo, com a
apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e
a mobilização dos valores necessários à tomada de decisões (grifo
nosso).

Embora seja evidente a necessidade de mudanças no campo da Educação
Profissional, os estudos ainda carecem de fundamentação para ampliar a
compreensão desse grupo social de potenciais trabalhadores, estudantes de carreira
técnica, carentes e afastados até então do ambiente acadêmico. Como menciona
Ferreti (2000, p. 87):
Pode-se afirmar, que os conhecimentos sobre a qualificação profissional,
como categoria teórica e campo de estudos, eram do domínio de poucos
educadores, mesmo entre os que atuavam no campo da formação
profissional. A qualificação profissional, como categoria teórica, só passou a
interessar de perto os educadores brasileiros e a mobilizá-los efetivamente
quando se instalou o debate sobre os rumos que a educação viria a tomar em
função das mudanças cruciais que ocorreram no campo do trabalho a partir
da década de 1990.

Tais mudanças atingiram seu ápice em meados de 2003, quando o Brasil
enfrentou um momento marcante no mercado de trabalho, com a forte expansão de
vagas e novas funções. O crescimento econômico que ocorreu desde 2004 provocou,
entre 2006 e 2007, ausência de oferta de mão de obra qualificada. Em resposta, o
governo federal começou a tomar medidas para enfrentar o problema. Uma das
propostas foi o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), objeto de estudo deste trabalho.
Depois de assumir a Presidência da República, no ano de 2003, o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o compromisso de investimento em ações
específicas para qualificação profissional e inclusão de segmentos menos favorecidos
socioeconomicamente. Militantes de defesa de direitos diversos, sindicalistas,
intelectuais dedicados às políticas sociais passaram a ocupar importantes cargos na
administração federal e a reorientar as políticas e as ações governamentais.
Em 2004, o Brasil registrou alta taxa de crescimento econômico, conforme já
mencionado, e com isso surgiu a necessidade de alterar o Decreto 2.208/97, que
estabelecia a expansão da Rede Federal de Educação Profissional. Neste cenário, a
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Rede Federal de Ensino Técnico ganhou novo impulso na direção da sua expansão.
A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC, vinculada diretamente
ao Ministério da Educação (MEC, 2007), anunciou planos ousados. Se durante quase
um século (1909 a 2002) foram construídas 140 instituições de Educação Profissional
e Tecnológica no país, de 2003 a 2010 o MEC propôs construir 214 novas unidades
federais, o que significa uma ampliação de 150% num intervalo de oito anos (BRASIL,
2007).
Em termos de concepção pedagógica, idealizava-se que a expansão da Rede
abrangesse o fortalecimento da relação entre Educação Profissional e Educação
Básica, numa proposta de educação integral. Destaca-se também um ensino técnico
embasado no aprimoramento científico e na inovação tecnológica, com capacidade
de aproximar-se, sobretudo, da Educação de Jovens e Adultos. Essa sequência de
ações governamentais estimulou a criação de novos postos de trabalho em ritmo tal
que, mesmo em 2009, foram criados cerca de 1,3 milhão de empregos formais
registrados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do
Trabalho e Emprego (CAGED/TEM, 2009).
Com o mercado demandando protagonismo do Estado na organização da
Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, principalmente devido ao ambiente
competitivo na produção de bens e serviços, o governo responde a mais esta
demanda com a criação do Pronatec, integrando várias instituições e atores, conforme
mostra a Figura 01 (Anexo 1). Em 2011, dando continuidade à ampliação da Rede
Federal iniciada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a Presidente Dilma
Rousseff anuncia a implantação de 86 novos campi de Instituto Federal. Conforme o
relatório de gestão da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), a
totalidade compreende ainda a inserção de 60 novas unidades de ensino a cada ano,
durante a vigência do Plano Nacional de Educação (2014-2024), levando a Rede
Federal à configuração de 1000 unidades até́ o final da década (MEC, 2014). Com
base nesta expansão, entre os resultados esperados estavam 1 milhão e 200 mil
alunos matriculados na Rede Federal. De acordo com o site do MEC (2014) houve
êxito na implementação dessas iniciativas, uma vez que é perceptível a expansão da
Rede Federal de Educação Profissional entre 2002 e 2014, em todas as regiões do
território federal brasileiro, conforme revelam os Gráficos 1 e 2 e a Tabela 1 (Anexo
1). E o Pronatec, enquanto programa de qualificação técnica, foi um dos maiores
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motivadores para o crescimento da ampla cobertura nacional, conforme aponta o
Gráfico 3 (Anexo 1).
A implementação do Pronatec foi um marco importante desta fase política, por
meio da Lei no 12.513/2011 (BRASIL, 2011), no decorrer do Governo de Dilma
Rousseff. Esta iniciativa pretende expandir, interiorizar e democratizar (grifo nosso)
a oferta de Cursos de Educação Profissional e Tecnológica para a população
brasileira, especialmente, para promover a capacitação de jovens. Nesse sentido,
foram disponibilizados programas acessórios, projetos e ações de assistência técnica
e financeira, para os quais foram oferecidos, até o fim de 2014, oito milhões de vagas
para a Educação Profissional. Em 2015, as matrículas em Educação Profissional
apresentavam queda pela primeira vez em um espaço de nove anos, conforme podese visualizar no Gráfico 4 (Anexo 1).
Como colocado, o Pronatec tem como objetivo a ampliação de oportunidades
educacionais de formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e
beneficiários de programas de transferência de renda. Os cursos, financiados pelo
Governo Federal, são ofertados de forma gratuita por instituições da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das redes estaduais, distritais e
municipais de Educação Profissional e Tecnológica. As instituições do Sistema S,
como o SENAI, SENAT, SENAC e SENAR, também são ofertantes. A partir de 2013,
as instituições privadas, habilitadas pelo Ministério da Educação, foram incluídas no
rol de ofertantes dos cursos do Programa. Por meio do Pronatec, entre 2011 e 2014,
eram realizadas mais de 8 milhões de matrículas, entre cursos técnicos, formação
inicial e continuada (MEC, 2015).
O público contemplado foi composto por estudantes que finalizaram o ensino
médio na Rede Pública; abrangendo os vinculados à Educação de Jovens e Adultos
(EJA); trabalhadores; beneficiários dos Programas Federais de Transferência de
Renda; egressos que tenham concluído o ensino médio e realizado o ENEM, em
escola da rede pública de ensino, ou em instituições privadas, na condição de bolsista
integral.
Na revisão bibliográfica realizada, não foram encontradas pesquisas com
ênfase nas representações de estudantes a respeito do Pronatec. Foi possível
encontrar produções que vinculam as representações dos professores acerca das
causas de evasão dos alunos da Educação Profissional. Dar voz ao aluno, entendido
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como sujeito da aprendizagem, significa torná-lo um participante ativo no processo
educacional. Segundo Zumthor (2005, p.61):
[...] dentro da existência de uma sociedade humana, a voz é verdadeiramente
um objeto central, um poder, representa um conjunto de valores que não são
comparáveis verdadeiramente a nenhum outro, valores fundadores de uma
cultura [...]

Portanto, esta pesquisa privilegia a Educação Profissional, particularmente o
Pronatec, a partir da perspectiva dos principais protagonistas da ação: os estudantes.
A consideração por este grupo especifico, a superação das barreiras apontadas, e a
adoção de melhores práticas educacionais, não seriam abrangentes se não fossem
contempladas a consciência, a concordância e a ação destes sujeitos. O desafio é,
além de dar voz aos estudantes, entender suas visões, expectativas e motivações,
fazê-los pensar no ensino através de sua experiência com o Pronatec.
Somando-se a informação a esta visão, em 1996, o Relatório da Comissão
Mundial para a Educação no Século 21, coordenado por Jacques Delors, definiu os
novos parâmetros da educação, e ainda revelou que a situação de desemprego em
massa, verificada em numerosos países, é preocupante. Para a Comissão, parece
que a saída se encontra no reconhecimento dos talentos, com ênfase na redução do
fracasso escolar, evitando o sentimento de exclusão e de ausência de futuro. Oferecer
aos jovens novos caminhos que, favorecidos pela articulação entre a escola e a vida
profissional, possibilitem a manifestação de novos talentos e de novas oportunidades.
Ao assumir este preceito, é indispensável dar “voz” a estes sujeitos, tornando-os
protagonistas no desenvolvimento de suas competências pessoais, relacionais,
cognitivas e produtivas. Saber o que o estudante pensa acerca do Pronatec é
fundamental para fazê-lo perceber-se como parte integrante do processo e como autor
do próprio futuro.
Os alunos do Pronatec parecem ter uma expectativa: qualificação para uma
vida melhor e para “arrumar um emprego”. Considerando as mudanças ocorridas no
mundo do trabalho na atualidade, torna-se necessário pensar em uma proposta
pedagógica que possibilite ao educando ter flexibilidade em relação a essas novas
demandas. Torna-se desafio buscar uma identidade que integre duas propostas:
oferecer formação geral e formação para o trabalho, para que os alunos de classes
menos favorecidas possam ter oportunidade de formação humana e de ingresso no
mundo do trabalho.
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Entretanto, além da pouca produção acadêmica que estabelece o estudante
como sujeito, são enfrentados outros dilemas. O programa em questão vem sofrendo
críticas por parte de políticos e profissionais da Educação, sobretudo pela
possibilidade de repasse de recursos públicos para a iniciativa privada, aproximandose das políticas destinadas à educação nos anos 90 do século passado. Somando-se
a esta crítica, por outro lado, a proposta de uma educação integral ainda está no plano
das ideias, sem materialização efetiva nas práticas dos entes federativos, refletindo
outro ponto de insatisfação entre os educadores. Dourado (2011) já trazia à tona a
necessidade de se compreender a qualificação do trabalhador na perspectiva da
formação humana, entendendo educação como um direito social, com inspiração na
concepção gramsciana. Conforme Gramsci (1995), o ensino baseado na formação
humana deve estimular o progresso intelectual, para que os trabalhadores consolidem
uma visão crítica do mundo onde vivem e lutam. Nesta perspectiva, o processo
educativo em uma escola que privilegia a educação integral se faz decisivo.
Intencionando contribuir com este debate, é relevante analisar significações
que egressos e alunos que cursam o último módulo do curso técnico no Pronatec
atribuem a este Programa. Que significados elaboram a respeito do Pronatec? De que
modo tais significados são formados? Que lugar o Pronatec ocupa em suas trajetórias
de vida, de escolarização e de trabalho? Para tal, a Teoria das Representações
Sociais (TRS), na perspectiva moscoviciana, pode ser considerada adequada. Como
ponto de partida, representações sociais são entendidas como:
Uma forma de pensamento social, cuja gênese deve ser relacionada com os
processos que afetam a vida e a comunicação social, com os mecanismos
que concorrem para a definição da identidade e a especificidade dos sujeitos
sociais, indivíduos ou grupos (JODELET, 2005, p.50).

Alves-Mazzotti (1994, p. 60) afirma que o estudo de representações sociais é
importante no campo da Educação e efetivo para saber “como se formam e como
funcionam os sistemas de referência que foram utilizados para classificar pessoas e
grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana”. Essas reflexões
são importantes para investigar as representações sociais dos alunos do Pronatec
acerca desta modalidade de ensino, compreendendo principalmente, para este grupo,
a aderência desta formação para a qualificação profissional e futura inserção no
mercado de trabalho.
Sá (1998, p. 24) sinaliza que “uma representação social é sempre de alguém
(sujeito) e de alguma coisa (objeto). Não se pode falar na representação de alguma
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coisa sem especificar o sujeito ou seu conjunto social que mantém tal representação”.
Com isso, torna-se relevante considerar o sujeito e o objeto da representação que se
deseja estudar. Dentro desta perspectiva, esse estudo investiga o Pronatec, tendo
como sujeito três grupos de alunos e como objeto o próprio Pronatec.
Os resultados poderão contribuir para repensar as políticas públicas vinculadas
à Educação Profissional, principalmente no que tange ao tipo de formação proposta
pelo Pronatec. Por este programa ter sido criado em 2011, em 2016, ainda se tem
pouca bibliografia sobre o tema, por isso contou-se com universo limitado de
pesquisas, uma vez que o Programa aponta o seu declínio. Em atualidade,
abrangência, consistência e articulação com o nosso objeto de estudo, optou-se pela
utilização de um artigo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), intitulado
“Pronatec: Múltiplos arranjos e ações para ampliar o acesso à Educação Profissional”,
elaborado por Maria Martha M. C. Cassiolato e Ronaldo Coutinho Garcia, em meados
de 2014. Nessa pesquisa, os autores concluem que é prematuro uma apreciação da
eficácia do Pronatec, principalmente no que se refere à inserção no mundo do
trabalho, pois ainda não existem informações consolidadas (CASSIOLATO; GARCIA,
2014). Contudo, em 2015, na tentativa de explicitar os ganhos e conquistas com o
Programa, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), através
da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), divulga alguns dados de
eficácia do Pronatec, com base no Gráficos 5 (Anexo 1).
Cassiolato; Garcia (2014) mencionam outra pesquisa realizada pela SETEC
com egressos de cursos técnicos oferecidos pela rede federal no período
compreendido entre 2003 e 2007. Tal estudo revela que 44% dos egressos estavam
trabalhando em suas especialidades, 20% trabalhavam parcialmente em suas
respectivas áreas e 35% estavam em empregos ou ocupações que não
correspondiam a suas qualificações. Os sujeitos que trabalhavam nas atividades para
as quais se formaram eram distribuídos regionalmente da seguinte forma: 37% no
Centro-Oeste; 40% no Nordeste; 41% no Sudeste; 42% na região Norte; e 59% na
Sul (CASSIOLATO; GARCIA, 2014).
Nesse contexto, o Pronatec, enquanto política do Governo Dilma Rousseff,
pretendia ser potencialmente transformador, ampliando a qualificação da mão-deobra técnica e a inserção no mercado produtivo. Tal iniciativa busca ocupar um lugar
de destaque no processo de desenvolvimento social e econômico do país. Diante
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deste direcionamento, estudar as representações sociais do Pronatec por sujeitos que
o estão cursando ou finalizaram recentemente na modalidade subsequente (após a
conclusão do ensino médio) torna-se relevante. Pelo Programa ter sido utilizado como
plataforma política da gestão Dilma Rousseff, fez-se importante agregar o cenário
político econômico com os devidos marcos legais, intencionando

incrementar a

discussão com indícios de sucessos e fracassos desta iniciativa.
Com base nesta fundamentação, o presente trabalho tem como objetivo geral:
investigar representações sociais do Pronatec por egressos e estudantes que
cursavam o Programa, após conclusão do ensino médio. Como objetivos específicos,
este estudo pretende: a) analisar a proposta do Pronatec no âmbito de políticas de
Educação Profissional, considerando a evolução histórica desta modalidade de ensino
no Brasil; b) considerar a proposta do curso técnico na análise das representações
dos estudantes e egressos investigados no estudo; c) verificar as expectativas dos
alunos e egressos em relação à formação e à qualificação oferecidas pelo Pronatec,
e possível inserção no mercado de trabalho; d) investigar as causas atribuídas pelos
estudantes e egressos à evasão no Pronatec; e e) levantar, através das
representações dos alunos e egressos, a qualidade das práticas educacionais do
Pronatec.
O presente trabalho foi organizado em quatro capítulos. O primeiro aborda a
política de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil e a articulação das políticas
públicas nesta modalidade de ensino, suas interrupções, remodelagem e titulação ao
longo de diferentes governos. Neste contexto, tem-se a inserção do Pronatec em
2011, durante o governo de Dilma Rousseff. Um Programa que tinha, entre outros
objetivos, estimular a articulação entre as políticas de Educação Profissional e
Tecnológica e as de geração de trabalho, emprego e renda.
O segundo capítulo busca explicitar o referencial teórico-metodológico da Teoria
das Representações Sociais, a importância para o campo da Educação e para as
especificidades da Educação Profissional. Destaca-se que é possível compreender os
avanços e retrocessos na educação em sentido amplo e em especial no ensino
técnico-profissionalizante através da análise dos processos simbólicos que ocorrem
na prática educativa. Entendendo o contexto social, o como e o porquê dessas
representações serem construídas, enraizadas e partilhadas por meio de um olhar
psicossocial, no qual o sujeito se constitui e interage com o universo social em que
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está inserido. O terceiro capítulo refere-se à metodologia de coleta e de análise dos
dados: campo da pesquisa, sujeitos (aqui inclusos três grupos, de três cursos
pesquisados: Informática para Internet, Logística e Massoterapia), instrumentos
utilizados e técnica de análise do material.
No quarto capítulo foram apresentados e discutidos os resultados: análise de
conteúdo das entrevistas semidirigidas individuais, com intenção de propor um modelo
figurativo da representação social do Pronatec para cada grupo entrevistado. Por fim,
é proposto um contraste entre as representações sociais dos três grupos, com suas
similitudes e diferenças.
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1

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO BRASIL

1.1

ASPECTOS

HISTÓRICOS

DA

EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL

E

TECNOLÓGICA
Conforme Almeida (1989), na história do Brasil, desde sua colonização pelos
portugueses, o que se instituía era a dependência de Portugal. O país era explorado
em virtude das riquezas naturais e da significativa extensão territorial. Os cultivos
agrícolas demandavam a necessidade de mão-de-obra que, à época, era escrava.
Dessa maneira, índios, negros, escravos e colonos pobres eram utilizados como força
produtiva e, entendia-se que não precisavam de qualificação para habilitar-se a
desenvolver um trabalho manual e servir a elite da colônia. Com essas características,
a educação técnica foi instituída para servir a burguesia.
Entende-se então que o início da educação no Brasil teve sua origem na
preocupação de seus colonizadores com a classe dominante da colônia e a doutrina
religiosa. Com isso, o foco era a formação de pessoas para seguir a catequese, a
mão-de-obra sem qualificação e a formação de jovens ricos para cursar a graduação
na Europa. Com isso, neste período as intenções políticas não eram direcionadas para
Educação Profissional, para o trabalho no campo ou qualquer outra atividade
produtiva, por não se tratar de algo viável nem para a família real nem para a classe
burguesa. Não era objetivo da corte portuguesa formar ou educar os cidadãos de
classes menos favorecidas, pois se tratava de pessoas destinadas ao trabalho
manual, não necessitando de capacitação para realizarem suas funções no trabalho.
O objetivo era manter o controle dos cidadãos destas classes desfavorecidas para
continuar como servidores da elite (BERTOGNA, 2009).
Cordão (2005) corrobora esta visão, quando menciona que a formação
profissional, no Brasil, sempre esteve reservada, desde suas origens, às classes
populares, aqueles que necessitavam se engajar de imediato na força de trabalho e
que não tinham acesso à escolarização, mesmo a fundamental, primeiro segmento.
Embora os períodos fossem distintos, inter-relacionados por meio de fases
diversificadas, tinham características peculiares, marcadas por mudanças na
dinâmica social. Analisar a política educacional abrange os múltiplos espaços de
conhecimento e poder: educacional, econômico, político e social de uma sociedade,
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delimitada pelos marcos da realidade social. Tais contornos são pressionados pelos
confrontos com outras políticas, como a econômica, financeira fiscal, tributária, que
ocorrem no espaço do Estado. A dimensão política contida na educação, as tensões
e os limites impostos pelas questões macroestruturais, são disputas permanentes,
transversais à história do Brasil.
Observa-se que tais tensões são frequentes e recorrentes na história do país,
e esse quadro não se observou diferente nos anos 90, com mudanças significativas
nos ditames politicos e econômicos potencializando as políticas assistenciais. O plano
econômico traz a necessidade de implementação das políticas sob a ebulição da crise
econômica e dos seus impactos negativos no mercado de trabalho. No aspecto da
ideologia política, esses novos condicionantes do sistema de proteção social dizem
respeito tanto à redução das funções sociais do Estado, quanto ao estabelecimento
do binômio Estado-mercado.
Com isso, a reforma empreendida no âmbito do Estado e as políticas de ajuste
macroeconômico, na década de 90, restringiram o gasto público em atividades sociais,
implicando a redefinição do papel do próprio Estado e das organizações da sociedade
civil relativas à prestação de serviços, entre eles a educação. As políticas sociais
assumem, desta forma, novo sentido: parecem constituir uma estratégia cujos
princípios baseiam-se na lógica do livre mercado, na competitividade e na
produtividade.
As políticas públicas vinculadas à Educação Profissional inserem-se neste
cenário: de possível esvaziamento da escolarização de jovens e adultos por parte do
Ministério da Educação; a descontinuidade das ações educacionais; a indefinição de
responsabilidades entre as esferas de governo e a falta de efetivo compromisso com
a modalidade do ponto de vista da alocação permanente de verbas públicas apontam
para a secundarização destas políticas no interior das políticas educacionais. Para
Silva (2010), a análise do quadro social brasileiro evidencia significativa persistência
da pobreza e da desigualdade social, com pequena diminuição desses índices a partir
de medidas adotadas na vigência da Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988),
que tem em como seu principal fundamento, a democracia. As políticas públicas
vinculadas à Educação Profissional refletem um espaço de desigualdade, pobreza e
exclusão, e têm por premissa dar respostas às questões sociais postas pelo quadro
de extrema vulnerabilidade desta parcela da população. Estas questões tenderam a
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se agravar com o contínuo estreitamento do mercado de trabalho, em face do
aprofundamento do processo de reestruturação do setor produtivo e da redução dos
postos de trabalho, e da desaceleração da economia decorrente da crise internacional
que eclode em 2008 (DELUIZ, 2013).
Diante do excedente de mão-de-obra pouco escolarizada, desqualificada, sem
experiência prévia e do aumento de exigências de ampliação do conhecimento dos
trabalhadores, os jovens dos setores empobrecidos têm como desafios a inserção e
a permanência no mundo do trabalho. Além do ônus do desemprego, enfrentando a
precarização do trabalho, constatada nos baixos salários, extensas jornadas laborais,
informalidade nas relações contratuais e ausência de mecanismos de proteção social
e trabalhista.
A exposição anterior reflete um colapso estrutural e social, em que o
trabalhador-técnico vaga em uma condição de desemprego, agravada pela sua baixa
qualificação, mudança no escopo dos espaços de trabalho, relações trabalhistas
informais e redução dos postos funcionais, revelando uma necessidade de revisão
das estruturas de qualificação profissional para inserção e manutenção no mercado
de trabalho.
Agravando este cenário, tomando a direção contrária das necessidades
requeridas, o ensino técnico, em sua maioria, tem sua concepção reduzida a uma
fragmentação de espaços de conhecimento, de especializações, onde falta sinergia
entre disciplinas, alunos e professores; grupos que muitas vezes não percebem a
formação como uma unicidade, feita de conhecimentos interdependentes e
articulados, conforme aborda Ferreti (2004). Tal fragmentação se acentua com o
distanciamento entre teoria e prática. A atividade do profissional é instrumental e
direcionada para a tomada de decisão mediante a aplicação de teorias e técnicas
científicas, conforme afirma Pérez Gómez (1998):
O que temos que trabalhar são os problemas da vida cotidiana. O importante
é recorrer a conceitos da matemática, da física, da geografia, para entender
e resolver problemas. Um currículo do tipo requer um ensino interdisciplinar
e muito mais ativo. O aluno tem que ir à escola para fazer coisas, não
apenas escutar e repetir. Ele tem que fazer projetos, debater, pensar,
criar. É preciso inverter a metodologia didática (grifo nosso). O professor
pode gravar vídeos com informações e conceitos e colocá-los na internet,
para que o aluno assista em casa, quando e quantas vezes quiser. Depois,
na escola, ele vai tirar dúvidas e trabalhar em grupos.

Para o autor, os profissionais da área das ciências sociais serão eficazes
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quando enfrentarem os problemas concretos que se encontram na prática atual,
aplicando princípios gerais e conhecimentos oriundos da investigação científica.
Destaca-se, neste sentido, a reflexão de Nosella (2010), para quem a investigação
científica favorece melhor entendimento do processo ensino-aprendizagem do jovem
adulto trabalhador. O autor define três momentos marcantes da educação brasileira:
da escola republicana (1889-1930), em que o mundo do trabalho era alijado do
ambiente escolar; o denominado escola populista corporativa (1930-1990), que
viabilizou o acesso sem atenção à qualidade; e por último, o ao final do século XX,
quando a qualidade do ensino começou a ganhar espaço nos debates do poder
executivo e da sociedade civil.
Para Ventura (2008), é importante desenvolver a compreensão e a visão crítica
que favoreçam o exercício da função técnica profissional. A educação pode conquistar
um espaço importante, um local de conhecimento científico construtivo, que estimule
a curiosidade do aluno e o recompense com descobertas interessantes, levando-o a
repensar e organizar suas ideias. O fato é que o conhecimento é passado, muitas
vezes, de forma estanque, sem o exercício da articulação entre as diferentes carreiras
de especialização. O afastamento entre a teoria e a prática, o conteúdo e a vivência
dificultam o aprendizado. O ensino institucionalmente modelado, currículos
estanques, aulas expositivas, distribuídas em disciplinas desarticuladas, parece não
dar conta da complexidade que caracteriza a individualidade e os grupos sociais. Tal
complexidade se potencializa ao se constatar as novas qualificações requeridas pelo
mundo do trabalho na atualidade.
Deluiz (2001) afirma que apesar da presença do paradigma taylorista-fordista
nos espaços produtivos e mesmo de sua convivência com os novos conceitos de
produção, surgem novas tendências em relação ao trabalho: este se torna mais
intelectualizado, complexo, autônomo e coletivo. Com adventos como a globalização
e consequentes avanços tecnológicos, as atividades passaram ao status de
indeterminadas, em virtude das múltiplas possibilidades inerentes aos sistemas
computadorizados. O processo decisório passa a depender da captação de uma
multiplicidade de informações obtidas através das redes informatizadas. Atualmente,
é preciso lidar não só com símbolos e signos, mas com o novo, o incerto e o aleatório
nas atividades de trabalho, e a complexidade advém deste fato. Tais exigências
requerem do trabalhador não só uma flexibilidade técnico-instrumental, mas uma
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mobilidade intelectual, tendo em vista as necessidades de melhoria contínua dos
processos de produção de bens e serviços.
O trabalho não-qualificado, fragmentado, repetitivo, rotineiro e prescrito,
característico do modelo taylorista-fordista, é substituído, ainda conforme Deluiz
(2001), por um trabalho multifacetado, integrado, em equipe, com mais flexibilidade e
autonomia. Um trabalho que traz em sua essência a necessidade de identificar o
problema, diagnosticar, prevenir, antecipar, decidir e interferir em relação a uma dada
situação concreta. Sua natureza reveste-se da imprevisibilidade e variedade das
situações, nas quais trabalhador e grupos de trabalhadores precisam fazer escolhas
e opções com frequência, ampliando-se as operações mentais e cognitivas envolvidas
nos processos de trabalho.
Nesse cenário, a força de competências como relacionamento interpessoal se
torna imperativa, pois o trabalho individualizado cede lugar ao trabalho em grupo e as
tarefas de certa forma simples cedem lugar às funções polivalentes em “ilhas de
produção”, “grupos semiautônomos” e equipes de trabalho (DELUIZ,1996). Com isso,
a atividade inventiva dos trabalhadores acrescidas do conhecimento incorporado,
como saber de gestão, passaram a ser incessantemente requeridos. Saber gerir a
produção é, também, saber gerir a si próprio na atividade produtiva (NEVES;
CARVALHO, 1997), e tal demanda revela a modificação impressa no conteúdo e na
qualidade do trabalho humano.
Essas mudanças na natureza e no processo de trabalho exigem novas
qualificações, tais como: capacidade para identificação, análise e solução de
problemas; habilidade para tomar decisões e trabalhar em equipe; além de saber
enfrentar mudanças constantes em busca da melhoria contínua da qualidade dos
processos, produtos e serviços.
A antiga formação técnica, pautada no formalismo, na prescrição, na
qualificação do trabalhador para um processo de trabalho específico e formatado, com
tarefas descritas e codificadas, não tem mais lugar no complexo ambiente
organizacional da atualidade. A expectativa é a qualificação plena do trabalhador,
entendida como um leque de competências traduzidas em habilidades, saberes,
conhecimentos, e atitudes. Neste cenário, algumas vertentes precisariam ser
contempladas na Educação Profissional, como: formação geral (conhecimento
científico), formação profissional (conhecimento técnico), experimentação de trabalho,
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formação inter relacional e social.
Deluiz (1995) afirma que o novo conjunto de competências extrapola a própria
dimensão cognitiva, das competências intelectuais, técnicas e interpessoais
(capacidade de reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar
estrategicamente,

introduzir

modificações

no

processo

de

trabalho,

atuar

preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos), para as competências
organizacionais ou metódicas (capacidade de planejar, organizar, estabelecer
métodos próprios, gerenciar seu tempo e espaço de trabalho), as competências
comunicativas (capacidade de expressão e comunicação com seu grupo, superiores
hierárquicos ou subordinados, de cooperação, trabalho em equipe, diálogo, exercício
da negociação e de comunicação interpessoal), as competências sociais (capacidade
de utilizar todos os seus conhecimentos - obtidos através de fontes, meios e recursos
diferenciados - nas diversas situações encontradas no mundo do trabalho, isto é, da
capacidade de transferir conhecimentos da vida cotidiana para o ambiente de trabalho
e vice-versa) e as competências comportamentais (iniciativa, criatividade, vontade de
aprender, abertura às mudanças, consciência da qualidade e das implicações éticas
do seu trabalho, implicando no envolvimento da subjetividade do indivíduo na
organização do trabalho).
O processo de desenvolvimento destas competências prevê a qualificação dos
trabalhadores na busca do agir como profissionais capazes de produzir bens e
serviços, sendo atores dotados de interesses próprios. Ao conjunto das competências
profissionais somam-se as competências políticas, que permitem aos indivíduos
refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção (compreendendo seu espaço,
posição e função na organização, seus direitos e deveres, sua necessidade de
participação nos processos de trabalho, de acesso e domínio das informações
relativas às reestruturações produtivas e organizacionais em curso).
Neste cenário, após entender estes movimentos sociais e organizacionais, fazse necessário a compreensão dos marcos legais, complementando a visão que se
pretende consolidar ao longo deste trabalho. Para tanto, entender aspectos da história
do tema no Brasil, principalmente nas esferas políticas (poder executivo e legislativo)
e da educação, torna-se necessário. Foi priorizado o ensino técnico e seus marcos
legais, conferências e políticas públicas no campo da educação, trazendo para o
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trabalho uma versão resumida dos marcos determinantes na história da formação
técnica no Brasil (Quadro 01 - Anexo 1).
É importante acrescentar a esta análise o Plano Nacional de Educação - PNE
2014-2024 que embora compreenda a Educação em todos os seus estágios, tem
metas específicas da Educação Profissional, Lei 13.005 de 25 de junho de 2014, em
vigor em nosso país (BRASIL, 2014). Este projeto de lei veio substituir o PNE 20112020, que segundo Afonso e Gonzalez (2015), já era utilizado como referência para o
estabelecimento de políticas de governo em busca do atendimento total ou parcial das
metas nele elencadas e estabelecidas. Nesse contexto, foi atribuída uma enorme
importância subjetiva à Conferência Nacional de Educação (CONAE), pelo seu papel
articulador e balizador na construção das políticas educacionais. O PNE de 2014
apresenta em seu Artigo 2o, as diretrizes do Plano. A diretriz V, está relacionada à
formação vinculada a preparação para o trabalho: “formação para o trabalho e para a
cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a
sociedade” (BRASIL, 2014).
A concretização da diretriz V revela-se nas metas 10 e 11 que estão
direcionadas à Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos ensinos fundamental e
médio, na forma integrada à Educação Profissional, e à Educação Profissional
Técnica de nível médio. A Meta 10 estabelece a oferta de, no mínimo, 25% das
matrículas de Educação de Jovens e Adultos, nos ensinos fundamental e médio, na
forma integrada à Educação Profissional. Gracindo (2011, p. 148-149) afirma, ao
comentar a mesma meta no PNE de 2011-2020, que:
Essa meta tem significativa importância no contexto geral das ações
estabelecidas. Isso porque torna visível a necessidade de aproximar a
formação geral da formação profissional, dadas suas peculiaridades e
necessidades emergenciais de ingresso no mercado de trabalho. Assim,
promover esforços a fim de garantir profissionalização, seja de nível básico ou
de nível médio, para o segmento social atendido pela EJA é fundamental.
Nesse sentido, são fundamentais: diversificação curricular; educação a
distância; assistência aos estudantes; envolvimento das entidades de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical.

As estratégias relacionadas à Meta 11 deixam inequívoca a sua articulação
com as linhas de ação do Pronatec. Tal meta objetiva triplicar as matrículas de
Educação Profissional de nível médio até 2024, com pelo menos 50% da expansão
no segmento público. A preocupação vinculada a execução do Plano, reside no fato
do Pronatec ser uma política de governo e não de Estado e com a alteração recente
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do poder executivo, talvez não tenhamos a continuidade das ações propostas pelo
PNE 2014-2024 no que tange à Educação Profissional.
Em março de 2016, segundo dados da Agência Brasil, o ex-Ministro da
Educação Aloísio Mercadante informou que seriam oferecidas dois milhões de vagas,
372 mil para cursos técnicos e 1,6 milhão para cursos de qualificação profissional
vinculadas ao Programa. O destaque, porém, foi o compromisso de apoiar a vertente
Pronatec-Educação de Jovens e Adultos (EJA). Neste cenário, é importante
considerar políticas públicas efetivas e a adoção de projetos pedagógicos
diferenciados e específicos, capazes de atender à enorme diversidade do público que
demanda pela formação técnica, evitando-se assim a evasão, tão frequente na
Educação de Jovens e Adultos, conforme pode ser observado nos Gráficos 6 (Anexo
1) elaborados pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) em 2015.
Diante do exposto, este trabalho pretende oferecer elementos para
profissionais docentes e administrativos, ampliando a visão crítica acerca dos cursos
de formação técnica.

1.2

A

INSERÇÃO

DO

PRONATEC

NA

EXPANSÃO

DA

EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi
criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei 11.513/2011 (BRASIL, 2011),
instituído no primeiro ano de mandato da presidente Dilma Rousseff com o objetivo
de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e
Tecnológica no país, além de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio
público. Tal iniciativa traz contornos e expectativas recorrentes, afinal ao longo de
nossa história existiram predecessores, programas que como o Pronatec, tinham
envergadura nacional: o Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra (PIPMO),
que vigorou entre 1963 e 1982, idealizado e concebido no governo João Goulart e
apropriado pelos governos militares; o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador
(PLANFOR), tendo sua duração entre os anos de 1995 e 2002, ao longo do governo
Fernando Henrique Cardoso; e o Plano Nacional de Qualificação (PNQ), criado no
primeiro mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva, tendo sua vigência entre
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2003 e 2007.
Cassiolato e Garcia (2014, p. 35) afirmam que, no governo Dilma, houve a
constatação de que não se poderia depender apenas da expansão da rede federal e
de que os programas de qualificação profissionais até então existentes não
alcançaram êxito (Planfor, PNQ) por serem pulverizados e de qualidade duvidosa. O
Pronatec surge como uma solução para atender a demanda por toda a qualificação
profissional e de expansão da rede.
Sendo assim, o Pronatec foi elaborado conjugando programas novos com
iniciativas antigas. Como novos podem ser citados: Fies Técnico e Empresa, que
financia o ensino técnico-profissionalizante em escolas privadas, no sistema “S”;
Bolsa-Formação, que oferece cursos técnicos, profissionalizantes e de formação
inicial e continuada para alunos, egressos do ensino médio e trabalhadores (ativos e
desempregados), conforme expõe o Gráfico 7 (Anexo 1). E com relação às ações já
existentes, incorporadas ao Programa: Programa Brasil Profissionalizado; Rede e-Tec
Brasil; o Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de Aprendizagem (MEC,
2015).
O Pronatec tem seus principais objetivos incluídos na lei que o regulamenta
(Quadro 02 - Anexo 1), tendo como meta ampliar as oportunidades educacionais de
formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de
programas de transferência de renda.
Os cursos, financiados pelo Governo Federal, são ofertados de forma gratuita
por instituições privadas e da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica e das redes estaduais, distritais e municipais de Educação Profissional e
Tecnológica. São ofertados, três tipos de curso: Técnico para quem concluiu o ensino
médio, com duração mínima de um ano; Técnico para quem está matriculado no
ensino médio, com duração mínima de um ano; Formação Inicial e Continuada ou
qualificação profissional, para trabalhadores, estudantes de ensino médio e
beneficiários de programas federais de transferência de renda, com duração mínima
de dois meses. Podem ser ofertados em três formas: concomitante, integrada e
subsequente. Cada forma é direcionada para um público diferente: Cursos técnicos
na forma concomitante: são cursos voltados para alunos que estão cursando o
ensino médio, preferencialmente na rede pública (demandados pelas Secretarias
Estaduais de Educação). Cursos técnicos na forma integrada: são cursos
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direcionados a alunos do EJA (egressos do ensino fundamental, que pretendem
começar o ensino médio já em articulação com o ensino técnico) e alunos que vão
cursar o ensino médio em idade regular (ofertados pelos Institutos Federais). E cursos
técnicos na forma subsequente: são cursos voltados para alunos que já concluíram
o ensino médio, são ofertados por meio do Sistema de Seleção Unificada da Educação
Profissional e Tecnológica (SISUTEC). O acesso à primeira e à segunda chamadas
se dá por meio da nota do ENEM e as vagas remanescentes podem ser preenchidas
por meio de inscrições online.
O Pronatec oferece cursos na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC)
destinados a trabalhadores e alunos do ensino médio ou concluintes do mesmo. São
cursos rápidos, com carga horária de no mínimo 160 horas e no máximo 300 horas.
Com o objetivo de constituir-se uma ferramenta de articulação de políticas públicas,
buscando aproximar o mundo do trabalho do universo da Educação, o MEC (2012)
propõe que o Guia FIC represente mais do que o cumprimento de uma obrigação
formal, constituindo também a consolidação - em escala nacional - de uma estratégia
de desenvolvimento que se recusa a desvincular a qualificação profissional de
trabalhadores da elevação da escolaridade. Com esta expectativa, o Guia busca
tornar-se um instrumento de fomento ao desenvolvimento profissional, de inclusão e
promoção do exercício da cidadania. Apenas os cursos listados neste instrumento
serão ofertados no âmbito do Pronatec. A lista é atualizada periodicamente e, neste
sentido, propõe 11 Eixos que abrangem todos os cursos ofertados. São eles:
Ambiente e Saúde (38 cursos); Controle e Processos Industriais (102 cursos);
Desenvolvimento Educacional e Social (29 cursos); Gestão e Negócios (24 cursos);
Turismo, Hospitalidade e Lazer (28 cursos); Informação e Comunicação (19 cursos);
Infraestrutura (78 cursos); Militar (sem cursos ofertados no momento); Produção
Alimentícia (31 cursos); Produção Cultural e Design (53 cursos); Produção Industrial
(63 cursos); Recursos Naturais (51 cursos) e Segurança (2 cursos).
Ao observar os 11 eixos e tomando como base as diversas possibilidades de
conteúdos e formações previstas no Programa, foi realizado um Censo Escolar em
2012 (INEP, 2012) sobre a diversidade e frequência dos cursos ofertados. O curso
técnico de informática foi o que teve maior número de matrículas, 88.734 alunos
matriculados. Na etapa de formação, o estudante desenvolve programas de
computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica e das linguagens de
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programação, operando em ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas
operacionais e banco de dados; além de realizar testes de programas, mantendo
registros que possibilitem análises, refinamento dos resultados e executar
manutenção de programas implantados (MEC, 2015).
Administração consta em segundo lugar em matrículas na rede pública (84.696
matrículas). A proposta para este curso é que o aluno execute as funções de apoio
administrativo: protocolo e arquivo, confecção e expedição de documentos e controle
de estoques; utilize sistemas de informações gerenciais de pessoal e material. A
utilização de ferramentas de informática suporta às operações organizacionais.
O curso técnico em agropecuária ocupa o terceiro lugar (48.098 matrículas). O
discente deste curso, planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fases dos
projetos agropecuários, através da administração de propriedades rurais. Elabora,
aplica e monitora programas preventivos de sanitização na produção animal, vegetal
e agroindustrial. Fiscaliza produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial. Realiza
medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais.
Enfermagem, nível técnico, teve 34.740 matrículas, os estudantes atuam na
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença.
Colaboram com o atendimento das necessidades de saúde dos pacientes e
comunidade, em todas as faixas etárias. Promovem ações de orientação e preparo do
paciente para exames. Realizam cuidados de enfermagem, tais como: curativos,
administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, banho de leito, mensuração
antropométrica e verificação de sinais vitais, dentre outros. Prestam assistência de
enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos.
A sequência aponta para o técnico em edificações. Esta formação visa
desenvolver e executar projetos de edificações conforme normas técnicas de
segurança e de acordo com legislação específica. Planeja a execução e elabora
orçamento de obras. Presta assistência técnica no estudo e desenvolvimento de
projetos e pesquisas tecnológicas na área de edificações. Orienta e coordena a
execução de serviços de manutenção de equipamentos e de instalações em
edificações. Orienta na assistência técnica para compra, venda e utilização de
produtos e equipamentos especializados. Seguindo a ordem temos o curso de
eletrotécnica, com 26.314 matriculados; o curso técnico de contabilidade com 25.979
matrículas; e o técnico em mecânica com 24.933 matrículas.
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Na nona posição está o curso de Logística (22.506 matrículas). O técnico em
logística aplica os principais procedimentos de transporte, armazenamento e logística.
Executa e agenda programa de manutenção de máquinas e equipamentos, compras,
recebimento, armazenagem, movimentação, expedição e distribuição de materiais e
produtos. Colabora na gestão de estoques. Presta atendimento aos clientes.
Implementa os procedimentos de qualidade, segurança e higiene do trabalho no
sistema logístico. Seguido do curso de segurança do trabalho com 22.160 matrículas.
O técnico em Massoterapia ocupa o vigésimo oitavo lugar, com 17.312
matriculados. A habilitação prepara trabalhadores para a área de saúde com o objetivo
de executar diversas técnicas de massagens ocidentais e orientais, promovendo o
relaxamento, a saúde e o bem-estar. O formando poderá atuar em espaço próprio, ou
de terceiros e em domicílio, institutos de estética, beleza e bem-estar, clínicas
médicas, hospitais, casas de repouso e centros de convivência para idosos, clubes
desportivos ou sociais, hotéis, condomínios, saunas, spas, academias, centros de
fitness e em programas de qualidade de vida oferecidos pelas empresas a seus
trabalhadores e programas sociais voltado à promoção da saúde coletiva.
Conforme apresentado, os três cursos pesquisados no trabalho (Informática
para Internet, Logística e Massoterapia) estão entre os trinta mais procurados pelos
alunos. Nota-se certa conexão entre o universo do trabalho e as modalidades
propostas pelo governo federal no que tange ao ensino técnico, tendo como principal
missão a qualificação de técnicos para ocupação de postos de trabalhos carentes de
mão-de-obra qualificada. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS), através da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), em 2015,
expõe a aproximação entre a oferta de qualificação técnica do Pronatec e à demanda
do mercado de trabalho das localidades, apresentando certa sinergia, consoante ao
exposto nos Gráficos 8 e 9 (Anexo 1).
Esta necessidade de conexão é evidenciada por alguns autores, que sinalizam
a necessidade de ajustar a qualificação técnica à complexidade e à oferta de vagas
do mundo do trabalho. Reforçando esta visão, Feres (2015) sintetiza três desafios
para a gestão do Pronatec. O primeiro relaciona-se à garantia da qualidade na oferta
dos cursos; o segundo consiste em fazer com que a oferta reflita a demanda por
formação profissional nas diversas regiões do País; finalmente, o terceiro diz respeito
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às efetivas oportunidades ocupacionais a que terão acesso os egressos dos cursos.
Acrescenta ainda o autor:
Os estudos sobre o comportamento do mercado já foram iniciados, por meio da
elaboração do Mapa da Educação Profissional que está sendo elaborado pelo
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), por solicitação do MEC. Os
estudos de egressos estão em fase inicial, pois não devem ser aplicados a
estudantes que recém concluíram seus cursos. Nesse sentido, a avaliação
quanto à relevância dos cursos do Pronatec e quanto às perspectivas
ocupacionais dos egressos se torna parte integrante do processo de avaliação
da política, a partir de 2015. Para superar o terceiro desafio, o Pronatec precisar
ir além da formação profissional de qualidade e criar condições para que os
egressos dos cursos possam ser encaminhados para oportunidades
ocupacionais, via processo de intermediação eletrônica de mão de obra. Como
este processo no âmbito do governo federal é da competência MTE, estão em
curso ações de articulação entre o MEC e o MTE. (Feres, 2015, p.90-91)

Tal articulação entre as demandas emergentes do ambiente do trabalho e as
ofertas de qualificação técnica revela parte motivacional da política, podendo-se
observar, como visto, outras intenções e iniciativas do governo federal vinculadas
diretamente ao Pronatec: a expansão da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica; o Programa Brasil Profissionalizado, que destina-se à
ampliação da oferta e ao fortalecimento da Educação Profissional integrada ao ensino
médio nas redes estaduais, em parceria com o Governo Federal; a Rede e-Tec Brasil,
onde são oferecidos gratuitamente cursos técnicos e de formação inicial e continuada
ou de qualificação profissional, na modalidade a distância; o Acordo de Gratuidade
com os Serviços Nacionais de Aprendizagem: Acordo de Gratuidade tem por objetivo
ampliar, progressivamente, a aplicação dos recursos do SENAI, do SENAC, do SESC
e do SESI, recebidos da contribuição compulsória, em cursos técnicos e de formação
inicial e continuada ou de qualificação profissional, em vagas gratuitas destinadas a
pessoas de baixa renda, com prioridade para estudantes e trabalhadores; a BolsaFormação: criada pelo Pronatec, que oferece, gratuitamente, cursos técnicos para
quem concluiu o ensino médio e para estudantes matriculados no ensino médio e
cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional.
Entende-se que a organização do Pronatec foi pautada em indicadores
presentes no campo jurídico, social e educacional e na oferta do ensino técnico
gratuito e limitado a um teto máximo de renda familiar.
E ao analisar a categoria professores, evidencia-se a importância do corpo
docente para formação e para o processo de ensino-aprendizagem. De acordo com
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Ferreti (2010), a docência na EPT constitui um tema de debate relativamente recente
no Brasil.
Desde seus primórdios no país, os docentes das disciplinas técnicas são
recrutados entre profissionais das áreas a que se referem os cursos oferecidos
com base em seus conhecimentos técnicos e/ou em sua prática. No geral, não
têm formação pedagógica que fundamente sua atividade docente, resultando
os procedimentos que utilizam em salas de aula, ou nas oficinas e laboratórios,
de leituras por conta própria, de improvisações e de conhecimentos derivados
da experiência (FERRETI, 2010).

O Pronatec seguiu esta mesma linha de contratação de docentes, optou-se por
profissionais com experiência laboral na área técnica, sem preocupação com a
formação pedagógica. As pesquisas vinculadas a educação, em sua maioria, abordam
com frequência o ensino fundamental e médio, com pouco investimento na
investigação sobre o ensino técnico.
Ampliando tal universo, no levantamento bibliográfico realizado, constatou-se
que existe certa carência de publicações científicas sobre o próprio Programa em
questão. As pesquisas encontradas foram elaboradas por profissionais ligados,
sobretudo, ao campo do Trabalho e da Educação. O Pronatec, provavelmente por ser
uma política recente, é pouco mencionado no leque de investigações realizadas,
entretanto já apresenta sinais de vida útil curta, função das limitações de verba dos
cofres público e principalmente pelo fim da gestão Dilma Rousseff, patrocinadora do
Programa. A seguir, foram evidenciadas as produções acadêmicas encontradas.
Pesquisas que trabalham o tema evasão escolar no Pronatec sinalizam as
causas mais prováveis. A investigação realizada pelo Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia no Campus Uberaba aponta os dados do Relatório de Gestão
2010 – 2011, apresentando a percentagem global de concluintes em relação ao total
de ingressantes respectivamente de 26% e 42,08% indicando que 74% e 57,2% dos
estudantes não concluíram os estudos. Como resultados, os professores atribuem a
evasão à falta de interesse do aluno pela escola e às dificuldades de aprendizagem,
revelando que ainda são discretas as iniciativas de avaliações diagnósticas e
investimento em formação continuada por parte dos docentes, de acordo com Queiroz
(2013). Outra pesquisa realizada no SENAC de Ituiutaba, Minas Gerais, corrobora
essa visão apontando como principais fatores da evasão do Pronatec a desistência
relacionada a elementos externos ao curso, como a conciliação entre o curso técnico
e as outras atividades que o aluno desempenha (como trabalho, vida pessoal e o
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ensino regular), conforme ditam os pesquisadores Franco e Gandolfi (2014).
A evasão também é motivo de preocupação e objeto de estudo de outros
programas do governo que apresentam os mesmos contornos. O Programa Nacional
de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) traz a problemática da evasão no Instituto
Federal Baiano, Campus Guanambi. Tal estudo classifica os principais motivos:
dificuldades nas disciplinas da área técnica, inviabilidade em conciliar trabalho e
escola, falta de incentivo dos professores e familiares, e cansaço. Constatou-se a
necessidade da capacitação docente para que os profissionais envolvidos nesse
processo possam perceber as especificidades dos jovens e adultos e adequar suas
práticas educativas. A organização dos tempos e espaços também é algo que
necessita ser repensado pelo fato de muitos discentes terem que conciliar trabalho e
escola e pela instituição situar-se distante do perímetro urbano (BONFIM, 2012).
Pesquisas que mencionam o aproveitamento no mercado de trabalho de
egressos do Pronatec trazem resultados vinculados à política do governo de
expansão, pulverização e interiorização desta modalidade de ensino no país,
constatando que há a descentralização de oportunidades em diversas regiões
brasileiras (grifo nosso) e isso se constitui num diferencial importante. Contudo, a
absorção destes no mercado de trabalho se mostra aquém das expectativas, em
virtude de problemas estruturais da economia local, que revelam a escassez de
oportunidades de trabalho e dificuldades relacionadas ao crescimento e valorização
profissional (SAMPAIO, 2013).
E por fim, foi encontrada uma pesquisa com foco na identificação das principais
causas dos baixos índices de adesão do público-alvo e alto índice de evasão dos
alunos do Pronatec no âmbito do Programa Brasil Sem Miséria em Osasco, São
Paulo. Os resultados sinalizaram 27 problemas divididos em cinco eixos: Concepção
da Política, Características do Público-Alvo, Divulgação do Programa, Operação do
Programa e Oferta dos Cursos (TROGIANI et al., 2012).
É comum serem observadas críticas e questionamentos ao Pronatec quando
alguns autores revelam que, contrapondo poucos avanços, tiveram vários retrocessos
principalmente na criação e implantação de programas que deveriam priorizar as
transformações sociais do trabalho nas últimas décadas. Pode-se dizer que os dois
últimos governos investiram fortemente na expansão das redes de ensino, porém não
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houve igual investimento na qualidade deste mesmo ensino. O programa é recente e
talvez não tenha demonstrado toda potencialidade ao longo de sua realização, como
observa-se na citação de Cassiolato e Garcia (2014, p. 57):
Há um entendimento de que a política do PRONATEC é uma concepção
nova, ainda em maturação, trazendo lacunas próprias de programas em fase
inicial de implementação. Muitas dificuldades não foram previstas ou mesmo
não receberam a devida atenção, sendo identificadas no decorrer da
operação, em um processo de experimentação e identificação de erros.
Como agravante, não existe uma política nacional consolidada de
emprego, trabalho e renda (grifo nosso), não havendo um marco legal que
fundamente e norteie a concepção do programa. Nesse contexto, as lacunas
vão sendo ajustadas a partir de ações incrementais de correção no programa,
quando o são.

Sendo assim, alguns autores contestam a ideia do Pronatec como promovedor
de uma Educação Profissional de qualidade e integradora, pois ao invés de oferecer
uma formação articulada à educação básica e ao ensino médio, oferece à sociedade
uma formação que se opõe à integração entre Educação Profissional e educação
geral. Parece reforçar o caminho na direção da dicotomia entre trabalho manual e
trabalho intelectual, entre qualificação profissional e qualificação geral. De acordo com
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2010, p.166):
Se nossa interpretação é correta, primeiro, não se trata de política pública, de
ensino médio obrigatório e gratuito, como é, por lei, o ensino fundamental,
mas de programas com expressivo apoio do setor privado, ONG e
empresários. Seria apenas um louvável trabalho comunitário se não
tivéssemos, na educação brasileira, o viés da privatização e da prevalência
da formação voltada para as empresas e/ou o mercado a partir da educação
profissional, em detrimento da formação geral, como ocorre com programas
focais e contingentes, a exemplo dos seguintes: Escola de Fábrica,
Integração da Educação Profissional ao ensino médio na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e do Inclusão de Jovens
(PROJOVEM).

Importante observar que, em 2015, o Pronatec começa a apresentar redução
na oferta de cursos e vagas, quadro este intensificado em 2016, caracterizando o
quadro frequente e recorrente das políticas públicas vinculadas ao exercício do poder
executivo, engrossando as estatísticas de iniciativas sem finalização, descontinuadas
e perdidas no tempo e no espaço.
Alguns autores, ressaltam a diferença entre os interesses do mundo do trabalho
e do espaço da educação. O primeiro tem como referência as finalidades produtivas,
enquanto ao segundo cabe formar para o exercício da cidadania que envolve a
aquisição dos elementos essenciais a uma vida digna, respeitando os valores sociais
e os direitos e deveres dos cidadãos. O conflito ocorre em decorrência da lógica
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capitalista que difere em sua essência a lógica capitalista da lógica da educação. A
lógica capitalista é a lógica da produção, do lucro, da produtividade, da
competitividade, da mercantilização. Já a lógica da educação está voltada para a
formação do indivíduo garantindo-lhe, dentre outras, a possibilidade de se livrar das
limitações inerentes ao cenário opressor, para reconhecer as necessidades do outro,
respeitar as individualidades e participar na construção de uma sociedade mais justa
e equânime, como definem Shiroma, Moraes e Evangelista (2011).
Além das questões conceituais apresentadas e retomando a visão crítica de
Ciavatta (2011), é importante destacar que, em 2013, o governo faz novas parcerias,
incluindo a iniciativa privada, ampliando a oferta de vagas, com novos espaços de
formação profissional em diferentes carreiras laborais. Com esta ampliação do
programa, em 2014, e percebendo a inserção deste novo segmento profissionalizante
nos espaços de formação, algumas universidades abraçaram a iniciativa com vistas
ao seu alto potencial lucrativo. Com a abertura do espaço universitário para estes
grupos, um dos fatores de atração poderia ser a promoção de tal ambiente acadêmico
como fonte de inspiração para a qualificação, aproximando o ensino técnico das
competências requeridas pelo universo profissional, o que contraria a proposta de
educação integral.
Estas questões trouxeram à tona uma pergunta fundamental, já revelada
anteriormente, faz parte de problema de pesquisa que pretende-se investigar ao longo
da dissertação: diante do contexto atual de políticas de Educação Profissional no país
e com a criação do Pronatec, investigar as representações sociais do Pronatec por
estudantes e egressos que cursam ou cursaram o Programa.

2

O REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DAS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS

2.1

A ABORDAGEM DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

O presente trabalho tem sua fundamentação na Teoria das Representações
Sociais (TRS). Serge Moscovici, romeno naturalizado francês, em sua tese de
doutorado, pesquisou a penetração da teoria da psicanálise na sociedade francesa.

44

Este autor analisou a apropriação de tal conceito e como as definições de psicanálise
seriam ressignificadas a partir de tal apropriação. Naquele momento, a psicanálise era
um tema de intenso interesse, um conceito que, embora científico, ganhou espaço no
cotidiano social. Moscovici buscou inspiração no conceito de “representação coletiva”
de Durkheim, pois este foi o primeiro pensador a afirmar e sustentar a influência do
pensamento social sobre o pensamento e a conduta dos indivíduos.
Em 1984, no livro Social Cognition, o autor avança na estruturação da teoria e
propõe a representação social já como um “fenômeno”, produzido como uma forma
característica de conhecimento na atualidade e ligado aos processos sociais
presentes em diferenças na sociedade (BELLINI; REIS, 2011). As pesquisas
realizadas nesta direção mostram que as pessoas tendem a elaborar teorias do senso
comum, por meio das informações que dispõem a fim de tornar o novo, o
desconhecido, geralmente relacionados ao mundo científico, em questões familiares.
Nessa

familiarização

estão

presentes

os

processos

formadores

da

representação social (“objetivação” e “ancoragem”) e suas dimensões (“informação”,
“atitude” e “campo”). Esses aspectos podem fornecer indícios para a compreensão
das representações sociais de estudantes e egressos sobre o Pronatec. De acordo
com Jodelet (2005), é preciso discernir formas e efeitos específicos da representação
social enquanto organização sociocognitiva.
No que tange a relevância das RS no mundo de hoje, Jodelet (2001, p.17)
destaca que “elas nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes
aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões
e, eventualmente posicionar-se frente a eles de forma defensiva”. Para a autora:
As representações sociais devem ser estudadas articulando-se elementos
afetivos, mentais e sociais e integrando – ao lado da cognição, da linguagem
e da comunicação – a consideração das relações sociais que afetam as
representações e a realidade material, social e ideativa sobre a qual elas têm
de intervir (JODELET, 2001, p. 26).

Referente à formação das representações sociais, Moscovici propõe dois
conceitos que compõem a teoria: a objetivação e a ancoragem. A objetivação referese à “passagem de conceitos ou ideias para esquemas ou imagens concretas, os
quais, pela generalidade de seu emprego, se transformam em supostos reflexos do
real”. De forma breve, a concretização de um objeto por uma imagem/conceito. E a
ancoragem como a “constituição de uma rede de significações em torno do objeto,
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relacionando-o a valores e práticas sociais”, em síntese, a relação do objeto com as
práticas sociais (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p.63).
No sentido da compreensão dos “processos formadores” da possível
representação social, será preciso entender como estão ancoradas e como se
objetivam as representações deste objeto. Na perspectiva da TRS, opta-se neste
estudo pela abordagem processual (ou sociogenética) proposta por Moscovici e
seguida por Jodelet. Embora, a TRS tenha três abordagens (Quadro 03), optou-se
pela processual uma vez que se pretende analisar como o grupo pesquisado (alunos
e egressos do Pronatec) representam o Programa.

Quadro 03 – As três abordagens da Teoria das Representações Sociais

PROCESSUAL
Denise Jodelet
Abordagem: Grupo
Social
Técnicas para
identificar o esquema
figurativo (função):
visibilidade,
tangibilidade
Base: Identificar o
Núcleo Figurativo

POSICIONAL OU
SOCIETAL
Willem Doise
Abordagem: Societal
Técnicas para identificar o
sistema cognitivo:
concretude (trocas
cotidianas)
Base: Identificar os
conhecimentos
consensuais

ESTRUTURAL
Jean-Claude Abric
Abordagem: Grupo
Social
Técnicas para identificar
o NC:
Especificidade e
Operacionalidade
(normativo e funcional)
Base: Identificar o Núcleo
Central (estrutura)

Segundo Alves-Mazzotti (1994, p.67), a ancoragem “diz respeito ao
enraizamento social da representação à integração cognitiva do objeto representado
no sistema de pensamento pré-existente e às transformações que, em consequência,
ocorrem num e noutro”. Jodelet (2001) atribui à ancoragem a função de
instrumentalizar o saber, incorporando-o ao social e dando à representação social a
possibilidade de situação em relação aos valores já construídos, dando-lhes
“coerência”.
Para Jodelet, as representações sociais se revelam de algumas formas:
imagens que abrangem um grupo de significações; sistemas de referência que
favorecem a interpretação do que nos acontece; categorias que são utilizadas para
classificar circunstâncias, fenômenos e pessoas; teorias que apoiam na definição do
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status das pessoas. Normalmente, na vida diária, tudo isto acontece ao mesmo tempo
(JODELET, 1990).
As pesquisas sobre representações sociais que realizam experimentos em
laboratório, contemplando análises de contextos sociais e históricos, buscam
investigar questões relativas à forma de interpretar a realidade cotidiana, e com isso,
focalizam uma forma de conhecimento social, bem como a atividade mental
correspondente. O ambiente social influencia de diversas maneiras: através do
contexto concreto em que se situam pessoas e grupos; através da comunicação que
se estabelece entre as partes; através de quadros de apreensão presentes na
bagagem cultural; através dos códigos, valores e ideologias ligados a posições ou
pertencimentos sociais específicos (JODELET, 1990).
A noção de representação social está na relação entre o psicológico e o social.
Refere-se à maneira pela qual os sujeitos apreendem os eventos da vida diária, os
dados do ambiente, as informações que circulam, e as pessoas de nosso círculo
social. Relaciona-se ao saber espontâneo, ao "pensamento natural", ao qual chamase de senso comum (JODELET, 1990).
Tal conhecimento tem origem na base da experiência pessoal do indivíduo, em
saberes, informações, modelos de pensamento que são apropriados e transmitidos
por meio da educação, da tradição, e da comunicação social. É um conhecimento
compartilhado e elaborado socialmente que visa nos ajudar a dominar o entorno, a
entender fatos e ideias, a agir com e sobre os outros e a nos situar a respeito deles.
Logo, é um conhecimento prático que influencia nos fatos da realidade consensual,
estimulando o que a Sociologia denominou de "construção social da realidade".
Refere-se a uma psicossociologia do conhecimento, uma construção social mental,
como a ciência, o mito, a religião, a ideologia, diferencia-se destes pelos modelos de
elaboração e funcionamento, grifadas pelo pluralismo de ideias e doutrinas. Distinguise de estereótipos, atitudes, imagens e opiniões, por serem reduzidos a disposições
de resposta, pelo modelo behaviorista (JODELET, 1990).
Moscovici (2003), ao investigar a psicanálise busca indicar um modo capaz de
oferecer mecanismos sociais e psicológicos de sua criação, suas operações e suas
funções. As pesquisas originadas nessa abordagem, sendo eles experimentais ou de
campo, têm focado em aspectos das representações sociais em réplica a questões
teóricas que põem esse campo de conhecimento em contínua tensão entre o aspecto
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psicológico e social. Todos convergem quanto a proposta delas serem mencionadas
como produto e processo de elaboração psicológica do real (JODELET, 1990).
Moscovici e Jodelet (2001) afirmam que a ancoragem auxilia na familiarização
de algo que se apresenta como estranho e perturbador, quando são feitas analogias
com o que já é conhecido, de acordo com nossas categorias de pensamento.
O primeiro mecanismo busca ancorar ideias estranhas, reduzi-las a categorias
e a imagens comuns, colocá-las em um contexto familiar em determinada
situação. O objetivo do segundo mecanismo é objetivá-los, isto é, transformar
algo abstrato em algo quase concreto, transferindo o que está na mente em
algo que existe no mundo físico. As coisas que o olho da mente percebe
parecem estar diante de nossos olhos físicos e um ente imaginário começa a
assumir a realidade de algo visto, tangível (MOSCOVICI, 2011, p. 60- 61).

Em síntese, através da ancoragem e da objetivação é possível transformar o
não familiar em algo familiar, apropriando-o para a nossa pessoalidade, em que,
através das vivências e percepções de mundo, sejam capazes de categorizar através
de buscas comparativas e, então, fazer a sua interpretação. Depois disso há projeção
para coisas que pode-se ver e tocar, e assim, controlar.
Ressalta-se ainda que, essencialmente, nossas representações são sempre
criadas por esses dois mecanismos, ancoragem e objetivação. Esses processos estão
sempre conectados um ao outro e são modelados por fatores sociais.

2.2

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E AS DIMENSÕES: ATITUDE, INFORMAÇÃO
E IMAGEM (OU CAMPO DE REPRESENTAÇÃO)

As representações sociais podem se revelar como um conjunto de proposições,
reações e avaliações, organizadas conforme a cultura e a pertença grupal dos
sujeitos, formando diferentes universos de opinião (ALVES-MAZZOTTI, 1994). Cada
universo apresenta-se com três dimensões: A atitude, a informação e o campo de
representação ou a imagem.
Conhecer cada uma destas dimensões implica em observar a cultura e o
pertencimento. A atitude é a orientação global referente ao objeto de representação e
pode ser favorável ou desfavorável, determinando a orientação do sujeito ou do grupo
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para a ação tomada em relação a ele. A informação remete à quantidade e qualidade
do conhecimento possuído a respeito do objeto, o que permite distinguir diferentes
níveis de conhecimento sobre ele. A imagem ou campo de representação é a relação
existente entre os diversos elementos presentes no conteúdo da representação e que
formam o modelo (ou núcleo) figurativo (MOSCOVICI, 2012).
O modelo figurativo foi proposto por Moscovici (1976) ao estudar a
representação social da psicanálise em diversos grupos da sociedade francesa.
Conforme o autor, expressa uma estrutura imagética, não se tratando “somente de
um modo de ordenar as informações, mas do resultado de uma coordenação que
concretiza cada um dos termos da representação” (MOSCOVICI, 2012, p. 126).
A análise dimensional como forma de estudar as representações sociais pode
ser associada ao que se chama de análise processual, genética ou dinâmica, e
preocupa-se com a construção da representação, sua gênese, seus processos de
elaboração, e trabalha com os aspectos constituintes da representação: informações,
imagens, crenças, valores, opiniões, elementos culturais, ideológicos, entre outros
(JODELET, 2002). Em sua abrangência, busca obter os diversos momentos e
movimentos da elaboração da representação, porém dificilmente se possa
desenvolver completamente essa articulação em uma única pesquisa.

2.3

A ABORDAGEM DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NO CAMPO DA
EDUCAÇÃO E NA ESPECIFICIDADE DA EPT

Aplicar a Teoria das Representações Sociais no espaço da educação torna-se
importante pois tal teoria tem sua base no processo de busca dos significados
produzidos e enraizados no cotidiano, através da comunicação, entre os indivíduos
em diferentes grupos sociais.
Com o estudo das representações sociais, é possível compreender os avanços
e retrocessos na educação em sentido amplo e em especial na Educação Profissional,
pois esse referencial teórico permite analisar os processos simbólicos que ocorrem na
prática educativa, entendendo o contexto social, o como e o porquê dessas
representações serem construídas, enraizadas e partilhadas através de um olhar
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psicossocial, no qual o sujeito se constitui e interage no universo social em que está
inserido. Conforme menciona Alves-Mazzotti (2008, p.18) a respeito de pesquisas
educacionais na área:
[...] resultados apontam a necessidade de se ultrapassar o nível da constatação
sobre o que se passa na cabeça dos indivíduos, para procurar compreender
como e porque essas percepções, atribuições, atitudes e expectativas são
construídas e mantidas, recorrendo aos sistemas de significação socialmente
enraizados e partilhados que as orientam e justificam. A intenção propalada de
propiciar mudanças através da educação exige que se compreendam os
processos simbólicos que ocorrem na interação educativa, e esta não ocorre
num vazio social. Em outras palavras, para que a pesquisa educacional possa
ter maior impacto sobre a prática educativa ela precisa adotar “um olhar
psicossocial”.

No plano da Educação, observa-se o quanto é importante buscar o entendimento
de como um objeto é percebido por seu grupo. Essas construções podem auxiliar no
avanço de um campo de conhecimento. Segundo Alves-Mazzotti (1994, p.62), o
estudo das representações sociais envolve “uma preparação para ação”,
considerando que:
[...] as representações sociais, tal como as opiniões e atitudes, são “uma
preparação para ação”, mas, ao contrário destas, não o são apenas porque
orientam o comportamento do sujeito, mas principalmente porque reconstituem
os elementos do ambiente no qual o comportamento terá lugar, integrando-o a
uma rede de relações às quais está vinculado o seu objeto.

Conforme aponta Moscovici (2012), a importância do estudo das representações
sociais está no entendimento do funcionamento do sistema sociocognitivo do
indivíduo, a partir de três fatores: a dispersão da informação referente ao objeto de
representação; a focalização, forma com que o objeto é percebido pelo grupo e a
pressão à inferência, necessidade que leva indivíduos do grupo a estarem prontos a
responder sobre determinados objetos.
Moscovici (2009) acredita que as relações sociais são originadas num contexto
cultural, político e econômico, com interesses e demandas heterogêneas, instituídos
de representatividades.
Considerando que as representações sociais são produzidas pelas interações
cotidianas, Moscovici (1988) ressalta que a sociedade está constantemente
produzindo novas representações para dar sentido às relações sociais pelo hábito da
comunicação. Conforme o autor indica (1988, p.248):
[...] é surpreendente ver como ela brota de uma aparente repetição de clichês,
uma troca de termos tautológicos à medida que ocorrem numa conversação, e
uma visualização de imagens indistintas relacionadas a objetos estranhos. E
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ainda ela combina todos estes elementos heterogêneos num todo e dota a
coisa nova com uma aparência inusitada e mesmo coesa.

Igualmente considera-se sua relevância no campo da Educação Profissional,
uma vez que estudantes estão inseridos em um contexto social, que apresenta as
suas singularidades, para as quais, muitas vezes, não foram preparados a enfrentar.
É comum a dificuldade de gestores, professores e alunos ao se deparam com a
realidade das políticas públicas educacionais, realidade esta muitas vezes afastadas
da carta de intenção de seus idealizadores. Instituições, através de seus gestores,
docentes e discentes, são levadas a se posicionarem sobre os contextos que
envolvem o processo ensino e aprendizagem, o que torna a possibilidade dos estudos
das representações sociais uma grande contribuição para a melhor compreensão dos
processos psicossociais dos sujeitos envolvidos.
Para melhor compreender o sentido que o aluno e o egresso atribuem ao
Pronatec, é necessário conhecer o seu histórico, assim como conhecer como foram
suas passagens pelo ambiente escolar e o panorama propício ou não ao processo de
ensino-aprendizado. A pesquisa desenvolvida aqui pretende elucidar alguns aspectos
da identidade e trajetória de alguns alunos que cursam ou cursaram o Pronatec.
Apesar de não terem sido encontradas pesquisas sobre representações sociais
de estudantes inseridos no Pronatec, foram encontradas investigações embasadas
na teoria das representações sociais tendo como sujeitos estudantes do ensino médio,
conforme verificado em alguns trabalhos (FRANCO; NOVAES, 2001; FRANCO;
GATTI, 2006; MENANDRO; SOUZA, 2010).
Franco e Novaes (2001) pesquisaram sobre as representações sociais de
escola por seus estudantes de ensino médio. Chegaram a conclusão de que as
representações de escola desses jovens eram embasadas na esperança;
possibilidade de conquistar um status social mais elevado e empregos mais
promissores.
Franco e Gatti (2006) mostram que a escola é representada pelos alunos como
um espaço que possibilita o desenvolvimento de variados aspectos da socialização
humana, para além de um aprendizado restrito. Nas representações percebe-se a
expressividade, a informação cultural mais geral, a inclusão em informática, a
participação, tendo como elementos associados a orientação competente (bons
professores) e atitudes compromissadas da equipe de gestão da escola. As autoras

51

sinalizam aspectos representacionais ancorados: na atitude dos alunos (autoculpabilização), no seu desinteresse e indisciplina; na falta de envolvimento e
habilidade dos professores; e na má administração da escola, que não provê
condições físicas saudáveis, recursos didáticos e boas atitudes de funcionários.
Menandro e Souza (2010) concluíram que as representações dos estudantes
são similares às de outras pesquisas como a de Franco e Novaes (2001) e Franco e
Gatti (2006). O ensino é visto como mais difícil, exigindo mais responsabilidade. Na
visão dos alunos, abandonar os estudos implica em desemprego e futuro incerto.
Com base nestas pesquisas, foi possível ser constatado que as representações
sociais dos alunos sobre a escola de ensino médio ancoram-se em uma instituição
que favorece melhores condições de vida e ascensão social, depositando nesta e na
educação a esperança de conquistar um status social mais reconhecido e empregos
mais qualificados. Sendo assim, as representações dos alunos são similares, nas três
pesquisas citadas mostraram que os alunos reconhecem a importância que a escola
tem em suas vidas e possiblidades de carreira.
Alves-Mazzotti (2008, p.20) afirma que a Teoria das Representações Sociais
ajuda a buscar a identidade do grupo e o sentimento de pertencimento do indivíduo
ao grupo, fazendo compreender suas práticas:
O estudo das representações sociais parece ser um caminho promissor para
atingir esses propósitos na medida em que investiga justamente como se
formam e como funcionam os sistemas de referência que utilizamos para
classificar pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade
do cotidiano. Por suas relações com a linguagem, a ideologia e o imaginário
social e, principalmente, por seu papel na orientação de condutas e das práticas
sociais, as representações sociais constituem elementos essenciais à análise
dos mecanismos que interferem na eficácia do processo educativo.

Conforme Alves-Mazzotti (2015), a representação social é uma espécie de
conhecimento socialmente elaborado e compartilhado que pode ser utilizado como
orientação e justificativa para o comportamento das pessoas frente aos objetos
representados, contribuindo para o fortalecimento da identidade grupal e a
compreensão do sujeito a respeito dos acontecimentos da vida cotidiana.
Buscar a representação social do Pronatec por seus estudantes e egressos, na
modalidade pós-médio, pode trazer uma contribuição para os profissionais do campo
da educação e para os idealizadores e críticos das políticas públicas. A medida em
que as representações sociais, construídas por determinado grupo, revelam uma
visão funcional do mundo, as pesquisas que se voltam para a educação profissional,
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baseadas nesse referencial teórico-metodológico, buscam a compreensão dos
sentidos que os sujeitos dão a diversos objetos, no caso desta pesquisa, o objeto
“representações sociais do Pronatec por seus estudantes e egressos”.

53

3

METODOLOGIA

3.1

TIPO DA PESQUISA

Utilizou-se neste trabalho a pesquisa do tipo qualitativa, considerando que, de
acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999), era inicialmente usada em
Antropologia

e

Sociologia,

e

incorpora-se

a

outras

áreas.

Nos

estudos

organizacionais, a abordagem qualitativa começa a delinear-se a partir dos anos 70.
Com isso, tal método vem ganhando espaço no âmbito da Psicologia, da Educação e
da Administração (NEVES, 2008). Na abordagem qualitativa, o pesquisador procura
aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda – ações dos indivíduos,
grupos ou organizações em seu ambiente e contexto social – interpretando-os
segundo a perspectiva dos participantes da situação enfocada, sem se preocupar com
representatividade numérica, generalizações estatísticas e relações lineares de causa
e efeito. Assim sendo, a interpretação, a consideração do pesquisador como principal
instrumento de investigação e a necessidade do pesquisador de estar em contato
direto e prolongado com o campo, para captar os significados dos comportamentos
observados, revelam-se como características da pesquisa qualitativa (ALVES, 1991;
NEVES, 1996; GOLDENBERG, 1999; PATTON, 2002).
A pesquisa qualitativa, utilizada para interpretar fenômenos, ocorre por meio da
interação constante entre a observação e a formulação conceitual, entre a pesquisa
empírica e o desenvolvimento teórico, entre a percepção e a explicação (BULMER,
1977) e se apresenta como uma dentre as diversas possibilidades de investigação.
Constitui uma alternativa apropriada nos estágios iniciais da investigação, quando se
busca explorar o objeto de estudo e delimitar as fronteiras do trabalho, quando existe
especial interesse na interpretação do respondente em relação aos seus
comportamentos, motivos e emoções, quando o tema da pesquisa envolve tópicos
abstratos, sensíveis ou situações de forte impacto emocional para o respondente e/ou
quando o universo da pesquisa é pequeno e a quantificação não faz sentido (HEYINK;
TYMSTRA, 1993).
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3.2

A PESQUISA DE CAMPO

A pesquisa e o consequente estudo foram realizados em uma universidade
privada, uma das maiores do país, que desenvolveu ao longo de três anos alguns
cursos do Pronatec em várias de suas unidades. Como foi visto, o governo federal
ampliou as instituições habilitadas ao programa para além da rede pública e do
Sistema S, incorporando algumas organizações privadas, idealizando ofertar cursos
de forma ampla e diversificada em várias cidades e bairros. A instituição objeto desta
pesquisa, disponibilizou cursos técnicos na forma subsequente (pós-médio) em
diversos estados, porém a pesquisa foi concentrada no estado do Rio de Janeiro. Os
cursos ofertados pela instituição eram todos em horários matutinos e vespertinos, não
existindo oferta de cursos técnicos no horário noturno. A escolha do local de pesquisa
deve-se ao fato da autora ter sido docente em cursos ofertados pelo Pronatec e com
isso, ter o acesso favorecido ao campo de estudo.
Foram convidados a participar desta pesquisa um total de 18 alunos que
cursavam ou haviam cursado recentemente a modalidade pós-médio nos cursos
ofertados pela instituição. Estes estudantes foram escolhidos por estarem em fase de
finalização ou terem finalizado recentemente o último módulo. O critério adotado para
a escolha destes sujeitos foi acidental, privilegiando a disponibilidade. As entrevistas
(Apêndice C) foram realizadas em três Unidades da referida instituição de ensino.
Utilizamos como base três cursos técnicos na modalidade subsequente (pósmédio), os cursos contemplados foram: Informática para Internet, Logística e
Massoterapia.
3.2.1 Informática para Internet
Conforme dados da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação, o diploma é Técnico em Informática para Internet, não é
exigido Registro Profissional, e o curso insere-se no eixo tecnológico Informação e
Comunicação. Tendo como objetivo principal formar técnicos aptos à análise crítica e
ao desenvolvimento de pesquisa para atender as demandas da sociedade e do
mercado no campo da Tecnologia da Informação, trabalhando de forma integrada com
as demais áreas envolvidas no processo de informática. Com três semestres de
duração, tem como requisito obrigatório a realização de 1.012 horas.
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Componentes Curriculares:
1o Período
ORDE
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

DISCIPLINAS

ATIVIDADE

Algoritmos e Lógica de Programação
T/P
Modelagem de Banco de Dados
T/P
Web Design
T/P
Computação Gráfica I
T/P
Inglês Instrumental I
T
Redes I - Cabeamento Estruturado
T/P
Sistema de Gerenciamento de Conteúdo e
T/P
E-commerce
Animação Digital I
T/P
Sistemas Operacionais I – Desktop
T/P

CARGA HORÁRIA
SEMANAL (H/A)

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL (HORAS)

5
4
3
3
2
4

67,5
54
40,5
40,5
27
54

2

27

2
2
27

27
27
364,5

Obs: 1 – T=teoria P=prática 2 – Hora-aula = 45 minutos
2o Período
ORDEM DISCIPLINAS

ATIVIDADE

CARGA HORÁRIA
SEMANAL (H/A)

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL (HORAS)

10

T/P

3

40,5

T/P

2

27

T/P
T/P
T/P
T/P
T/P
T
T/P
T/P

2
2
2
4
3
2
4
2
26

27
27
27
54
40,5
27
54
27
351

11
12
13
14
15
16
17
18
19
Total

Administração de Banco de Dados
Projeto de Sistemas e Orientação a
Objetos com UML
Animação Digital II
Mainframe I - Básico
Sistemas Operacionais II – Server
Programação C#
Computação Gráfica II
Inglês Instrumental II
Programação Web I – PHP
Redes II - Redes sem Fio

Obs: 1 – T=teoria P=prática 2 – Hora-aula = 45 minutos
3o Período
ORDEM DISCIPLINAS

ATIVIDADE

CARGA HORÁRIA
SEMANAL (H/A)

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL (HORAS)

20

T

2

27

T/P

3

40,5

T/P

4

54

T/P

3

40,5

T/P
T

2
2

27
27

T/P

3

40,5

21
22
23
24
25
26

Empreendedorismo em Informática
Mainframe II - COBOL com CICS e
DB2
Programação Web II - Java para
Web
Manutenção e Montagem de
Computadores
Redes III – Segurança
Inglês Instrumental III
Sistemas Operacionais III Administrador Linux
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27
Total

Governança em TI

T/P

3
22

40,5
297

Obs: 1 – T=teoria P=prática 2 – Hora-aula = 45 minutos
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
DISCIPLINA

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA TOTAL (HORAS)

Estágio Curricular Supervisionado (Não obrigatório) P
Total
-

240 horas
-

3.2.2 Logística
O Diploma é Técnico em Logística, não é exigido Registro Profissional, e o
curso insere-se no eixo tecnológico Informação e Comunicação. Tendo como objetivo
principal, capacitar técnicos na área de Logística para melhoria da qualidade,
produtividade e competitividade de organizações, sejam empresas públicas ou
privadas, atendendo a demanda para integração da logística desde o transporte e
armazenamento, até a expedição e distribuição de materiais e produtos; garantindo a
qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico. Com três semestres
de duração, tem como requisito obrigatório a realização de 810 horas.

57

Componentes Curriculares:

3.2.3 Massoterapia
O Diploma é Técnico em Logística, não é exigido Registro Profissional, e o
curso insere-se no eixo tecnológico Informação e Comunicação. Tendo como objetivo
principal habilitar o aluno para atuar profissionalmente como massoterapeuta,
realizando com eficiência a avaliação massoterapêutica e selecionando e aplicando
as principais técnicas de massagens ocidentais e orientais, incluindo terapias
complementares e integrativas. Com três semestres de duração, tem como requisito
obrigatório a realização de 1200 horas.
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Componentes Curriculares:
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À época de sua realização, os alunos, egressos e docentes já tinham
conhecimento que o Pronatec estava em declínio, situação esta explicitada pelo
próprio governo federal. Por ser uma política de governo e não de Estado, ela leva ao
desmonte a cada quatro, oito anos, em virtude de estar associada ao poder executivo.
Os envolvidos tiveram conhecimento ao longo da execução das entrevistas que a
instituição pesquisada estaria encerrando suas atividades vinculadas ao Pronatec até
o final do corrente ano, no caso 2016. Os docentes estavam informados de que seriam
desligados nos próximos meses.

3.3

SUJEITOS DA PESQUISA

O caminho para realização da pesquisa de campo foi longo uma vez que a
instituição estava encerrando suas atividades vinculadas ao Programa. De um
universo bastante expressivo de locais e cursos na época de idealização deste
trabalho, passou-se apenas a algumas poucas unidades e a um número quase
inexpressivo de alunos. Foi preciso envolver o gestor nacional desta modalidade de
ensino para finalização do trabalho e envolvimento dos profissionais administrativos.
Os funcionários administrativos apoiaram na marcação das entrevistas com alunos,
egressos, docentes e disponibilização do espaço. A realidade que foi enfrentada
refere-se a finalização de vários cursos e o encerramento da maioria das turmas. Eram
poucas as áreas de conhecimento ainda em curso nas unidades. Com isso, o acesso
ficou restrito aos estudantes das áreas de Informática para Internet, Logística e
Massoterapia.
Trabalhou-se com os grupos dos três cursos de formação no Pronatec, pois a
realidade vivenciada por cada um deles denotava variação, tendo menor
expressividade a variância entre estudantes e egressos. Os sujeitos na condição de
egressos finalizaram o curso no período compreendido entre um mês e seis meses
da data de realização da pesquisa. Sendo assim, os grupos foram divididos de acordo
com o tipo de curso e não vinculados as condicionantes estudantes-egressos, o que
possibilitou a elaboração de três modelos figurativos das representações sociais.
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A seguir serão expostas, informações de cada entrevistado por curso de
formação, com nomes fictícios e informações colhidas no momento da entrevista
através do formulário de caracterização de perfil (Apêndice B).
3.3.1 Informática para Internet

Clara (E01), 21 anos, estudante do último módulo do curso de Informática para
Internet, turno manhã. Cursou o ensino médio em escola pública no município de
Guapimirim. A renda de sua família abrange a faixa compreendida entre R$ 880,00 e
R$ 1.760,00. Seu curso contemplava aulas em laboratório e realização de TCC. Não
estavam previstos estágio e visitas técnicas. Clara tem baixa visão, o que
comprometeu seus estudos e sua nota no ENEM.
Carlos (E02), 38 anos, estudante do último módulo do curso de Informática para
Internet, turno manhã. Cursou o ensino médio em escola particular em Petrópolis. A
renda familiar é contemplada na faixa compreendida entre R$ 3.520,00 e R$ 7.040,00.
Seu curso previa aulas em laboratório e realização de TCC. Não estavam previstos
estágio e visitas técnicas. Atualmente estuda Engenharia de Computação na
Universidade Católica de Petrópolis (UCP).
Cláudio (E03), 19 anos, estudante do último módulo do curso de Informática
para Internet, turno manhã. Cursou o ensino médio em escola pública em Duque de
Caxias. A renda familiar insere-se na faixa compreendida entre R$ 880,00 e R$
1.760,00. Seu curso contemplava aulas em laboratório e realização de TCC. Não
estavam previstos estágio e visitas técnicas. Cláudio revelou vontade de fazer visitas
técnicas pois ainda não se sente seguro no que tange a sua formação, revelou grande
interesse em conhecer o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC).
Cesar (E04), 25 anos, estudante do último módulo do curso de Informática para
Internet, turno manhã. Cursou o ensino médio em escola pública em Petrópolis. A
renda familiar estava na faixa entre R$ 880,00 a R$ 1.760,00. Seu curso contemplava
aulas em laboratório e realização de TCC. Não estavam previstos estágio e visitas
técnicas. Por ter perdido o pai quando cursava o ensino médio, precisou conciliar
trabalho e estudo o que, em sua visão, dificultou e dificulta a sua dedicação ao ensino
técnico.
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Clóvis (E05), 25 anos, egresso do curso de Informática para Internet. Cursou o
ensino médio em escola pública em São João de Meriti. A renda familiar está na faixa
entre R$ 1.760,00 a R$ 3.520,00. Seu curso contemplou aulas em laboratório e
realização de TCC. Clóvis era bolsista na universidade e revelava nunca ter gostado
de estudar até ingressar no curso técnico e “se encontrar na vida”. Seu TCC tem sido
objeto de estudo na universidade.
Cristiano (E06), 22 anos, egresso do último módulo do curso de Informática
para Internet. Em virtude de algumas reprovações no ensino médio, finalizou esta
etapa migrando para o supletivo. A renda familiar estava na faixa entre R$ 3.520,00 a
R$ 7.040,00. Seu curso contemplou aulas em laboratório e realização de TCC.
Cristiano estava em fase de finalização do estágio nível técnico em Tecnologia da
Informática e acreditava que seria efetivado no mês seguinte.
Charles (E07), 27 anos, egresso do último módulo do curso de Informática para
Internet. Cursou o ensino médio em escola particular em Petrópolis. A renda familiar
estava compreendida entre R$ 1.760,00 a R$ 3.520,00. Seu curso contemplou aulas
em laboratório e realização de TCC. Fez algumas visitas técnicas por conta própria
em empresas onde trabalhavam seus amigos. À época da pesquisa, fazia
informalmente programação, criando páginas e blogs na internet com o intuito de
ajudar parentes e amigos.
Clarisse (E08), 51 anos, egressa do último módulo do curso de Informática para
Internet. É fisioterapeuta, com pós-graduação. Era funcionária pública e estava
afastada pelo INSS por problemas de saúde. A renda familiar estava na faixa entre
R$ 1.760,00 a R$ 3.520,00. Seu curso contemplou aulas em laboratório e realização
de TCC. Seu TCC contemplava o desenvolvimento de um software de fisioterapia e
por ocasião da entrevista estava em busca de patrocínio para finalizar o programa e
implantar um projeto piloto.
Pela natureza dos dados coletados na categorização do perfil dos estudantes
de Informática para Internet, cabem mais sinalizações do que conclusões. O ponto
alto deste curso, pela ótica dos alunos, foi a realização do TCC e a possibilidade de
experimentação em nove laboratórios e equipamentos com tecnologia de alta
geração. A realização destas atividades por parte dos estudantes revelava o exercício
da prática. Tanto a disponibilidade de laboratórios como a obrigatoriedade de
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realização do TCC foram utilizados para reconstruir, reforçar a teoria ou até facilitar a
memorização do conhecimento. Para Lewin e Lomascólo (1998):
A situação de formular hipóteses, preparar experiências, realizá-las recolher
dados, analisar resultados, quer dizer, encarar trabalhos de laboratório como
‘projetos de investigação’, favorece fortemente a motivação dos estudantes,
fazendo-os adquirir atitudes tais como curiosidade, desejo de experimentar,
acostumar-se a duvidar de certas afirmações, a confrontar resultados, a
obterem profundas mudanças conceituais, metodológicas e atitudinais.

Outro aspecto a ser sublinhado é que, por alguma razão, não existiu
obrigatoriedade de estágio e nem de visita técnica, o que limitou a possibilidade de
observar o exercício da prática por profissionais inseridos no ambiente organizacional.

3.3.2 Logística

Luciana (E14), 26 anos, estudante do último módulo do curso de Logística,
turno tarde. Cursou o ensino médio concomitante com um curso técnico em
enfermagem. A renda familiar estava classificada na faixa entre R$ 880,00 a R$
1.760,00. Seu curso contemplava visitas técnicas. O estágio e o TCC não foram
obrigatórios e nem realizados. Cursava a graduação em enfermagem e buscou o
curso de Logística por complementar sua formação acadêmica no que tange ao
armazenamento de medicamentos e materiais cirúrgicos.
Luiz (E15), 30 anos, estudante do último módulo do curso de Logística, turno
tarde. Cursou o ensino médio em escola pública. A renda familiar estava classificada
na faixa entre R$ 880,00 a R$ 1.760,00. Seu curso contemplava visitas técnicas. O
estágio e o TCC não foram obrigatórios e não foram realizados. Ao iniciar o curso
acreditou que o governo federal iria disponibilizar vagas no serviço público
prioritariamente para estudantes de baixa renda do Pronatec.
Larissa (E16), 19 anos, estudante do último módulo do curso de Logística, turno
tarde. Cursou o ensino médio em escola pública. A renda familiar estava abrangida
na faixa entre R$ 880,00 a R$ 1.760,00. Seu curso contemplava visitas técnicas. O
estágio e o TCC não foram obrigatórios e não foram realizados. Por incentivo do
professor, inscreveu-se em alguns cursos on-line da Bovespa e foi considerada um
dos melhores desempenhos ganhando prêmios, incluindo um Ipad.
Lauro (E17), 21 anos, estudante do último módulo do curso de Logística, turno
tarde. Cursou o ensino médio em escola pública, teve baixa nota no ENEM e muita
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dificuldade em português e matemática. A renda familiar insere-se na faixa entre R$
1.760,00 a R$ 3.520,00. Fez um trabalho estatístico sobre satisfação dos alunos da
graduação, trabalho este muito elogiado pelos diretores da universidade.
Leila (E19), 33 anos, egressa do curso de Logística. Cursou o ensino médio em
escola pública há bastante tempo. A renda familiar estava classificada na faixa entre
R$ 1.760,00 a R$ 3.520,00. Era aposentada por invalidez e recebeu tal benefício do
governo em virtude de um problema de saúde que enfrentou no passado.
Luiza (E20), 26 anos, egressa do curso de Logística. Luiza teve um ensino
médio complicado pois foi diagnosticada com dificuldade em aprender, dislexia,
discalculia, enxaqueca crônica e baixa visão. A renda familiar estava classificada na
faixa entre R$ 880,00 a R$ 1.760,00. Mencionou que gostaria muito de trabalhar com
transporte e à época da entrevista estava empenhada em conseguir um emprego.
Pela visão dos alunos, os ganhos do curso de Logística estavam pautados na
qualificação dos professores. A realização de visitas técnicas teve o papel de
aproximar tais estudantes da prática profissional. Além disso, realizaram um trabalho
vinculado à matéria sobre a satisfação-insatisfação dos alunos de graduação com o
curso e a universidade. Este trabalho trouxe para os alunos uma aproximação com o
universo acadêmico, as possiblidades de formação oferecidas pela instituição e a
oportunidade de constatar a pouca distância entre os alunos do curso técnico e os da
graduação. No final, os estudantes perceberam que era possível, mesmo para a
população de baixa renda, realizar o nível superior.
A inclusão de atividades como visita técnica teve como objetivo o encontro do
acadêmico com o exercício efetivo da profissão, proporcionando aos estudantes uma
observação mais sistêmica e pautada no ambiente organizacional. A realização
destas atividades foi de grande importância, conforme mencionam os alunos.
Eu sentia falta na minha formação (enfermagem) de logística, para fazer
armazenamento de materiais. Fiz visitas técnicas em dois hospitais em
Jacarepaguá (Cardoso Fontes e Rios D’Or) e pude observar claramente a
importância da logística. Alguns profissionais eram responsáveis pela
medicação, outros pela arrumação do ambiente hospitalar, fiz outras visitas
técnicas em outros hospitais (Moacir do Carmo em Caxias – Washington Luiz),
onde conhecemos o trabalho de organização dos materiais nos centros
cirúrgicos, fizemos outras visitas a dois armazéns na Dutra, onde vimos
transporte e distribuição. A visita aos hospitais foi uma sorte grande minha, pois
os alunos em sua maioria eram ligados a ciências exatas, apenas eu cursando
a graduação em Enfermagem (E14).
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Os estudantes observaram o ambiente de uma empresa em operação,
visualizando sua dinâmica, organização e fatores teórico-práticos inerentes ao seu
pleno funcionamento. Nestas atividades foi possível verificar aspectos teóricos que
regem a empresa, tais como regras de conduta, normas internas, além de conteúdos
vistos em sala de aula.
A Educação Profissional tem como premissa não só a formação de técnicos,
mas a qualificação, a requalificação, a reprofissionalização de trabalhadores, bem
como a verificação de hipóteses, teses e teorias na prática. O ensino técnico deve
levar ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva
(LOURENÇO; PAIVA, 2010).
A visita técnica é uma atividade complementar aos conhecimentos trazidos
pelos professores, vistos nos livros e em salas de aula. As empresas exercem o papel
de formadores de produtos, serviços e valores dentro das relações sociais nas
comunidades. São oportunizados os anseios do corpo acadêmico em visitar as áreas
produtivas de uma organização. Nestes acontecimentos extracurriculares, os alunos
buscam articular sua observação prática ao espaço de formação, por meio do
envolvimento e participação ativa de todos (LOURENÇO; PAIVA, 2010).

3.3.3 Massoterapia

Em virtude do campus em que estudavam ter vigente as graduações em
educação física e fisioterapia, os discentes tiveram acesso a laboratórios, visitas
técnicas e a um programa aberto a comunidade chamado Academia da Terceira
Idade. O curso não previa o estágio e o TCC não era obrigatório.
Milena (E10), 26 anos, egressa do curso de Massoterapia. Cursou o ensino
médio concomitante com um curso técnico em enfermagem. A renda familiar estava
classificada na faixa entre R$ 1.760,00 a R$ 3.520,00, deste valor contribuía com R$
1.500,00 que percebeu nos atendimentos que fazia a clientes já na condição de
Massoterapeuta.
Mariana (E11), 42 anos, egresso do curso de Massoterapia. Cursou o ensino
médio em escola pública. A renda familiar estava classificada acima de R$ 7.040,00,
atribuindo este valor a condição de empresário do marido, dono de uma oficina
mecânica em Petrópolis.
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Michele (E12), 25 anos, finalizando à época da entrevista o último módulo do
curso de Massoterapia. Cursou o ensino médio em escola pública. A renda familiar
estava inserida na faixa entre R$ 1.760,00 a R$ 3.520,00.
Marta (E13), 25 anos, finalizando à época da entrevista o último módulo do
curso de Massoterapia. Cursou o ensino médio em escola pública. A renda familiar
estava classificada na faixa entre R$ 1.7600,00 a R$ 3.520,00, sendo que contribuía
com a maior parte. Marta foi contratada recentemente como massoterapeuta por uma
academia local.
O curso de Massoterapia oportunizou atividades práticas em virtude de ter sido
ofertado em um ambiente acadêmico em que existia a graduação em fisioterapia,
educação física e enfermagem. Na visão dos alunos, o curso poderia ter intensificado
ainda mais as atividades práticas.
Revela-se então, a necessidade de explorar diferentes estratégias didáticas,
como por exemplo, aula prática e experimental, atividade de campo e estágio
supervisionado (DOURADO, 2006; BEREZUK et al., 2009; BAROLLI et al., 2010;
DORNFELD; MALTONI, 2011).
A atividade prática, Academia da Terceira Idade, foi apontada pelos estudantes
como uma alternativa para sair da rotina que a sala de aula trazia aos alunos, além
de constituir um espaço de organização do conhecimento teórico, por promover a
possibilidade de vivenciar a prática profissional com potenciais clientes.
Melo (2010), afirma que a essência do ensino técnico-profissionalizante
compreende diferentes atividades teóricas e práticas, necessita de espaços físicos
diferenciados que vão além de salas de aula, tais como laboratórios, oficinas e, muitas
vezes, aulas em outros ambientes mais aproximados do ambiente profissional.
Relações distintas entre professores e alunos, sobretudo nas aulas práticas,
organizadas em grupos menores de alunos; visitas técnicas a contextos reais
de atuação profissional; estágios supervisionados; orientações em projetos,
pesquisas aplicadas, entre outras. Essa variabilidade traz implicações para o
trabalho docente, conferindo-lhe maior flexibilidade e proximidade na relação
com os estudantes e com outros contextos e ambientes de trabalho (MELO,
2010, p. 2).

Concluí-se que a observação e a reflexão sobre o exercício laboral é uma base
fundamental para a formação do técnico. Observando a prática pode-se entender a
teoria que a embasa, visando melhor compreendê-la em profundidade, complexidade
e amplitude.
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3.4

COLETA DE DADOS

Como instrumentos, foram utilizados um formulário para caracterização do
perfil dos participantes, entrevistas semidirigidas ou semiestruturadas (gravadas e
transcritas).
Uma das grandes vantagens da entrevista, segundo Ludke (1986) é o
estabelecimento de uma interação entre pesquisador e pesquisado, ao contrário de
outros métodos, como a observação unidirecional, por exemplo, onde se estabelece
uma relação hierárquica entre ambos. A autora sugere cuidados que devem ser
observados no processo de elaboração do instrumento. O método de entrevista tem
duas formas para registro: gravação direta ou anotação durante a entrevista. É
observado que cada uma delas aparenta vantagens e desvantagens, e a escolha
poderá depender de algumas características, como por exemplo, o perfil dos sujeitos
e a relação estabelecida com o entrevistador.
A entrevista, de acordo com Zago (2003, p. 301), “expressa realidades,
sentimentos e cumplicidades que um instrumento com respostas padronizadas
poderia ocultar, evidenciando a infundada neutralidade científica daquele que
pesquisa”. De acordo com Gauthier (1998), a entrevista semidirigida também é de
ordem preestabelecida. Além de ter perguntas fechadas e diretas, inclui um número
pequeno de perguntas abertas, dando liberdade ao entrevistado.
Os participantes devem ter alguma vivência com o tema a ser discutido, de tal
modo que sua participação possa trazer elementos baseados em suas experiências
cotidianas. Desta forma, os participantes tem semelhante realidade sócio-econômicacultural; habitam o entorno da universidade; são integrantes de cursos técnicos na
mesma instituição de ensino.

3.5

ANÁLISE DE CONTEÚDO

Os dados obtidos pela transcrição das entrevistas foram analisados com apoio
da análise de conteúdo temática, inspirada em Bardin (2010). Tal técnica propõe:
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leitura flutuante; captação dos temas chaves (mais frequentes e importantes);
associação entre os temas, inferência de categorias e elaboração de tabelas (tema –
categoria – subcategoria – exemplos – quantidade). Estes processos são distribuídos
em três fases: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados,
inferência e interpretação (BARDIN, 2010):
A pré-análise é considerada a fase de organização que tem por objetivo
operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais de maneira a conduzir a um esquema
preciso de desenvolvimento da pesquisa. Tal fase se divide em três etapas: leitura
flutuante, constituição do corpus e reformulação de hipóteses e objetivos. Leitura
flutuante significa estabelecer contato exaustivo com o material para entender seu
conteúdo. Flutuante é uma analogia à atitude do psicanalista, pouco a pouco a leitura
se torna mais clara e precisa, utilizando como referência as hipóteses, e as teorias
que dão forma ao material. Constituição do corpus: é a distribuição e organização
do material com vistas a responder alguns preceitos de validade: exaustividade (os
aspectos do roteiro devem ser contemplados, deve-se esgotar a abrangência do
texto); representatividade (que represente de forma fidedigna o universo estudado);
homogeneidade (deve obedecer com precisão aos temas) e pertinência (os conteúdos
devem ser vinculados aos objetivos do trabalho). Reformulação de hipóteses e
objetivos: determinam-se a palavra ou frase (registro), a delimitação do contexto de
compreensão da palavra ou frase (contexto), os recortes, a forma de categorização, a
modalidade de codificação e os conceitos teóricos mais gerais que orientarão à
análise (BARDIN, 2010).
A fase de exploração do material caracteriza-se pela operação de analisar o
texto sistematicamente em função das categorias formadas anteriormente. E no que
tange a última fase, tratamento dos resultados, inferência e a interpretação, os
resultados brutos, ou seja, as categorias que serão utilizadas para análise são
submetidas a tratamentos estatísticos simples ou complexos conforme o caso, com o
objetivo de ressaltar as informações obtidas. Em seguida, são feitas inferências e as
interpretações previstas no quadro teórico e/ou sugerindo outras possibilidades
teóricas (BARDIN, 2010).
Pode-se afirmar que a análise de conteúdo ganhou espaço no mundo da
ciência, talvez pela sua abrangência metodológica que admite métodos estatísticos
variados. Tal técnica de análise é consoante com a Teoria das Representações
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Sociais. Henry e Moscovici apud Bardin (2010, p. 33) afirmam que: ”tudo o que é dito
ou escrito é suscetível de ser submetido a uma análise de conteúdo”. Lasswell, Lener
e Pool apud Bardin (2010, p. 13) corroboram esta visão: “a análise de conteúdo deve
começar onde os modos tradicionais de investigação acabam”. De acordo com Bardin
(2010, p.42), a análise de conteúdo é
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens.

Como método interpretativo e estatístico (pela sua concepção e forma de
compilação), a análise de conteúdo surgiu no final do século XVIII nos EUA, e no início
do século passado teve seu apogeu com o desenvolvimento das ciências sociais. A
função interpretativa do método soma-se à necessidade de produção de
conhecimento, partindo da realidade estabelecida, histórica e social dos sujeitos. Em
meados do século passado, Berelson apud Bardin (2010) definiu tal método como
uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática
e quantitativa do conteúdo manifesto, apoiando o pesquisador na identificação e
significação do texto que está sendo analisado.
O objetivo desta abordagem é, a partir de um conjunto de técnicas, imprimir
uma visão geral e sistêmica para explicar o conteúdo da mensagem e o significado da
mesma, utilizando-se de deduções lógicas e justificadas, tendo como referência o
emissor (origem), a mensagem (contexto e conteúdo) e os reflexos dessa mensagem.
Com isso, pretende-se que o pesquisador, com base nas categorias estabelecidas,
possa deduzir de maneira lógica conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou
sobre o contexto em que esta foi emitida, inferindo a consequência. Esta visão
sistêmica e a lógica justificada irão favorecer a precisão na ordenação, definição e o
maior rigor na aplicação do método estatístico. Com isso, pretende-se neutralizar as
perspectivas, ideologias e crenças do pesquisador, minimizando a subjetividade e
favorecendo a objetividade e generalização dos resultados obtidos. (BARDIN, 2010).
O método permite identificar as frequências ou ausências dos itens
pesquisados, estabelecendo categorias para introduzir uma ordem na desordem
aparente, utilizando-se de certos critérios definidos previamente ou acrescentados ao
longo de sua aplicação. A etapa de categorização é essencial para a qualidade de
todo o processo, pois organiza o tema em classes que reúnem um grupo de
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elementos. As classes são agrupamentos de significações, indicando a possibilidade
de identificação de categorias previamente estabelecidas pelo referencial teórico, pela
experiência do pesquisador relacionada ao tema, ou simplesmente identificadas
posteriormente (BARDIN, 2010).
O processo de categorização abrange uma organização progressiva, podendo
variar de acordo com a amplitude ou a redução da quantidade de categorias
estabelecidas, podendo gerar subcategorias. Bauer (2000) sugere que as categorias
devem ser exclusivas e auto-excludentes garantindo a lógica e o rigor na execução
do método.
Bardin (2010) conclui que uma categoria de qualidade deve promover a
exclusão mútua, a homogeneidade, a pertinência, a objetividade, a fidelidade e a
produtividade. Bauer (2000) acrescenta princípios que visam a qualidade na aplicação
do método: a) coerência e simplicidade do referencial de codificação, b) transparência
da documentação, c) fidedignidade e d) validação.
A definição dos critérios de classificação deve estar intrinsicamente relacionada
com o que se procura ou que se espera encontrar. A intenção do pesquisar deve estar
pautada nas informações e nos dados que poderão contribuir para a construção do
conhecimento após serem tratados e não na pura descrição de tais conteúdos.
Henry e Moscovici apud Bardin (2010, p.40), afirmam que:
Qualquer análise de conteúdo não visa o estudo da língua ou da linguagem,
mas sim a determinação mais ou menos parcial do que chamaremos as
condições de produção dos textos, que são o seu objeto. O que tentamos
caracterizar são estas condições de produção e não os próprios textos. O
conjunto das condições de produção constitui o campo das determinações
dos textos.

Sob a perspectiva da pesquisa qualitativa, a análise de conteúdo procura
compreender a fala dos sujeitos e o pensamento social que revela as relações
existentes nesses grupos a partir de variáveis de ordem psicológica, sociológica,
histórica e política, privilegiando o seu significado.
Ao analisar os dados trazendo à tona as possíveis representações sociais do
grupo pesquisado, foram inferidos certos conhecimentos a propósito da imagem
socioafetiva deste objeto (Pronatec) para a população entrevistada. De acordo com
Codol (1994 apud ALVES-MAZZOTTI, 1994, p.203), “Cada indivíduo se apropria,
atualiza e expressa as formas sociais das culturas e dos grupos em que está inserido,
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sendo, portanto, perfeitamente legítimo tentar captá-las nas falas e condutas
individuais”.
Por permitir ao educador retirar do texto escrito seu conteúdo manifesto ou
latente, a análise de conteúdo pode ser de grande valia na pesquisa qualitativa em
educação. Os dados coletados são oriundos de entrevistas (dirigidas ou
semidirigidas), questionários abertos e outros métodos qualitativos. Ao final da
análise, após a interpretação dos resultados, pretende-se estabelecer indicadores
compatíveis com os objetivos da pesquisa.
Para identificar estes indicadores utilizou-se, como dito, a TRS como
fundamentação, especificamente a abordagem processual. Nesta abordagem, o
modelo figurativo é resultante da representação e apresenta a função de ser um ponto
comum entre a teoria científica e a representação social; de realizar a tradução do real
em uma expressão geral e abstrata dos fenômenos que formam a representação; e
de associar os elementos numa sequência dinâmica e própria. Moscovici (1976/2012,
p. 115) acrescenta:
ao penetrar no meio social como expressão do “real”, o modelo
figurativo se torna então “natural”, utilizado como se fosse copiado
diretamente dessa realidade. A conjunção de dois movimentos, o da
generalização coletiva de uso e o da expressão imediata dos
fenômenos concretos, permite à representação tornar-se um aparato
cognitivo estável e orientar as percepções ou as opiniões sobre o
comportamento ou as relações interindividuais.

O entendimento dos processos de constituição das representações sociais
pode indicar pistas para melhor compreender as RS dos estudantes e egressos sobre
o Pronatec e o entendimento dos processos de constituição das representações
sociais pode indicar como esse conhecimento foi construído e de que maneira o grupo
estabeleceu o seu entendimento sobre o objeto.

4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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Conforme já mencionado, a análise de conteúdo é composta por três etapas,
como enfatiza Bardin (2004): pré-análise, exploração do material e tratamento dos
resultados. Neste estudo, objetivando a categorização das respostas, foram
elaborados parágrafos sínteses sobre cada questão do roteiro das perguntas.
Aplicando-se a seguinte sequência: questionário, entrevista semidirigida, transcrição
e análise do conteúdo e a parte exploratória da pesquisa.
Com a intenção de obter o máximo possível de sujeitos em época de redução
expressiva do Programa, trabalhou-se com os dados de três grupos de formação. A
seleção destes grupos foi possível em virtude do acesso disponibilizado pela
instituição de ensino, contemplando a base de alunos ainda em curso e a relação de
egressos que concluíram a formação no último semestre. A opção em trabalhar com
estudantes e egressos dos cursos de Informática para Internet, Logística e
Massoterapia veio da própria instituição, uma vez que existiam pouquíssimos cursos
ainda em realização. Coincidentemente, como mencionado, estes três cursos estão
elencados entre as vinte qualificações mais procuradas pelo público-alvo do
Programa. Contou-se com o apoio das três unidades pesquisadas, que se dispuseram
prontamente a participar do estudo.
Para embasar a análise, se faz relevante conhecer alguns dados do perfil dos
estudantes e egressos dos três cursos para compreensão das trajetórias pessoais,
entendendo o que é comum à maioria. Tais informações visam complementar as
entrevistas, enriquecendo a análise. Com este objetivo, o Formulário de
Caracterização de Perfil (Apêndice A) inclui perguntas que intencionam levantar dados
sobre faixa etária, se oriundos de escolas públicas ou privadas e renda média familiar.
Percebe-se que há variação mínima nos perfis quando agrupados nos três cursos,
logo a opção foi a elaboração de um gráfico único. Para tanto, foram realizadas
entrevistas com dezoito sujeitos, dez alunos e oito egressos (oito do gênero masculino
e dez do gênero feminino). Os gráficos abaixo ilustram as distribuições.

Gráfico 10: Idade dos estudantes e egressos
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Entre os estudantes e egressos, a metade (nove alunos) tinha idade entre 18 e
25 anos. Os alunos acima de 34 anos, totalizavam 3 sujeitos, sendo estes os que
ficaram mais de 10 anos sem estudar. O Pronatec, na forma pesquisa (subsequente)
compreendia alunos que concluíram o ensino médio.

Gráfico 11: Escola onde foi cursado o ensino médio

Os sujeitos, em grande maioria, eram oriundos de escola pública, totalizando
dezesseis no universo de dezoito. Os oriundos de escola particular, tinham à época
condição de bolsa integral (conforme regulamento do Programa). Na avaliação que
fizeram, o ensino médio foi aquém da expectativa, causando dificuldades ao longo do
curso técnico, principalmente na realização de disciplinas como português,
matemática e outras que previam a realização de cálculos (por exemplo, estatística).

Gráfico 12: Renda média familiar – estudantes e egressos
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Segundo a ABEP (2016), a renda média familiar dos sujeitos nos revela que há
uma variedade de classes sociais, apesar de uma predominância da classe social C1
(R$ 2.705), considerada como baixa. Aparece em segundo lugar a classe C2 (R$
1.625), de maior pobreza. E uma minoria agrupada na classe B2 (R$ 4.852). Apenas
um sujeito percebe renda familiar acima da classe B2.
Os três gráficos revelam algumas características dos sujeitos da pesquisa, 85%
da amostra com idade entre 18 e 33 anos; 89% realizaram o ensino médio em escola
pública e 83% informaram renda familiar média entre um e quatro salários mínimos.
Nesta perspectiva, Frigotto (2007) afirma que um dos erros mais comuns e recorrentes
na análise da educação no Brasil, em todos os níveis e modalidades, reside em tratála em si mesma e não como constituída e constituinte de um projeto dentro de uma
sociedade fracionada em classes e grupos sociais desiguais.
Frigotto conclui o texto, reforçando que se efetivamente se garante, em médio
prazo, a educação básica dentro da concepção da tecnologia universal, a formação
profissional terá uma outra qualidade e significará uma possibilidade de avanço nas
forças produtivas e no processo de emancipação da classe trabalhadora. Julgamos,
neste percurso, importante que a política pública de formação profissional se vincule
às políticas de emprego e renda. Isso, por sua vez, implica, como mostramos ao longo
deste breve texto, que se politize o debate em todas as esferas, mormente a
econômica, rompendo com a doutrina dos técnicos e gestores neutros. Cabe à classe
trabalhadora lutar em suas organizações e movimentos para construir uma nação
contra aqueles que historicamente moldaram um capitalismo dependente, associado
e subordinado ao capital mundial (FRIGOTTO, 2007)
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Observa-se então que a Educação Profissional e Tecnológica prevê um
embasamento que deve ser consolidado em todas as fases antecessoras do ambiente
escolar, estas lacunas na formação trazem consequências importantes para o
processo ensino-aprendizagem e consequente formação do técnico.

4.2

ANÁLISE E RESULTADO DO MATERIAL OBTIDO NO CURSO DE
INFORMÁTICA PARA INTERNET

Com o intuito de continuar a evidenciar as informações dos grupos, a análise
foi segmentada por curso. Este subcapítulo foi dividido em análise das entrevistas e
modelo figurativo da RS por estudantes e egressos sobre o Pronatec. Ao final,
contrastaremos as representações sociais dos três grupos pesquisados.
Nesta direção, foram utilizados os dados da entrevista distribuídos em temas,
categorias e subcategorias. Bardin (2011) apresenta os critérios de categorização, ou
seja, escolha de categorias (classificação e agregação). Categoria, em geral, é uma
forma de pensamento e reflete a realidade, de forma resumida, em determinados
momentos.
O material analisado (dezoito entrevistas, oito relacionadas ao curso de
Informática para Internet, seis de Logística e quatro de Massoterapia) revelou os
seguintes temas-chave ou unidades temáticas: “Históricos (pessoal e escolar) e
Expectativas antes do Pronatec”; “Experiências ao longo do curso” e “Expectativas
para depois da conclusão do curso”. Para esses temas foram inferidas categorias e
subcategorias pós-temáticas extraídas dos discursos dos estudantes.
O Tema 1 “Históricos (pessoal e escolar) e Expectativas antes do Pronatec”
apresenta três categorias: Histórico Pessoal, Histórico Escolar e Expectativas
Iniciais.
O Tema 2, “Experiências ao longo do curso” apresenta cinco categorias com
suas subcategorias: Professores, Disciplinas, Estrutura Acadêmica (Laboratórios,
Interação com a Graduação – experiências, Participação em Programas para
Comunidade, Material Didático, Trabalho de Conclusão de Curso Técnico),
Atividades Externas (Visitas Técnicas, Estágios) e Causas de Evasão (Financeira,
Distância, Outras).
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E por fim, o Tema 3: “Expectativas para depois da conclusão do Pronatec”
apresenta cinco categorias: Conseguir Emprego, Fazer Faculdade, Fazer Cursos
de Aperfeiçoamento e Ter o Próprio Negócio.
A seguir, os Quadros apresentam as categorias, subcategorias, frequências
(quantitativo de falas relevantes) e principais relatos.

4.2.1.

A Análise das Entrevistas – Informática para Internet

Quadro 04 – Históricos (pessoal e escolar) e Expectativas antes do Pronatec – Informática para Internet

Conforme expressam os resultados da Quadro 4, relacionada ao curso de
Informática para Internet, os estudantes e egressos comentam seus históricos
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(pessoal e escolar). Pode-se observar que alguns sujeitos pesquisados têm limitações
físicas (por exemplo, baixa visão), dificuldade financeira (a grande maioria tem renda
familiar entre um e dois salários mínimos) e aspectos familiares que os levam a
ingressar precocemente no mercado de trabalho. Dois dos sujeitos procuraram o
curso por ocasião de afastamento pelo INSS e aposentadoria por invalidez. Diante do
exposto, Marun (2008, p.31) propõe a reflexão:
Evidências apontam para fatores intra e extra-escolares que convergem para a
exclusão escolar do jovem estudante. O baixo rendimento, a desvalorização
das atividades escolares, as dificuldades de aprendizagem ou as dificuldades
de relacionamento, a inadequação da escola à sua clientela majoritária, bem
como, padrões avaliativos que discriminam e estigmatizam o aluno pobre, as
múltiplas repetências, as deficiências econômicas do alunado, o sentido da
escola, as mudanças frequentes de domicílio, o ingresso precoce do
adolescente no mercado de trabalho e aspectos sociais do comportamento
juvenil parecem constituir as expressões de fracasso que marcam a trajetória
escolar desses jovens [...].

Observa-se que tais sujeitos chegam ao Pronatec por meio de terceiros, em
virtude do baixo desempenho no ensino médio e falta de incentivo por parte dos
familiares. Connel (1999) afirma que jovens vindos de famílias pobres são, em geral,
os que têm menos êxito. Isto porque, muitas vezes nesse contexto social, a escola
perde a sua função quanto à responsabilidade de transmitir o saber associado às
trocas de experiências entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem.
Em relação à terceira categoria que trata da Expectativa inicial relacionada ao
curso, apenas dois de oito sujeitos tinham alguma visão do que efetivamente
gostariam ou iriam cursar. Os outros seis buscavam uma forma de ocupação do tempo
livre e possiblidade de continuar estudando gratuitamente. É importante reforçar que
o Pronatec é um programa que visa atender sujeitos excluídos do sistema regular de
ensino. Nesse sentido, de acordo com Zenti (2000), deve ser feito um trabalho com o
estudante visando promover a sua motivação pessoal. Motivação essa que deve estar
presente tanto no processo do ensinar quanto no de aprender. Essa é a chave para
ensinar a importância do estudo na vida de cada um.
A seguir, apresenta-se o Tema 2, “Experiências ao longo do curso” apresenta
cinco categorias com suas subcategorias: Professores, Disciplinas, Estrutura
Acadêmica (Laboratórios, Graduação – experiências e interações, Participação em
Programas para Comunidade, Material Didático, Trabalho de Conclusão de Curso),
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Atividades Externas (Visitas Técnicas, Estágios) e Causas de Evasão (Financeira,
Distância, Outras).
Quadro 05 – Experiências ao longo do curso – Informática para Internet
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E1: Com certeza o curso vai me ajudar muito, não adianta você ter só um diploma, o
que conta mesmo é o diferencial, a forma como você foi instruída para fazer aquilo e
esse curso aqui é muito bom por isso.

CURSO MATRICULADO

E2 - O ensino técnico tem mudado o curso da vida de muita gente, vejo evolução
comportamental, traz uma nova visão, insere pessoas que não teriam esta
possibilidade no ambiente acadêmico, traz o conhecimento prático, é rápido, e por
tudo isso, acredito que superou as minhas expectativas, principalmente se comparado
ao nível superior. Acho que ele muda a visão, talvez nem todos serão absorvidos pelo
mercado, mas acredito que eles serão melhores nas atividades que desenvolverem
depois do curso.

13

E5: Olha eu acho que o que eu mais ganhei foi gostar de estudar, acho que me
encontrei na área de tecnologia, no início eu tinha muita dificuldade porque não fui bem
no ensino médio, mas consegui superar. Na faculdade eu divido os alunos em dois
grupos, um que não fez o técnico e tem muita dificuldade com programação e os que
fizeram o técnico e já estão dominando a programação. Talvez se eu não tivesse feito o
curso técnico antes da faculdade não conseguiria acompanhar as matérias. Ia ficar
muito pesado pra mim.
E6: Achei que fosse ter muita dificuldade para encontrar um curso que eu gostasse,
mas hoje sei que quero crescer na área de tecnologia.
E7: No começo foi um pouco difícil, a questão da minha adaptação não foi fácil,
quando vi que tinha matemática fiquei preocupado. Detestava matemática.
E8: Nossa, ultrapassaram muito, logo no início começamos com a programação eu tive
que estudar muito. Acho que isso me tirou da depressão, eu passava a noite vendo
vídeo, resolvendo os exercícios, lendo livros, nossa estudei muito, me dediquei por
completo mas valeu a pena todo o esforço. Eu vinha animada para as aulas, adorava
as aulas no laboratório.
E1: Além de podermos praticar, utilizamos muito o laboratório, temos uma bagagem
muito ampla no mercado de trabalho, principalmente pela visibilidade da instituição.
eles disponibilizaram tudo isso pro nosso aprendizado. Eu gosto muito. São ótimos
computadores.
E2 - Parece que aqui funcionava o nível superior em informática e com isso temos
laboratórios incríveis.
E2 - Eu hoje, por exemplo, já passei em todas as disciplinas deste módulo, não vou
fazer AV3 em nenhuma matéria, estou aqui no laboratório para fazer programação.

LABORATÓRIOS

13

E4: As aulas práticas no laboratório foram o ponto alto do curso, e como eu moro aqui
em Petrópolis tudo fica mais fácil, consigo chegar no horário e assistir as aulas.

ESTRUTURA ACADÊMICA

E5: As aulas tem conteúdo e também podemos experimentar, ou seja, temos vários
laboratórios que ajudam muito a gente.
E5: Eu fiz o curso de informática, minha experiência como aluno foi muito boa.
E6: Acho que o que mais me marcou foram os laboratórios. Nossa podia mexer em
computadores da Apple, muito aluno de faculdade não tem essa chance.
E7: Teve bastante parte técnica, utilizamos muitos laboratórios a gente aprendeu até a
programar em diferentes linguagens
E7: o nosso laboratório aqui é muito melhor, não há ponto de comparação.

GRADUAÇÃO
(EXPERIÊNCIA E
INTERAÇÕES)

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO

2

5

E1: A instituição tem muito nome. Isso tem um peso muito grande pq é um ensino de
qualidade.
E2 - Meu primo começou o curso aqui antes de mim e me contou sobre a estrutura da
faculdade e a qualidade do ensino principalmente vinculado a programação de dados,
e como eu não tinha cursado um ensino técnico achei que seria interessante este
conhecimento. Moro próximo a faculdade e o curso tem me ajudado a criar minha
própria página na Web.
E5: Fizemos um TCC, eu fiz um aplicativo, rodando, funcionando, e falando
(escrevendo) sobre ele, fizemos resumo, introdução, objetivos gerais, objetivos
específicos. E este projeto eu levei para graduação.
E7: Depois foi normal aprendi bastante e a parte que mais me marcou foi o TCC,
mesmo dando muito trabalho, precisei me dedicar muito, aprendi a programar na
linguagem da web.
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E1 – Por enquanto não, mas eu pretendo fazer uma visita técnica. O curso não marcou
nenhuma visita técnica.
E2 - Fizemos uma visita no Senai, mas não era direcionada a nossa área de atuação,
foi uma feira de ciências que tinha projetos de programação. Como um dos nossos
professores também é professor do Senai, ele nos levou para conhecer o projeto
deles.

VISITAS
TÉCNICAS

9

E2 - Eu fiz uma visita por conta própria no LNCC (Laboratório Nacional de Computação
Científica), tive a oportunidade de ir no laboratório onde foi instalado um super
computador, e este está desativado por conta da verba curta do governo. Conversei
com alguns responsáveis de lá e ofereceram disponibilizar o espaço para visita dos
alunos daqui.
E3 - Não visitamos nenhum local de trabalho não, de específico a gente foi no Senai,
foi mais pra conhecer uns trabalhos que tem ligação com o que estamos fazendo, acho
que foi uma mostra de ciências. Tinha vontade de ir no LNCC, na Orange.
E4 - Não, visitamos apenas uma feira de ciência do SENAC aqui em Petrópolis.

ATIVIDADES EXTERNAS

E4 - meu professor tinha um contrato de trabalho, manutenção dos equipamentos
deste cliente, então acho que ele percebeu que eu tinha interesse nesta área e ele me
chamou para conhecer o trabalho de sua equipe que ficava lá. Eu gostei muito pois um
dia quero estar no lugar deste professor atendendo clientes.
E5: Pelo curso não, mas eu fui ao SENAI por conta própria pois tinha interesse em
redes e sabia que lá eu teria acesso a isso. Foi ótimo, fiz alguns cursos que eles
chamam de livres sobre redes e segurança da informação.
E6: Não me lembro de nenhuma não.
E7: Fiz por conta própria na empresa do meu primo. Esse meu primo é programador e
um dia fui lá na empresa dele para conhecer
E8: Eu não soube de nenhuma.
E1: No momento eu não consegui estágio ainda, não é obrigatório. Mas Deus vai me
ajudar. Na própria Estácio tem uma estrutura de estágio, não foi disponibilizado pra
gente mas eu pretendo procurar esta estrutura.

ESTÁGIOS

5

E3 - Acho que tem possibilidade de estágio, mas eu não estou fazendo e não conheço
nenhum colega que está. Quem tem mais interesse é quem está fazendo faculdade.
E3 - eu ainda não sei o que eu quero fazer, aprendi muita coisa para web mas eu tô
querendo tb pegar mais em questão dos aplicativos. Estou agora estudando pra isso.
O primeiro estágio que aparecer eu vou pegar. É difícil saber o que fazer (risos).
E6: Sim, consegui estagiar na minha área e acho que vou ser efetivado este mês
(junho). Adoro o que faço e hoje agradeço a Deus e a minha mãe por esta
oportunidade, já como estagiário ganho a mesma coisa que meu pai.
E6: Temos um grupo no facebook e outro no whatsapp onde trocamos informações
sobre oportunidades profissionais, foi assim que consegui o meu estágio.
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As categorias serão analisadas a seguir respeitando a ordem do quadro acima.
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O corpo docente, no curso de Informática para Internet, contribuiu para a
formação dos estudantes e egressos indo além da atuação formal em sala de aula.
Os estudantes mencionaram que os professores: incentivaram e deram subsídios
para o desenvolvimento por eles (alunos) de programas e páginas na internet;
direcionaram e orientaram a atividade prática no laboratório; estabeleceram a
obrigatoriedade e nortearam a realização do TCC; além de promoverem a
oportunidade, a este grupo em formação técnica, de acompanha-los no atendimento
a clientes no mercado de trabalho.
Tive professores no Pronatec que trabalharam com o Linux também, pq se
pegar o livro em programação utilizamos 3 linguagens de programação. Em
sistemas operacionais, utilizamos mais o Windows da Microsoft, o OS da Apple
então temos a possiblidade de trabalhar, praticar com os dois sistemas, talvez
isso não seja a realidade dos outros cursos (E2).
Os professores foram meus ídolos, me ajudaram a entender como posso
contribuir, me ajudaram a saber o meu valor e que eu tenho capacidade para
ser um bom profissional (E5).
Se não me engano, todos os professores eram da área de tecnologia, isso
facilitou muito (E6).

Percebe-se na fala dos alunos de Informática para Internet que o corpo docente
identificou as expectativas e necessidades, propôs e articulou oportunidades para
construir roteiros educativos que criavam sinergia entre disciplinas tradicionais e
atividades complementares, saberes acadêmicos e práticos, como a possibilidade de
programação em ambiente web. A dinâmica das aulas estimulava a busca de
informação voltada ao ensino e à pesquisa, estudando-as e recriando-as, a
obrigatoriedade do TCC é um exemplo.
Faz-se fundamental a articulação do conhecimento através das novas
tecnologias, pois possibilita um repensar de suas práticas pedagógicas fortalecendo
a ação didático-pedagógica. Nesse sentido, Almeida (2000, p. 81) pontua que:
O professor com uma atitude crítico-reflexiva diante de sua prática trabalha em
parceria com os alunos na construção cooperativa do conhecimento, promovelhes a fala e o questionamento e considera o conhecimento sobre a realidade
que o aluno traz para construir um saber científico que continue a ter
significado. Para tanto, é preciso desafiar os alunos em um nível de
pensamento superior ao trabalho no treinamento de habilidades e incitá-los a
aprender.

O computador é a principal tecnologia educacional com a qual se ensina e se
aprende, a comunicação é direta, rápida e colaborativa.
Adoro desenvolver o web site, acho muito interessante, nunca imaginei que
poderia desenvolver um web site, ou ter a possibilidade de ter um aplicativo.
Isso pra mim já é um incentivo, aprender a fazer essas coisas é um milagre de
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Deus. No próximo módulo a gente vai desenvolver, vou aprender a criar mais
aplicativos e isso é muito interessante, algo que eu nunca imaginaria na vida
que eu iria aprender (E1).
Muita matéria que eu tive no curso técnico está me ajudando e muito nas
matérias da faculdade. Estou dando continuidade no meu projeto de jogos
educacionais na faculdade (E5).

A turma é outro aspecto que exerce papel importante. Com o convívio, a troca
de experiências e incentivos, os alunos estabeleceram relações cooperativas que
facilitaram o processo e a continuidade nos estudos.
Para os alunos do curso de Informática para Internet, o curso superou as
expectativas e trouxe uma nova visão sistêmica, contribuindo de forma significava
para a qualificação. Observando a fala de três alunos pode-se imaginar a vivência que
experimentaram ao longo da formação.
Meu primo hoje sustenta a família mais com o conhecimento técnico do que
com o do nível superior. Tenho um amigo tb que fez Eletrotécnica que tb ganha
mais dinheiro com a formação técnica do que com a faculdade de Engenharia
Elétrica. O curso técnico deu base pra eles conquistarem um espaço no
mercado de trabalho. Acho que hoje o curso técnico propicia mais
conhecimento pro mercado do que a própria graduação. O ensino técnico tem
mudado o curso da vida de muita gente, vejo evolução comportamental, traz
uma nova visão, insere pessoas que não teriam esta possibilidade no ambiente
acadêmico, traz o conhecimento prático, é rápido, e por tudo isso, acredito que
superou as minhas expectativas, principalmente se comparado ao nível
superior. Acho que ele muda a visão, talvez nem todos serão absorvidos pelo
mercado, mas acredito que eles serão melhores nas atividades que
desenvolverem depois do curso” (E2).
Tudo mudou, minha visão mudou muito. O curso me abriu um leque na área de
TI que eu nunca pensei em ter. Os professores deram muito mais conteúdo do
que tinha na apostila, eles aprofundaram. Olha eu acho que o que eu mais
ganhei foi gostar de estudar. Na faculdade eu divido os alunos em dois grupos,
um que não fez o técnico e tem muita dificuldade com programação e os que
fizeram o técnico e já estão dominando a programação. Talvez se eu não
tivesse feito o curso técnico antes da faculdade não conseguiria acompanhar
as matérias (E5).
Eu fiquei encantada com o curso, eu não dava nada pelo Pronatec. Achava que
era um cursinho qualquer e que eu viria e faria alguns amigos, apenas isso.
Quando eu entrei eu fiquei encantada, tive que estudar muito se não, não
acompanharia o nível da turma. Eu estuda, pesquisava em casa e se tivesse a
possibilidade de fazer outro curso eu faria (E8).

A categoria estrutura acadêmica foi um dos pontos elogiados do curso. A
instituição promotora do curso há alguns anos contou com o nível superior presencial
em Ciências da Computação e esse curso impulsionou a construção de nove
laboratórios de Tecnologia da Informação (TI), todos com internet, uns com
equipamentos Microsoft e outros com Apple. Isso favoreceu a gestão dos cursos
técnicos. Os docentes afirmaram que conseguiam realizar nove aulas simultâneas nos
nove laboratórios com projeção em tela plana do conteúdo em TV digital e acesso

83

direto a web em todos os equipamentos. Este foi um dos grandes diferenciais na
formação dos alunos, trazendo a possibilidade de experimentar e desenvolver
habilidades, ampliando a qualificação dos estudantes em múltiplas ferramentas e
sistemas operacionais.
É nítida, ao visualizar as entrevistas dos sujeitos, a importância de propiciar a
experimentação, o pensamento crítico-reflexivo, o levantamento, a solução de
hipóteses. Com ferramentas, recursos, e estratégias interativas, a participação e o
engajamento dos alunos é mais efetivo, substituindo o ensino superficial pela
qualificação plena.
O maior ganho são os laboratórios que a universidade fornece, temos a prática,
a possibilidade de programar, consigo trabalhar com o sistema operacional
Windows e temos outros que conseguimos trabalhar com o sistema Apple.
Além destes, temos a possibilidade de conhecer outro sistema operacional OS.
Conseguimos migrar entre todas estas possibilidades, em sistemas
operacionais diferentes (E2).
No curso técnico tive acesso a laboratórios mais sofisticados do que tenho na
faculdade (E5).
O que mais me marcou foram os laboratórios. Nossa podia mexer em
computadores da Apple, muito aluno de faculdade não tem essa chance (E6).
Quando as aulas eram no laboratório, eram quase mágicas. Não perdia de jeito
nenhum, até hoje eu venho aqui para usá-los. Queria ficar mais um ano
melhorando a minha capacidade de programar (E8).

Além da estrutura dos laboratórios, os alunos tiveram a obrigatoriedade de
realizar o TCC – Trabalho de Conclusão de Curso e isto favoreceu de forma
significativa a absorção dos conhecimentos. A análise, pesquisa e estudo
aprofundado de dados relativos ao tema escolhido, tornaram os estudantes mais
aptos ao desenvolvimento de variadas habilidades. A revisão bibliográfica traz um
aprofundamento em questões discutidas no universo acadêmico e amplia a visão
sobre a área objeto de estudo. Conhecimentos como planejar, desenvolver, pesquisar
um projeto e depois apresentá-lo para uma banca de docentes qualifica, promove a
autoestima e prepara para o mercado de trabalho.
Fazemos um TCC nos mesmos moldes da graduação, todos os professores se
disponibilizaram para nos ajudar, cada um na sua área de conhecimento. E isso
é melhor do que trabalhar pois estamos em um projeto individual sendo
ajudados por profissionais do mercado a programar e construir, por exemplo,
uma página na Web (E2).
Apresentamos o tema, precisamos seguir as normas da ABNT, escolhi o meu
professor orientador mas conto com a ajuda de outros professores. No final do
3o. período apresentaremos o projeto. Até agora já tive em torno de 190 horas
de programação, soube que houveram alunos que tiveram mais de 500 horas
desenvolvendo o TCC, as vezes eu uso meu tempo livre para desenvolver meu
projeto (E3).
O maior ganho que tive foi com a programação, o meu TCC foi o
desenvolvimento de um software sobre fisioterapia, isso foi maravilhoso. Tirei
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10 no TCC, estou encantada. Agora estou ampliando o trabalho, como terminei
em dezembro. Quando você abrir o meu programa, depois da anamnese do
paciente, na investigação do que ele tem, ao clicar no quadro abrem
automaticamente todos os testes que devem ser feitos. Isso é muito
interessante porque nós profissionais da área não sabemos os testes todos de
cabeça e assim seria uma grande ajuda para quem trabalha na área. O
Coordenador do curso de graduação de Fisioterapia me convidou para ser uma
espécie de assistente dele ao longo das aulas (E8).

Percebe-se que houve um processo de ensino-aprendizado diferenciado e
inovador, evidenciando uma ruptura com as concepções pedagógicas tradicionais
empregadas no ensino técnico, uma aproximação maior com a graduação. Os meios
para facilitar a construção do conhecimento funcionaram como um elemento para o
engajamento, a capacitação, e a motivação dos alunos ao longo do processo.
Na categoria atividades externas, a subcategoria visita técnica não teve
expressão para os alunos deste curso. Embora tenham feito algumas, estas foram
direcionadas à feira de ciências no SENAC e no SENAI por iniciativa de um professor.
Os estudantes, em sua maioria, demonstraram interesse em conhecer o Laboratório
Nacional de Computação Científica (LNCC), este laboratório é dotado do maior
computador da América Latina. Os estudantes revelam a necessidade de maior
integração entre alunos, docentes, pesquisadores e demais profissionais da área de
Ciência e Tecnologia, reforçando a importância que atribuem a multidisciplinaridade
na formação de profissionais de TI. Neste sentido, Santos (2006), afirma que a visita
técnica é um importante recurso metodológico de ensino. Todos os discentes
precisam ter a oportunidade de conhecer e verificar a as aulas práticas e o
funcionamento nas empresas e no mercado de trabalho, como forma de rever os
conceitos teórico-metodológicos e expressar o diálogo produzido em sala de aula,
sendo constatado em pesquisas acadêmicas sua eficácia e eficiência como
ferramente de ensino-aprendizado.
A visita técnica aproxima, estabelece conexão e atuação conjunta entre espaço
de formação e ambiente de produção. A parceria entre a escola e o mundo do
trabalho, portanto, é uma necessidade para a concretização desta nova concepção
de educação profissional, conforme estabelece Moran (2007).
Os docentes são vistos como facilitadores desta atividade, conhecedores do
processo de aprendizagem, capazes de organizar e sistematizar o conhecimento
necessário. Em contrapartida, os técnicos das áreas de produção são os que
enfrentam os problemas da vida prática, reguladores do processo e estimuladores,
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em virtude da complexidade das empresas, de inovações. Portanto, a visita técnica
traz a possibilidade de experimentação, tornando o processo pedagógico simultâneo
e articulado com o ambiente de trabalho.
O estágio foi a lacuna apontada com maior frequência por todos os sujeitos
pesquisados, o Pronatec não traz em seu teor a obrigatoriedade do estágio para esta
formação e a instituição de ensino tampouco tornou-o obrigatório ou mesmo favoreceu
a sua realização. Embora tal instituição conte com uma estrutura central de estágio
para a graduação, tendo como principais missões: a interação com o mercado de
trabalho e a divulgação de vagas abertas entre os alunos, tal estrutura não foi
estendida para o grupo técnico. Este aspecto foi mencionado por estudantes e
egressos do curso de Informática para Internet como a grande oportunidade de
melhoria da formação no Pronatec.
A última categoria relacionada ao Tema 1, é a evasão, entendida pelos
profissionais do campo da educação como um dos grandes problemas na educação
de jovens e adultos, sendo recorrente e preocupante. Pereira, Campos e Medina
(2012) afirmam que a evasão é um fator agravante quando trata-se de políticas
públicas. Os autores realizaram uma pesquisa sobre os níveis de evasão dos
estudantes em vários programas sociais ofertados pelo governo: “Em todos os casos
selecionados não há uma plataforma de dados oficiais que atestem os índices médios
de evasão, demonstrando a falta de uma cultura de avaliação mais incutida nos
gestores públicos do País” (PEREIRA; CAMPOS; MEDINA, 2012, p. 30). Para os
autores as questões com maior relevância sobre a evasão estão ligadas à
complexidade do atendimento ao público-alvo. O MDS (2015), através da SAGI traz
algumas informações sobre evasão, atribuindo ao abandono o percentual de 21%,
conforme pode-se visualizar no Gráfico 1 (Anexo 1).
Lozano (2012) complementa a visão sobre evasão ao destacar que é possível
relacionar oito medidas que podem ser consideradas um plano de ações que
possibilitaria o combate à evasão dos cursos do Pronatec, são elas: desenvolver
atividades que possibilitem maior motivação dos alunos, formar, desenvolver
professores que consigam atender ao público-alvo do programa; oferecer cursos
noturnos, para que seja possível atender à demanda das pessoas que estudam, assim
como daqueles que trabalham durante o dia; manter um processo de gestão dos
alunos matriculados, com isso possibilitando acompanhar e atrair de volta os alunos
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evadidos; criar eventos que possibilitem uma melhor orientação vocacional para as
pessoas atendidas pelo programa; proporcionar aos alunos bolsa-auxílio para custear
eventuais gastos.
No que tange a bolsa-auxílio mencionada por Lozano (2012), ao iniciarem o
Pronatec os estudantes receberam um valor a título de auxílio transporte que os
ajudavam no deslocamento casa – instituição de ensino, instituição de ensino – casa.
Tal valor foi “cortado” no final do primeiro módulo. Esta foi considerada a principal
causa de evasão, tal dificuldade financeira afetou a grande maioria dos alunos. A falta
de dinheiro contemplava também a própria impossibilidade de pagar uma refeição ou
lanche durante o tempo em que ficava na instituição de ensino.
Somando-se a este aspecto, os alunos deparavam-se, na grande maioria das
vezes, com a questão da distância que muitas vezes ultrapassava a duas horas de
deslocamento. Para agravar a situação, muitos eram oriundos de escolas públicas, e
por terem tido um ensino médio fragmentado e de baixa qualidade, tinham dificuldade
em acompanhar as aulas principalmente as de matemática, cálculo, programação e
português.
Existiam também questões relacionadas à falta de compatibilidade com o
conteúdo do curso, necessidade de ingressar de imediato no mercado de trabalho e
pelo nível de exigência (alto) que o curso apresentava, fazendo com que os
estudantes precisassem estudar regularmente para acompanhar as aulas. Conclui-se
que são muitos os fatores que levam à evasão, conforme afirma Marun (2008, p.31):
Evidências apontam para fatores intra e extra-escolares que convergem para à
exclusão escolar do jovem estudante. O baixo rendimento, as desvalorização
das atividades escolares, as dificuldades de aprendizagem ou as dificuldades
de relacionamento, a inadequação da escola à sua clientela majoritária, bem
como, padrões avaliativos que discriminam e estigmatizam o aluno pobre, as
múltiplas repetências, as deficiências econômicas do alunado, o sentido da
escola, as mudanças frequentes de domicílio, o ingresso precoce do
adolescente no mercado de trabalho e aspectos sociais do comportamento
juvenil parecem constituir as expressões de fracasso que marcam a trajetória
escolar desses jovens evadidos [...].

Marun (2008) conclui apontando as razões que explicariam o investimento
baixo das classes populares na escola, em primeiro lugar, seria a percepção de que
as chances de sucesso são reduzidas, pois faltam recursos econômicos, sociais e
culturais, o que tornaria o retorno do investimento muito incerto e o risco muito alto. A
incerteza e o risco, conforme sua visão, seriam ainda maiores, pelo fato de que o
retorno do investimento escolar se dá a longo prazo.
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Quadro 06 – Expectativas para depois da conclusão do curso – Informática para Internet
CATEGORIA

F

RELATOS
E1: … pretendo me inserir em breve no mercado de trabalho.
E2 - Eu pretendo associar as duas formações no futuro, a engenharia elétrica com a informática para
web. Sei que tem muitas oportunidades para estas formações, hoje já trabalho informalmente ajudando
alguns amigos com aplicativos da web. Já ganhei até um bom dinheiro fazendo isso.
E2 - Acho que é questão de tempo para se fixar no mercado de trabalho, temos todas as condições para
isso.
E3 - Ainda não me sinto preparado para o mercado de trabalho (risos).
E3 - Meu pensamento era entrar no mercado de trabalho mais fácil. Mas que eu conheço ninguém entrou
no mercado ainda. Acho que meus amigos ainda não tem um foco bem definido do que querem fazer.
Alguns querem fazer web mas não tem certeza, alguns querem fazer aplicativos, mas tb programação,
mas não tem certeza disso.
E4: Tudo aquilo que aprendi vai me ajudar a entrar no mercado de trabalho, o conhecimento de hardware
e software foi fundamental. Isso é primordial para que eu tenho acesso ao mercado.

CONSEGUIR
EMPREGO

E4: A coisa fundamental para mim em relação ao curso foi a possibilidade de aplicar no mercado o
conhecimento que adquiri, essa era a minha expectativa. Não só o conhecimento da minha área, mas o
conhecimento de vida, ser melhor pessoa e profissional, estar mais pronto para o mercado.
16

E5: Tive um amigo aqui no curso técnico que mora em Magé, ele conseguiu plotar os pontos de ônibus
mais importantes em Magé e os horários que os ônibus passam por lá. Ele conseguiu deixar isso
disponível em um servidor, utilizando uma ferramenta do google. As pessoas através do aplicativo (com
login e senha) conseguiam saber que horas o ônibus ia passar. O pai que era funcionário da prefeitura
levou o projeto pra lá e ele recebeu o convite do prefeito para trabalhar lá, finalizar o aplicativo e
disponibilizar para a população local. Hoje ele ganha dinheiro com o projeto que fez no curso técnico.
E5: Tive alguns amigos que não trabalham em TI mas foram para área de TI com salário melhor.
E5: Uns quatro na minha turma conseguiu emprego na área.
E7: Hoje eu me vejo muito mais bem preparado para trabalhar, estou pronto para o mercado de trabalho,
já estou montando uma página na internet para minha namorada. Ela está vendendo brincos, pulseiras e
anéis. Nem eu acredito na qualidade do trabalho que tenho desenvolvido.
E7: Acho que com o que eu aprendi no curso, vou conseguir mais oportunidade com certeza. Eu acredito
que o curso me preparou muito melhor e sei que posso trabalhar como empregado
E8: Muitos da minha turma estão trabalhando

FAZER
FACULDADE

E8: independente dele me favorecer na relação com o mercado, eu me sinto uma pessoa diferente. Uma
profissional diferente, uma pessoa diferente, mudou minha visão, abriu meus horizontes. Estava muito
depressiva e hoje estou em paz.
E1: E depois, se Deus me ajudar, até fazer um nível superior nesta área. O que me deu mais visibilidade
é a possibilidade de mudar de vida. Eu sou a mais velha e meus irmãos, eu tenho 2, já estão se
interessando pela área de informática devido a esta minha experiência no Pronatec.
E2 - Eu hoje inclusive faço também faculdade de Engenharia da Computação na UCP (pq lá tenho bolsa
integral, meu pai trabalha lá).
E2 - Penso em fazer TI aqui à distância no futuro, já trabalhando acredito que consiga pagar este curso.
Informática tem muita demanda no mercado e aqui percebemos que aprendemos programação de uma
forma prática. Aqui conheci servidores, aprendi a utilizar a nuvem.
8

E3 - Alguns estão fazendo o técnico e a faculdade ao mesmo tempo. Temos uma colega que faz Biologia,
um faz Direito e alguns Engenharia.
E5: Eu e mais três fizemos vestibular para FAETERJ Petrópolis e estamos cursando a faculdade.
E8: Só que eu amei, que eu amo estudar, agora gostaria de fazer um mestrado. Gostaria de fazer em
uma instituição pública na minha área, talvez entrar em um campo de pesquisa, fazer diferença para os
pacientes, talvez algum aperfeiçoamento em pacientes no respirador, no ventilador, entubados... Estou
pensando em fazer em Juiz de Fora, não sei, vamos ver, quero estar mais próxima da área médica,
quero fazer a diferença.
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No que tange ao curso de Informática para Internet é possível constatar um
aumento importante na empregabilidade do grupo pesquisado, tanto na absorção dos
mesmos pelo mercado de trabalho como na possibilidade de inserir-se no mercado
empreendedor. Quatro, entre os oitos pesquisados entraram para a faculdade e
cursam a graduação na mesma área de conhecimento do curso técnico, tecnologia
da informação. Dos sujeitos pesquisados, todos encontravam-se vinculados ao
exercício da atividade profissional, alguns foram absorvidos pelo mercado, outros
trabalhavam informalmente porém com rendas expressivas, se comparadas com a
renda média familiar e outros realizavam cursos de aperfeiçoamento com vistas a
inserção em curto prazo no mercado de trabalho.

89

4.2.2.

Modelo Figurativo da RS de estudantes e egressos sobre o
Pronatec – Informática para Internet

Apoiada na Teoria das Representações Sociais e seguindo a abordagem
processual de Moscovici (2012), foi traçado o modelo figurativo que, segundo o autor
“Quando o modelo é descrito como figurativo, é não só uma maneira de classificar as
informações, mas o resultado da coordenação que caracteriza cada termo da
representação”. Ao analisar as categorias e subcategorias apresentadas pelos dados
da pesquisa busca-se dar materialidade e traduzir os sentidos que os sujeitos
atribuem ao objeto de representação social: o Pronatec.
Segundo Moscovici (2012), as representações sociais possuem dois lados,
duas faces, inseparáveis: a face figurativa ou imaginante do objeto, e a face simbólica
que diz respeito ao sentido que o sujeito atribui a esse objeto. Portanto, toda
representação advém da relação do sujeito com o objeto representado. Essa relação
se constrói no social. Também segundo o teórico (2012, p.72), o núcleo figurativo é
“um complexo de imagens que reproduzem visivelmente um complexo de ideias”.
Na perspectiva do desenho do modelo figurativo, após a apresentação dos
dados em suas categorias e subcategorias, foi dada a expressão para que a realidade
em que as representações foram construídas seja desvelada. Moscovici (2012 p.115),
afirma ainda que: “Ao penetrar no meio social como expressão do ‘real’, o modelo
figurativo se torna então ‘natural’, utilizado como se fosse copiado diretamente dessa
realidade”.
O modelo figurativo da representação social que os estudantes e egressos têm
sobre o Pronatec traz variações entre os três cursos pesquisados. Conforme os
critérios

explicitados

anteriormente,

intencionou-se

identificar

unidades

de

significação para as categorias e suas subcategorias inferidas na análise de conteúdo
temática das entrevistas, agrupando os conteúdos relacionados.
Os estudantes do curso Informática para Internet tiveram cinco motivações
diferentes para o ingresso no Pronatec: desemprego, vontade de continuar estudando,
nota baixa no ENEM (impossibilitando o ingresso na graduação), vontade de ocupar
o tempo livre e ampliar os conhecimentos referentes à tecnologia da informação, o
que foi possibilitado pela bolsa-formação.
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No que tange à avaliação geral do curso, os sujeitos classificaram seus
professores como excelentes. Especificamente para esta formação, os professores
eram os mesmos da graduação e da pós-graduação, além de serem, em sua grande
maioria, profissionais do mercado de tecnologia da informação.
Outra questão apontada diz respeito à diversidade de disciplinas que
possibilitou a visão sistêmica da área de conhecimento, a maioria delas vinculada a
área de tecnologia e outras voltadas para o desenvolvimento de competências
comportamentais. O curso em questão teve o maior índice de matriculados e o menor
índice de evasão. Os alunos atribuem a baixa evasão a infraestrutura do curso. A
instituição no passado disponibilizou o nível superior presencial em Ciências da
Computação e tal graduação demandou a construção de 9 laboratórios de TI todos
com internet, uns com equipamentos Microsoft e outros com Apple. Na visão do grupo,
todos estes espaços contribuíram para a qualificação, uma vez que propiciaram a
prática em ambientes

de alta tecnologia. Era possível realizar 9 aulas

simultaneamente nos 9 laboratórios com projeção pelo professor em tela plana,
imagem de TV digital e acesso direto a web em todos os equipamentos.
Uma das maiores conquistas deste grupo foi a realização do TCC (Trabalho de
Conclusão de Curso) obrigatório, o curso de Informática para Internet não previa a
realização deste trabalho, porém os professores o tornaram obrigatório. A expressão
dos alunos mudava ao falar do TCC, do esforço demandado, dos critérios
rigorosamente iguais aos da graduação, do apoio que tiveram de todo o corpo
docente, da apresentação final para os gestores da instituição de ensino e da
absorção dos projetos pelo mercado de trabalho, não todos, mas a maioria. Os
egressos do Pronatec que estavam cursando a graduação em tecnologia revelam que
conseguem distinguir na turma os alunos oriundos do técnico dos que não o fizeram,
comprovando que o graduando com habilitação técnica tem maior desenvoltura,
facilitando o processo de ensino-aprendizagem.
Utilizam as expressões, o “Pronatec mudou muito a minha vida”, “hoje sou uma
outra pessoa”, “cheguei em um nível que não imaginava que conseguiria”, acreditam
que passaram por uma transformação pessoal e profissional, que levou-os a condição
de profissional qualificado para o mercado de trabalho.
Os argumentos apresentados pelos estudantes e egressos nas entrevistas
quando instados a falar sobre o Pronatec, revelam a formação de suas
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representações sociais. A partir do confronto desses elementos parece surgir a
representação de que houve aumento da autoestima em decorrência do
reconhecimento de familiares e amigos; qualificação profissional; conquista de
emprego, acesso a faculdade; possibilidade de empreender e realização de projeto
de alta qualidade.

Figura 02 - Modelo Figurativo da RS de estudantes e egressos do curso de Informática
para Internet sobre o Pronatec – uma hipótese interpretativa

A Figura 02 evidencia a existência de um sistema sociocognitivo dos grupos de
estudantes e egressos que pode facilitar a compreensão de suas representações
sociais sobre o Pronatec. O significado deste objeto se objetivou em “aumento da
autoestima”. Por meio de uma representação que coordena e condensa o discurso
dos sujeitos (MAZZOTTI, 1998), o abstrato se tornou concreto. Para este grupo, este
significado está associado a “reconhecimento de familiares e amigos”, “qualificação
profissional”, “conquista de emprego”, “acesso a faculdade”, “possibilidade de
empreender”, “projeto realizado de alta qualidade”.
A Teoria das Representações Sociais foi relevante para o entendimento de
como estão sendo construídas imagens sobre essa política pública pelos estudantes
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e egressos do curso de Informática para Internet. Pode-se observar que a
representação mostra que os estudantes e egressos entendem que passaram por
uma transformação pessoal, favorecida pela infraestrutura do curso e do ambiente
acadêmico.

4.3

ANÁLISE E RESULTADO DO MATERIAL OBTIDO NO CURSO DE
LOGÍSTICA

4.3.1. A Análise das Entrevistas – Logística
Quadro 07 – Históricos (pessoal e profissional) e Expectativas antes do Pronatec – Logística

A Tabela 5, referente ao curso de Logística, traz uma realidade um pouco
diferente se relacionada ao curso de Informática para Internet. Observa-se na
categoria histórico pessoal, que a família teve um papel importante, tanto no incentivo
como na ausência deste na trajetória de vida dos sujeitos. Pode-se constatar que a
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maioria dos sujeitos pesquisados cursaram um bom ensino médio, revelando
interesse e motivação conquistadas e decorrentes do processo ensino-aprendizagem.
A experiência na escola ocorreu sem maiores dificuldades, familiares e financeiras.
É notório que na terceira categoria, este grupo apresenta maior conhecimento
referente à potencialidade da formação técnica do que o grupo de Informática para
Internet. Os estudantes demonstraram uma iniciativa planejada ao escolher este
curso, buscando complementar os estudos, ingressar no mercado de trabalho e ter
experiência prática, conforme a fala dos sujeitos entrevistados:
Eu sentia falta na minha formação (enfermagem) de logística, para fazer
armazenamento de materiais (E14).
Vim em busca da praticidade, da visão prática, precisava de amadurecimento
profissional, pois nunca trabalhei (E15).
Aumentar minhas chances de conseguir um emprego (E16).
A minha expectativa em relação ao Pronatec era voltada para estudo, estudo,
aprendizado, aprendizado, trabalho, trabalho e ganhar muito bem (E20).

Este grupo apresenta um sujeito que é graduando do curso de Enfermagem e
buscou o curso técnico com o objetivo de complementar o conhecimento referente ao
armazenamento e distribuição de materiais cirúrgicos nas Unidades de Tratamento
Intensivo (UTI). Parece que esta realidade de buscar o curso técnico para ampliar os
conhecimentos da graduação, teve incidência relevante na formação em Logística,
embora a amostra tenha contemplado apenas um sujeito, segundo informações do
grupo pesquisado, haviam outros quatro na mesma condição, porém eram alunos dos
cursos de Administração (2 alunos), Estatística (1 aluno) e Matemática (1 aluno).

Quadro 08 – Experiências ao longo do curso – Logística
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Os professores no curso de Logística foram classificados no binômio bom-ruim.
Embora tenham sido elogiados pela maioria, alguns alunos revelaram certa
insatisfação com alguns docentes, afirmando que ao longo do curso “conseguiram”
demitir dois professores considerados ruins por eles, alunos. A grade do curso
contemplava aulas técnicas vinculadas diretamente à formação e aulas vinculadas ao
ambiente de trabalho, promovendo e favorecendo uma visão prática das rotinas da
atividade laboral. As disciplinas eram diversificadas e a fala dos alunos traduz, em sua
maioria, a possibilidade de absorver conhecimentos em matérias universais como
matemática (incluindo matemática financeira), estatística, redação e português e
também em matérias com cunho técnico, como legislação tributária, gestão de
transporte, armazenamento de estoques e possibilidade de utilização de software de
experimentação em logística:
Tivemos aula de matemática financeira com HP, aprendemos a usar HP em
sala, fizemos redação para aprender a se expressar, falamos sobre a crise
política, aprendemos a sempre fazermos as perguntas: porque, pra quê. Acho
que aprendi a ter foco na minha carreira (E16).
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As aulas pra mim são muito boas, tive muita atividade prática em laboratório
usando o software de experimentação em logística. O professor falou que usa
ele no curso de administração, e nós tivemos possibilidade de utilizá-lo no curso
técnico, um grande diferencial (E19).
O que eu aprendi em sala de aula foi fundamental, não tinha percebido a
quantidade de atividades que logística é capaz de fazer. E por exemplo entrega
de correio, entrega de produto que a gente compra em site. Isso tudo achei
que não era relacionado com logística (E20).

Os estudantes de Logística mostram-se favoráveis ao curso. Os alunos
mencionaram os ganhos que tiveram por estarem em um ambiente acadêmico, a
articulação do curso técnico com algumas graduação (por exemplo Enfermagem,
Administração e Estatística) e as múltiplas possibilidades profissionais que a área de
formação oferece.
É um curso profissionalizante, voltado para o mercado de trabalho e por isso
acho bem interessante. Hoje eu não trabalho, já fui técnica de enfermagem e
por isso vi claramente a importância da logística (E14).
Eu achei que era uma coisa pequena e na verdade quando se fala de logística
é uma coisa muito grande, de uma dimensão muito grande. Então isso abre
muito a questão das oportunidades. Essa questão pra mim foi importante, além
de poder estar em uma faculdade (E19).

No curso de Logística, embora por sua especificidade não tenha tido aulas em
laboratórios, houve a realização de uma espécie de trabalho de conclusão de
disciplina (TCD), não individualizado como ocorreu em Informática para Internet, mas
um TCD grupal idealizado e realizado pelo professor de estatística sobre a satisfação,
insatisfação dos alunos da graduação com os respectivos cursos. Este trabalho foi
apresentado em cerimônia oficial que contou com a presença dos principais gestores
da unidade, diretor, gerente acadêmico e quatro professores do curso de Logística,
além de vários convidados da graduação. Este evento foi valorizado pelos sujeitos
pesquisados, pois compartilharam um sentimento de valorização pessoal e
reconhecimento pelo trabalho realizado.
Os alunos deste curso foram os únicos a mencionar o material didático ofertado
pela instituição. Tal material tinha como objetivo embasar as aulas, equiparando-se a
livros, sendo disponibilizados gratuitamente. Os estudantes fizeram críticas ao
conteúdo e formatação, informando que a entrega atrasou e que haviam erros em sua
redação.
A visita técnica foi considerada uma vantagem competitiva no curso de
Logística, os alunos tiveram a oportunidade de interagir regularmente com espaços
de trabalho e isso foi entendido como um ganho expressivo para a formação.
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Fiz visita técnica em um hospital em Jacarepaguá (Cardoso Fontes) e vi
claramente a importância da logística. Alguns profissionais eram responsáveis
pela medicação, outros pela arrumação do ambiente hospitalar, fiz outras
visitas técnicas em outros hospitais (Moacir do Carmo em Caxias – Washington
Luiz), fizemos outras visitas a dois armazéns na Dutra (E14).
Fizemos várias, consegui levar a turma na empresa que meu pai trabalha, o
Prof. Altair me ajudou, meu pai ficou orgulhoso de mim e de poder mostrar o
que ele faz. Fizemos tb em hospitais em indústrias, os professores falavam
muito para conhecermos a operação de logística na prática. A turma ia em
peso, até porque o que queríamos mesmo era saber como funcionava no diaa-dia, o que teríamos que fazer (E17).
Nós fizemos visita técnica em empresas e em hospitais na parte de logística.
Fui a uma que trabalha para a Petrobras, achei-os muito profissionais. Eu gostei
muito. Isso pra mim mostrou, assim, nossa… Como tem possibilidades,
principalmente na área do petróleo. Muita coisa do petróleo a gente pode fazer,
atuar e não sabe (E20).

A não realização do estágio foi considerada por este grupo a oportunidade de
melhoria que imprimiu prejuízos incontornáveis e limitativos à formação técnica. Os
sujeitos atribuem a dificuldade de inserção no mercado de trabalho diretamente a não
realização do estágio e consequente ausência de experiência no tempo de formação.
Acreditam que isso poderá impossibilitar o exercício da função técnica.
As causas de evasão, apontadas pelos estudantes de Logística são as mesmas
do curso de Informática para Internet, sendo a de maior importância a dificuldade
financeira para custeio do transporte e refeições (lanches), agravadas quando o
deslocamento entre residência e instituição de ensino é maior, como exemplo
mencionam os estudantes de Petrópolis que residiam em regiões da baixada
fluminense.
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Quadro 09 - Expectativas para depois da conclusão do curso – Logística

O curso de Logística revelou dificuldade na inserção dos sujeitos no mercado
de trabalho, e embora alguns já estivessem realizando a graduação, os estudantes
denotam certa frustração pela não realização do estágio e consequente dificuldade de
conquistar o emprego, em virtude da falta de experiência e da retração que se vive na
oferta de vagas em virtude da crise política econômica que assola o nosso país.
Alguns sujeitos afirmam que enviaram currículos porém não receberam retorno das
organizações.
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4.3.2. Modelo Figurativo da RS de estudantes e egressos sobre o
Pronatec – Logística
O resultado da análise das entrevistas do grupo de Logística traz outra
configuração. Diferentemente do curso de Informática para Internet e embora tenham
tido baixa nota no ENEM, revelavam intenções na escolha do curso, sabendo
previamente as potenciais oportunidades que esta formação traria para inserção
rápida no mercado de trabalho. Embora inseridos no mesmo universo acadêmico da
instituição de ensino, os alunos foram críticos ao mencionar os erros no material
didático, a diversidade dos professores, avaliando-os entre bons e ruins, a não
obrigatoriedade do estágio e do TCC. E com fulcro na TRS, o modelo, ou esquema
encontrado, também corresponde a uma das fases do processo de objetivação, a
‘esquematização estruturante’ (as outras são a ‘construção seletiva’ e a
‘naturalização’), contribuindo para a compreensão da formação da representação
social pelo grupo (JODELET, 1984). No caso dos estudantes e egressos do curso de
Logística, a Figura 03 procura expor um modelo figurativo como hipótese interpretativa
de sua representação social do Pronatec.
Figura 03 - Modelo Figurativo da RS de estudantes e egressos do curso de Logística
sobre o Pronatec – uma hipótese interpretativa
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Os elementos que possivelmente compõem o modelo figurativo das RS dos
estudantes e egressos de Logística estão inseridos na Figura 03. Por certo, em virtude
da aproximação dos mesmos com a universidade, fortalecida por um trabalho de
conclusão de disciplina que fizeram promovido pelo professor de Estatística,
perceberam que cursar a graduação não é um sonho distante. Muitos dos egressos
estavam matriculados na faculdade em áreas de conhecimento diversas, desde de
humanas (enfermagem), passando por sociais (administração) e exatas (matemática).
A RS deste grupo está marcada pela frustração. A Figura 03 denota também a
existência de um sistema sociocognitivo que favorece a compreensão das
representações sociais dos estudantes e egressos do curso de Logística sobre o
Pronatec. O significado deste objeto se estabeleceu em “oportunidade de emprego”,
permeando todo o processo de formação. Este significado, para este grupo, está
associado a possibilidade de ter uma “formação continuada”, que se concretizou ao
ingressarem na faculdade, “esperança” de aumentar sua renda, vontade de ampliar a
qualificação e mudar de status social. Tal “esperança” não se concretizou e gerou
“frustração”, por não conseguir aumentar a renda, pela falta de experiência (em virtude
da não realização do estágio) e pela não alteração do status social.

4.4

ANÁLISE E RESULTADO DO MATERIAL OBTIDO NO CURSO DE
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MASSOTERAPIA
4.4.1. A Análise das Entrevistas – Massoterapia
Quadro 10 – Históricos (pessoal e escolar) e Expectativas antes do Pronatec – Massoterapia

Na Tabela 08, referente ao curso de Massoterapia, a categoria Histórico
Pessoal e Histórico Escolar revelam os mesmos contornos do curso de Informática
para Internet, os sujeitos denotavam uma vida sofrida e uma formação escolar
comprometida por aspectos pessoais, sociais e educacionais. Oriundos de escola
pública, os alunos apresentavam as mesmas dificuldades financeiras e familiares, nas
falas dos sujeitos pode-se observar que o ensino médio foi concluído com o objetivo
de cumprir uma etapa social e não como campo de conhecimento, aprendizado e
formação. A categoria Expectativas Iniciais já traz a mesma maturidade que foi

102

encontrada no curso de Logística. A motivação inicial era vinculada à profissão de
massoterapeuta e a possibilidade de inserção rápida no mercado de trabalho,
conforme a fala dos estudantes:
O Pronatec foi uma forma de melhorar de vida, tinha vaga para Massoterapia
e resolvi virar profissional da área (E10).
Fiz o curso para ter uma profissão para poder me sustentar e ajudar os meus
pais e irmãos (E10).
Bem eu escolhi massoterapia porque eu gosto muito de lidar com pessoas.
Como eu já tinha feito um curso livre em massoterapia, eu resolvi fazer esse.
Foi um curso muito prático, com pouca teoria e para mim foi a oportunidade
que eu podia juntar com o Pronatec, um curso muito bom onde eu aprendi
muita coisa (E11).
A minha expectativa em relação ao Pronatec, quando vi o anúncio na
televisão era que o curso me preparasse para trabalhar imediatamente (E12).
Massoterapia é um curso que eu acho interessante. Até porque via quando
ia no shopping aquelas pessoas fazendo massagem e eu falei: - nossa! Deve
ser muito legal conduzir esse tipo de atividade (E13).

Observa-se que o curso de Massoterapia atraiu estudantes com características
pessoais semelhantes, motivados pela inserção rápida no mercado informal de
trabalho, tais sujeitos consideraram ganhos mensais de R$ 1.000,00 como
remuneração atraente. A maioria deles estavam empregados à época da pesquisa em
funções que não exigiam qualificação técnica, como emprego doméstico, manicure e
operador de caixa de supermercado. A expectativa inicial, atendida ao final do curso,
aproxima-se da possiblidade de reduzir o tempo de trabalho, com atendimentos
pontuais a potenciais clientes e renda mensal que pudesse garantir o sustento pessoal
e familiar.

Quadro 11 – Experiências ao longo do curso – Massoterapia
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Os professores foram considerados por este grupo como importantes para a
formação técnica. Em virtude da unidade oferecer graduação em Fisioterapia,
Educação Física e Enfermagem, os professores eram os mesmos destas graduações,
reunindo aspectos como formação acadêmica mais extensa (especialização e
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mestrado) do que normalmente se observa em professores do curso técnico,
experiência didática consolidada pelos anos de profissão, experiência no magistério
universitário e visão ampla do mercado de trabalho em níveis mais complexos por
atuarem como Fisioterapeutas, Educadores Físicos e Enfermeiros, em sua grande
maioria. O Coordenador do curso de Massoterapia era o mesmo do curso de
Fisioterapia.
A experiência em sala de aula no curso de Massoterapia trouxe opiniões
divergentes entre os alunos, alguns percebendo as disciplinas e aulas como ótimas e
práticas e outras ruins. Alguns classificaram os primeiros módulos como teóricos e os
últimos módulos como prático, talvez pela própria experiência dos professores
acostumados com o universo acadêmico, que exige maior fundamentação teórica. Os
sujeitos apresentaram certa dificuldade no aprendizado.
Depende, tinham aulas ótimas, outras mais ou menos. As ótimas eram bem
práticas, nós íamos para o laboratório (E10).
Esse curso ele teve alguns problemas relacionados à atividade prática. As
atividades durante os dois primeiros módulos foram muita teóricas, o que
dificultou o nosso aprendizado (E12).

A categoria turma não teve representatividade para o curso de Massoterapia,
os estudantes, diferenciando-se dos de Informática para Internet, não mencionaram
aspectos relacionados aos seus colegas de curso.
Os estudantes de Massoterapia tiveram acesso aos laboratórios da graduação,
especificamente os dos cursos de fisioterapia e educação física, o que ampliou o
aprendizado.

Durante o processo investigativo, em uma interação com um dos

Diretores da instituição, observou-se a importância de tal aproximação entre curso
técnico e a graduação. Para ele, o casamento triangular entre massoterapia,
fisioterapia e educação física, facilitou e ampliou a visão dos alunos do curso técnico.
Conseguimos trazer a qualidade conquistada na graduação e pós para o ensino
técnico, embora tenha sido o primeiro ano de realização do ensino técnico, o que
sugere que estamos em curva de aprendizagem. A dificuldade maior foi exatamente
no curso de radioterapia, porque nós não tínhamos o curso superior de radiologia
dentro do campus, e não atendíamos as práticas das atividades necessárias para o
curso, nem mesmo apresentar para o mercado uma visão atrativa para captar vagas
de estágio na área. É a primeira vez que estamos nesse segmento e para isso vamos
ter que aprender bastante, o programa em si é fantástico, seria interessante que o
governo tivesse uma pesquisa para melhorar seus cursos ofertados, principalmente
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tentando estabelecer links com as graduações afins e oferecidas pelas mesmas
instituições habilitadas e carência de qualificação do mercado de trabalho regional
(grifo nosso). O Pronatec é um programa que eu admiro e eu acredito porém
precisamos de ajustes na modelagem atual para saber se aquele curso que está
sendo oferecido está em consonância com as necessidades, oportunidades
disponíveis no mercado local, esse investimento tem que existir para efetivamente
ajudarmos a comunidade local a melhorar nível social e renda (Entrevista com o
Diretor da Instituição pesquisada).
Observa-se na fala deste gestor duas aproximações que poderiam trazer
ganhos à formação dos estudantes, a primeira, o estabelecimento de links entre os
cursos técnicos ofertados e as graduações em curso na mesma instituição de ensino.
Como visto, no curso de informática para internet, foi positivo o curso técnico contar
com os laboratórios construídos para a graduação em Ciências da Computação. A
experiência vivenciada na relação entre Massoterapia, Fisioterapia e Educação Física
foi mencionada pelo Diretor como um ganho para a formação técnica. Outra
oportunidade de melhoria que poderia ser significativa é aproximar as carreiras
técnicas das carências do mercado regional, com isso seria favorecida a rápida
inserção no mercado de trabalho, como atendimento às expectativas de alunos,
empresas e instituição de ensino.
Retomando os alunos de Massoterapia, este grupo acreditava que poderiam
ter havido mais visitas técnicas, embora as que ocorreram aproximou-os do universo
do trabalho de forma significativa. Os mesmos afirmaram que esta formação foi
vinculada à prática e ao exercício facilitado pelos laboratórios, sistematizando e
ampliando o conhecimento explicitado em sala de aula.
De forma recorrente nos três grupos pesquisados, o aspecto de insatisfação
dos alunos, refere-se ao estágio. Pela concepção do Pronatec o estágio não é
obrigatório e isto limitou a experimentação prática. Pode-se constatar em todas as
entrevistas realizadas neste estudo que tal aspecto foi considerado como a maior
fragilidade da formação técnica. Os estudantes consideraram o estágio como uma
oportunidade de conquistar a qualificação, pois esta experiência abre perspectivas
reais de inserção no mercado do trabalho.
De acordo com a Agência Brasileira de Estágios – ABRE (2007), o Estágio é “o
período de aprendizado na empresa sedimentando na prática os conhecimentos
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adquiridos na escola. É a oportunidade de familiarizar o estudante com o ambiente de
trabalho, melhorando assim, seu relacionamento humano e contribuindo com sua
formação profissional. Dessa forma, proporciona a complementação do ensino e da
aprendizagem, tornando-se elemento de integração, em termos de treinamento
prático de aperfeiçoamento técnico, cultural e científico”.
O Conselho Nacional de Educação - CNE (2003, p.10), ao elaborar as normas
para a organização e realização de estágio afirmou que “o estágio supervisionado
representa muito mais que simples oportunidade de prática profissional, embora tenha
nascido como eminentemente profissionalizante. Ele não pode ser considerado
apenas como uma oportunidade de treinamento em serviço”, no sentido tradicional do
termo, uma vez que representa, essencialmente, uma oportunidade de integração
com o mundo do trabalho, no exercício da troca de experiências, na participação de
trabalhos em equipe, no convívio sócioprofissional, no desenvolvimento de
habilidades e atitudes, na constituição de novos conhecimentos, no desenvolvimento
de valores inerentes à cultura do trabalho, bem como na responsabilidade e
capacidade de tomar decisões profissionais, com crescentes graus de autonomia
intelectual.
Conclui-se que o estágio impacta em todos os agentes mobilizadores e
envolvidos no ensino técnico (escola, aluno e empresas). Para este universo de
pesquisa não houve sua realização e isso limitou o espaço de aprendizado teóricoprático, minimizando a articulação entre ciência, tecnologia, cultura e sociedade, além
de reduzir de maneira efetiva as chances de absorção de tais estudantes no mercado
de trabalho.
O estágio não é obrigatório, não fizemos, entendo que deveria ser obrigatório,
se fosse teríamos suporte da própria faculdade, procurei muito estágio mas não
consegui (E14).
Senti falta do estágio, entendo que a faculdade poderia ter nos ajudado mais
nisso. Tenho amigos que estudaram em Santa Cruz (Pronatec tb) e tiveram
muito mais sorte pois lá tem um polo industrial e a maioria foi contratada para
CSA. Fizeram muitas visitas técnicas e foram absorvidos pelas empresas
locais. Eu tentei muito pelo menos um estágio mas não consegui. Hoje acho
que vai difícil conseguir um emprego sem nenhuma experiência (E15).
Poderia ter sido melhor, mas foi bom. Senti falta de estágio na área, acho que
a faculdade não se esforçou para nos ajudar a conseguir um. Não é obrigatório
mas é importante, é como dirigir, se não praticarmos, não aprendemos e
esquecemos. De que adianta o diploma se não sabemos trabalhar, não temos
experiência? (E16).
Quadro 12 – Expectativas para depois da conclusão do curso – Massoterapia
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Observa-se que as expectativas iniciais foram atendidas, os sujeitos
perceberam que avançaram no conhecimento técnico, tanto na dimensão teórica
como prática, embora entenderam que a prática poderia ser intensificada nos dois
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primeiros módulos. Apontam ganhos para a oportunidade de trabalhar informalmente
através do atendimento individualizado, alguns sujeitos foram contratados por
integrantes do Programa Academia da Terceira Idade, promovido e coordenado por
alunos da graduação e que transformou-se em espaço de aprendizagem e exercício
prático para o curso técnico.
Todo mundo que se dedicou conseguiu trabalhar. Alguns foram contratados
pelas academias, uma trabalha em clínica de estética pois já trabalhava lá como
manicure (E10).
Eu quero ser autônoma, aumentar minha cartela de clientes e poder ganhar
minha vida nesta profissão. A minha cliente disse que vai me indicar para duas
primas dela, com isso passo para três clientes e já fiz as contas, quando tiver 8
clientes eu saiu do mercado (E10).
Quando penso no Pronatec, penso em felicidade, alegria, mas ao mesmo
tempo tristeza pois outras pessoas não vão poder participar, parece que o curso
acabou (E12).
Eu percebo que você pode até tentar trabalhar em casa, e isso de uma certa
forma melhora minhas oportunidades em relação aos ganhos reais (E12).

Alguns alunos foram contratados por academias e centros de estética, porém
o vínculo continua sendo como autônomo (contratação por Recibo de Pagamento
Autônomo - RPA) ou como pessoa jurídica na modalidade micro empresário. Outros
estudantes seguiram realizando vários cursos de especialização em disciplinas
específicas da área, esta iniciativa se faz mais presente no curso de Informática para
Internet. O curso de Massoterapia, através da Academia da Terceira Idade, trouxe o
contato com clientes potenciais, e isso favoreceu a consolidação de uma espécie de
“cartela de clientes”, denominada assim pelos sujeitos.
Com base nas análises das entrevistas realizadas e com fundamentação na
teoria de Moscovici (TRS), foi possível apresentar o seguinte modelo figurativo das
representações sociais de estudantes e egressos sobre o Pronatec.

4.4.2.

Modelo Figurativo da Representação Social de estudantes e
egressos sobre o Pronatec - Massoterapia

A análise das entrevistas aponta para um provável modelo figurativo que
organiza elementos justificadores da

implantação do Pronatec: fazer faculdade,

ganhar dinheiro e trabalhar como autônoma. O histórico pessoal e profissional dos
estudantes e egressos de Massoterapia revela uma trajetória de vida simples, com
expectativas e pretensões pouco ambiciosas e factíveis na direção de conquistar
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autonomia para o exercício da atividade laboral. Todas trazem como objetivo ter
pequeno aumento de renda a partir do atendimento individualizado a clientes, mesmo
em mercado informal de prestação de serviços.

Figura 04 - Modelo Figurativo da RS de estudantes e egressos do curso de
Massoterapia sobre o Pronatec – uma hipótese interpretativa

No curso de Massoterapia, foi notório a autonomia conquistada por seus
estudantes, com vistas a possibilidade de ter seu próprio negócio e com isso aumentar
a renda.
As informações obtidas na análise dão indícios dos significados mantidos por
este grupo a respeito do Pronatec. Os sujeitos vivenciaram uma interação efetiva com
o espaço da graduação, exercitaram a prática através de um Programa denominado
Academia da Terceira Idade, aberto à comunidade e em parceria com os graduandos
em Fisioterapia, Educação Física e Enfermagem. Esta atividade complementar
preencheu em parte a lacuna deixada pela não realização do estágio. A objetivação
deste grupo consolida-se no conceito de “autonomia”, conquistada com a
possibilidade de trabalhar como Massoterapeuta. O significado associado está na
oportunidade de “fazer faculdade”, “ganhar dinheiro”, e “trabalhar como autônomo”. A
autonomia foi uma conquista do grupo e se concretiza com o exercício da profissão,
metade dos profissionais entrevistados atendem a clientes informalmente e a outra
metade foi contratada como celetistas em academia de ginástica e centro de estética.
4.5

CONTRASTE ENTRE AS RS DOS TRÊS GRUPOS
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Importa ressaltar que alguns fatores foram comuns aos três grupos
pesquisados. O primeiro e mais significativo era a preocupação com a inserção rápida
no mercado de trabalho. Com base no Formulário de Caracterização de Perfil,
observa-se que a grande maioria dos sujeitos foi formada por jovens entre 18 e 33
anos, oriundos de formação escolar precária, com lacunas expressivas em disciplinas
como português e matemática, e renda média familiar entre um e dois salários
mínimos. Dos 18, 16 buscavam absorção ágil pelo mercado por precisarem do
trabalho e consequente renda para ajudar no sustento de sua família.
Com motivações diferentes para cursar o ensino técnico, atribuíram o ingresso
no Pronatec à bolsa-formação concedida pelo governo federal e ao incentivo de pais
e amigos. Aproximadamente a metade entrava no curso ofertado sem preocupação
com o tema, pouco sabiam diferenciar Internet, de Internet para Informática, de
Logística. Os alunos de Logística foram os que apresentaram maior entendimento
quanto aos ganhos vinculados a esta formação. Houve um ruído na comunicação de
partida em relação ao transporte, em um primeiro momento seria disponibilizado,
posteriormente a regra foi alterada e o benefício não foi concedido. Esta foi apontada
por todos como a principal causa de evasão.
Ao analisar a categoria professores nos três cursos, observa-se similaridade
na fala dos estudantes. É nítida a importância do corpo docente para formação e para
o processo de ensino-aprendizagem. Nos cursos de Informática para Internet e
Massoterapia foram encontrados apenas elogios aos docentes, revelando satisfação
e entusiasmo dos alunos com seus professores. Já no curso de Logística, a avaliação
apresentou variação, perceberam certa diferença entre os professores, classificandoos como bons quando exigentes e comprometidos e ruins quando apresentam
limitação no conhecimento da área. a docência na EPT constitui um tema de debate
relativamente recente no Brasil, conforme observado por Ferreti (2010), ao mencionar
que os docentes das disciplinas técnicas são recrutados historicamente entre
profissionais das áreas a que se referem os cursos oferecidos com base em seus
conhecimentos técnicos e/ou em sua prática. No geral, não há preocupação com a
qualificação pedagógica, resultando os procedimentos que utilizam em salas de aula,
ou nas oficinas e laboratórios, de leituras por conta própria, de improvisações e de
conhecimentos derivados da experiência.
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Com base nos dados expostos, conclui-se que os grupos pesquisados
atribuíram importância a infraestrutura acadêmica e a proficiência dos professores,
em maioria docentes da Educação Profissional, graduação e pós-graduação. Tal
visão, é confrontada pela percepção de um gestor regional que mencionou outras
oportunidades a serem exploradas. Segundo ele, esta foi uma primeira iniciativa na
direção do ensino técnico. Se compararmos ao que ofertamos para a graduação,
deixamos muito a desejar, principalmente quanto às oportunidades e recursos que
disponibilizamos para o Pronatec. Na graduação por exemplo, temos um programa de
reforço de português e matemática e isso faz parte de uma curva de aprendizagem.
Com a nossa experiência de muitos anos em graduação e pós-graduação,
aprendemos a estruturar o curso, acompanhar de perto o movimento acadêmico do
aluno, conhecer e interagir com empresas da região para facilitar as atividades
extracurriculares, inserir novas tecnologias de ensino, qualificar o material didático,
promover a logística necessária, disponibilizar conteúdos à distância e administrar a
questão financeira (Entrevista com o Diretor da Instituição pesquisada).
Como oportunidade de melhoria, os grupos apontaram a não realização do
estágio, criticaram a não viabilização do mesmo pela instituição de ensino e
questionaram a plenitude da formação sem a obrigatoriedade deste. Reforçaram que
a ausência do estágio dificultou a qualificação para o mercado, a experiência
decorrente do exercício supervisionado, ainda em espaço e tempo de aprendizagem.
Durante o curso, alunos e egressos não imaginavam que tais lacunas de capacitação
fossem impedi-los de colocar os objetivos dos cursos em prática. E realmente isto não
foi caracterizado no curso de Informática para Internet, em que os professores
colocaram a atividade do TCC como obrigatório dando todas as orientações e
ferramentas para desenvolvimento de software em web.
A prática no curso de Massoterapia decorreu da inserção dos alunos no
Programa Academia da Terceira Idade, espaço que gerou aprendizado prático,
interação com os graduandos em Educação Física e Fisioterapia. Com isso, estes
alunos exercitaram a atividade e à época da pesquisa atuavam em clinicas,
academias e no atendimento a clientes em domicílio. Entretanto, esta realidade não
foi comum ao curso de Logística, onde não encontraram espaço nas atividades
extracurriculares para promoção do exercício prático das funções inerentes a esta
formação. E isso impactou em percepção negativa desses estudantes com relação ao
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Pronatec. Ao longo do processo de observação, um dos Coordenadores do curso
afirmou que em contraponto, a massoterapia teve uma aderência muito grande em
virtude de termos cursos de graduação de Fisioterapia e Educação Física, esses
alunos utilizavam os nossos laboratórios e as visitas técnicas eram ricas. Tínhamos
programas e oficinas para a comunidade local, atendíamos idosos, jovens, portadores
de necessidades especiais que desenvolviam atividades práticas. Conseguimos
trazer a qualidade conquistada na graduação e pós para o ensino técnico (Entrevista
com o Diretor da Instituição pesquisada).
Os grupos de sujeitos fizeram parte do segundo e terceiro ano do Pronatec na
instituição pesquisada, portanto pode-se afirmar que foi uma experiência recente.
Como mencionado pelo mesmo Coordenador, aprenderam “na marra”, não tínham
histórico, e obtiveram um aprendizado para a instituição e para o governo.
Acompanharam mais de perto os cursos de Massoterapia, Radiologia, Enfermagem,
Informática para Internet, Gestão Ambiental, Hospedagem, Logística e Turismo. Os
níveis de ensino-aprendizado, engajamento, maturidade, autonomia para o estudo e
absorção no mercado de trabalho eram diferentes. Afirmou ainda que o Pronatec era
um programa admirado pelas lideranças acadêmicas e que com alguns ajustes na
modalidade implementada, os resultados seriam mais efetivos.
Ao

serem

confrontados

os

três

modelos

figurativos

percebem-se

representações diferentes diante do mesmo objeto, o Pronatec. O curso Informática
para Internet evidencia a existência de um sistema sociocognitivo dos grupos de
estudantes e egressos que pode facilitar a compreensão de suas representações
sociais sobre o Pronatec. O significado deste objeto se objetivou em “aumento da
autoestima”. Para este grupo, este significado está associado a “reconhecimento de
familiares e amigos”, “qualificação profissional”, “conquista de emprego”, “acesso a
faculdade”, “possibilidade de empreender”, “projeto realizado de alta qualidade”.
Pode-se observar que a representação mostra que os estudantes e egressos
entendem que passaram por uma transformação pessoal, favorecida pela
infraestrutura do curso e do ambiente acadêmica.
Em contraponto, no curso de Logística, a RS foi marcada pela frustração. O
significado se objetivou em “oportunidade de emprego”, permeando todo o processo
de formação. Este significado, vincula-se à possibilidade de ter uma “formação
continuada”, que se concretizou ao ingressarem na faculdade. Ao longo do curso
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tinham “esperança” de aumentar sua renda, vontade de ampliar a qualificação e
mudar de status social. Tal “esperança” não se concretizou e gerou “frustração”, por
não conseguir aumentar a renda, pela falta de experiência (em virtude da não
realização do estágio) e pela não alteração do status social.
O curso de Massoterapia, trouxe-se outros contornos, apresentando uma
terceira configuração, diferente dos cursos de Informática para Internet e Logística.
Tal curso proporcionou aos sujeitos uma interação efetiva com o espaço da
graduação, exercitaram a prática através de um Programa denominado Academia da
Terceira Idade, aberto à comunidade e em parceria com os graduandos em
Fisioterapia, Educação Física e Enfermagem. Esta atividade complementar
preencheu em parte a lacuna deixada pela não realização do estágio. A objetivação
deste grupo consolida-se na expressão “aumento da autonomia”, e o significado
associado está na oportunidade de “fazer faculdade”, “ganhar dinheiro”, e “trabalhar
como autônoma”. A autonomia foi uma conquista do grupo e se concretizou com o
exercício da profissão, metade dos profissionais entrevistados atendem a clientes
informalmente e a outra metade foi contratada como celetistas em academia de
ginástica e centro de estética.
Os três cursos, em linhas gerais, apresentaram similaridades relacionadas às
expectativas iniciais, revelando aproximações de históricos de vida (pessoal e
profissional), concordância com relação a importância e qualidade dos professores,
das disciplinas, aulas, atividades extracurriculares e a aproximação com a graduação.
Para eles, a maior deficiência na formação está vinculada a não realização do estágio
supervisionado, dificultando a qualificação e inserção rápida no mercado de trabalho.
A categoria “Avaliações finais”, apresenta a maior variação nas representações dos
grupos, enquanto dois grupos demonstra satisfação com o Pronatec como
consequência do curso realizado e expectativas iniciais atendidas, o terceiro revela
frustração pelo não atendimento às expectativas, como consequência da dificuldade
de inserção no mercado de trabalho, manutenção do status social e ausência de
renda.
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CONCLUSÕES

O momento político que tem sido enfrentado em 2016 suscita dúvidas e
incertezas em relação ao Pronatec. A mudança de governo está em processo de
consolidação e a nova gestão do Presidente Michel Temer, através do Ministério da
Educação, aponta a necessidade de reformular o Programa que teve sua origem em
2011. Com isso, se fez necessário investir no entendimento das forças e das
oportunidades de melhoria do Pronatec, desde a sua concepção, ganhando força
como vitrine eleitoral da Presidente em exercício à época, até o momento atual. O
cenário inicial intencionava o desenvolvimento nacional, através das oportunidades
de emprego e renda, realizado em espaço constitucional democrático, em regime
federalista, tendo seu percurso compreendido em meio a crise política econômica,
com pressões conjunturais importantes. O final do estudo evidenciou a ideia que o
Pronatec é uma política pública com características próprias mas estanques e
descontinuadas como suas antecessoras, tendo seu início e fim, como de costume,
vinculados a um mandato do poder executivo.
Como panorama geral do trabalho, ao longo do primeiro capítulo buscou-se
apresentar uma breve perspectiva da Educação Profissional e tecnológica no âmbito
das políticas públicas no Brasil, revelando os diversos cenários políticos que impactam
e estabelecem novos formatos sem uma avaliação criteriosa das iniciativas anteriores,
tornando-as pouco efetivas, fragmentadas e descontinuadas. Neste cenário histórico,
o capítulo segue abordando a inserção do Pronatec na expansão da Educação
Profissional. Ao recorrer a lei que deu origem ao Programa, foram observadas
algumas conquistas para a EPT. A articulação entre várias instituições ofertantes,
públicas e privadas, em uma tentativa de organizar um sistema nacional de Educação
Profissional; um catálogo amplo de cursos ofertados, periodicamente atualizado; o
alcance da meta de interiorização e expansão da rede federal de ensino e a realização
da quantidade de matrículas inicialmente idealizada. Estas iniciativas podem ser
consideradas conquistas do Programa. Outro ponto relevante é a estruturação, que
vem integrando alguns atores responsáveis pela execução de políticas públicas, como
o MDS (Brasil sem Miséria), a Secretaria de Direitos Humanos (Viver Sem Limite), o
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Plano Brasil Maior), o Ministério
do Trabalho e Emprego (Seguro Desemprego), e o Ministério do Desenvolvimento
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Agrário (Pronacampo). Embora o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome através da Secretaria de Avaliação de Gestão da Informação (SAGI) nos trouxe
índices de eficiência, eficácia e efetividade do Programa, não foi possível uma
avaliação mais abrangente, que preste contas dos resultados alcançados pelo
Pronatec.
O segundo capítulo visa clarear o entendimento acerca da Teoria das
Representações Sociais, considerando à abordagem processual; as dimensões:
atitude, informação e imagem e a TRS na amplitude da educação e na especificidade
da EPT. O referencial teórico-metodológico das representações sociais foi decisivo
para pesquisar o tema, visto que existem poucas pesquisas relacionadas ao Pronatec,
principalmente pela ótica dos discentes, suas histórias, expectativas e os grupos aos
quais pertencem. Compreender o universo simbólico dos estudantes e egressos pode
fortalecer a necessidade de construir projetos pedagógicos mais ampliados e
sinérgicos com as necessidades deste público-alvo, com espaços múltiplos de
conhecimento, preservando a sala de aula mas trazendo novas tecnologias e
estratégias educacionais que possam efetivamente favorecer a plena qualificação.
Com isso, dá-se a tentativa de contribuir com a avaliação desta política pública, o
Pronatec, a partir das representações sociais do Programa por seus estudantes e
egressos. Compreender a diversidade de expectativas dos alunos do Pronatec com
fundamento na TRS também nos parece relevante para entender e avançar nas
questões relativas à empregabilidade dos egressos, oferta de cursos e real efetividade
das formações contempladas.
O terceiro capítulo traz os indicativos da metodologia utilizada, a inspiração na
Análise de Conteúdo de Bardin, a pesquisa realizada em uma instituição particular na
cidade do Rio de Janeiro nos cursos de Informática para Internet, Logística e
Massoterapia. Foram dezoito sujeitos entrevistados, realizada a análise temática das
entrevistas culminando na fundamentação e identificação do modelo figurativo, da
Teoria das Representações Sociais.
O quarto e último capítulo apresenta e discute os resultados encontrados com
a aplicação da pesquisa e realização das entrevistas. Os três modelos figurativos
encontrados nos dão pistas que o Pronatec não é um todo indivisível, mas sim um
Programa sujeito a múltiplas variáveis que pode ser influenciado, tendo seu propósito
atingindo ou não, em decorrência das estratégias educacionais implementadas.
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Como vimos no primeiro capítulo, alguns autores sinalizam a necessidade de
ajustar a qualificação técnica à complexidade e à oferta de vagas do mundo do
trabalho. Nesta pesquisa, os gestores da instituição objeto do estudo afirmam a
necessidade de maior articulação entre as ofertas de cursos técnicos locais com às
oportunidades de vagas do mundo do trabalho. Ao sintetizar os três desafios para a
gestão do Pronatec, Feres (2015) reforça que já foi niciado por solicitação do MEC, a
elaboração do Mapa da Educação Profissional, avaliando a relevância dos cursos do
Pronatec no que tange às perspectivas ocupacionais locais, acrescentando que existe
a necessidade de ir além da formação profissional de qualidade, gerando condições
para que os egressos dos cursos possam ser encaminhados para oportunidades
ocupacionais, via processo de intermediação eletrônica de mão de obra com a
formação, e consequência qualificação requerida.
Outro ponto importante a ser mencionado, são os elevados índices de evasão
que comprometem a efetividade das ações do Pronatec e, pela visão dos estudantes
e egressos entrevistados nesta pesquisa, é consequência de dificuldades financeiras;
das distâncias entre residência e instituição de ensino; e das dificuldades de
aprendizado decorrentes de um ensino médio de baixa qualidade. As dificuldades
financeiras apontadas foram agravadas pela retirada da bolsa-auxílio no final do
primeiro módulo, tal iniciativa garantia recursos financeiros para que os alunos
pudessem frequentar as aulas.
A possibilidade de inserir o aluno do ensino técnico no ambiente acadêmico,
espaço universitário foi considerado pelos sujeitos um ganho considerável, uma vez
que o corpo docente, em sua maioria, era o mesmo que ministrava disciplinas para
graduação e pós-graduação, com isso eles além de buscar a qualificação técnica,
aproximavam os alunos do universo da graduação. Os laboratórios da universidade,
a interação com a graduação, as visitas técnicas, a possibilidade de participar de
programas abertos a comunidade, enfim, tais iniciativas foram consideradas
influências diretas na qualidade da formação.
Para os mais jovens escolarizados, a certificação em um curso pode
compensar a inexperiência e abrir melhores possibilidades de qualificação profissional
e inserção no Mercado, mas para que isso ocorra, é importante propiciar além do
ensino de qualidade, a ampliação dos espaços de aprendizado para além da sala de
aula.
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supervisionado, visitas técnicas como espaço de observação do exercício laboral,
utilização de laboratórios equipamentos com alta tecnologia, realização de projetos
que consolidem, articulem e harmonizem o aprendizado teórico-prático ao longo do
curso, foram considerados pelos alunos e egressos os diferenciais de sua formação
nos cursos pesquisados (Informática para Internet, Logística e Massoterapia) do
Pronatec.
Concluindo, esse trabalho buscou investigar as representações sociais do
Pronatec por seus estudantes e egressos. Acredita-se ter encontrado algumas pistas
que podem continuar em novos estudos, particularmente com base nos modelos
figurativos da representação social. E diante deste entendimento, os três modelos
figurativos encontrados nos dão sinais acerca da diferença existente entre os campos
de formação, o perfil dos alunos que buscam cada um dos cursos ofertados, suas
expectativas e histórias de formação escolar e pessoal que originou a inserção na
Educação Profissional.
É preciso considerar que tal pesquisa foi realizada com certa dificuldade em
virtude do programa estar em fase de finalização na instituição pesquisada, tal aspecto
limitou o universo de sujeitos entrevistados. O objetivo geral e os objetivos específicos
foram preservados e podem servir como contribuições para o campo educacional.
Alguns aspectos apontam para a necessidade de aprofundar o estudo, mediante a
cobertura de um número maior e mais variado de experiências concretas, logo novos
estudos poderiam dar continuidade ao que foi pesquisado, contribuindo para futuras
pesquisas que abordem estudantes e egressos, particularmente vinculados a políticas
públicas de Educação Profissional e Tecnológica em curso em nosso país. Pretendese que o conhecimento gerado sirva como referencial para futuros trabalhos
acadêmicos.
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Anexo 1
Gráfico 01 – Síntese da expansão da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica

Fonte: MEC (2014).

Tabela 01 – Distribuição da expansão da Rede EPT por região brasileira

Fonte: MEC (2014).

Gráfico 02 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica por região

Fonte: MEC (2014).
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Quadro 01 – Síntese da Educação Profissional: marcos legais e políticas públicas

Criação do Ministério de
Educação e Saúde
Constituição 1934

1930 - 1945
Constituição 1937

Criação do SENAI - 1942

Lei 1.826 - 1953
Campanha da Escola
Pública
Constituição 1946
Substitutivo Lacerda
Lei 4024 (LDB) – 1961
1945 - 1964

Constituição 1967
Lei 5.540 – 1968
Lei 5692 – 1971

1964 - 1975
Parecer 75 / 76

1982 - 1992

Lei 7044 – 1982

1992 - 2006

Lei 9394 - 1996
Decreto 2.208 - 1997

Foi criado um ensino profissionalizante para as
classes trabalhadoras, tendo em vista os interesses
das indústrias, empresas privadas interessadas em
mão-de-obra produtiva. O estado se propõe a
beneficiar as classes trabalhadoras, porém
preservando a burguesia, a qual sem interesse pelo
ensino técnico, uma vez que se propõe ao ensino
propedêutico a fim de permanecer o seu status de
poder dominante, com o título acadêmico. Criou-se a
escola técnica de nível médio que dualizou o sistema
educacional, evidenciando a estratificação de
classes sociais – a capitalista e a trabalhadora. Tudo
isto financiado pelo estado.
Buscando acompanhar o desenvolvimento
econômico mundial e favorecer o crescimento do
país, o governo criou um sistema de ensino paralelo
ao oficial – Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial – SENAI – com o intuito de preparar os
aprendizes e oferecer uma formação continuada aos
trabalhadores.
A lei facultava o ingresso em qualquer curso superior
a todos que tivessem concluído o curso técnico, mas
ainda obedecendo a regras de adaptação do
currículo
O ensino profissionalizante torna-se exclusivo da
classe média baixa pelo fato da necessidade
imediata de inserção no mercado de trabalho. O
Estado incentivando o ensino pago, mais uma vez se
excluía de sua obrigação e propiciava condições à
classe abastada, incentivava através da preparação
de cursos técnicos “condições de trabalho” à classe
operária. A lei de diretrizes e bases introduziu uma
articulação sem restrições entre o Ensino Secundário
e o Profissional, abolindo, do ponto de vista jurídico,
a discriminação ao Ensino Profissionalizante por
meio da equivalência plena.
O rápido ingresso ao mercado de trabalho com a
terminalidade do ensino médio desviaria as classes
desfavorecidas para o acesso às universidades,
ficando estas disponíveis para as elites. E quanto à
profissionalização, não houve investimento de
recursos materiais e humanos para as escolas,
ficando as mesmas condenadas a oferecer apenas
os cursos de menor qualificação técnica. A lei 5692
estabelecia uma escola de primeiro grau destinada à
preparação para o trabalho e de segundo grau à
qualificação para o trabalho. A iniciativa não resolveu
o problema.
A lei 7044/82, culmina e desfaz a proposição da Lei
5692/71 sobre a obrigatoriedade do ensino técnicoprofissionalizante de 2º. Grau uma vez que este não
exige grandes investimentos em recursos didáticos,
além de propiciar abertura para as optarem ao tipo
de curso. Com o retorno dos cursos científicos,
novamente propicia o desnível social com o aumento
da evasão escolar.
A lei 9394 configurava o ensino médio como etapa
final da Educação Básica e o aluno podia optar entre
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PNE - Lei 10172 – 2001 a
2010
Decreto 5154 – 2004
Decreto 5840 - 2006
Pareceres CNE/CEB - 04 E
16 (1999), 39 E 40 (2004),
01 (2005)
Parecer CNE/CES – 436
(2001)
Parecer CNE/CP – 29
(2002)
Resolução CNE/CP – 03
(2002)
PDE - 2007
Lei 11741 – 2008
Lei 11892 – 2008
Parecer CNE/CEB – 11
(2008)
Resolução CNE/CEB – 03
(2008)

CONAE - 2010

2007 - 2015

Lei 12513 - 2011
CONAE – 2014

PNE – 2014 a 2020

Portaria MEC n° 817 -2015

o ensino médio, como aprofundamento do ensino
fundamental, e o ensino médio técnico
Profissionalizante. Já o decreto-lei de 1997 destinou
ao Ensino Técnico o caráter de complementação do
ensino médio, o aluno podia iniciar a formação
técnica ou fazer as duas formações de forma
concomitante. Mais uma vez, um sistema paralelo
que conservava a estrutura dualista e segmentada
da Educação Profissional. O decreto 5.154 manteve
a oferta de cursos técnicos e trouxe de volta a
possibilidade de integrar o ensino médio à Educação
Profissional Técnica de nível médio.
A lei 11741/08, traz avanços conceituais, tais como:
cursos de Educação Profissional organizados por
eixos tecnológicos; redimensiona as formas
articulada, subsequente, integrada e concomitante.
A lei 11892/08 institui os IFs (Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia) com natureza
jurídica de autarquia, detentoras de autonomia
administrativa, patrimonial, financeira, didáticopedagógica e disciplinar. Com base em um
diagnóstico da educação e as expectativas sociais a
Conferência Nacional da Educação, ocorrida em
2010 - encontros e contribuições diversas recebidas
durante longo processo de discussão e elaboração
da proposta, o Ministério da Educação norteou a
elaboração da proposta de novo PNE 2011-2020.
CRIAÇÃO DO PRONATEC
Lei 13.005
Algumas críticas surgiram em relação ao PNE 20012010, como por exemplo as metas não vinham
acompanhadas das estratégias necessárias para seu
cumprimento. A proposição do segundo PNE 20142024, aprovado por lei, sancionado pela presidente
Dilma Rousseff, em 25 de junho de 2014, a Lei no
13.005/2014, a partir de um amplo debate, com
participação dos atores sociais, por meio de
audiências públicas e seminários, e requereu a
construção de consensos. O desafio é que sejam
cumpridas as vinte metas, a partir de suas 254
estratégias.
Dispõe sobre a oferta da Bolsa-Formação no âmbito
do Pronatec.

FONTE: Inspiração em DOURADO, Luiz Fernandes. Plano Nacional de Educação (2011-2020):
avaliação e perspectivas; Revista Técnica de Educação. Rio de Janeiro v. 20 (100) maio/jun,
1991

Quadro 02 – Aspectos relevantes da Lei 12.513/2011

Lei no 12.513/2011 - PRONATEC
Artigo 1o, parágrafo único. São objetivos do PRONATEC:
I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio
presencial e à 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;
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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.
Artigo 2o - O PRONATEC atenderá prioritariamente:
I - estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos;
II - trabalhadores;
III - beneficiários dos programas federais de transferência de renda; e
IV - estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições
privadas na condição de bolsista integral, nos termos do regulamento.
Artigo 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.
Artigo 4o - O PRONATEC será desenvolvido por meio das seguintes ações
I - ampliação de vagas e expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica;
II - fomento à ampliação de vagas e à expansão das redes estaduais de educação profissional;
III - incentivo à ampliação de vagas e à expansão da rede física de atendimento dos serviços nacionais de
aprendizagem; IV - oferta de Bolsa-Formação, nas modalidades: Bolsa-Formação Estudante; e BolsaFormação Trabalhador;
V - financiamento da educação profissional e tecnológica;
VI - fomento à expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de
educação à distância;
VII - apoio técnico voltado à execução das ações desenvolvidas no âmbito do Programa;
VIII - estímulo à expansão de oferta de vagas para as pessoas com deficiência, inclusive com a articulação
dos Institutos Públicos Federais, Estaduais e Municipais de Educação; e
IX - articulação com o Sistema Nacional de Emprego.
Fonte: Lei no 12.513/2011 (BRASIL, 2015)

Gráfico 03 – Aspectos relativos à Eficiência do Pronatec

Fonte: MDS (2015)
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Gráfico 04 – Desempenho da Educação Profissional entre 2007 e 2015

Fonte: MDS (2015)

Figura 01 – Instituições e Atores envolvidos na Execução do Pronatec
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Gráfico 05 – Aspectos Relativos à Eficácia do Pronatec (Bolsa-Formação)

Fonte: MDS (2015)

Gráfico 06 – Aspectos Relativos à Eficácia do Pronatec (Abandono e Reprovação)

Fonte: MDS (2015)

Gráfico 07 – Aspectos Relativos à Eficácia do Program a (Perfil do Público-Alvo)

Fonte: MDS (2015)
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Gráfico 08 – Aspectos Relativos à Eficiência do Pronatec

Fonte: MDS (2015)

Gráfico 09 – Aspectos Relativos à Efetividade do Pronatec por Região

Fonte: MDS (2015)

130

APÊNDICE A

131

APÊNDICE B

132

APÊNDICE C

133

